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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Nemajú onkológa 
[24.04.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; tasr] 

 
 

Pacienti zo Spišskej Novej Vsi musia chodiť do iných miest 
LEVOČA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča stúpa počet onkologických 

pacientov. Vlani ich tam ambulantne ošetrili 6390, čo je takmer o 500 viac ako rok predtým. 
Oproti roku 2015 je nárast ešte vyšší, a to o 1700 pacientov. „Tieto čísla sú dôkazom toho, že počet ľudí s 

onkologickými ochoreniami medziročne stúpa,“ uviedla hovorkyňa Agel SK, a. s., Alžbeta Sivá. 
V súvislosti s novými medicínskymi terapiami však podľa nej pribúdajú aj vyliečení a stabilizovaní pacienti. 

Mnohí sa dokážu vrátiť do bežného života, pomáhajú im špecializované psychosociálne programy a onkologické 
rehabilitácie. 

V levočskej nemocnici zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre ťažko chorých pacientov 
špecializovaná onkologická ambulancia, ktorá je zameraná na dispenzarizáciu, na adjuvantnú a paliatívnu 
onkologickú liečbu. 

Poskytuje aj konziliárnu činnosť pre iné oddelenia a pre obvodných a odborných lekárov v celom regióne 
Spiša. V súvislosti so zvýšeným počtom pacientov sa v budúcnosti predpokladá jej rozšírenie. 

„Plánujeme zvýšenie kapacít o ďalšiu onkologickú ambulanciu s adekvátnym personálnym a 
materiálnotechnickým vybavením,“ dodal riaditeľ nemocnice Jozef Tekáč. 



Pacienti musia dochádzať 
Od februára dochádzajú do Levoče aj onkologickí pacienti, ktorí boli predtým evidovaní v Spišskej Novej Vsi. 

Tam totiž ambulancia funguje v obmedzenom režime, keďže nemajú k dispozícii onkológa. 
„Žiaľ, z vážnych personálnych dôvodov sme museli pristúpiť k rozviazaniu pracovného pomeru s klinickou 

onkologičkou, ktorá zabezpečovala ambulantnú zdravotnú starostlivosť,“ zdôvodnila Jana Fedáková zo Sveta 
zdravia. Spišskonovoveská nemocnica však má veľký záujem o stabilnú prevádzku onkologickej ambulancie, 
dokonca o jej rozšírenie a skvalitnenie služieb, preto aktívne aj za pomoci personálnych špecialistov hľadá 
nového lekára špecialistu. 

Pacienti z regiónu v aktívnej liečbe sú momentálne po dohode s jednotlivými pracoviskami prevážaní do 
najbližších onkologických centier v Poprade, Levoči alebo v Košiciach. 

„Pacientom, ktorí vyžadujú už len pravidelnú kontrolu a preskripciu liekov v dlhších časových úsekoch, 
poskytujeme prevoz na pracoviská vo Vranove nad Topľou, Humennom alebo v Michalovciach,“ uzavrela 
Fedáková. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Najúspešnejšia sezóna v histórii klubu 
[24.04.2018; Zemplínske noviny; ŠPORT; s. 30; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Jubilujúci klub HK Mládež Michalovce neustále napreduje, tri žiacke kolektívy skončili na medailových 
priečkach. 

MICHALOVCE. Už pätnásť rokov je na hokejovej mape Slovenska HK Mládež Michalovce. Svoju činnosť 
odštartoval v júni 2003 a postupne sa zaradil medzi popredné mládežnícke kluby pod Tatrami. 

Okrem juniorky hrajú všetky ostatné celky – od dorastencov až po prípravky – najvyššie súťaže vo svojich 
kategóriách. Zemplínčanom sa darí vychovávať kvalitných hráčov aj hráčky, ktorí hrávajú nielen na Slovensku, 
ale aj inde v Európe a dokonca aj za veľkou mlákou. 

Na čele HK Mládež je aktuálne prezident Richard Mašlanka, ktorého pravou rukou je manažér Jozef Kužma. 
Ten vykonáva túto funkciu už štyri roky a za ten čas v klube urobil kvantum práce. S týmto 29- ročným 
ambicióznym funkcionárom sme zhodnotili uplynulý hokejový ročník michalovskej mládeže. 

Nedávno skončená sezóna bola špecifická v tom, že michalovský zimný štadión prechádzal veľkou 
rekonštrukciou, a tak družstvá nemohli pol roka využívať domovský stánok. Aký to malo dopad na účinkovanie 
vášho klubu? 

„Bola to naozaj turbulentná sezóna, ale paradoxne aj najúspešnejšia v histórii HK Mládež, pretože prvýkrát až 
v troch kategóriách sme dosiahli medailové pozície a v extralige sa nám podarilo udržať dva hlavné celky, a to 
dorastencov a kadetov. Aj žiacke tímy dosahovali celkom dobré výsledky, takže uplynulý ročník bol pre nás veľmi 
úspešný.“ 

Prebiehal tréningový aj zápasový proces napriek absencii vlastného štadióna bez problémov? 
„Všetko sme zvládli, nemuseli sme sa odhlásiť zo žiadnej súťaže, za čo sa musím poďakovať predovšetkým 

vedeniu mesta Michalovce, ktoré nám vo všetkom vyšlo v ústrety. Poskytlo nám dostatok financií, aby náš klub 
mohol fungovať aj v takom núdzovom režime. Neviem, či by nejaké mesto dokázalo pomôcť klubu v takej miere 
ako nášmu. To bola pre nás najväčšia pomoc. Moje poďakovanie patrí aj trénerom, rodičom hráčov a vlastne 
všetkým, ktorí nám čo i len troškou pomohli. Drvivú väčšinu tréningov a zápasov sme absolvovali v STD aréne vo 
Vranove nad Topľou, preto osobitne ďakujem prezidentovi tamojšieho klubu HC Bulls Jirkovi Zemanovi, ktorý 
nám umožnil využívať miestny zimný štadión. Keby nám on nepodal pomocnú ruku, tak by sme ozaj nemali kde 
hrávať. Časť tréningového procesu prebiehala aj v Humennom a Trebišove, takže aj tamojším ľuďom sme 
zaviazaní.“ 

Nedošlo k úbytku hráčov v súvislosti s dennodenným dochádzaním do iných miest? 
„S hokejom počas tohto obdobia neskončil jediný hráč. Pozitívne ma prekvapilo, že vo veľkej miere nám 

pomáhali aj rodičia chlapcov. Tiež nemôžem zabudnúť ani na šoférov nášho prepravcu, ktorí toho museli tiež veľa 
vydržať, lebo hlavne menšie deti v autobusoch vystrájali. Chlapci si postupne zvykli na vranovské prostredie. 
Paradoxne sa nám tam hralo lepšie ako po návrate do Michaloviec, kde sme sa museli adaptovať na väčšie 
klzisko. Doma je však doma, boli sme radi, že sme sa vrátili a záver sezóny zvládli úspešne.“ 

Veľká pozornosť sa sústredila na tímy dorastencov a kadetov. Bola pre vás priorita udržať tieto družstvá 
medzi slovenskou elitou? 

„Áno. S trénermi a vedením klubu sme to museli vyšpekulovať tak, aby sa nám to podarilo. Tento cieľ sme 
splnili, čo nás veľmi teší, lebo dorastenci a kadeti sú vlajková loď našich mládežníckych kategórií.“ 

Najstaršou kategóriou je juniorka, ktorá účinkovala v prvej lige. Plánujete aj tento celok dostať do extraligy? 
„Juniori trénovali spomedzi všetkých našich tímov najmenej, pretože jednak ich bolo málo a tiež sme nemali 

ani veľa voľného ľadu. Napriek tomu sa im podarilo skončiť na solídnom piatom mieste z desiatich účastníkov. Čo 
sa týka jej budúcnosti, všetko sa bude odvíjať od kongresu SZĽH, ktorý sa uskutoční 26. apríla v Bratislave. Na 
ňom sa budú schvaľovať nové hracie modely všetkých mládežníckych súťaží. Podľa toho sa zariadime. Určite 
chceme dosiahnuť, aby časom aj juniorský celok hrával najvyššiu súťaž.“ 

Ktoré ostatné družstvá v uplynulej sezóne príjemne prekvapili? 



„Potešili nás výsledky ôsmakov, ktorí skončili na striebornej pozícii súťaže východoslovenského regiónu. Ak 
by sa finálový turnaj tejto kategórie konal na východe, tak by sme naň postúpili aj my. Totiž miestenku na turnaj, 
ktorý sa tohto roku uskutočnil na strednom Slovensku, si zaistili len víťazi jednotlivých skupín a plus druhý tím z 
regiónu, ktorý ho organizoval. Za zmienku stojí, že s Košicami, ktoré sa stali majstrami Slovenska v kategórii 
starších žiakov, sa nám podarilo počas sezóny raz vyhrať a raz remizovať. Darilo sa aj piatakom, ktorí sa 
umiestnili na treťom mieste, a takisto aj štvrtákom, tí skončili na druhej priečke spomedzi trinástich družstiev na 
východe. Aj ostatné kategórie získali pekné umiestnenia a konkurovali silným tímom ako Košice, Poprad, 
Spišská Nová Ves či Prešov.“ 

Množstvo hráčov máte roztrúsených po iných kluboch, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kde všade 
hrávajú? 

„Keďže my hrávame len prvú juniorskú ligu, tak viacerým talentovaným chlapcom sme nechceli brániť v 
napredovaní a uvoľnili sme ich do klubov, kde majú väčšiu šancu hokejovo rásť. Začnem útočníkom Samuelom 
Solenským, ktorý už druhý rok hráva v americkom Johnstowne Tomahawks. V poslednej sezóne skončil v 
kanadskom bodovaní svojho družstva suverénne na prvom mieste. Prvý rok vo švédskom Linköpingu si odkrútil 
útočník Pavol Regenda. V našej juniorskej extralige predvádzali výborné výkony brankári Vladimír Glosár, ktorý 
sa s Nitrou stal vicemajstrom Slovenska a mal aj najlepšiu úspešnosť zákrokov spomedzi všetkých gólmanov, a 
Tomáš Tkačik, ktorý v Košiciach odchytal cez šesťdesiat zápasov a tiež mal výborné štatistiky. V tomto tíme 
hrával aj Dominik Borov, v bratislavskom Slovane bol zase Dominik Verbický a v Spišskej Novej Vsi Gabriel 

Vereš. Nemôžeme zabudnúť ani na ženy. Tretiu sezónu v ruskej Ufe odohrala Nicol Čupková, v ŠKP Bratislava 
pôsobí Lenka Čurmová a trojica Patrícia Mária Dzurinová, Sylvia Maťašová a Michaela Hana Hajniková hráva v 
Šarišanke Prešov.“ 

Ktorí odchovanci klubu hrávajú aj v reprezentačných výberoch? 
„Na prelome rokov si Solenský zahral na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov, dlho bol v hre o konečnú 

nomináciu aj Radoslav Mesaroš. Do tejto kategórie sa z 18-ky posunul nedávno aj Regenda. Vo výbere do 16 
rokov máme Jakuba Ragana a do 15 rokov Pavla Štetku. V ženskej 18-ke hrávajú Maťašová a Hajniková, za 
seniorskú ženskú reprezentáciu Čurmová a Dzurinová. Čurmová bola dokonca na nedávnych MS divízie I 
skupiny A kapitánkou Slovenska. Ešte pred rokom hrávala za ženskú reprezentáciu aj Čupková.“ 

Aká je momentálna spolupráca so seniorským klubom? Pár rokov dozadu totiž neboli vzťahy medzi HK Dukla 
a HK Mládež najideálnejšie. Zlepšilo sa to po príchode nového vedenia? 

„Z môjho pohľadu je spolupráca oveľa lepšia a aktuálne je na veľmi dobrej úrovni. Do Dukly prišli ľudia, ktorí 
sú zažratí do hokeja a chcú robiť tento šport poctivo. Aj keď v intenzívnejšom kontakte sme len zhruba tri 
mesiace, mám zo spolupráce s nimi dobrý pocit.“ 

Takže vidíte teraz väčšiu šancu, aby bolo v A-mužstve viac odchovancov? 
„Pri seniorskom tíme je dobrý tréner, čo je veľmi dôležité. Pán Chudý je ozajstný profesionál, a ak ostane v 

Dukle, určite dá šancu mladým chlapcom. Avšak aj oni musia niečo obetovať pre to, aby sa do prvého mužstva 
dostali. Rozdiel medzi mládežníckym a seniorským hokejom je veľký a dôležité je, ako zvládnu tento skok.“ 

Aké sú vízie HK Mládež do budúcnosti? 
„Tie najbližšie budú závisieť od toho, ako dopadne spomínaný kongres SZĽH. Podľa neho si stanovíme ciele v 

súťažiach v jednotlivých kategóriách. Ambície však máme stále len tie najvyššie a každým rokom sa snažíme 
posúvať o krok ďalej. Dôležité je, aby sme získavali čo najviac detí do klubu. Pritiahnuť deti k športu je asi alfou a 
omegou každého mládežníckeho klubu. Chceme vychovávať hráčov pre reprezentáciu, ktorí budú pôsobiť v 
kvalitných seniorských tímoch. Najvyšší cieľ je draftovať hráča do NHL, aby podpísal nováčikovskú zmluvu. To je 
sen každého klubu. Veľa záleží aj od talentu hráča, aby sa dostal až tak ďaleko. Aj my máme v klube niekoľko 
chlapcov, ktorí by sa potenciálne mohli prebojovať do špičkových klubov, ale je len na nich, ako budú na sebe 
pracovať.“ 

RÓBERT ANDREJOV 
foto: 
Radosť dorastencov po spečatení záchrany v extralige. V baráži si poradili s bratislavským Ružinovom 4:0 na 

zápasy. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Aktivisti zo Spiša lipu zachraňujú transparentom 
[24.04.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Prírodná pamiatka postupne chradne. 
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE. Na obecnej lipe v blízkosti cintorína v Spišských Tomášovciach (okres Spišská 

Nová Ves) pred časom pribudol netradičný transparent. 

Na zelenom plátne sa vyníma nápis – Zachráň ma. 
Kto a prečo nápis na takmer dvestoročný strom umiestnil, na to sme sa opýtali priamo organizátorov 

občianskej výzvy. 
O nápise sme sa dozvedeli z obecného webu. 
Strom chradne 
Strom, ktorý je prírodnou pamiatkou, rokmi chradne. 



Na jeho nelichotivý stav už dlhší čas upozorňuje jedna z tomášovských rodín. 
Rodák z obce, bývajúci v susednej Českej republike, Leonard Chovan sa rozhodol verejne vystúpiť a prišiel s 

občianskou iniciatívou za záchranu lipy. 
„V priebehu času, keď som sa vracal domov, mal som možnosť pozorovať zmeny priaznivé i nepriaznivé, 

ktoré sa v obci uskutočnili. Tak som si všimol i neutešený stav našej lipy. Podľa mňa k tomuto stavu došlo v 
dôsledku neodborných zásahov do koruny stromu a nedostatočnej ochrany okolia obidvoch líp. Nemalou mierou 
k tomuto prispelo i totálne zanedbanie pravidelnej údržby stromu. Všetko to má za následok, že lipa chátra, je 
drasticky zdevastovaná a umiera,“ uviedol v svojom stanovisku na obecnom webe L. Chovan. 

Plánujú petíciu aj zbierku 
Dve lipy pri cintoríne sú tradičným miestom stretávania sa miestnych obyvateľov. Jedna z nich je v 

zúboženom stave. 
„Som rodená Tomášovčanka. Už ako dieťa si pamätám, že na strome bol nápis – zákonom chránené. Roky tu 

už nie je a strom aj tak vyzerá. Spolu so strýkom sme sa rozhodli viac v očiach Tomášovčanov zviditeľniť tento 
náš strom, ktorý si zaslúži, aby bol zachránený. Chceme robiť v obci osvetu aj prostredníctvom našich skautov. 
Plánujeme spísať petíciu a predložiť ju na obecnom zastupiteľstve. Uvažujeme aj o vyhlásení zbierky na 
záchranu stromu,“ doplnila Júlia Palušková, neter L. Chovana. 

Podľa Tomášovčana obec v tomto nekoná i napriek opätovným upozorneniam z jeho strany. 
„Pretože lipa i naďalej chátra a smeruje k trvalému poškodeniu, ba až zániku,“ zdôraznil. 
O osude rozhodne odborník 
Podľa starostky obce Zuzany Nebusovej (nez.) lipa rastie v blízkosti štátnej cesty, jej korene zasahujú hlboko 

do asfaltu. Strom pravdepodobne poškodzuje soľ z posypov. 
Myslí si však, že je to viacero faktorov, ktoré sa podpisujú pod poškodzovanie stromu. „Lipu pravidelne 

obstrihávame. Staráme sa o ňu v rámci možností,“ informovala starostka obce. 
Ako uviedla, kontaktovať budú odborníkov na Správe národného parku Slovenský raj, aby odborne zhodnotili 

aktuálny stav lipy. 
„Podnikneme kroky na jej záchranu. Na záchranu oboch líp, ktoré sú súčasťou našej obce. Odborník 

rozhodne, do akej miery to bude možné. Verím, že na to nájdeme aj potrebné financie,“ vysvetlila Z. Nebusová. 
Ako dodala, transparent na strome ponechajú. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Ako sa kedysi spájali dediny na Spiši 
[24.04.2018; Noviny Spiša; HISTORICKÝ SERIÁL/KULTÚRA/INZERCIA; s. 4; MARTIN FURMANIK] 

 
 

Hovoria vám niečo Čenčice, Machalovce, Hadušovce, Primovce, Miklušovce, Filice, Čepanovce, 
Mečedeľovce, Imrichovce, Štefanovce, Stotince či Majerka? Pravdepodobne nie, iba ak bývate niekde blízko, 
alebo tam žije nejaký váš známy. 

Spomínané obce nemáte odkiaľ poznať, pretože už neexistujú. Zanikli, ale predsa v nich žijú ľudia. Ako je to 
možné? Tieto obce totiž nezanikli zrovnaním so zemou, ale prestali existovať ako samostatné administratívne 
jednotky. 

Markušovský či čepanovský kaštieľ? 
Na Spiši je obcí, ktoré stratili svoju samostatnosť, pomerne veľa. Dochádzalo k tomu najmä vtedy, ak sa 

menšia obec nachádzala tesne vedľa väčšej a kvôli zjednodušeniu administratívy sa spojili. 
K zlučovaniu dedín s inými obcami dochádzalo predovšetkým v 20. storočí, i keď niekoľko obcí stratilo svoju 

samostatnosť už v 19. storočí. 
To bol aj prípad Petroviec pri Spišskom Podhradí. K ich spojeniu so susednou obcou Granč došlo v polovici 

19. storočia, čo môžeme usudzovať z toho, že na mape z roku 1876 sa už obec uvádza ako Granč-Petrovce. 
Na rozdiel od iných obcí, ktoré stratili svoju subjektivitu však Petrovce ostali aspoň ako súčasť názvu obce. 

Toľko šťastia však nemali Čepanovce. 
Táto obec ležiaca v bezprostrednej blízkosti Markušoviec bola samostatná do konca 19. storočia. V tom čase 

bola pripojená k svojmu susedovi. 
Hranica medzi Čepanovcami a Markušovcami viedla približne medzi kostolom a renesančným kaštieľom. 
Kostol s hradom (nazývaný aj hradným kaštieľom) boli teda na území Markušoviec, zatiaľ čo renesančný 

kaštieľ s letohrádkom Dardanely sa nachádzali na území Čepanoviec. 
Dnes tento kaštieľ každý nazýva markušovským, resp. kaštieľom v Markušovciach. Ak by sme však chceli byť 

historicky presní, v skutočnosti sa jedná o kaštieľ v Čepanovciach. Podobný osud postihol taktiež už v druhej 
polovici 19. storočia aj Mečedeľovce, ktoré boli v tom čase pričlenené k najbližšej obci Spišský Štvrtok. Na 
začiatku 19. storočia žilo v Mečedeľovciach len 79 ľudí v 11 domoch. Ani po dvesto rokoch sa počet obyvateľov 
tejto, dnes už miestnej časti, príliš nezmenil. 

Malé obce ležiace blízko seba 
V prvej štvrtine 20. storočia sa zlučovanie obcí dotklo najmä dedín medzi Popradom a Spišským Štvrtkom. 
Bolo to z dôvodu, že v tejto oblasti sa na malom priestore koncentrovalo veľa malých obcí ležiacich 

bezprostredne vedľa seba. 



V jednom prípade išlo o spojenie až piatich obcí. Týkalo sa Hôrky, Kišoviec, Primoviec, Svätého Ondreja a 
Miklušoviec. 

Ešte predtým s Hôrkou splynula dedina Komárovce. V roku 1900 sa spojili do jednej obce s maďarským 
názvom Landzsásfalu zmeneným neskôr na Landzásötfalu. Po vzniku Československa sa obec premenovala na 
Landzašovce, až napokon v 30. rokoch 20. storočia dostala názov podľa jednej zo svojich častí – Hôrka. 
Paradoxne išlo o najmenšiu časť čo sa týka počtu obyvateľov. Pri odbočke z Jánoviec smerom na Kežmarok 
hneď pod diaľnicou púta pozornosť kostolík s červenou strechou obklopený niekoľkými domami. Sú to Čenčice, 
ktoré svoju samostatnosť stratili v roku 1913 spojením s Machalovcami. Paradoxne aj Machalovce postihol 
rovnaký osud, keďže boli v roku 1964 aj s Čenčicami pripojené k blízkym Jánovciam, ktoré dali názov zlúčenej 
obci. 

V roku 1924 boli zasa zlúčené do jednej obce Filice a Gánovce. Nejaký čas sa používal názov Gánovce-Filice, 
avšak napokon sa presadilo pre zlúčenú obec pomenovanie Gánovce. Suverenitu stratili aj Hadušovce, ktoré boli 
pričlenené k Spišským Tomášovciam v tom istom roku ako Filice ku Gánovciam. 

Ak ideme vlakom od Popradu smerom na Spišskú Novú Ves, Spišské Tomášovce so železničnou zastávkou 

máme po pravej strane, zatiaľ čo ich miestnu časť Hadušovce po ľavej strane. 
Zlúčená obec dostala celkom nový názov 
Výsledkom spájania obcí bolo zväčša prevzatie názvu jednej z častí obce pre celú zlúčenú dedinu. 
Poznáme však aj prípady, že po zlúčení dvoch dedín dostala spojená obec celkom iné pomenovanie. Bol to aj 

prípad Majerky a Stotiniec (predtým nazývaných Hodermark) v okrese Kežmarok. 
Tieto dve obce sa v roku 1960 zlúčili do jednej. Nová obec však nedostala pomenovanie žiadnej z nich, ale 

celkom nový názov – Ihľany. Podobne na tom boli aj pôvodne samostatné obce Štefanovce a Imrichovce. V roku 
1933 boli zlúčené do jednej obce pod názvom Dedinky. Táto obec sa nachádza na brehu vodnej nádrže 
Palcmanská maša na južnom okraji Slovenského raja. 

Poprad – najznámejší prípad 
Najznámejším prípadom nielen na Spiši ale na celom Slovensku, kedy dovtedy štyri samostatné obce 

(predtým dokonca mestá) stratili samostatnosť, je Poprad. Po druhej svetovej vojne boli k Popradu postupne 
pričlenené Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Veľká a Matejovce nad Popradom. 

Najväčšia degradácia to bola pre Spišskú Sobotu, ktorá bola predtým významnejšia ako Poprad a dokonca 
bola sídlom okresu. Typickým javom bolo aj pohltenie priľahlých obcí blízkymi väčšími mestami. V niektorých 
prípadoch však takéto obce získali opäť samostatnosť ako to bolo v prípade Ľubice, ktorá bola súčasťou 
Kežmarku, alebo Smižian, ktoré boli istý čas miestnou časťou Spišskej Novej Vsi. 

Hozelčania sa zlúčeniu ubránili 
Sú však aj obce, ktoré sa snahám o pričlenenie dokázali ubrániť. Príkladom je Hozelec pri Poprade. Všetky 

okolité obce boli zlúčené a Hozelec sa nachádzal v bezprostrednej blízkosti počtom obyvateľov väčších 
Šváboviec. Mal tak všetky predpoklady, aby stratil samostatnosť. 

Prvýkrát boli snahy o jeho zlúčenie so Švábovcami v roku 1924, teda v čase, keď sa neďaleké Filice zlúčili s 
Gánovcami. 

V roku 1976 zasa predstavitelia Popradu uvažovali o pripojení Hozelca k okresnému mestu. O desať rokov 
neskôr sa opäť vyskytli snahy o jeho pripojenie ku Švábovciam. 

Hozelec si však zakaždým dokázal udržať samostatnosť napriek tomu, že bol v priebehu 20. storočia viackrát 
vystavený tlaku zlúčiť sa so susednou obcou, resp. mestom. 

Vďačil za to neústupčivosti a rozhodnosti svojich obyvateľov. 
Obyvateľov dnes viac trápi životná úroveň 
Mnohí obyvatelia dedín, ktoré boli pripojené k iným obciam a prestali tak existovať ako samostatné 

administratívne jednotky, s týmto postupom nesúhlasili. 
Ako však plynul čas a striedali sa generácie, ľudia v týchto miestnych častiach sa so stavom vecí postupne 

zmierili. Dnes sa v týchto kedysi samostatných obciach nájde málokto, komu by záležalo na tom, aby získali 
stratenú suverenitu. Je pre nich dôležitejšie, aby mali prácu a aby na mieste, kde žijú fungovalo všetko ako má. 
Dobrými cestami počnúc a neznečisteným životným prostredím končiac. Názov obce je to najmenej čo ich trápi. 

Horšie sú na tom obyvatelia obcí, ktoré boli reálne zlikvidované, nielen administratívne. Čo by dali za zlúčenie 
s inou obcou obyvatelia Ruskinoviec, Malého Folkmara alebo Ružína, len aby ich dediny naďalej existovali. 

Tieto obce boli totiž buď zrovnané so zemou, alebo ležia pod hladinou vodnej nádrže. Spájanie obcí nepatrí 
minulosti, ale je aktuálne aj dnes. 

V súčasnosti sa veľa hovorí o tom, že dediny, ktorým z dôvodu malého počtu obyvateľov nefunguje 
samospráva, by bolo vhodné zlúčiť s najbližšou obcou. Aj na Spiši dnes nájdeme niekoľko obcí, ktoré majú menej 
ako sto obyvateľov. Medzi miestnymi však panujú rozdielne názory na ďalší osud ich dediny a tak je 
pravdepodobné, že táto otázka sa tak skoro nevyrieši. 

MARTIN FURMANIK, MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Historický kalendár 
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24. apríla zomrel geograf, astronóm, historik a vydavateľ kalendárov Dávid Frölich (1595 Ľubica – 24. 4. 1648 
Levoča, pochovaný v Kežmarku). Od skončenia štúdií v Nemecku žil v Kežmarku. Tu literárne pracoval, vyučoval 
a tvoril. Frölich v júni 1615 bez vodcu vystúpil na jeden, vtedy ešte nepomenovaný tatranský končiar. Výstup na 
tento štít opísal vo svojej latinsky písanej knihe Medulla geographiae practicae, ktorá je najstarším tatranským 
dielom a vyšla v Bardejove v roku 1639. Vydával tiež kalendáre (latinské, nemecké a maďarské). 

27. apríla zomrel lekár Gregor Tátray ml. (1. 9. 1833 Kežmarok – 27. 4. 1913 Kežmarok). Po štúdiách 
medicíny pôsobil vo svojom rodnom meste ako mestský lekár a ako jeden z prvých spišských lekárov sa venoval 
pediatrii. Inicioval založenie lekárskej a lekárnickej spoločnosti na Spiši. Už 1. októbra 1863 sa zišlo na jeho výzvu 
37 lekárov a lekárnikov. Stanovy Spolku spišských lekárov a lekárnikov boli schválené až 19. septembra 1867. Za 
predsedu spolku bol zvolený Dr. Fridrich Fleischer a za tajomníka Dr. Gregor Tátray ml. Tátray bol v rokoch 1886 
až 1907 aj predsedom spolku. 

29. apríla sa narodil mykológ, chemik a ochranár prírody Milan Zvara (29. 4. 1933 Dolhoje pri Iršave, 
Podkarpatská Rus – 30. 1. 2002 Poprad). Do Popradu sa s rodičmi presťahoval v roku 1948. Študoval 
potravinárstvo na Chemicko-technologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po skončení školy pracoval v Bardejove a 
Košiciach, v roku 1974 sa natrvalo vrátil do Popradu. Zamestnal sa v závode Frucona Poprad. V roku 1985 
ukončil postgraduálne štúdium na VŠLD vo Zvolene, na Katedre ochrany životného prostredia. Viac ako 50 rokov 
sa venoval jazyku esperanto. Bol zakladateľom a predsedom regionálneho združenia Esperanta v Poprade, viac 
rokov bol predsedom Slovenskej esperantskej federácie. V deň jeho 55. narodenín mu ministerstvo kultúry udelilo 
čestný titul Vzorný pracovník kultúry za mimoriadne zásluhy o rozvoj činnosti Zväzu esperantistov Slovenska. Ako 
dobrovoľný ochranár prírody sa angažoval v Slovenskom zväze ochrany prírody a krajiny (SZOPK) a bol 
predsedom popradskej pobočky. Svoje znalosti z oblasti mykológie uplatnil pri organizovaní Mykologických dní v 
spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade (od roku 1984) a hubárskej poradne. Od roku 1996 bol členom a 
podpredsedom Klubu Popradčanov, členom komisie na tvorbu zbierok v Podtatranskom múzeu. Za 
verejnoprospešnú prácu mu bola v roku 1999 udelená Cena primátora mesta Poprad. 

Pred 140 rokmi (1878) vznikol Dobrovoľný hasičský zbor v Poprade-Veľkej. Ochranu majetku obyvateľov 
Veľkej môžeme sledovať už od 15. storočia. Po zrušení cechov, v roku 1872 a z hľadiska velickej architektúry, 
ktorá využívala prevažne drevo, sa stalo životnou potrebou založenie hasičského spolku. V roku 1878 sa v 
Spišskej Novej Vsi konal krajinský požiarny zjazd a na jeho podnet na Spiši vzniklo okolo 30 hasičských 

združení. Na návrh Tobiaša Putscha, Eduarda Blasyho, Ladislava Krompechera, Kornela Krompechera a Jána 
Forbergera v roku 1878 Eduard Dávid Blasy založil Dobrovoľný hasičský spolok vo Veľkej, v ktorom bol veliteľom 
až do svojej smrti v roku 1888. Ani organizovanie požiarneho spolku nezabránilo ďalším nešťastiam, ktoré 
priniesol oheň. Po vzniku ČSR bol 12. mája 1922 potvrdený štatút Dobrovoľného hasičského spolku s predsedom 
Alfrédom Raabom. Pripravené v spolupráci s Podtatranskou knižnicou. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Zimmerman najrýchlejší Slovák 
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Metropola Slovenska žila počas druhej aprílovej nedele ČSOB maratónom a polmaratónom, na ktorom 
štartovali bežci z rôznych krajín sveta. 

Maratónci i polmaratónci štartovali spoločne – kým polmaratóncov čakal jeden 21,1 km dlhý okruh, maratónci 
absolvovali dva okruhy rovnakej dĺžky. V cieli maratónu organizátori klasifikovali 821 mužov a 98 žien. 
Polmaratón zvládlo 2243 mužov a 753 žien. 

V maratóne skvelý Kluknavčan Zimmermann 
V kráľovskej disciplíne 42 195 m dominoval Čech Jiří Čípa, ktorý tu obhájil triumf z roku 2016. Prekvapujúce 

druhé miesto vybojoval Kluknavčan Marián Zimmermann, ktorý bol najlepším zo Slovákov. Povolaním psychológ 
bežal svoj tretí maratón v živote. Predchádzajúce dva absolvoval na MMM 2016 i 2017 v Košiciach. 

„Napriek tomu, že trať sa mi zdala ťažšia ako v metropole východu, zabehol som si môj najlepší čas. Osobný 
rekord som si zlepšil takmer o dve minúty. Druhá polovica každého okruhu bola náročná, stúpania, klesania a 
zákruty ma prinútili meniť tempo. Verím, že na trati podobnej ako v Košiciach by som zabehol o minútu lepšie“ 
zhodnotil sympatický bežec a pokračoval: „Napriek tomu som spokojný, pretože táto zima bola veľmi dlhá, 
mrazivá a sneh, ľad a fujavice bežeckým tréningom nepriali. Ak by chcel človek kvalitnú bežeckú prípravu, musel 
by vycestovať do teplejších krajín do zahraničia, čo si však môže dovoliť iba málokto. A tak som sa pripravoval v 
súlade so zimným počasím.“ V závere dodal: „Začal som v pohode – dokonca som prvé kolo bežal s 
polmaratóncami za 1:13 hod. Toto rýchle tempo sa mi v závere vypomstilo, navyše som musel prekonávať i kŕče 
v záverečných dvoch kilometroch.“ 

Maratón 
Ďalšie medailové umiestnenia vybojovali podtatranskí i spišskí bežci vo veteránskych kategóriách. Emil 

Mlynarčík z Hôrky zvíťazil v maratóne mužov v kategórii od 50 do 59 rokov. K prvenstvu pridal excelentný výkon – 
čas pod 3 hodiny. 

V kategórii od 60 rokov si striebro odniesol Vladimír Smida zo Spišskej Novej Vsi. Výborne bežal i 

Popradčan Roman Švarc- šiesty v kategórii od 40 do 49 rokov. 
Polmaratón 



V polmaratóne žien kategórii od 50 do 59 rokov dobehla Sviťanka Danica Božová tretia a Hana Mlynarčíková 
z Hôrky piata. 

(db) 
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7. Zrazilo sa audi s taxíkom 
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Vodiči mali po nehode na jej príčiny rozdielne názory. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V centre Spišskej Novej Vsi sa stala vo štvrtok, krátko po pol jednej popoludní, 

dopravná nehoda dvoch osobných áut. 
Zrážka pri križovatke pri veľkej pošte výrazne spomalila premávku na frekventovanom úseku. Ľavá strana 

škodovky ostala po nehode celá zdemolovaná. Náraz musel byť silný, v audi na strane spolujazdca sa po nehode 
aktivovali airbagy. 

Spor vodičov na mieste 
Šofér audi kričal po nehode na šoféra taxíka zo škodovky, ktorý mu podľa jeho slov vbehol do cesty. 

„Vychádzal som z cesty od pošty a odbočoval doprava. Zaradil som sa postupne do ľavého pruhu a vtom náraz,“ 
tvrdil na mieste privolanej policajnej hliadke taxikár. Šofér audi, ktorý pred nehodou prechádzal križovatkou po 
hlavnej ceste, však celú situáciu vidí inak. „Nevidíš, ako máš celú ľavú stranu vozidla spučenú? Auto máš 
otočené kolmo na smer jazdy. Ty si musel prechádzať kolmo cez cestu, cez dva jazdné pruhy,“ vykrikoval na 
taxikára. Ani policajnej hliadke sa nepozdávala verzia taxikára. Tiež ho upozornili na polohu, v ktorej autá po 
nehode ostali. Navyše, taxikár vychádzal na hlavnú cestu z vedľajšej cesty, takže mal dať prichádzajúcemu 
vozidlu prednosť. 

Presnú príčinu ešte určia 
Polícia na mieste vykonávala potrebné úkony. Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody bude predmetom 

vyšetrovania. Pri nehode sa nikto vážnejšie nezranil. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Týždeň pod Tatrami pred sto rokmi 
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Z ruského zajatia v lágri pri Irkutsku sa vrátili domov do Kežmarku lekár Dr. Dezider Kornhauser a jeho brat 
poručík Zigmund Kornhauser. V tábore sa stretli s ďalším Kežmarčanom z 67. pešieho pluku desiatnikom Pavlom 
Gurčíkom. 

Mestské zastupiteľstvo v Sp. Belej schválilo 18. apríla prenájom kúpeľov Tatranská Kotlina (vtedajší názov 
Barlangliget – Lesná jaskyňa) na 42 rokov advokátovi zo Spišskej Novej Vsi Dr. Bélovi Forbergerovi a jeho 

šiestim spoločníkom. Podľa nájomnej zmluvy musia spoločníci – nájomníci ročne zaplatiť do mestskej pokladnice 
Spišskej Belej 12-tisíc korún. 

Prevádzka tatranskej elektrickej železnice bude od 20. apríla otvorená aj v úseku Vyšné Hágy – Štrbské 
Pleso. Riaditeľstvo železnice v Starom Smokovci rozhodlo, že v tento deň vyšle na trať špeciálny „sondážny“ 
motorový vozeň, potom rozhodne o začatí prevádzky. 

Po vypuknutí vojny sa postupne začal prejavovať nedostatok štátnych úradníkov, čo postupne v riadení 
začalo prekážať. Preto v jednotlivých župách urobili audit potreby a vicežupani boli poverení zaškolením 
vybraných adeptov na pozície. Napr. v Kežmarku už v apríli hľadali zástupcu mestského kapitána a 1. daňového 
úradníka. 

V apríli sa začala aj masívnejšia kampaň na doplnenie hasičských zborov, najmä v mestách. Dokonca sa 
znížila aj veková hranica pre prijímanie do výcviku na 17 rokov. Okamžite po získaní členov sa začali kurzy na 
jednotlivé pozície v zbore. 

Stretnutie slečny Gertrúdy von Scholzovej, dcéry fabrikanta Alberta von Scholza a manželky Janky, rod. 
Handlovej s inžinierom Eugenom Kallivodom sa v Budapešti skončilo zásnubami. 

Združenie stredoškolských profesorov Liptova a Spiša vyvíjalo veľmi aktívnu činnosť. Na aprílovom stretnutí 
riešili problém riadenia a života dievčenských stredných škôl. Zaujímavú prednášku predniesol kežmarský 
profesor Juraj Hronec: Činnosť profesorov – prekážky a podporné faktory. 

Mikuláš ARGALÁCS 
[Späť na obsah] 



 
 

9. Až tri v taňcu na Vidermaňcu 
[24.04.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí predvedie Spišské 
divadlo. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V minulosti, no i v súčasnosti, v každej dedine boli a sú muži, ktorým máloktorá dievka 

– a veru aj nejedna žena – dokázala odolať. A najhoršie, čo sa takému mladému playboyovi môže stať, je, že sa 
zaľúbi. 

Preklad komédie slovenského dramatika a režiséra Michala Babiaka do spišského dialektu pripravil autor 
predstavenia Ženský zákon (po špiski), rodák zo Spišskej Novej Vsi, Anton Kret. „Autor zasadil svoj komediálny 

príbeh – Až tri v taňcu na Vidermaňcu – do spišskej dediny tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, v ktorom chce 
búrať mýtus o „čistej dedine“ a „skazenom meste“ na komplikovaných ľúbostných i spoločenských vzťahoch 
niekoľkých generácií dedinskej spoločnosti,“ uvádza Spišské divadlo. 

Intrigy i neúprimnosť 
Rozhodujúcu úlohu v hre majú mnohonásobné intrigy, pokrytecké vzťahy, neúprimnosť, žiarlivosť, 

emocionálna povrchnosť, vypočítavosť. „Ale aj výnimočne čistý a hlboký cit lásky,“ dodávajú divadelníci. Hru si 
môžete pozrieť v piatok 27. 4. 2018 19.00 h v Spišskom divadle. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. V Spišskej Novej Vsi sa počas sezóny vystriedalo vyše šesťdesiat hráčov 
[24.04.2018; Noviny Spiša; ŠPORT; s. 30; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

Mužstvo po novom roku nevyhralo ani jeden zápas, v prvoligovej súťaži obsadilo konečnú siedmu priečku. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Už dva mesiace ubehli od posledného zápasu prvoligových hokejistov HK Spišská 

Nová Ves. Hráčom zo Spiša sa sezóna opäť skončila už po odohraní štvrťfinálových duelov play-off, v ktorých 

rovnako ako vlani nestačili na východniarskeho rivala z Michaloviec a podľahli mu znovu hladko 0:3 na zápasy. 
Zverenci kormidelníka Jozefa Škraka tak v prvoligovom ročníku 2017/18 obsadili konečné siedme miesto, čo 

je v porovnaní s tým minulým pokles o jednu priečku. 
Spišiaci hrali na to, na čo mali. Najlepším tímom konkurovať nemohli, po ekonomickej stránke už klub nie je v 

takej kondícii, ako pred niekoľkými rokmi, preto za HK nastupovali prevažne mladí hráči doplnení o pár skúsených 
harcovníkov. Na výpomoc do mužstva chodili v rámci „farmárskej“ dohody s Popradom hráči z tohto extraligového 
klubu spod Tatier. 

O uplynulej sezóne sme debatovali s trénerom Škrakom, pre ktorého to bol druhý ročník v rade na lavičke 
spišskonovoveského A-mužstva. 

Skončili ste na konečnom siedmom mieste. Ako ste spokojní s týmto umiestnením? 
„Ťažko povedať, či sa dalo skončiť v tabuľke vyššie. Veľmi ma mrzí, že sme nedokázali uspokojiť 

spišskonovoveských priaznivcov, pretože v tomto meste má hokej bohatú tradíciu. Podávali sme však 
nevyrovnané výkony. Na domácom ľade sme dokázali poraziť mužstvá zo špice, či už Michalovce, Prešov alebo 
Skalicu, na druhej strane sme zakopli so súpermi, ktorí boli v tabuľke pod nami.“ 

Sezónu ste pritom začali veľmi dobre, po šiestich zápasoch ste mali bilanciu štyri výhry a dve prehry… 
„Spočiatku bolo mužstvo stabilizované, ale postupne z neho odchádzali kvalitnejší hráči. Spomeniem 

napríklad Vartovníka, Giľáka, Gurčíka či Korenka. Nahradili sme ich len chlapcami z terajšej alebo minuloročnej 
juniorky. Chýbali nám skúsení hráči, o ktorých by sa vedeli mladíci oprieť a niečo sa od nich naučiť.“ 

Vôbec vám nevyšiel záver ročníka. Od nového roka ste prehrali všetkých štrnásť zápasov. Aké to bolo 
trénovať mužstvo, ktoré kráča od prehry k prehre? 

„Bolo to veľmi ťažké, veď šport je o víťazstvách. Keď sa dlhodobo nevyhráva, tak na pohode to nikomu 
nepridáva. A to nielen hráčom, ale ani nám trénerom. Všetci sme boli z prehier frustrovaní, od vedenia klubu až 
po fanúšikov. Neboli sme v jednoduchej situácii, ale mnohokrát sa stalo, že ani pár hodín pred zápasom som 
nevedel, v akej zostave nastúpime. Deň pred stretnutím bolo na tréningu trinásť hráčov, na dopoludňajšom 
rozkorčuľovaní sme už dali dokopy tri päťky a večer na zápase bolo naše zloženie úplne iné. Nechcem, aby to 
znelo ako výhovorka, ale boli to objektívne príčiny našich nepresvedčivých výsledkov.“ 

V play-off ste rovnako ako vlani podľahli Michalovciam hladko 0:3 na zápasy. Nedalo sa proti nim vyťažiť 
viac? 

„V Dukle sú momentálne oveľa lepšie ekonomické podmienky ako u nás. Súper mal vo svojom rade viacero 
tridsiatnikov, niektorí z nich majú na svojom konte viacero majstrovských titulov. Skúsenosti hovorili jednoznačne 
v ich prospech. V jednom súboji s Michalovcami sa dokonca v našej zostave objavilo jedenásť tohtoročných 



juniorov a asi štyria, ktorí v tejto kategórii hrali ešte vlani. Naši mladíci hrali takéto náročné zápasy prvýkrát. Musia 
ich odohrať oveľa viac, aby sa mohli rovnať takému kvalitnému súperovi, ako boli Michalovce.“ 

Čím si to vysvetľujete, že vaša výkonnosť bola taká kolísavá? 
„Počas celej sezóny sa v Spišskej Novej Vsi premlelo šesťdesiat hráčov a šiesti brankári! Je to obrovské 

číslo, takže o nejakej koncepčnej práci sa ani nedá hovoriť. Neviem, či by som spočítal dva alebo tri zápasy po 
sebe, keď sme nastúpili v rovnakom zložení. Prichádzali hráči z Popradu, ale extraligista mal svoje problémy, 
lebo mal veľa zranených hráčov. Ťahali sme aj chlapcov z našej juniorky, avšak aj tá bola v problémoch, pretože 
bojovala o záchranu medzi elitou. Muselo sme zostavu skladať tak, aby mohla nastúpiť aj juniorka, aj áčko. 
Nemohli sme stabilizovali výkonnosť, lebo chýbala nejaká systematika. Trpel aj tréningový proces, raz nás bolo 
na tréningu pätnásť, inokedy len desať. Nefungovalo to tak, ako sme chceli, čo ma mrzí. Aj preto sme neskončili 
vyššie.“ 

Aká bola spolupráca s extraligovým HK Poprad? 
„Veľmi ťažká otázka… Neviem jednoznačne povedať, či bola dobrá alebo nie. Išlo sa do toho s nejakými 

očakávaniami. Chcelo by to asi nejakú hlbšiu analýzu. Možno to slovíčko farma odrádzalo množstvo našich 
fanúšikov, lebo sa nevedeli stotožniť s tým, že v mužstve hrali cudzí hráči. Avšak tak to bolo aj v časoch, keď 
Spišská hrala najvyššiu súťaž alebo o špicu prvej ligy. Aj vtedy obliekali dres tímu hráči z iných kútov Slovenska. 
Ako som povedal, treba urobiť hlbšiu analýzu, aby sme vedeli zhodnotiť, či bola spolupráca s Popradom 
prospešná alebo nie.“ 

S výkonmi ktorých hráčov ste boli spokojní? 
„Tých, ktorí hrali stabilne celú sezónu, bolo približne dvanásť. Začnem brankármi, tých sme vyskúšali až 

šiestich. Nedokázali sme nájsť stabilnú jednotku. Škoda, že sa v úvode ročníka zranil Surák, lebo začal dobre. Po 
uzdravení sa už ťažšie dostával do formy. V obrane bol pilierom skúsený Vantroba, ktorý vynechal asi len dva 
zápasy. Veľká škoda, že iba chvíľu hral ďalší skúsený hráč Gurčík. Ten má svoje zamestnanie. Ale aj za ten 
krátky čas bol veľmi dôležitou súčasťou tímu nielen na ľade, ale aj na striedačke a v kabíne. Z útočníkov musím 
spomenúť Vartovníka. Je to hráč, ktorého by chcel do mužstva každý tréner. V každom tréningu a zápase išiel 
naplno, je to bojovník a srdciar. Bohužiaľ, odišiel do Popradu, ale ja som mu to prial. Ďalší bojovník na pohľadanie 
je Findura, dobré výkony odvádzali aj Nagy, Mikula či Bdžoch. Aj Giľák, keď nám prišiel pomôcť z Banskej 
Bystrice, bol prínosom. Chlapec má hokejové danosti, len potrebuje stabilizovať výkonnosť. Neskôr sa k mužstvu 
pridal Koky. Po dlhšej odmlke sa ale veľmi rýchlo sa do toho dostal. Je to skúsený hráč, ktorý nám priniesol hernú 
kvalitu. Trošku viac som očakával od Lesňáka, ale ten mal zdravotné problémy.“ 

Šancu dostali mladí hráči, čo môžeme vnímať ako pozitívum. Súhlasíte? 
„Neviem, či v niektorom prvoligovom klube dostali mladí hráči toľko príležitostí. Nemali by to brať ako 

samozrejmosť, že dostali priestor v takom mladom veku. Mali šancu sa ukázať a dostať sa niekam ďalej. U 
niektorých mi chýbala väčšia túžba pobiť sa o miesto. Preto ten hokej hrajú, aby sa ním živili a dostali sa do 
klubu, kde dostanú viac peňazí.“ 

Aký máte názor na to, že seniorský hokej v Spišskej Novej Vsi v posledných rokoch zaznamenal ústup z 

pozícií? 
„Veľmi ma to mrzí. Ako som už spomenul, hlavne kvôli tunajším výborným fanúšikom. Keď Spišská bojovala o 

najvyššie priečky, tak ľudia chodili na štadión v hojnom počte a bavili sa hokejom. Hokej v tomto meste však 
dopláca na nedostatok financií. Bolo by dobré, ak by sa to po ekonomickej stránke skvalitnilo, aby hráči mali 
vytvorené lepšie podmienky. Vtedy by aj bola väčšia šanca, aby sa do materského klubu vrátili odchovanci. Tých 
je neúrekom a sú roztrúsení po celom Slovensku, možno aj po svete. Ak by prišli späť, vytvoril by sa kvalitný tím, 
ktorý podľa môjho názoru hral slušnú rolu v našej najvyššej súťaži. Potom by sa aj fanúšikovia vrátili späť na 
štadión. Spišská vždy produkovala dobrých hokejistov, avšak hneď, keď niekto vyskočil, odišiel za lepšími 
podmienkami. Hráčom sa to zazlievať nedá, každý ide za lepším, veď predsa musí z niečoho žiť, a preto ten 
hokej hrajú.“ 

Aké bude ďalšie smerovanie spišskonovoveského klubu? Šíria sa reči, že Amužstvo už bude hrať len druhú 
ligu. Čo je na tom pravdy? 

„K tomu sa vám ja neviem vyjadriť a možno ani nikto v klube. Sám som zvedavý, aká bude budúcnosť HK 
Spišská Nová Ves. Či bude áčko účinkovať v prvej alebo len druhej lige, tiež neviem povedať. Zatiaľ sú to len 

neoverené informácie, nikto z klubu nevydal žiadne oficiálne stanovisko. Spišskonovoveskému hokeju však 
prajem, aby sa pozdvihol, ale bez financií to bude veľmi ťažké.“ 

Vy zostanete na Spiši? 
„Zmluvu s klubom som mal len do konca uplynulej sezóny. Aktuálne vám neviem povedať nič bližšie ohľadom 

mojej budúcnosti. Ako sa hovorí, je to vo hviezdach.“ 
RÓBERT ANDREJOV 
foto: 
Počas sezóny sa do mužstva vrátil František Koky, ktorý sa hneď zaradil medzi opory. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Novoveská zoo otvorila svoje brány 
[24.04.2018; Noviny Spiša; SPRAVODAJSTVO; s. 2; JANA PISARČÍKOVÁ] 

 
 



V poslednej sezóne si zoo prišlo pozrieť viac ľudí ako v roku 2016. Rekordný bol počet zvierat. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Uplynulý piatok bránami zoo v Spišskej Novej Vsi prešli prví návštevníci. Po 

niekoľkých mesiacoch si opäť návštevníci Spišskej Novej Vsi mohli popozerať aj zvieratá. 

Zoo otvorila svoje brány a hneď prvé prekvapenie čakalo návštevníkov pred vstupom do areálu. 
Vchod do zoo dostal novú podobu. A nielen ten. 
„Zväčšili sme aj výbeh pre leva,“ povedala riaditeľka zoo v Spišskej Novej Vsi Jana Dzuriková. 

Noví ježkovia i malá lama 
Tento rok sa malí aj veľkí môžu tešiť aj na nové zvieratká. Ako prezradila riaditeľka, do ich zvieracej rodiny 

pribudli dvaja ježkovia bielobruchí. „Máme pekný prírastok kozy walliskej, kôz kamerunských, lamy krotkej,“ 
vymenovala. Jednu novinku majú aj pre deti. Priamo v zoo si môžu zahrať drevené pexeso. 

Rekordný počet zvierat 
Posledná sezóna bola pre zoo veľmi dobrá. Prevýšili návštevnosť z roku 2016. 
„V roku 2017 prešlo bránami zoo 11 907 návštevníkov. Aj počet zvierat k poslednému decembrovému dňu 

roka bol rekordný. 577 jedincov a 139 druhov,“ uzavrela riaditeľka. 
JANA PISARČÍKOVÁ 
foto: 
Lev v Spišskej Novej Vsi 

Má väčší výbeh. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Napriek ťažkej diagnóze vyhráva preteky 
[24.04.2018; Podtatranské noviny; Aktuálne; s. 2; Mária MLAKOVÁ] 

 
 

Ďalší z osudov obdarovaných na charitatívnom koncerte Lomničania Lomničanom: Tomáša Maka neobrala o 
chuť víťaziť ani ťažká diagnóza. 

„Môj druhý syn Tomáš sa narodil v roku 1989. V pôrodnici dlho nevedeli, čo sa deje, napokon mu 
diagnostikovali detskú mozgovú obrnu,“ začína rozprávanie Ján Mak. Dnes dospelý Tomáš nemal ani rok, keď ho 
operovali v Hradci Králové. „Po tejto operácii začal chodiť i počuť a chytil sa aj do reči. Počas ďalších rokov sme 
veľa času strávili v nemocniciach. V Žiline mu operovali nohu, lebo aj s ňou mal problémy,“ pokračuje Ján Mak. 

Tomáš bojuje aj s epilepsiou 
Aj napriek tomu, že Tomáš má dnes už takmer tridsať rokov, jeho otec sa mu každodenne venuje. „Ráno o 

siedmej, keď sa prebudí, urobím mu raňajky, potom nasleduje hygiena. Ďalší program je podľa počasia, ak je 
pekne, niečo urobíme v záhrade. Donedávna som mal aj záhumienku a chodil siať, choval som sliepky, morky…,“ 
dodáva Tomášov otec. Teraz mu však už na takúto prácu neostáva čas, keďže od minulého roku bol so synom 
päťkrát v nemocnici kvôli epileptickým záchvatom. „V nemocnici bol vždy od týždňa do desiatich dní. Dúfam, že 
teraz to už prešlo, lebo za viac ako mesiac mal len jeden. Dali mu druhé lieky, tak uvidíme, snáď už bude dobre,“ 
hovorí Ján Mak. 

Chýbajú im cyklotrasy 
Na to, aby sa z Tomáša nestal ležiaci pacient, potrebuje pravidelný pohyb. Táto nutnosť ho, paradoxne, 

priviedla k jeho najväčšej záľube – bicyklovaniu. „Odkedy sa naučil bicyklovať, chodíme von stále, keď je čas. 
Zúčastňujeme sa aj akcií pod hlavičkou organizácie Parasport, tri roky sme s nimi boli bicyklovať zo Spišskej 
Novej Vsi do Trenčianskych Teplíc,“ dodáva Ján Mak, zatiaľ čo jeho syn vyťahuje z garáže bicykel, na ktorom 

jazdil ešte Ján Wenczel, bývalý reprezentant ČSSR a víťaz najdlhšej etapy Pretekov mieru. „Na bicyklovaní sa mi 
najviac páči vidieť krajiny, lesy. Na Parasporte hlavne to, že som zabezpečený aj policajtmi, idú vzadu i vpredu. A 
páči sa mi, že sme viacerí,“ hovorí Tomáš Mak. Na cyklistických pretekoch hendikepovaných v Šamoríne 
dokonca na časovke na dvojkilometrovej trati triumfoval a na kilometrovej obsadil tretiu priečku. „Len keby boli 
urobené cyklotrasy, bolo by to oveľa lepšie, lebo bicyklovať popri autách je katastrofa,“ krčí ramenami jeho otec. 
So synom radi chodievajú aj do Tatier, jedna z ich najobľúbenejších trás vedie na Popradské pleso. 

Vstupenku môžete získať za darovanie krvi 
Tomáš Mak bude jedným z pätice obdarovaných na charitatívnom koncerte Lomničania Lomničanom, ktorý sa 

uskutoční v nedeľu 13. mája. Tento rok v miestnom evanjelickom kostole zaspieva česká hviezda Lucie Bílá. 
Vstupenky sú už podľa organizátora koncertu Romana Rataja vypredané, no stále máte možnosť dostať sa 

naň. Nedeľnému koncertu totiž už tradične predchádza Veľká Lomnická kvapka krvi, ktorá sa uskutoční v sobotu 
12. mája. Prvých desať darcov krvi totiž dostane vstupenku na tento koncert. Veľká Lomnická kvapka krvi štartuje 
o 8.30 h v priestoroch Klubu dôchodcov na Jilemnického ulici. 

Mária MLAKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Palculienka v Spišskej Novej Vsi 
[24.04.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 



 
 

Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Jednu z najkrajších rozprávok od svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana 

Andersena zahrá Spišské divadlo. Príbeh malej dievčinky, ktorá sa zrodila z kvetu. Palculienka. Cíti sa stratená. 
„Podobne, ako sa cítia aj malé deti vo svete dospelých,“ uvádza Spišské divadlo. 
Spoznala by svet 
Mnohé Palculienku láka a mnohé by rada spoznala. „Lenže svet nie je len hrejivé slnko, voňavé kvety a 

veselé tancovanie. Na naivné stvorenia tam číha veľa nástrah,“ dodáva divadlo. Palculienke začnú dvoriť viacerí 
nápadníci. Jej šarmu jednoducho nevedia odolať. „Najprv padne do rúk starej ropuche a jej žabiemu synovi, 
potom sa o jej priazeň pokúsi dotieravý chrúst a nakoniec sa má stať nevestou slepého krta,“ pokračujú 
divadelníci. Ako dopadne putovanie Palculienky za šťastím, sa dozviete, keď v nedeľu 29. 4. 2018 o 16.00 h 
nazriete za oponu Spišského divadla. „Inscenácia v réžii Petra Palika je výtvarne okúzľujúca, plná pestrých 
rozprávkových obrazov, ktoré podkresľujú hudba a piesne Martina Geišberga,“ uzatvárajú divadelníci. 

(olo, zdroj:spisskedivadlo) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Aj vy ohláste tyrana polícii 
[24.04.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6,7; Peter Mišo] 

 
 

Augustín (49) dva roky psychicky a fyzicky týral pred deťmi manželku +++ Andrea (45) odkazuje ženám: 
širkovce - Mesiace trpela, kým urobila ťažké rozhodnutie. Štvornásobná mama Andrea (45) zo Širkoviec v 

okrese Rimavská Sobota celé dva roky tajila fyzické a psychické týranie, ktoré jej spôsoboval manžel Augustín 
(49). Nakoniec sa však odhodlala konať. 

Andrea žila s Augustínom viac ako dvadsať rokov a majú spolu štyri deti. Práve tie boli prvé, ktoré sa 
nedokázali pozerať na to, ako otec trápi ich mamu. Viackrát telefonicky kontaktovali políciu, no Andrea týranie 
zapierala. Až keď sa mužova agresivita stupňovala a Augustín sa vyhrážal, že ju zabije, odhodlala sa vypovedať 
na polícii. „Nikdy nebol agresívny, až neskôr. Peklo, ktoré mi začal robiť, trvalo asi dva roky. Vyčítal mi napríklad, 
že som mala iných mužov,“ opisuje Andrea. Pravda bola taká, že sa len starala o deti, na iné záujmy nemala silu. 
„Najhoršie to bolo, keď si vypil. Bil ma a v noci som nemohla ani spávať,“ pokračuje týraná žena. Augustín sa 
pritom pred ľuďmi v dedine správal ako vzorný manžel. Nik netušil, čo sa deje za múrmi ich domu. „Psychický aj 
fyzický nátlak sa neustále stupňoval – a potom sľuboval, že sa zmení, len aby som nikomu nič nepovedala,“ 
hovorí Andrea. Napriek viacerým sľubom ju však Augustín trápil ďalej. „Na prsiach mi hasil horiace cigarety, ostali 
mi viditeľné stopy. Dokonca ma aj znásilnil,“ šokuje. Ani vtedy sa však neobrátila na políciu. „Až keď sa zasa opil 
a so sekerou sa mi vyhrážal, že ma zabije, zavolala som políciu a zobrali ho,“ hovorí Andrea. Všetkým týraným 
ženám odkazuje, aby sa nebáli a ohlásili to mužom zákona. Jej manžel je za mrežami, hrozí mu 8 rokov. Peter 
Mišo, FOTO: autor 

Požiadajte o pomoc 
Ak vás partner týra, kontaktujte odborníkov. „Krízové centrum alebo políciu (158). Svoje trápenie môžu ženy 

ohlásiť aj na linke pomoci obetiam na čísle 0850 111 321. 
Psychologička: Ženy často podliehajú pocitu hanby +++ Obete násilia potrebujú pomoc 
Prečo sa týrané ženy často boja zájsť na políciu? Psychologička Andrea Sajenková (50) si myslí, že to môže 

súvisieť aj s pocitom hanby, ktorý obete prežívajú. „Týrané ženy si uvedomujú, že tyranovi všetko zlo tolerovali a 
kryli ho. Boja sa, že im iní neuveria, keď to tak dlho znášali a nikomu nič nesignalizovali,“ vyvetľuje. Mnohé uveria 
sľubom trýzniteľa, že „to bolo naposledy“. Udobrovanie je pre ne akoby satisfakcia a znovupriznanie vlastnej 
hodnoty tyranom. „Opäť uveria, že budú ľúbené,“ objasňuje psychologička. Podľa nej týrané ženy potrebujú 
odbornú pomoc. Niekedy sa stane niečo ako zázrak a situácia doma sa upokojí, ale sú to naozaj len výnimočné 
prípady. 

Násilie na ženách 
230 000 
* Toľko žien sa stretne ročne s násilím podľa mimovládnej organizácie Aliancia žien. 
140 000 
* žien zažilo násilie od partnera za posledný rok 
50 % žien uvádza, že boli týrané v manželstve 
19 % žien bolo týraných aj po rozvode 
4 - každá štvrtá žena bola manželom bitá minimálne raz za rok. 
TRAGICKÉ PRÍBEHY NAPADNUTÝCH ŽIEN 
august 2008 Úder do hlavy 
Prievidžan Ján (40) napadol v chatke ženu (+ 44). Opakovane ju udieral rukami do oblasti hlavy a spôsobil jej 

opuch mozgu. Žena na následky zranení zomrela. Bola dlhší čas týraná. 
október 2016 Radšej sa zabila 



Z veľkej lásky Evy a Ivana z Veľkých Uheriec zostal iba hrob na cintoríne. Eva si vzala život dobrovoľne. Ivan 
ju mal k tomu dohnať týraním a agresivitou. Evu bil, škrtil a vyhrážal sa jej, že ju zabije. 

október 2016 Smrť pred svadbou 
Policajt Marek (27) zo Spišskej Novej Vsi dobodal snúbenicu Alexandru (+ 27) iba deň pred svadbou. 

Snúbenica bola tehotná a vraj ho nútila do svadby. Dobodal ju, zapálil a zakopal. 
október 2016 Zavraždil a dobil 
Obyvatelia bytovky v Rohožníku ostali v šoku, keď policajti objavili v byte mŕtvu Moniku a zranenú jej mamu 

Janu (53). Na svedomí ich mal Monikin manžel Richard, ktorého zadržali. 
leto 2017 Bil dva dni 
Policia v Ružomberku obvinila zo zločinu zabitia muža (49), ktorý udrel 49-ročnú ženu päsťou do tváre. Keď 

spadla na zem, kopal ju do hlavy. Žena utrpela zranenia hlavy, ktorým po dvoch dňoch podľahla. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Z Korzárlandu je už pomaly tínedžer 
[24.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 6; KATARÍNA GÉCZIOVÁ] 

 
 

JEDENÁSTY ROČNÍK SĽUBUJE OPÄŤ SKVELÚ ZÁBAVU 
Predstavte si detské územie s nevyčerpateľnými možnosťami zábavy. Miesto, kde úraduje vlastný prezident, 

ministri zábavy, detský parlament a dokonca tak, ako sa na demokratickú krajinu patrí, v nej píšu novinári a 
vychádzajú v nej vlastné táborové noviny Korzárik. 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. To všetko a ešte oveľa viac ponúka už tradičný detský tábor Korzárland, ktorý sa 
tento rok môže pochváliť jedenástimi sviečkami na narodeninovej torte. To znamená, že pomaly, ale isto vstupuje 
do tínedžerského veku. Tento rok sa budú cítiť všetci účastníci pestrého a veselého tábora doslova ako v raji. 
Nadupaný program a skvelá zábava na nich totiž čaká v Slovenskom raji na Čingove v atraktívnom prostredí 
Grand Hotela Spiš. Zájazd trvá osem dní, od 29. júla do 5. augusta. 

Vianoce i párty v pyžamách 
Malí táborníci si užijú relax v bazéne, športovú olympiádu, táborové majstrovstvá v stolnom futbale a biliarde, 

karneval, deň naopak, maľovanie na tvár, nekonečné diskotéky, pyžamovú párty, súťaž „Tábor má talent“, 
balónovú vojnu, netypické letné „Vianoce v tábore“. Vycestujú aj na kúpalisko v Spišskej Novej Vsi, navštívia 

miestnu zoo a hlavne spoznajú krásne zákutia nášho Slovenska, pretože absolvujú menej náročné túry do 
Slovenského raja. Pavol Krausz, šéf cestovnej kancelárie Elán, ktorý s Korzárom nevšedný tábor zastrešuje po 
jedenásty raz, uvažuje aj nad tým, že by sa deti mohli priučiť ochrane nášho životného prostredia a možno sa tak 
zapoja do čistenia Slovenského raja. 

Malí novinári 
Popri tomto bohatom programe ešte stihnú to najdôležitejšie, čím sa Korzárland líši od bežných táborov. 

Všetci zo zájazdu sa stanú redaktormi, budú písať články a tie sa neskôr stanú súčasťou vlastných táborových 
novín Korzárik. Vyvrcholením programu bude krst novín, v ktorých deti opíšu svoje zážitky a ostane im zároveň aj 
krásna spomienka na veselé a dobrodružné dni. Okrem toho majú možnosť spoznať skutočných novinárov z 
denníka Korzár, nakupovať v KorzárMarkete a to za vlastnú táborovú menu KorzEuro. „Našou snahou je, aby bol 
Korzárland kamarátsky detský tábor a chceme do práce mladého novinára zapojiť všetky deti,“ hovorí šéf 
cestovky, ktorá v apríli oslávila jubilejné 25. výročie svojho vzniku. 

Bez cenzúry o buchtách i bazéne 
Pripomína, že táborové noviny Korzárik vychádzajú v necenzurovanej podobe, teda skutočne tak, ako ich deti 

napíšu so všetkými názormi a často aj detskými pravopisnými chybami. „Bola som na buchtičky. Bola som v 
bazéne. Mám rada Maťka,“ aj takto opisujú svoje dni v článkoch podľa Krausza najmladší, zvyčajne šesťroční 
účastníci tábora. „Ako sa zvyšuje ich vek a prichádzame až k 15-ročným tínedžerom, mení sa ich štýl i obsah 
článkov,“ hodnotí Krausz, ktorý si uchováva všetkých desať doterajších vydaní Korzárika. Po minulé ročníky si 
napríklad deti vyskúšali retro zábavu v podobe ručného prania ponožiek či spodnej bielizne, po náročnom 
novinárskom dni ich skrášlili stylisti, športové zápolenie si užili počas olympiády a vyberala sa aj najkrajšia 
táborová miss. 

Každý deň v Korzári 
O tom, ako trávia dni ich deti, si rodičia prečítajú každý deň v reportáž v denníku Korzár. Krausz spomína, že 

keď sa pred jedenástimi rokmi „dali dokopy“ s Korzárom, priali si, aby tábor oslávil aspoň desať rokov. Teraz sa 
začína už jeho druhá dekáda a ja som na to prirodzene pyšný.“ 

Krásy Slovenska 
Dejisko tábora sa každým rokom mení. Prvý ročník bol blízko Bardejova – na Regetovke, odvtedy sa prešlo z 

východného Slovenska aj na stredné Slovensko, napríklad na Tále. Organizátori sa vždy snažia deťom ukázať 
krásu rôznych slovenských zákutí od prírodných scenérií po hrady. Odchod do tábora býva skúškou pre 
najmladších účastníkov a tiež ich rodičov. Slzy občas padajú na oboch stranách. Krausz však ubezpečuje 
rodičov, že ich ratolesti sú v dobrých rukách a na plač po príchode do tábora zvyčajne zabudnú. Dôkazom toho, 
že sa v tábore cítia dobre, je aj fakt, že sa doň deti rady opäť vracajú. Keďže termín novinárskeho tábora jevlen 
jeden a počet miest obmedzený, rodičia by nemali váhať a prihlásiť svoje ratolesti čím skôr. Pre viac informácií 
kontaktujte: korzarland@korzar.sk 



KATARÍNA GÉCZIOVÁ FOTO: MARTIN FAZEKAŠ 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Mladá zostava nestačila na Bardejov 
[23.04.2018; Žilinské noviny; s. 43; Redakcia] 

 
 

V 25. kole II. ligy žilinské „béčko“ nepotvrdilo tabuľkové postavenie. 
* Bardejov - MŠK Žilina B 3:1 (1:1) 
Góly: 25. Jacko, 66. a 90. Hamuľak - 45. Suľa. Rozhodoval Mastiš, 355 divákov. ŽK: Romulo Silva Santos - 

Krela. 
ŽILINA B: Vajs - Dybala, Martinček (72. Petrák), Suľa, Lacko (58. Hučko), Václavik, Moško, Šušolík, Polievka, 

(66. Farský). 
Klec, Krela 
ho- Tabuľkové postavenie vorilo v prospech rezervy, avšak, tréner Kentoš mal k dispozícii veľmi mladú 

zostavu, ktorú doplnil z hlavného tímu iba Polievka. Od úvodu sa hral v Bardejove bojovný futbal, ktorému však 
chýbala väčšia šanca. 

Prvý gól prišiel po aute domácich, keď sa k lopte dostal Jacko a poslal Bardejov do vedenia. Kentošovcom sa 
podarilo vyrovnať pár sekúnd pred polčasovým hvizdom zásluhou 18-ročného Suľu. Do druhého polčasu vstúpili 
aktívnejšie hostia, no gól sa im streliť nepodarilo. Po hodine hry si Bardejovčania vypracovali tlak na žilinskú 
bránu. Z tlaku vyústil gól Hamuľáka - 2:1. 

V závere hostia otvorili hru v snahe vyrovnať. To využili domáci, keď sa do otvorenej obrany dostal Hamuľák. 
Presadil už po dvadsiaty raz v sezóne a upevnil si postavenie najlepšieho strelca ligy. O troch bodoch pre 
Bardejov sa rozhodlo v druhom polčase. 

* Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Podbrezová B 4:1, Lok. Košice - Sereď 0:0, Pohronie - Skalica 0:2, 
Zvolen - Komárno 1:2, Spišská Nová Ves - Nové Mesto nad Váhom 1:2, Liptovský Mikuláš - Šamorín 1:0, 

Poprad - Trebišov 0:0. 
1. Sereď 2. Skalica 3. Poprad 4. Lok. Košice 5. MŠK Žilina B 6. Inter 7. Trebišov 8. Pohronie 9. Bardejov 10. 

Šamorín 11. Lip. Mikuláš 12. SNV 13. Komárno 14. N. M. n. V. 15. Zvolen 16. Podbrezová B 25 16 25 14 25 13 
24 11 25 11 25 11 25 9 25 7 24 9 25 9 25 8 25 8 24 8 24 8 25 7 25 5 5 5 6 5 4 2 6 11 5 5 7 6 5 4 6 6 4 6 6 8 10 12 
10 7 10 11 10 11 11 12 12 14 58:22 35:25 38:18 33:26 57:38 39:41 22:36 35:28 37:34 30:27 35:34 31:43 43:57 
26:46 23:42 20:25 53 47 45 38 37 35 33 32 32 32 31 30 29 28 27 21 

(TH) 
Mladá zostava žilinskej rezervy na Bardejov nestačila. ILUSTRAČNÉ JÁN MINTÁL 
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17. Šalianski strelci zbierali medaily na majstrovstvách Slovenska 
[23.04.2018; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; ŠPORT; s. 36; JOZEF SKLENÁR] 

 
 

Na šampionáte mládeže a žiakov ZŠ sa darilo zástupcom Nitrianskeho kraja. 
Športový strelecko-atletický klub Elán Svätý Peter v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR usporiadali strelecké majstrovstvá Slovenska mládeže a 
zároveň aj žiakov základných škôl. 

Na základe nominačných kritérií SSZ a výsledkov z predošlých pretekov si vybojovali právo účasti 
reprezentanti ŠSK Bánov, Anschütz Kolta, ŠSAK Elán Svätý Peter, ako aj ôsmi strelci zo Šalianskeho streleckého 
klubu. Nechýbali medzi nimi dorastenci Rastislav Putnoky (r. 2002), Peter Porubský (r. 2003) a mládežníci Patrik 
Pistovič, Erika Babíková, Samuel Kováč a Lea Tomášková (všetci r. 2004), ako aj najmladší strelci Martin Mezei 
(r. 2005) a Jakub Kováč (r. 2008). Posledný menovaný, napriek tomu, že patril do najmladšej generácie 
účastníkov, sa zaradil k najpríjemnejším prekvapeniam slovenského streleckého mládežníckeho šampionátu. 

Nitriansky kraj opäť úspešnejší 
Mládežnícki streleckí reprezentanti nitrianskeho regiónu pravidelne patria v celoslovenskom meradle medzi 

najúspešnejších. To sa potvrdilo nielen pred rokom, keď sa konali majstrovstvá Slovenska mládeže v Brezne 
(pozn.: strelci Nitrianskeho kraja si vybojovali 13 medailových umiestnení), ale aj v polovici apríla 2018 vo Svätom 
Petri. 

Takmer trojtisícová obec v okrese Komárno sa stala na tri dni centrom mladých adeptov streleckého športu až 
z 34 streleckých klubov z celého Slovenska. Medzi štartujúcimi nechýbali strelci zo Spišskej Novej Vsi, Košíc, 

Sniny, Prešova, Popradu, Dolného Smokovca, ako aj kompletná strelecká elita zo západoslovenského regiónu. 
Zapojili sa o dva strelecké kluby viac ako pred rokom, čo len potvrdzuje záujem mladých o napredovanie 
streleckého športu. 



Reprezentanti Nitrianskeho kraja sa na majstrovstvách Slovenska predstavili v dobrom svetle, keď vybojovali 
15 cenných medailových umiestnení,čojeo dveviacako vlani. Pochlapili sa aj domáci reprezentanti zo Svätého 
Petra, ktorí v miestnej telocvični základnej školy trénujú, ako aj strelci z ŠSK Bánov. Kristína Himpánová sa tešila 
zo zlata a striebra. OO ppääťť bbrroonnzzoovvýýcchh umiestnení sa pričinili Marek Mazan a Dominik Major, 
pričom im k dvom v súťaži družstiev pomohla aj Kristína Himpanová z Bánova. Ku krajskej úspešnej bilancii 
prispel ziskom jedného bronzu aj dorastenec Marián Okoličányi zo streleckého klubu Anschütz Kolta v disciplíne 
VzPu 40 ľah, kde síce zvíťazil najúspešnejší pretekár majstrovstiev Slovenska Jaroslav Helešic z ŠSK Holíč, ale 
ďalšie štyri priečky za ním obsadili strelci z nitrianskehoregiónuv konkurencii21 pretekárov. 

Šalianski strelci so siedmimi medailami 
Napriek tomu, že v šalianskom kolektíve oproti Breznu chýbali úspešní reprezentanti Nina Machová a Róbert 

Tóth (už patria medzi juniorov), dorastajúca generácia dokázala čiastočne nahradiť týchto kvalitných pretekárov a 
získala sedem medailových umiestnení. Talentovaná Erika Babíková (r. 2004) vybojovala dve prvenstvá, keď 
vyhrala v dorasteneckej kategórii disciplínu VzPu 40 a zároveň rovnakú disciplínu v polohe ľah. Ďalšie tri striebra 
pridala v kategórii družstiev a v disciplíne VzPu Slávia 30 v kategórii dorastencov. Stala sa najlepšou strelkyňou 
tohtoročných MSR (pozn.: pred rokom v Brezne ňou bola rovnako stará jej oddielová kolegyňa Lea Tomášková), 
zároveň druhou najúspešnejšou za už spomenutým trojnásobným víťazom Jaroslavom Helešicom z ŠSK Holíč, 
ktorý je však ročník 2002 a medzi mládežníkmi tak už z vekových dôvodov končí, kým talentované šalianske 
strelkyne Babíková s Tomáškovou ešte v mládežníckej spoločnosti nejaký čas pobudnú. 

Patričný podiel na striebornom medailovom zisku v súťažiach družstiev majú aj ďalší šalianski strelci Miroslav 
Porubský, Lea Tomášková a Rastislav Putnoky, ktorí boli členmi týchto družstiev, navyše po jednom striebre v 
individuálnych disciplínach vybojovali aj Lea Tomášková a Rastislav Putnoky. Ten skončil v disciplíne Vz Pu 40 
ľah dorci za víťazným Helešicom, ale v základnej časti obaja vyrovnali s nástrelom 400 bodov slovenský rekord. 
Veľmi príjemným prekvapením bol výkon najmladšieho účastníka majstrovstiev Slovenska šalianskeho Jakuba 
Kováča, ktorý dokonca v konkurencii 22 strelcov siahal po bronze, keď skončil v disciplíne VzPu 40 ľah na 4. 
mieste so stratou 0,4 bodu na bronzového Martina Meziana (r. 2004, Vištuk). 

Svoje osobné maximum dosiahli vo Svätom Petri aj ďalší šalianski strelci Patrik Pistovič s mladým Martinom 
Mezeiom a Samuelom Kováčom, čo sa nakoniec odzrkadlilo na konečnom výsledku šalianskeho streleckého 
klubu. 

Šaľania získali opäť prezidentov pohár 
Už viac rokov zvádzajú v mládežníckej kategórii tuhý boj o prvenstvo v súťaži o Pohár prezidenta 

Slovenského streleckého zväzu (pozn.: získava ho strelecký klub s najväčším bodovým ziskom) členovia ŠSK 
Šaľa s reprezentantom Šariša, strelcami ŠKP Prešov-Stakčov. V posledných rokoch sú úspešnejší naši regionálni 
reprezentanti. V tomto ročníku obhájila Šaľa prvenstvo so ziskom 73 bodov (Babíková 31 b, Tomášková 15, 
Putnoky 11, atď.) o 12 bodov pred prešovskými strelcami. Na tretie miesto sa prepracovali strelci ŠSK Kriváň, 
hlavne za dobré výsledky ich pištoliarov (pozn.: reprezentanti nitrianskeho regiónu v pištolových disciplínách 
neštartovali), ktorí získali 47 bodov, a o tri body predstihli ŠSK Holíč. Šieste miesto v hodnotení streleckých 
klubov patrí domácemu ŠSAK Elán Svätý Peter, ktorý nazbieral 37 bodov (Major s Mazanom po 15 b). Ešte aj 
ďalší dvaja zástupcovia Nitrianskeho kraja sa vtesnali do najlepšej desiatky streleckých klubov Slovenska v 
konkurencii 26 streleckých klubov, keď ŠSK Bánov skončil deviaty so ziskom 27 bodov a o jedno miesto za ním 
skončil Anschütz Kolta. 

Medzi žiakmi dominovala ZŠ Hôrky 
Súčasťou majstrovstiev Slovenska bolo taktiež streľba z VzPu Slávia 30 u žiakov a dorastencov. Zo 

šalianskych škôl štartovali iba dvaja zástupcovia - dorastenka Erika Babíková (ZŠ J. C. Hronského Šaľa) a mladý 
žiak Jakub Kováč (ZŠ J. Bernoláka Šaľa). Šalianska reprezentantka skončila medzi dvadsiatkou dorasteniek s 
nástrelom 291 bodov na druhom mieste, keď si víťazstvo vybojovala Lucia Krišťanová (ZŠ Hôrky). Šťastena opäť 
opustila mladého Jakuba Kováča, ktorý mal z 18 štartujúcich nástrel 286 bodov, rovnako ako o tri roky starší 
Jakub Jahvodka (ZŠ Hôrky), ale o bronze rozhodla lepšia posledná položka jeho súpera. Prvenstvo si vybojoval z 
toho istého oddielu Samuel Súkenník s 290 bodmi. Medzi základnými školami sa darilo dorastencovi Dominikovi 
Majorovi (ZŠ Svätý Peter), keď vyhral s nástrelom 293 bodov pred svojím spolužiakom Samuelom Čalavom. 
Obaja úspešní reprezentanti spolu s Tamarou Tóthovou vyhrali aj súťaž družstiev v dorasteneckej kategórii s 
nástrelom 872 b. 

V súťaži základných škôl o Pohár prezidenta SSZ si vybojovala prvenstvo ZŠ Hôrky so ziskom 122 b (pozn.: 
bodovalo 10 strelcov) pred ZŠ Svätý Peter (75 b) a ZŠ Zvolenská Slatina (56 b). Šalianska ZŠ J. C. Hronského 
skončila so 14 bodmi, ktoré vystrieľala Erika Babíková na ôsmom mieste, a ďalšia šalianska ZŠ J. Bernoláka s 13 
bodmi (Jakub Kováč) na 10. mieste v konkurencii 35 základných škôl Slovenska. 

„Myslím si, že môžeme byť oprávnene hrdí na výsledky reprezentantov nitrianskeho regiónu na slovenskom 
šampionáte v kvalitnej a neustále sa rozširujúcej konkurencii,“ bilancuje vystúpenie a účinkovanie našich 
reprezentantov Ľudovít Kováč, viceprezident Slovenského streleckého zväzu pre prácu s mládežou, „Je to 
neopísateľný pocit, keď odovzdávate ocenenia mladým športovcom (pozn.: Ľ. Kováč je aj zároveň predsedom 
ŠSK Šaľa), s ktorými sa stretávate pravidelne v rámci tréningového procesu. Aj preto im patrí veľké poďakovanie 
za úspešnú reprezentáciu, ktorého podstatná časť patrí aj vedeniu ZŠ J. Hollého v Šali-Veči s riaditeľom Jánom 
Minárom a mestu Šaľa na čele s primátorom Jozefom Belickým, ktorí vytvárajú v rámci svojich možností dobré 
podmienky pre úspešnú reprezentáciu klubu, mesta a Šalianskeho okresu v rámci Slovenska. V neposlednej 
miere nemožno zabudnúť ani na mravčiu prácu vedenia ŠSK spolu s trénermi a rodičmi.“ 

Z výsledkov M-SR 
* VzPu 40 dorci: 1. J. Helešic (Holíč) 408,1 b, 4. M. Mazan, 5. D. Major (obaja Sv. Peter), 6. R. Putnoky 

(Šaľa). Dorky: 1. E. Babíková (Šaľa) 404,1, 3. K. Himpánová (Bánov), 6. L. Tomášková (Šaľa). Družstvá: 1. ŠKP 



Prešov-Stakčov 1204,4 b, 2. Šaľa (Babíková, Putnoky, Tomášková), 3. komb. družstvo Sv. Peter (Major, 
Himpánová, Mazan). 

* VzPu 40 ľah - dorci: 1. J. Helešic (Holíč)419,1, 2. R. Putnoky (Šaľa), 3. M. Okoličanyi (Kolta), 4. D. Major, 5. 
B. Fitos (obaja Sv. Peter). Dorky: 1. K. Himpánová (Bánov) 420,0. Družstvá - dorci: 1. ŠSK Hôrky 1254,2 b, 3. 
komb. družstvo Svätý Peter (Major, Himpánová, Mazan), 5. Šaľa (J. Kováč, R. Putnoky, P. Porubský). 

* VzPu 40 ľah - chlapci: 1. L. Horínek (Holíč) 419,1, 4. J. Kováč (Šaľa), 5. N. Lukáč (Kolta). Dievčatá: 1. K. 
Urbaníková (Hôrky) 418,7, 6. E. Babíková (Šaľa). Družstvá: 1. ŠSK Kriváň 1249,9 b, 3. Šaľa (E. Babíková, S. 
Kováč, L. Tomášková), 5. Sv. Peter (S. Čavala, T. Tóthová, L. Moravcsík). 

* VzPu 3x20 - dorci: J. Helešic (Holíč)591, 3. M. Mazan (Sv. Peter), 4. P. Porubský (Šaľa), 5. M. Okoličányi 
(Kolta). Dorky: 1. E. Babíková 590, 2. L. Tomášková (obe Šaľa) 589, 3. K. Himpánová (Bánov). Družstvá: 1. ŠSK 
Hôrky 1747 b, 2. Šaľa (Babíková, Porubský, Tomášková) 1746, 3. komb. družstvo (Major, Himpánová, Mazan), 6. 
Nitriansky kraj (B. Fitos, S. Kováč, M. Okoličányi). 

M-SR základných škôl 
* VzPu 30 Slávia - žiaci: 1. S. Súkenník (ZŠ Hôrky) 290, 4. J. Kováč (ZŠ J. Bernoláka Šaľa) 286. Žiačky: 1. K. 

Urbaníková (ZŠ Hôrky) 295. Družstvá: 1. ZŠ Hôrky 864, 2. ZŠ Sv. Peter (K. Buková, Z. Kiss, N. Šajbenová). 
* VzPu 30 Slávia - dorci: 1. D. Major 293, 2. S. Čalava (obaja ZŠ Sv. Peter). Dorky: 1. L. Krišťáková (ZŠ 

Hôrky) 295, 2. E. Babíková (ZŠ J.C. Hronského Šaľa), 4. T. Tóthová (ZŠ Sv. Peter). Družstvá: 1. ZŠ Svätý Peter 
(Čalava, Tóthová, Major) 872. 

* Cena prezidenta SSZ v rámci M-SR ZŠ: 1. ZŠ Hôrky 122 b, 2. ZŠ Svätý Peter 75 b, 8. ZŠ J. C. Hronského 
Šaľa 14, 10. ZŠ J. Bernoláka Šaľa 13 (štartovalo 35 základných škôl). 

Úspešná výprava šalianskych športových strelcov, spolu s trénermi a rodinnými príslušníkmi na 
majstrovstvách Slovenska vo Svätom Petri. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Z KUCHYNE SPARTAKA 
[23.04.2018; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 35; miki] 

 
 

* Dve ruže Tótha 
Tridsaťjedenročný stopér Martin Tóth, najstarší hráč súčasného kádra Spartaka, ktorý prišiel do mužstva 

Juraja Jarábka v lete 2013, odohral za Bílich Andelov doteraz 108 ligových stretnutí. Strelecky sa dlho nevedel 
presadiť, no v tejto sezóne mu to už dva razy vyšlo. Prvýkrát skóroval hlavou na jeseň v 4. kole v Ružomberku a 
druhý trojbodový gól zaznamenal opäť proti Ružomberčanom teraz na jar doma v piatom kole nadstavby, keď z 
vnútra šestnástky strelou k pravej žrdi nedal brankárovi Macíkovi žiadnu šancu. Do siete Liptákov tak poslal dve 
cenné „ruže~. 

* Osemgólový Egho 
Marvin Egho strelil na jeseň v lige päť trnavských gólov (2 x Podbrezová, Senica, DAC, Trenčín) a na jar 

skóroval raz v úvodnom zápase vo ViOne. Odvtedy sa v lige strelecky odmlčal, keď už v ôsmich dueloch vyšiel 
naprázdno. Omnoho lepšie je na tom v Slovnaft Cupe, v ktorom zaznamenal osem gólov. Na jeseň dal hetrik v 
Jacovciach, jeden gól Spišskej Novej Vsi, dva Dunajskej Strede a teraz aj dva Slovanu. Medzi spartakovskými 

pohárovými strelcami sa dostal už na štvrté miesto, keď viac dali iba Jozef Adamec 15, Ladislav Kuna 11 a Koro 
Koné 9. 

* Piatastopka od Slovana 
Trnava sa s odvekým rivalom Slovanom stretla v semifinále pohára v piatich ročníkoch a doteraz z ôsmich 

zápasov ani raz nevyhrala. V sezóne 1969/70 prehral Spartak v Bratislave 0:3, v sezóne 1975/76 podľahol 
Slovanu doma 0:2. V dvojzápasových dueloch boli výsledky - 1998/99 (1:1 v, 1:2 d), 2010/11 (2:2 v, 2:3 d) a teraz 
po dvoch remízach 1:1 neuspel Spartak v penaltovom rozstrele 3:4. V histórii pohára sa medzi Spartakom a 
Slovanom rozhodovalo o postupe jedenástkami päťkrát a až štyri razy bol úspešný Slovan. Trnava uspela len raz, 
v sezóne 2000/01 so Slovanom B v Bratislave 4:3. 

* Strelecká mizéria 
Zverenci trénera Nestora El Maestra zohrali v tejto sezóne doma 14 ligových stretnutí a strelili v nich len 16 

gólov. Ani raz neprekonali spartakovci v dvoch zápasoch žilinského brankára Volešáka. V ďalších domácich 
stretnutiach dali Trnavčania najviac po dva góly (Trenčín, Nitra, DAC, Podbrezová) a v ostatných len jeden (2 x 
Slovan, 2 x Ružomberok, Michalovce, ViOn, Prešov, Senica). Pre mužstvo, ktoré sa pomaly, ale isto blíži k titulu 
majstra Slovenska, je to strelecká mizéria. Ani raz doma tri góly v zápase. To majstrovská Trnava z minulosti 
nepoznala. Pre vedenie Spartaka je to výzva pre letné prestupy. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Alexandrovci prídu na Slovensko v najsilnejšej zostave 
[23.04.2018; pluska.sk; Zaujímavosti; 00:00; PR článok] 



 
https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Alexandrovci-pridu-Slovensko-najsilnejsej-zostave 

 
 

Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928 a na turné k výnimočnému výročiu 
vystúpi historicky najväčší počet Alexandrovcov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú budúci rok dvanásť 
koncertov v jedenástich mestách. 

Foto: Trio Production 
Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku bolo mimoriadne emotívne a výrazne 

poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach a nielen na Slovensku 
liezol pri spomienkovom videu mráz po tele. Po tvrdej a viac ako rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. 
výročiu. 

Foto: Trio Production 
Alexandrovci vôbec po prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 

speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetí nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne vyberal 
kandidátov na jednotlivé hlasy a je nutné podotknúť, že jeho voľba sa ukázala ako správna už po prvých 
mesiacoch. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z Alexandrovcov súbor, ktorý 
sám seba prekonáva a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Foto: Trio Production 
Na turné Alexandrovci 2019 na Slovensku odznejú najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci 

poznať z repertoáru súboru a chýbať nebude ani divákmi obľúbený Majster Kalinka, Vadim Ananev, jeden zo 
základných pilierov súčasných Alexandrovcov. „Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je 
originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné 
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,“ povedal 
organizátor turné Karol Jagoš. „Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme 
ich navštívili priamo v Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich 
vystúpenie na domácej pôde,“ dopĺňa Rudolf Héger. 

Vstupenky na turné sú už v predaji v sieťach predpredaj.sk a ticketportal.sk. 
ALEXANDROVCI 2019 – termíny a miesta koncertov: 
12. máj 2019 19:00 Prievidza, Zimný štadión 
13. máj 2019 19:00 Brezno, Aréna 
28. máj 2019 19:00 Žilina, Zimný štadión 
29. máj 2019 19:00 Martin, Amfiteáter 
2. jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna 
3. jún 2019 19:00 Spišská Nová Ves, Zimný štadión 

4. jún 2019 19:00 Východná, Amfiteáter 
6. jún 2019 19:00 Trenčín, Zimný štadión 
7. jún 2019 19:00 Banská Bystrica, Zimný štadión 
8. jún 2019 19:00 Nitra, Amfiteáter 
9. jún 2019 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo Aréna 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Spišská rozkvitla do krásy: Jarné zábery z nášho mesta, ktoré vedia potešiť 

oči 
[23.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/spisska-rozkvitla-do-krasy-jarne-zabery-z-nasho-mesta-ktore-vedia-potesit-oci-
297237 

 
 

Jar sa v Spišskej predvádza v plnej kráse. Prechádzka mestom vám môže ponúknuť vskutku krásne pohľady. 
Presvedčili sme sa o tom na vlastné oči. 

Po prvých jarných kvetoch v uliciach nášho mesta a nesmelých lúčoch slnka si v posledné dni môžu 
Novovešťania vychutnávať naozaj veľmi teplé počasie a zároveň sa môžu kochať záplavou rôznofarebných 
kvitnúcich stromov a kvetov. Tie dotvárajú a spríjemňujú súčasné jarné obdobie, ktoré mnohí považujú za to 
najkrajšie v roku. 

Spišská Nová Ves doslova rozkvitla a pri prechádzke mestom či po jeho jednotlivých sídliskách sa môžete 

pokochať obrázkami, ktoré veru dokážu potešiť ľudské oči. 

https://www1.pluska.sk/Zaujimavosti/Alexandrovci-pridu-Slovensko-najsilnejsej-zostave
http://spisska.dnes24.sk/spisska-rozkvitla-do-krasy-jarne-zabery-z-nasho-mesta-ktore-vedia-potesit-oci-297237
http://spisska.dnes24.sk/spisska-rozkvitla-do-krasy-jarne-zabery-z-nasho-mesta-ktore-vedia-potesit-oci-297237


Vybrali sme sa preto do ulíc, aby sme pre vás tú krásu zachytili na fotkách. Viac už uvidíte v priloženej galérii. 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Alexandrovci oslávia 90. výročie dvojročným turné 
[23.04.2018; egoodwill.sk; Aktuality; 00:00; admin] 

 
http://egoodwill.sk/aktuality/alexandrovci-oslavia-90-vyrocie-dvojrocnym-turne/ 

 
 

Bratislava, Admin – Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928 a na turné k 
výnimočnému výročiu vystúpi historicky najväčší počet Alexandrovcov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú 
budúci rok dvanásť koncertov v jedenástich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach a nielen na Slovensku 
liezol pri spomienkovom videu mráz po tele. Po tvrdej a viac ako rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. 
výročiu. 

Alexandrovci vôbec po prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetí nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne vyberal 
kandidátov na jednotlivé hlasy a je nutné podotknúť, že jeho voľba sa ukázala ako správna už po prvých 
mesiacoch. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z Alexandrovcov súbor, ktorý 
sám seba prekonáva a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Na turné Alexandrovci 2019 na Slovensku odznejú najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci 
poznať z repertoáru súboru a chýbať nebude ani divákmi obľúbený Majster Kalinka, Vadim Ananev, jeden zo 
základných pilierov súčasných Alexandrovcov. „Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je 
originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné 
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,“ povedal 
organizátor turné Karol Jagoš. „Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme 
ich navštívili priamo v Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich 
vystúpenie na domácej pôde,“ dopĺňa Rudolf Héger. 

Vstupenky na turné sú už v predaji v sieťach predpredaj.sk a ticketportal.sk. 
ALEXANDROVCI 2019 – termíny a miesta koncertov: 
- máj 2019 19:00 Prievidza, Zimný štadión 
- máj 2019 19:00 Brezno, Aréna 
- máj 2019 19:00 Žilina, Zimný štadión 
- máj 2019 19:00 Martin, Amfiteáter 
- jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna 
- jún 2019 19:00 Spišská Nová Ves, Zimný štadión 

- jún 2019 19:00 Východná, Amfiteáter 
- jún 2019 19:00 Trenčín, Zimný štadión 
- jún 2019 19:00 Banská Bystrica, Zimný štadión 
- jún 2019 19:00 Nitra, Amfiteáter 
- jún 2019 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo Aréna 
(Zdroj: Andrea Čurná, woowoo; Alexandrovci a TRIO Production; Pripravila: Valéria Nagyová) 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Tragická nehoda. Trojročné dieťa zrazilo auto, hralo sa na ceste 
[23.04.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/LS] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/328935-tragicka-nehoda-trojrocne-dieta-zrazilo-auto-hralo-sa-na-ceste 

 
 

BYSTRANY / K tragickej nehode došlo v pondelok večer v osade v Bystranoch (okres Spišská Nová Ves). 

Malé dievča sa hralo na ceste, kde ho zrazilo osobné auto. 

http://egoodwill.sk/aktuality/alexandrovci-oslavia-90-vyrocie-dvojrocnym-turne/
https://www.noviny.sk/krimi/328935-tragicka-nehoda-trojrocne-dieta-zrazilo-auto-hralo-sa-na-ceste


Vodič čierneho osobného auta pri prechádzaní osadou v obci Bystrany zrazil na ceste asi trojročné dievča. To 
sa vo večerných hodinách hralo na ulici. 

Do nemocnice v Krompachoch ho podľa osadníkov brali miestni vlastným autom, nechceli čakať na 
záchranárov. No pri prevoze dievča zraneniam podľahlo. 

Viac informácii sa dozviete v utorok v novinách o 12:00. 
Podobných prípadov je veľa. V okolí osád je pre vodičov veľakrát náročné prechádzať, deti sa často hrajú na 

ulici často bez ohľadu na premávku. Pozrite si archívnu reportáž o podobnom prípade: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Vieme, na čo východniari najviac utrácajú 
[23.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; Jana Pisarčíková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20810837/vieme-na-co-vychodniari-najviac-utracaju.html 

 
 

V MY Novinách Spiša nájdete aj prílohu o vidieku. 
SPIŠ. Od utorka, 24. apríla nájdete na pultoch stánkov nové číslo MY Novín Spiša. 
V novom čísle týždenníka vám, okrem iného prinášame zaujímavú tému. 
Na čo najviac východniari utrácajú? 
Maloobchodníkov žerú veľké reťazce. Ľudia vraj u nich pomaly už nekupujú ani chlieb. 
Na čo najviac utrácajú známe tváre? 
V spravodajstve sa dočítate aj o novinkách v zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi, 

ktorá uplynulý víkend opäť otvorila svoje brány, či o tom, ako vzácnu lipu aktivisti zachraňujú 
transparentom. 
Pre športových gurmánov 
Na svoje si opäť prídu aj milovníci športu. 
Tím Slovenska sa predstavil v prípravných zápasoch na východe. Bondra hviezdil. 
Spišskí hokejisti po novom roku nevyhrali ani jeden zápas. 
Futbaloví veteráni z nemeckého Pockingu zavítali pod Tatry. 
Pripravený je aj kvalitný výsledkový servis a pozvánky na športové podujatia. 
V rubrike MY fandíme nájdete fotografiu futbalistov MŠK Slavoj Spišská Belá 
video http://www.youtube.com/embed/K-1hY1GIeZQZaspievajte si s nami na koncerte Olympicu 
Koncert českej legendy sa blíži. S nami sa naň môžete dostať. 
Predplaťte si MY Noviny Spiša za tridsať eur na jeden rok a dostanete dva lístky zdarma. 
Kontaktujte nás na: jana.pisarcikova@petitpress.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

24. II. liga: Spišiaci sa prepadajú, Lokomotíva nenašla recept na Sereď 
[23.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; redakcia] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20809513/ii-liga-spisiaci-sa-prepadaju.html 

 
 

Trebišov odolal aj v Poprade, Bardejov zdolal Žilinu B. 
V II.lige sa na jar darí Trebišovu, z ôsmich zápasov sedem neprehral. „Perie“ nepustil ani na pôde favorita z 

Popradu. V šlágri Lokomotíva remizovala so Sereďou. 
Lok. Košice – Sereď 0:0 
Pred 400 divákmi rozhodoval Marhefka. ŽK: Zajac, Cmarko (BA). Lok. Košice: Fabini – Cmarko, Cicman, 

Pavúk, Hirjak – Gáll (74. Jano), Ilinjo, Harvila, Kolek – Karaš, Zajac. Sereď: Ružinský – Loduha, Djiby Ba, 
Michalík, Mečiar – Ventúra, Adekuoroye – Laura (78. El-Razek), Bilas (63. Richnák), Morong – Popin. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Ružinského séria trvá už 720 minút 
Spišská Nová Ves – Nové Mesto n/V 1:2 (1:2) 

Góly: 15. Zekucia – 11. Perea, 16. Mikuš (11 m). Pred 463 divákmi rozhodoval Libiak. ŽK: Zekucia, Otruba, 
Vilkovský – Kubrický, Kosorín. Sp. N. Ves: Huszárik – Baranyi, Lazarus, Sedláček, Kunzo, Zekucia, Kováč, Sirko 
(46. Martinko), Otruba (64. Kavulič, 70. Šoltés), Ferenc, Vilkovský. Nové M. n/V: Belic – Vlado (86. Kosorín), 
Šupka, Holíček, Lopušan, Múdry (39. Svatík), Jurica, Mikeš, Perea (57. Rapavý), Kubrický, Mikuš. 

Bardejov – Žilina B 3:1 (1:1) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20810837/vieme-na-co-vychodniari-najviac-utracaju.html
https://korzar.sme.sk/c/20809513/ii-liga-spisiaci-sa-prepadaju.html


Góly: 25. Jacko, 66. a 90. Hamuľak – 45. Suľa. Pred 355 divákmi rozhodoval Mastiš. ŽK: Santos – Krela. 
Bardejov: Vinclér – Jacko, Berežný, Lukáč, Belunek, Nemergut (33. Góra, 70. Sarki), Santos, Glebko (82. Košč), 
Andraščík, Szczepanski, Hamuľak. Žilina B: Vajs – Dybala, Martinček (72. Petrák), Suľa, Lacko (58. Hučko), Klec, 
Václavik, Moško, Šušolík, Polievka, Krela (66. Farský). 

Poprad – Trebišov 0:0 
Pred 355 divákmi rozhodoval Ježík. ŽK: Kukoľ (PP). Poprad: Malec – Kukoľ, Hric, Palša, Kica, Zošák, Daško, 

Jančo (77. Horodník), Šesták, Horváth (46. Hatok), Šašinka (71. Holiš). Trebišov: Giertl – Kražel, Rota, Mujković, 
Kolbas, Junior, Jacko (70. Cekaj, 90. Pa. Šuľák), Starosta, Vajs (88. Vojtek), Osmanović, Lukáč. 

L. Mikuláš – Šamorín 1:0 (0:0) 
Gól: 75. Andrić. Pred 310 divákmi rozhodoval Vlčej. ŽK: Šmehyl (ŠA). 
Pohronie – Skalica 0:2 (0:1) 
Góly: 44. Haša, 82. Dolný. Pred 638 divákmi rozhodoval Straka. ŽK: bez kariet. 
Zvolen – Komárno 1:2 (1:0) 
Góly: 23. Hamšík – 52. Šimko (vl.), 56. Nurković. Pred 338 divákmi rozhodoval Jurenka. ŽK: Šimko – Luzin, 

Hovsepyan. ČK: 88. Mádel (ZV). 
Inter – Podbrezová B 4:1 (2:0) 
Góly: 4. Šulc, 9. Peter Petráš (11 m), 51. Labuda, 76. Bezák – 48. Lepieš. Pred 253 divákmi rozhodoval 

Sedlár. ŽK: Lepieš (POD). 
ODVOLALI TRÉNERA 
Nespokojnosť s výkonnosťou i umiestnením Partizána Bardejov v tabuľke II. ligy riešilo vedenie klubu 

odvolaním trénera. V piatok ukončilo spoluprácu s Poliakom Ryszardom Kužmom. V zápase proti Žiline „B“ viedli 
mužstvo doterajší asistenti Pavel Piršč, Juraj Čobej a Alexander Tyč. (tasr) 

TABUĽKA 
1. Sereď 25 16 5 4 58:22 53 
2. Skalica 25 14 5 6 35:25 47 
3. Poprad 25 13 6 6 38:18 45 
4. Lok. Košice 24 11 5 8 33:26 38 
5. Žilina B 25 11 4 10 57:38 37 
6. Inter BA 25 11 2 12 39:41 35 
7. Trebišov 25 9 6 10 22:36 33 
8. Pohronie 25 7 11 7 35:28 32 
9. Bardejov 24 9 5 10 37:34 32 
10. Šamorín 25 9 5 11 30:27 32 
11. L. Mikuláš 25 8 7 10 35:34 31 
12. Sp. N. Ves 25 8 6 11 31:43 30 
13. Komárno 24 8 5 11 43:57 29 
14. Nové M n/V 24 8 4 12 26:46 28 
15. Zvolen 25 7 6 12 23:42 27 
16. Podbrezová B 25 5 6 14 20:45 21 
PROGRAM 26. KOLA 
Utorok 24. 4. o 17.00 hod.: Sereď – Bardejov, o 17.30 hod.: Poprad – Komárno, o 19.00 hod.: Skalica – Sp. N. 

Ves, streda 25. 4. o 17.00 hod.: Podbrezová B – Lok. Košice, Žilina B – L. Mikuláš, Šamorín – Pohronie, Nové 
Mesto n/V – Zvolen, Trebišov – Inter. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Unikátne dielo o pápežovi Jánovi Pavlovi II. uvidíte v Spišskej Novej Vsi 
[23.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kultúra; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20809450/unikatne-dielo-o-papezovi-janovi-pavlovi-ii-uvidite-v-spisskej-novej-
vsi.html 

 
 

Zimný štadión bude hostiť stodvadsať umelcov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude o viac ako mesiac, 10. júna, dejiskom 

unikátneho multimediálneho diela o svätom Jánovi Pavlovi II. 
Vyše dvojhodinové predstavenie doteraz prilákalo tisícky divákov. 
Opäť priblíži pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. 
Podujatie je jednou zo sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. 
Predstaví sa vyše 120 umelcov, pozostávajúcich z 56 členov orchestra, 40 členov speváckeho zboru, 30-

členného detského zboru a 4 sólistov. 
Viac ako dvojhodinové putovanie po životných cestách Jána Pavla II. spríjemnia skladby svetoznámych 

hudobných diel Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či Verdiho, ako aj sólový a zborový spev. 
„Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od Verdiho, ale aj Bárka – pieseň Jána Pavla II. v závere 

vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia každodenného zhonu a starostí,“ avizujú organizátori koncertu. 

https://korzar.sme.sk/c/20809450/unikatne-dielo-o-papezovi-janovi-pavlovi-ii-uvidite-v-spisskej-novej-vsi.html
https://korzar.sme.sk/c/20809450/unikatne-dielo-o-papezovi-janovi-pavlovi-ii-uvidite-v-spisskej-novej-vsi.html


Od detstva po posledné dni 
Sprievodné slová moderátorov, doplnené o obrazovú a video projekciu na veľkoplošných LED obrazovkách s 

krásnymi svetelnými a laserovými efektmi v dvoch častiach večera predstavia Jána Pavla II. 
Najprv ako malého Karola, študenta, divadelníka, športovca, ale aj ako kňaza, biskupa a v neposlednom rade 

ako pápeža až po posledné hodiny jeho života. 
Fotografie, reálne dokumenty, reportáže, ale aj výpovede ľudí, ktorí sa osobne s Jánom Pavlom II. stretli 

obnovia poznané, ale prinesú aj niečo nové a zaujímavé. 
Sedemnásťtisíc spokojných návštevníkov 
Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej 

púti, sa uskutoční 10. júna o 18.00 hod. na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. 

Toto dielo už bolo dvakrát uvedené v Košiciach a raz v Poprade. Na tri koncerty, nad ktorými prevzali záštitu 
biskupi, prišlo spolu vyše 17 000 ľudí. 

Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom 
Himičom. Režisérom diela je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. 

Fotografie sú sprevádzané hovoreným slovom, na plátne uvidíte aj reportáže či spomienky spolupracovníkov 
pápeža. (zdroj: archív) 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Z Korzárlandu je už pomaly tínedžer 
[23.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; Katarína Gécziová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20810139/z-korzarlandu-je-uz-pomaly-tinedzer.html 

 
 

Jedenásty ročník novinárskeho tábora sľubuje opäť skvelú zábavu. 
VÝCHOD. Predstavte si detské územie s nevyčerpateľnými možnosťami zábavy. 
Miesto, kde úraduje vlastný prezident, ministri zábavy, detský parlament a dokonca tak, ako sa na 

demokratickú krajinu patrí, v nej píšu novinári a vychádzajú v nej vlastné táborové noviny Korzárik. 
To všetko a ešte oveľa viac ponúka už tradičný detský tábor Korzárland, ktorý sa tento rok môže pochváliť 

jedenástimi sviečkami na narodeninovej torte. 
To znamená, že pomaly, ale isto vstupuje do tínedžerského veku. 
Tento rok sa budú cítiť všetci účastníci pestrého a veselého tábora doslova ako v raji. 
Nadupaný program a skvelá zábava na nich totiž čaká v Slovenskom raji na Čingove v atraktívnom prostredí 

Grand Hotela Spiš. Zájazd trvá osem dní, od 29. júla do 5. augusta. 
Vianoce i párty v pyžamách 
Malí táborníci si užijú relax v bazéne, športovú olympiádu, táborové majstrovstvá v stolnom futbale a biliarde, 

karneval, deň naopak, maľovanie na tvár, nekonečné diskotéky, pyžamovú párty, súťaž „Tábor má talent“, 
balónovú vojnu, netypické letné „Vianoce v tábore“. 

Vycestujú aj na kúpalisko v Spišskej Novej Vsi, navštívia miestnu zoo a hlavne spoznajú krásne zákutia 

nášho Slovenska, pretože absolvujú menej náročné túry do Slovenského raja. 
Pavol Krausz, šéf cestovnej kancelárie Elán, ktorý s Korzárom nevšedný tábor zastrešuje po jedenásty raz, 

uvažuje aj nad tým, že by sa deti mohli priučiť ochrane nášho životného prostredia a možno sa tak zapoja do 
čistenia Slovenského raja. 

Malí novinári 
Prečítajte si tiež:Desiaty Korzárland sa skončil, deti sa už tešia na jedenásty 
Popri tomto bohatom programe ešte stihnú to najdôležitejšie, čím sa Korzárland líši od bežných táborov. 
Všetci zo zájazdu sa stanú redaktormi, budú písať články a tie sa neskôr stanú súčasťou vlastných táborových 

novín Korzárik. 
Vyvrcholením programu bude krst novín, v ktorých deti opíšu svoje zážitky a ostane im zároveň aj krásna 

spomienka na veselé a dobrodružné dni. 
Okrem toho majú možnosť spoznať skutočných novinárov z denníka Korzár, nakupovať v KorzárMarkete a to 

za vlastnú táborovú menu KorzEuro. 
„Našou snahou je, aby bol Korzárland kamarátsky detský tábor a chceme do práce mladého novinára zapojiť 

všetky deti,“ hovorí šéf cestovky, ktorá v apríli oslávila jubilejné 25. výročie svojho vzniku. 
Bez cenzúry o buchtách i bazéne 
Pripomína, že táborové noviny Korzárik vychádzajú v necenzurovanej podobe, teda skutočne tak, ako ich deti 

napíšu so všetkými názormi a často aj detskými pravopisnými chybami. 
„Bola som na buchtičky. Bola som v bazéne. Mám rada Maťka,“ aj takto opisujú svoje dni v článkoch podľa 

Krausza najmladší, zvyčajne šesťroční účastníci tábora. 
„Ako sa zvyšuje ich vek a prichádzame až k 15-ročným tínedžerom, mení sa ich štýl i obsah článkov,“ hodnotí 

Krausz, ktorý si uchováva všetkých desať doterajších vydaní Korzárika. 
Po minulé ročníky si napríklad deti vyskúšali retro zábavu v podobe ručného prania ponožiek či spodnej 

bielizne, po náročnom novinárskom dni ich skrášlili stylisti, športové zápolenie si užili počas olympiády a vyberala 
sa aj najkrajšia táborová miss. 

https://korzar.sme.sk/c/20810139/z-korzarlandu-je-uz-pomaly-tinedzer.html


Každý deň v Korzári 
Prečítajte si tiež:Korzárland, deň šiesty: Prali si ponožky ako v pionierskom tábore 
O tom, ako trávia dni ich deti, si rodičia prečítajú každý deň v reportáž v denníku Korzár. 
Krausz spomína, že keď sa pred jedenástimi rokmi „dali dokopy“ s Korzárom, priali si, aby tábor oslávil aspoň 

desať rokov. 
Teraz sa začína už jeho druhá dekáda a ja som na to prirodzene pyšný.“ 
Krásy Slovenska 
Dejisko tábora sa každým rokom mení. Prvý ročník bol blízko Bardejova - na Regetovke, odvtedy sa prešlo z 

východného Slovenska aj na stredné Slovensko, napríklad na Tále. 
Organizátori sa vždy snažia deťom ukázať krásu rôznych slovenských zákutí od prírodných scenérií po hrady. 
Odchod do tábora býva skúškou pre najmladších účastníkov a tiež ich rodičov. Slzy občas padajú na oboch 

stranách. Krausz však ubezpečuje rodičov, že ich ratolesti sú v dobrých rukách a na plač po príchode do tábora 
zvyčajne zabudnú. 

Dôkazom toho, že sa v tábore cítia dobre, je aj fakt, že sa doň deti rady opäť vracajú. 
Keďže termín novinárskeho tábora jevlen jeden a počet miest obmedzený, rodičia by nemali váhať a prihlásiť 

svoje ratolesti čím skôr. Pre viac informácií kontaktujte: korzarland@korzar.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Obrat za štyri minúty 
[23.04.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20810728/obrat-za-styri-minuty.html 

 
 

Komárno vyhralo u konkurenta. 
FUTBAL 
II. LIGA 
25.kolo 
MFK Zvolen – KFC Komárno 1:2 (1:0) 
Komárňania mali fantastickú prvú dvadsaťminútovku, v ktorej si vypracovali rad gólových príležitostí, ktoré 

však nedokázali premeniť. V polovici prvého dejstva však udreli domáci zo štandardky, keď strela Hamšíka 
zaplachtila pred Maťašovským, ktorý jej čeliť nedokázal. Hostia zostali inkasovaným gólom zaskočení, čo sa nimi 
nieslo až do skončenia prvého dejstva. V kabíne sa zverenci trénera Olejníka otriasli a do druhého polčasu 
vybehli s veľkým odhodlaním. V 52. minúte po rýchlej akcii fialovo-bielych si prudko nakopnutú loptu pred bránu 
vrazil do vlastnej siete Šimko a o štyri minúty na to bol zvrat dokonaný, perfektnú kombinačnú akciu zakončil 
Nurkovič. 

Až do konca zápasu mali potom hostia prevahu, mohli zvýšiť svojej vedenie, ale nastrelili iba brvno zásluhou 
Hovsepyana. Tri body si však napokon futbalisti KFC odviezli zo Zvolena zaslúžene. 

Góly: 23. Hamšík – 52. vl. (Šimko), 56. Nurkovič 
R Jurenka, ŽK: Šimko – Luzin, Hovsepyan, 338 divákov. 
KFC: Maťašovský – Popovič, Ondruš, Špiriak, Šurnovský, Luzin (46. Hovsepyan). Domonkos, Matič, 

Mészáros, Nagy (46. Duda), Nurkovič (90. Kelemen). Tréner J Olejník. 
Povedal po stretnutí 
Zdenko Kršteňanský (asistent trénera KFC) 
„Myslím si, že sme dnes podali veľmi dobrý výkon a vyhrali po zásluhe. Chlapcom sa nedá nič vyčítať snáď 

len to, že zostali po inkasovanom góle trocha zaskočení. V kabíne sme si to však vysvetlili, hráči vybehli po 
prestávke na ihrisko s veľkým odhodlaním a v priebehu štyroch minút výsledok otočili. Víťazstvo sme si mohli v 
ďalšom priebehu druhého polčasu poistiť, ale pre nás sú najdôležitejšie tri body.“ 

Ostatné výsledky: Inter – Podbrezová B 4:1, Lokomotíva – Sereď 0:0, Pohronie – Skalica 0:2, Spišská Nová 
Ves – Nové Mesto 1:2, Lipt. Mikuláš – Šamorín 1:0, Bardejov – Žilina B 3:1, Poprad – Trebišov 0:0. 

1. Sereď 25 16 5 4 58:22 53 
2. Skalica 25 14 5 6 35:25 47 
3. Poprad 25 13 6 6 38:18 45 
4. Lokomotíva 24 11 5 8 33:26 38 
5. Žilina B 25 11 4 10 57:38 37 
6. Inter 25 11 2 12 39:41 35 
7. Trebišov 25 9 6 10 22:36 33 
8 . Pohronie 25 7 11 7 35:28 32 
9. Bardejov 24 9 5 10 37:34 32 
10. Šamorín 25 9 5 11 30:27 32 
11. L. Mikuláš 25 8 7 10 35:34 31 
12. SNV 25 8 6 11 31:43 30 
13. Komárno 24 8 5 11 43:57 29 
14 . N. Mesto 24 8 4 12 26:46 28 

https://mynovezamky.sme.sk/c/20810728/obrat-za-styri-minuty.html


15. Zvolen 25 7 6 12 23:42 27 
16. Podbrezová B 25 5 6 14 20:45 21 
Program 26.kola: 24.4. Sereď – Bardejov, Poprad – Komárno, Skalica – Spišská Nová Ves, Podbrezová B – 

Lokomotíva, Žilina B – Lipt. Mikuláš, Šamorín – Pohronie, Nové Mesto - Zvolen, Trebišov – Inter 
Program 27.kola: 27.4. Pohronie – Žilina B, 28.4. Inter – Komárno, Zvolen – Skalica, Spišská Nová Ves – 

Šamorín, Lipt. Mikuláš – Sereď, Bardejov – Lokomotíva, Poprad – N. Mesto, 29.4. Trebišov – Podbrezová B. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Kam za kultúrou - pondelok 23. apríla 
[23.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20808258/kam-za-kulturou-pondelok-23-aprila.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Apoštol Pavol o 17.50, Backstage o 15.50, Besnenie o 20.30, 3D o 18.00, Červená 

volavka o 17.10, Deň čo deň o 16.10, Dubček o 18.40, 20.50, Dve a pol kačky o 15.10, 16.30, Fakjú pán profesor 
3 o 18.20, Králik Peter o 15.30, Nočná hra o 20.00, Pepík o 16.20, 18.30, 20.40, Ready Player One: Hra sa 
začína o 17.40, 3D o 20.20, Súboj pohlaví o 15.20, 20.10, Vadí nevadí o 21.00 hod., STER CENTURY CINEMAS 
- Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí nevadí o 20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú 
pán profesor 3 o 15.50, 17.45, 19.50, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr One: Hra sa začína o 20.00, Backstage 
o 16.10, 18.10 hod., , ÚSMEV - Dubček o 16.30, Apoštol Pavol o 18.15, Mesiac Jupitera o 20.20 hod., SPIŠSKÁ 
NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí 

nevadí o 20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú pán profesor 3 o 17.45, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr One: Hra sa 
začína o 20.00, Backstage o 16.10 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Ronja, dcéra lúpežníka o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: We see objects around us because of 
the light they create (do 31. 5.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ 
KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), KAŠTIEĽ V 
BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: 
FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych 
amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny 
a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 
tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA 

UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, 
Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, 
Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 
17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky 
v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, 
Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa 
princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM 
- Vajíčko maľované 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Kundalini jóga o 17.00 hod., TabQuiz o 19.00 hod., HALMISPACE 

(Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.) 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Dve a pol kačky o 15.20, 16.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.50, Besnenie o 

20.40, Králik Peter o 16.20, Pepík o 18.30, 20.30, Dubček o 18.20, 20.20, Backstage o 16.00, Fakjú pán profesor 
3 o 18.10, Súboj pohlaví o 20.50, Deň čo deň o 16.30, Apoštol Pavol o 18.40, Vadí nevadí o 21.00 hod., 
POPRAD: CINEMAX - Dubček o 16.30, 20.50, Dve a pol kačky o 15.30, Pepík o 16.00, 20.40, Vadí nevadí o 
18.30, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.40, Temné kecy o 19.00 hod., 
HUMENNÉ: FAJN - Môj syn o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Nikola Šuhaj o 10.00 hod., MS: Kati o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
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pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba - do 6. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 6. 5.), Chlieb a hry (do 3. 5.), Minulosť otlačená v 
hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 
11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 
86): Výstava: Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na obrazoch a 
fotografiách (do 29. 4.), Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) 
Rómov (do 3. 5.), NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a 
výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: 
Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly 
spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz (do 20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - 
Svet na gombík (do 20. 5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok 
Tatranskej galérie, Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele 
Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia (do 10. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA 
KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: 
MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života 
a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, 
SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Irén Törő - 
Spomienky na leto (do 30. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník 
prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica 
a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov 
vodného diela Domaša, BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - 
Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 23. apríla 
[23.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20808256/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-23-aprila.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. Max, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
St. Ľubovňa 
Anett, Levočská 59/1808 
Poprad 
Dr. Max, Námestie sv. Egídiea 16/37 
Humenné 
BENU, Družstevná 39 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Blíženci, M. R. Štefánika 143/169 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
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Sobrance 
Tilia, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
ALBA, Študentská 1439 
Trebišov 
TILIA, Komenského 2137/65 
Michalovce 
Dr. Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Nostalgický vlak vyrazí prvý raz z Humenného 
[23.04.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; SITA] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/467134-nostalgicky-vlak-vyrazi-prvy-raz-z-
humenneho/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Nostalgický vlak. Autor: OZ DETSKÁ ŽELEZNICA/RUŠŇOPARÁDA 
Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus vlani pilotne uviedla výlety nostalgickým 

vlakom za svetovým dedičstvom UNESCO. Ako informovala riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 
Jurková, v tomto roku pribudlo niekoľko jázd zo severovýchodu Slovenska a pokračovať budú aj výlety z Košíc. 

„Už počas prvého predĺženého májového víkendu, 1. mája, si môžu užiť výlet do Košíc cestujúci z 
Humenného, Michaloviec a Trebišova. V Košiciach na nich čaká bohatý program – prehliadka historického centra 
mesta, návšteva najstaršieho hostinca s degustáciou, ale tiež oslavy Dňa mesta. Účastníci výletu sa môžu vybrať 
aj do zoologickej záhrady či na Detskú železnicu, na oboch týchto miestach práve 1. mája štartuje letná sezóna,“ 
uviedla riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

Ešte v ten istý týždeň, v sobotu 5. mája, vyštartuje nostalgická súprava aj z košickej železničnej stanice. 
Cieľom výletu s výstižným názvom Za majstrom Pavlom sú dve kráľovské mestá Spiša – Levoča a Spišská Nová 
Ves. Obe sa pýšia viacerými unikátmi. 

„Šošovkovité námestie Spišskej Novej Vsi i stredoveké obdĺžnikové námestie Levoče sú najväčšími svojho 

druhu v Európe. V levočskom Kostole sv. Jakuba sa zároveň nachádza najväčší drevený oltár na svete, ktorého 
autorom je slávny umelec Majster Pavol z Levoče. Veža Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej 
Vsi s výškou 87 metrov je zas najvyššia na Slovensku,“ uviedla Vargová Jurková. 

V oboch mestách čakajú na cestujúcich Vlakom za UNESCO-m komentované prehliadky s profesionálnymi 
sprievodcami. Spojenie železničnej nostalgie a značky destinácie UNESCO NA DOSAH vníma ako pozitívny 
impulz pre cestovný ruch aj predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Alexandrovci oslávia 90. výročie dvojročným turné: Na Slovensko prídu v 

najsilnejšej zostave 
[23.04.2018; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Alexandrovci a TRIO Production] 

 
http://www.topky.sk/cl/1000991/1704735/Alexandrovci-oslavia-90–vyrocie-dvojrocnym-turne–Na-
Slovensko-pridu-v-najsilnejsej-zostave 

 
 

Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928 a na turné k výnimočnému výročiu 
vystúpi historicky najväčší počet Alexandrovcov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú budúci rok dvanásť 
koncertov v jedenástich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach a nielen na Slovensku 
liezol pri spomienkovom videu mráz po tele. Po tvrdej a viac ako rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. 
výročiu. 

Alexandrovci vôbec po prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
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pamiatke obetí nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne vyberal 
kandidátov na jednotlivé hlasy a je nutné podotknúť, že jeho voľba sa ukázala ako správna už po prvých 
mesiacoch. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z Alexandrovcov súbor, ktorý 
sám seba prekonáva a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Na turné Alexandrovci 2019 na Slovensku odznejú najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci 
poznať z repertoáru súboru a chýbať nebude ani divákmi obľúbený Majster Kalinka, Vadim Ananev, jeden zo 
základných pilierov súčasných Alexandrovcov. „Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je 
originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné 
slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,“ povedal 
organizátor turné Karol Jagoš. „Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme 
ich navštívili priamo v Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich 
vystúpenie na domácej pôde,“ dopĺňa Rudolf Héger. 

Vstupenky na turné sú už v predaji v sieti Predpredaj.sk. 
ALEXANDROVCI 2019 – termíny a miesta koncertov: 
12. máj 2019 19:00 Prievidza, Zimný štadión 
13. máj 2019 19:00 Brezno, Aréna 
28. máj 2019 19:00 Žilina, Zimný štadión 
29. máj 2019 19:00 Martin, Amfiteáter 
2. jún 2019 19:00 Košice, Steel Aréna 
3. jún 2019 19:00 Spišská Nová Ves, Zimný štadión 

4. jún 2019 19:00 Východná, Amfiteáter 
6. jún 2019 19:00 Trenčín, Zimný štadión 
7. jún 2019 19:00 Banská Bystrica, Zimný štadión 
8. jún 2019 19:00 Nitra, Amfiteáter 
9. jún 2019 15:00 a 20:00 Bratislava, Incheba Expo Aréna 
- reklamná správa - 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Žiarčania sa spamätávajú: Najprv parádna výhra, potom ale prišla facka… 
[23.04.2018; dnes24.sk; Žiar; 00:00; Barbara Dalosová] 

 
http://ziar.dnes24.sk/ziarcania-sa-spamatavaju-najprv-paradna-vyhra-potom-ale-prisla-facka-297204 

 
 

Žiarske talenty majú za sebou dni ako na hojdačke. Sladký pocit zo zaslúženej a oddretej výhry vystriedali 
tvrdé slová trénera. 

Naši basketbalisti v kategórii starších žiakov nastúpili cez víkend (21., 22.4.) na svoj posledný dvojzápas 
sezóny na palubovkách súpera, keď sa postupne predstavili v Spišskej Novej Vsi a následne v Košiciach. 

Zápas v rukách Žiarčanov 
Ako po náročnom víkende konštatuje tréner Marek Marko, boli to dva úplne odlišné zápasy. Proti Spišskej 

Novej Vsi držali Žiarčania hru od začiatku držali pevne v rukách, dokázali premieňať rýchle protiútoky zo 

zabezpečenej obrany a postupne si do polčasu dokázali vybudovať pekný sedembodový náskok. 
Chalani podľa slov trénera nezaháľali ani po polčase, kedy nastúpili ešte odhodlanejšie a rýchlou hrou bez 

zbytočného driblovania navýšili náskok na 20 bodov. ,,Súper ešte v záverečnej štvrtine dokázal zápas 
zdramatizovať a takmer v polovici poslednej periódy skorigoval len na rozdiel troch bodov. Naši chlapci sa však 
po oddychovom čase dokázali skonsolidovať, začali hrať kolektívne a zápas nakoniec doviedli do víťazného 
konca," zhodnotil spokojne Marko. 

Nešťastná nedeľa 
Po úspešnom sobotnom výjazde čakala na žiarske talenty o niečo väčšia výzva. Súper, ktorý tento rok bojuje 

o postup medzi najlepšiu štvorku družstiev. Hoci Žiarčanom sa v prvých minútach zápasu podarilo Košičanov 
zaskočiť dôraznou obranou a rýchlymi protiútokmi, druhá štvrtina už bola pre našich tvrdým orieškom. 

,,Od druhej štvrtiny postupne nastupovalo ako keby iné družstvo. Veľké množstvo stratených lôpt, nepresné 
prihrávky a ležérnosť v obrane dovolili súperovi ešte v aj v poslednej sekunde prvého polčasu zvýšiť svoj náskok 
na 4 body. Navyše sa nám na začiatku druhej štvrtiny zranil náš kapitán, čo už aj tak našej oklieštenej zostave 
nepridalo na hernej pohode," opisuje zvrat v hre žiarsky tréner. 

Aj v druhej polovici zápasu mali Žiarčania v snahe zvrátiť skóre čo robiť. ,,Neustále našim chlapcom robil 
problém jeden hráč súpera, ktorého sme nevedeli odstaviť od lopty. Doskok za doskokom bojoval lopty pre 
súpera, ktoré následne premieňal, čo nám uberalo množstvo síl. Navyše sa naši chlapci aj ťažko presadzovali v 
útoku, keď sme sa opäť vrátili k basketbalu, ktorý nám vôbec nesvedčí a už v priebehu sezóny sa niekoľko krát 
ukázal ako veľmi neúčinný a teda veľa driblovania, statický útok a alibistický prístup k zápasu," opisuje bez 
servítky pochybenia svojich zverencov Marko. 

Šport je šport a k sobotnému víťazstvu nakoniec žiarski basketbalisti pridali nedeľnú prehru. Tréner však 
nehádže flintu do žita. ,,Veríme, že sa chlapci z tohto zápasu poučia a uvedomia si, že cesta k zlepšovaniu a 
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víťazstvám vedie hlavne kolektívnou hrou, plnením si svojich herných povinností a bojovnosťou počas celého 
zápasu," uzavrel. 

Výsledky 
- BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MŠK BK Žiar nad Hronom 63:73 (15:16, 25:32, 40:48) 

- Body: Šonkol 14b., Sirotný 13b., Žemla 10b. (9 doskokov) Ziman 10b.,Holic 9b., Balogh 8 b. (7 doskokov), 
Dekýš 7b., Bobok a Kosmel po 1b., 

- Hrali: Herich 
- ABOVIA 96 Košice – MŠK BK Žiar nad Hronom 72:46 (8:16, 35:31, 56:39) 
- Body: Balogh 11b., Sirotný 10b. (8 doskokov), Ziman 9b., Holic 7b., Kosmel 5b. (10 doskokov), Herich 3b., 

Bobok 1b. 
- Hrali: Žemla, Šonkol, Dekýš 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

33. 10 atraktívnych akcií, ktoré by ste v najbližších dňoch v Spišskej nemali 

premeškať 
[23.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Je dobré o nich vedieť vopred. Prinášame vám info o 10-tich zaujímavých akciách, ktoré sa v Spišskej Novej 
Vsi uskutočnia tento týždeň. Sledujte náš výber. 

Bábiky v našom živote 
24. apríla 2018 o 13:30, Galéria netradičných umení 
Občianske združenie „Sme iní, nie horší“ pozýva na otvorenie výstavy „Bábiky v našom živote„ od zberateľky 

Maji Regecovej. Vo vedľajšej predajni nájdete výrobky, ktoré vytvorili klienti z Domovov sociálnych služieb Žehra-
Hodkovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Spišská Nová Ves, Hertník, Košice a Batizovce. Kúpou výrobkov 

povzbudíte klientov a napomôžete ich začleneniu do spoločnosti. 
Filmový klub: Vnútorne slnko 
24. apríla 2018 o 19:00, kino Mier 
Isabelle je umelkyňa, ktorá hľadá pravú lásku. Nádeje však často vkladá do mužov, ktorí sú pravým opakom 

ideálu takého muža. Film nie je plynulým príbehom, divák sleduje vybrané pasáže z Isabellinho života, aby si 
vyskladal jej osobnosť a na konci pochopil jej kľúč, podľa ktorého si hľadá „toho pravého“. 

Objavujeme rúčkami 
25. apríla 2018 o 16:30, Materské centrum Dietka 
V strede týždňa si prídu na svoje tí najmenší. V materskom centre Dietka na sídlisku Mier sú pripravené 

tvorivé dielne pre deti do štyroch rokov. Tentokrát budú môcť spoznávať farebnú penu, z ktorej budú vytvárať 
rôzne obrázky. 

Miss Spiša – kasting 
27. apríla 2018 od 15:00, Hotel Metropol 
Netradično – tradičná súťažná show je určená pre dievčatá vo veku od 17 rokov, ktoré majú základné 

predpoklady na kvalitné umiestnenie v tejto súťaži. Uchádzačky si musia priniesť lodičky a plavky. Vybrané 
súťažiace budú súťažiť o hodnotné ceny na veľkej show 22. júna 2018 v Spišskom divadle. 

Retro párty 80´s 
27. apríla 2018 o 19:00, Hotel Metropol 
Legendárne hity rock’n’rollu a diska 80-tych rokov a československého soc-popu na vás čakajú už tento 

piatok. Do tanca bude hrať energická kapela 4ka BAND a DJ Jaro Lipták. Skvelá tanečná skupina DENZZ 
INDUSTRY naladí na tie správne retro pohyby. Okrem hudby je pripravená aj pestrá dobová výzdobu, 
nezabudnuteľné hry všakovakého druhu, kultové pochutiny i tradičný bufet 80-tych rokov. Nebude chýbať ani 
retro fotokútik či fotostena. 

To je ohromné, miláčik… 
27. apríl 2018 o 19:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Divadlo na opätkoch uvádza komédiu na motívy divadelnej hry od Geraldine Aron „Môj skvelý rozvod“. O tom, 

ako ženu v stredných rokoch opustí manžel a ona sa s tým vysporiada po svojom si budete môcť pozrieť v 
podkroví Domu matice slovenskej v piatok večer. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
27. apríl 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Spišské divadlo v piatok uvedie zaujímavú hru. Diváci si môžu pozrieť pomerne čerstvé predstavenie o 

ľúbostnom trojuholníku zo Sepešoviec poprepletanú humornými dialógmi v spišskom nárečí. 
Dve a pol kačky 
28. a 29. apríla 2018 o 17:00, kino Mier 
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Tieto vtáky rozhodne nie sú nahnevané, svoj život si užívajú plnými zobákmi. Byť v husej koži je ťažká 
pohoda, predovšetkým pre gunára v najlepších rokoch. Animovaná komédia „Dve a pol kačky“ prinesie jednému 
takému gunárovi špeciálnu úlohu. Musí sa začať starať o dve malé kačičky a pomôcť im z bahna, ktoré tak trochu 
sám spôsobil… 

Rockový koncert 
28. apríla 2018 o 19:00, Legenda Pub 
V sobotu večer je pripravený v našom meste aj rockový koncert, ktorý odštartuje od 19:00 hod. Počas večera 

sa môžete tešiť sa Barboru Opielovú, Spišský výber a hudobnú skupinu Star Band. Vstupné je dobrovoľné. 
Palculienka 
29. apríla 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Nedeľné popoludnie bude patriť v Spišskom divadle tým najmenším. Tentokrát ide o jednu z najkrajších 

rozprávok od svetoznámeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena – príbeh maličkej dievčinky, ktorá sa 
zrodila z kvetu. Palculienka – jemná a krehká bytosť, sa v novom a veľkom svete cíti stratená. Podobne, ako sa 
cítia aj malé deti, vo svete dospelých. Jej putovanie za šťastím si možete pozrieť na konci týždňa. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

34. FOTO: Malachov v prestrelke zdolal Harmanec, derby Jakuba so Sásovou 

nemalo víťaza 
[23.04.2018; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; Andrej Masarik;foto: Ivan Golembiovský;Michal Tomeček] 
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Záver tretieho aprílového týždňa ponúkol množstvo zaujímavých súbojov. Dukla mohla byť v prípade výhry s 
predposledným Fiľakovom o krok bližšie k titulu. Šalková v IV. lige v naháňačke za vedúcim Medzibrodom musela 
uspieť v Revúcej, Jupie chcelo zaznamenať prvé jarné trojbodové ťaženie. O súťaž nižšie sa konalo derby Jakub 
– Sásová, posledný Priechod zase narazil na prvú Lovču. V prvej triede bol ostro sledovaný duel susedov 
Podkonice – Slovenská Ľupča. Kompletný sumár všetkých zápasov nájdete v sumári aj s fotogalériou zo 
zápasov. 

Fortuna liga – nadstavbová časť o udržanie sa – 6. kolo 
Skupina o udržanie sa v najvyššej súťaži sa presunula do odvetných súbojov. Železiari v týchto bojoch v 

piatich zápasoch nespoznali premožiteľa, trikrát vyhrali a dvakrát remizovali. Pred týždňom zdolala Podbrezová v 
domácom prostredí Senicu 3:1 a proti tomu istému súperovi to chcela zvládnuť aj v sobotu. Senica ale využila 
výhodu domáceho ihriska možno aj na otvárací gól z kopačky Franka Anderssona Castanedu Veleza pár minút 
pred prestávkou. Takmer pol tisíca divákov už v druhej 45-minútovke nevidelo trepotať sa sieť brány. Železiari si 
tak v bojoch o udržanie pripísali prvú prehru. Posledný tím tabuľky vypadne do nižšej ligy a predposledný neminie 
baráž. Zverenci trénera Fabuľu sú napriek prehre na tom veľmi dobre. Do konca ostávajú štyri zápasy, na 
predposledný Prešov majú náskok desať bodov. 

FK Senica vs. FK Železiarne Podbrezová 1:0 
Prešov vs. Nitra 1:1 
Zlaté Moravce – Vráble vs. Michalovce 2:2 
1

. 
 FC Nitra 2

8 
1

0 
1

1 
7 2

5:21 
4

1 
2

. 
 MFK Zemplín Michalovce 2

8 
9 8 1

1 
2

9:29 
3

5 
3

. 
 FK Železiarne Podbrezová 2

8 
9 4 1

5 
2

6:41 
3

1 
4

. 
 FC ViOn Zlaté Moravce – 

Vráble 
2

8 
7 6 1

5 
3

2:46 
2

7 
5

. 
 1. FC TATRAN Prešov 2

8 
4 9 1

5 
1

9:50 
2

1 
6

. 
 FK Senica 2

8 
4 7 1

7 
2

2:51 
1

9 
II. liga – 25. kolo 
V druhej lige sa nedarilo ani jednému tímu z nášho regiónu. Posledná rezerva Podbrezovej jednoznačne 

podľahla na štadióne v Stupave bratislavskému Interu. Jediným strelcom železiarov sa stal v 48. minúte Viktor 
Jedinák. Zvolenčania hostili v boji tímov zo spodných priečok Komárno. K zisku dôležitých troch bodov 
nasmeroval Lokomotívu v polovici prvého polčasu Raymundo Hamšík. Z troch bodov ale nebolo napokon nič. Na 
začiatku druhej polovice hry totiž vlastným gólom vyrovnal na 1:1 Martin Šimko a o štyri minúty pridal ďalšiu ranu 
pod pás Zvolenu Samir Nurkovič. Skóre 1:2 vydržalo až do záverečného hvizdu. Po ňom Lokomotíva padla na 
predposlednú priečku, za sebou má už len Podbrezovú. Pohronie tradične v piatok doma privítalo svojho 
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protivníka a to tretiu Skalicu. Tá ukázala svoju kvalitu a pohronskému celku nedovolila skórovať. O neúspech 
domácich pomerom 0:2 sa postaral Haša a Dolný. Vedúca Sereď aj ďalší kandidát na titul Poprad len bezgólovo 
remizovali a Skaličania strácajú aj vďaka výhre nad Pohroním na lídra šesť bodov. Päť hracích kôl zostáva do 
konca sezóny v druhej lige. 

FK Inter Bratislava vs. FK Železiarne Podbrezová B 4:1 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. MFK Skalica 0:2 
MFK Lokomotíva Zvolen vs. KFC Komárno 1:2 
Lokomotíva Košice vs. Sereď 0:0 
Spišská Nová Ves vs. Nové Mesto nad Váhom 1:2 

Liptovský Mikuláš vs. Šamorín 1:0 
Partizán Bardejov vs. Žilina B 3:1 
Poprad vs. Trebišov 0:0 
1

. 
 ŠKF Sereď 2
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 MFK Skalica 2
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5:25 
4

7 
3

. 
 FK Poprad 2
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. 
 FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 2
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1
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3
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 MŠK Žilina B 2
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1
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5
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3
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6
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 FK Inter Bratislava 2
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2 1
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 SLAVOJ Trebišov 2
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8

. 
 FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná 
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2
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5:28 
3
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9

. 
 Partizán Bardejov 2
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3
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3

2 
1

0. 
 FC ŠTK 1914 Šamorín 2

5 
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1 
3

0:27 
3

2 
1

1. 
 MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2

5 
8 7 1

0 
3

5:34 
3

1 
1

2. 
 Futbalový klub NOVES Spišská Nová Ves 2

5 
8 6 1

1 
3

1:43 
3

0 
1

3. 
 KFC Komárno 2

4 
8 5 1

1 
4

3:57 
2
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1

4. 
 AFC Nové Mesto nad Váhom 2

4 
8 4 1

2 
2

6:46 
2
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1

5. 
 MFK Lokomotíva Zvolen 2

5 
7 6 1

2 
2

3:42 
2
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1

6. 
 FK Železiarne Podbrezová B 2

5 
5 6 1

4 
2

0:45 
2

1 
TIPOS III. liga Stred – 20. kolo 
Dukla bojuje v tretej lige o prvé miesto najmä s Lučencom. Pred týždňom boli Bystričania stopercentní, zatiaľ 

čo Lučenec doma podľahol Martinu 1:3. Tentokrát sa červeno-bieli predstavili na pôde predposledného Fiľakova. 
Z povinnej jazdy bola napokon len bezgólová remíza (prvá pre Fiľakovo), takže 700 divákov sa gólu nedočkalo. 
Zaváhanie Dukly využil Lučenec, ktorý v Krásne nad Kysucou nezakopol. Už v tretej minúte rozhodol jeho hráč 
Stefan Višić o najtesnejšej výhre rivala Banskej Bystrice. Tá má na vedúcej pozícii trojbodový náskok pred 
Lučencom, ten má ale zápas k dobru. Detve sa darí v jarnej časti lepšie než v jesennej. Naposledy uspela 0:4 v 
Novej Bani. S vyššie postaveným Námestovom už ale posledný tím tabuľky neuspel. V nedeľu držali domáci 
bezgólový stav až do 80-tej minúty. Vtedy ale pokoril brankára Trifunovića Habiňák a poistku na 0:2 pridal v 
úplnom závere z 11-ky Siman. 

MŠK FOMAT Martin vs. MFK Nová Baňa 4:0 
MŠK Rimavská Sobota vs. TJ Družstevník Liptovská Štiavnica 1:2 
FK Čadca vs. OFK Teplička nad Váhom 1:1 
FTC Fiľakovo vs. MFK Dukla Banská Bystrica 0:0 
MFK ŽARNOVICA vs. ŠKM Liptovský Hrádok 2:3 
TJ Tatran Oravské Veselé vs. TJ Baník Kalinovo 2:1 
TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. ŠK NOVOHRAD Lučenec 0:1 
MFK Detva vs. MŠK Námestovo 0:2 
1

. 
 MFK Dukla Banská Bystrica 2

0 
1

3 
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9:14 
4
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2

. 
 ŠK NOVOHRAD Lučenec 1
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1
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2 4 3
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4

1 
3  MŠK Rimavská Sobota 2 1 3 6 5 3
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 ŠKM Liptovský Hrádok 1
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. 
 TJ Baník Kalinovo 1
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. 
 MŠK FOMAT Martin 2
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3
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 MŠK Námestovo 2
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3
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. 
 TJ Tatran Oravské Veselé 1
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2
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9

. 
 MFK ŽARNOVICA 2
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2
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1

0. 
 TJ Družstevník Liptovská 
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2
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2
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1

1. 
 TJ Tatran Krásno nad Kysucou 2
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2
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2
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1

2. 
 FK Čadca 1
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2
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1

3. 
 OFK Teplička nad Váhom 2
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8:34 
2
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1

4. 
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3
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1
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5. 
 FTC Fiľakovo 2
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2
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1
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1

6. 
 MFK Detva 2
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7 
1
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7 

IV. liga JUH – 18. kolo 
Po dvoch odložených a dvoch prehratých dueloch chcelo Jupie na jar prvýkrát zvíťaziť. V nedeľu si zmerali 

sily pred domácimi fanúšikmi s Čiernym Balogom, ktorý patril medzi mužstvá, ktoré len zriedka prehrávajú. Kvalitu 
Partizánu potvrdili dvomi zásahmi do siete Jančiara hosťujúci Giertl a Cibula. Po polčase viedli 0:2, ale Jupie 
reagovalo rýchlo na začiatku druhého dejstva znížením Hanáka a hneď aj vyrovnaním Brašeňa. Cieľ o dokonalý 
obrat pretavil do reality kapitán Veselovský, a aj on sa postaral o prvú jarnú trojbodovú jazdu Jupie. Úspešné boli 
aj Rakytovce, ktoré si poradili v sobotu s Tornaľou. Pred domácimi divákmi sa predviedol najmä Filip Rafanides, 
ktorý strelil tri zo štyroch gólov rakov. Tri body si pripísala aj Šalková, ktorá potvrdila rolu favorita v Revúcej. 
Jediný gól tam dal v 55-tej minúte Pavol Dobrík. Šalkovú, bojujúcu o najvyššiu pozíciu, nepotešila výhra 
vedúceho Medzibrodu vo Vinici. 

FK Rakytovce vs. FK Mesto Tornaľa 4:1 
ŠK Vinica vs. TJ Sokol Medzibrod 3:5 
TJ Sklotatran Poltár vs. MŠK Tisovec 4:1 
JUPIE FŠ Mareka Hamšíka vs. ŠK Partizán Čierny Balog 4:2 
MFK Revúca vs. FK Šalková 0:1 
MFK Spartak Hriňová vs. TJ Tatran VLM Pliešovce 1:2 
FK FC Baník Veľký Krtíš vs. FK Slovenské Ďarmoty 1:2 
1

. 
 TJ Sokol Medzibrod 1
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. 
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 ŠK Vinica 1
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4. 
 FK FC Baník Veľký 

Krtíš 
1
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V. liga skupina C – 18. kolo 
Selce doma proti Lieskovcu nestrelili ani gól 
Veľké derby sa konalo v Jakube, ktorý narazil v sobotu na Sásovú. Po prvom polčase boli bližšie k trom 

bodom futbalisti Jakubu po dvoch góloch Mišányho, aj keď za Sásovú sa presadil z penalty Choma. Skóre 2:1 sa 
menilo až v 76. minúte, kedy vyrovnal Murín. O obrat na 2:3 v prospech Sásovčanov sa o niekoľko sekúnd 
postaral jeho spoluhráč Stacho. Posledné slovo mal Peter Vajda, ktorý v úplnom závere gólom na 3:3 rozhodol o 
tom, že derby nebude mať víťaza. Jakubu aj Sásovej sa o niečo viac vzdialila Kováčová, Hrochoť a najmä líder 
súťaže Lovča, ktorí bodovali naplno. Práve na Lovču narazil posledný Priechod. Súboj mačky s myšou 
nepriniesol prekvapenie, aj keď Priechod viedol od osemnástej minúty zásluhou Mateja Kubáta. Následne ale 
inkasoval pol tucta gólov, hetrik si pripísal Michal Páleník. Selce mohli v prípade výhry predbehnúť aktuálneho 
súpera Lieskovec. To sa im však nepodarilo a to vďaka zásahu Pepicha zo 77. minúty. Ten sa stal hrdinom 
Lieskovca, keďže rozhodol zápas. 

TJ ŠK Sokol Jakub vs. ŠK Sásová 3:3 
OŠK Dobrá Niva vs. FK 09 Bacúch 4:1 
TJ Lovča vs. OFK 1950 Priechod 6:1 
ŠK Selce vs. OŠK Lieskovec 0:1 
TJ Baník Štiavnické Bane vs. MFK Strojár Krupina 8:0 
ŠK Hrochoť vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 1:0 
ŠK Sása vs. ŠK Prameň Kováčová 1:3 
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4 
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I. Trieda – 18. kolo 
V prvej triede sa pozornosť sústredila na súboj geografických susedov – Podkoníc so Slovenskou Ľupčou. Po 

bezgólovom prvom polčase poslal z penalty do vedenia Ľupču Róbert Hermánek a to v 74. minúte. Výsledok sa 
menil ešte raz a sieť sa vlnila opäť v bráne gólmana Slobodníka. Autorom gólu na 0:2 bol Peter Lupták, ktorý sa 
taktiež pričinil o pokorenie lídra súťaže. Podkonice zaznamenali ešte len druhú porážku v sezóne, napriek tomu 
neohrozene kraľujú. Rezerva Šalkovej po veľkom boji bohatom na plody futbalu podľahla Valaskej a nevrátila jej 
tak prehru 2:1 z prvého vzájomného merania síl. Šalková vyhrávala ešte v 45. minúte 2:0, keď sa presadil Šimčík 
a Vučković. Ešte v tej istej minúte ale znížil za hostí Lapin. V druhom polčase sa triafali do čierneho už len  hráči 
Valaskej (vlastný gól Švantnera znamenal tretí gól Šalkovej) a otočili zápas. Duel iste ovplyvnilo aj vylúčenie 
domáceho Matúša Tučeka v 76. minúte za stavu 2:2. Brusno podľahlo Hroncu na jeho trávniku najtesnejším 
možným rozdielom, čo zariadil už v deviatej minúte Kuzma. 

FK Šalková B vs. OFK Slovan Valaská 3:4 
FK Podkonice vs. OFK Slovenská Ľupča 0:2 
TJ Mladosť Pohorelá vs. FK Sokol Braväcovo 0:3 
TJ ŠK Hronec vs. FK – 34 Brusno – Ondrej 1:0 



TJ Partizán Osrblie vs. FK Brezno 3:5 
TJ Tatran Čierny Balog vs. FK Sokol Nemecká 3:1 
TJ – Družstevník Strelníky vs. ŠK Obecný podnik lesov Poniky 0:2 
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II. trieda skupina A – 18. kolo 
Osemgólová prestrelka medzi Malachovom a Harmancom vyšla lepšie pre domácich 
Starým Horám sa podarilo prekvapiť. V nedeľu prehrávali s Lučatínom 0:1 až do 85. minúty. Vtedy udrel 

Daniel Babjak na 1:1 a obral tak favorita o dva body. Lučatín má však na čele veľký náskok, stále ostáva 
neporazený. Od B-čka Seliec sa čakalo víťazstvo nad poslednými Hornými Pršanmi. O výhre domácich 3:0 sa na 
Balážoch rozhodlo už v prvom polčase. Presnými strelcami boli Michal a Peter Matonok a Róbert Chaban. Ani 
vylúčenie Strečka zo 67. minúty neohrozilo zisk troch bodov Selčanov. Prekvapenie sa zrodilo v Riečke, ktorá si 
musela deliť body s Hiadľom po remíze 3:3. Hiadeľ dokonca ešte v 58. minúte vyhrával 1:3 ale Petrán spolu so 
Srnkom zachránili aspoň bod pre favorita. Nezaváhala druhá Ľubietová, ktorá porazila doma Králiky 2:0 a 
rovnakým pomerom uspela Dúbravica v Tajove. 

ŠK Selce B vs. TJ Iskra Horné Pršany 3:0 
TJ Slovan Malachov vs. TJ Tatran Harmanec 5:3 
ŠK Zornička Riečka vs. TJ Partizán Hiadeľ 3:3 
TJ Družstevník Mičiná vs. TJ Hronsek 
ŠK Sokol FO Staré Hory vs. TJ Mladosť Lučatín 1:1 
TJ Slovan Tajov vs. TJ Družstevník Dúbravica 0:2 
FK – Baník Ľubietová vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 2:0 
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II. trieda skupina B – 12. kolo 
V 12. kole si schuti zastrieľalo vedúce Jasenie. Odniesla si to Polomka. Ako správny kapitán hetrikom 

pomohol k vysokej výhre 6:0 Ján Gaboň. Tatran Čierny Balog B v posledných dvoch súbojoch strelil len jediný gól 
a získal jeden bod. Jasná výhra sa od Tatranu čakala, keď v sobotňajšom stretnutí hostil jedného z outsiderov. 
Očakávaný scenár začal napĺňať už v polovici prvého polčasu Michal Muránsky, ktorý dvomi zásahmi zariadil 
rýchle vedenie 2:0. Za Pohronskú Polhoru ale do polčasu znížil Goceliak. Na začiatku druhého dejstva dokázal 
posledný tím tabuľky vyrovnať na 2:2 gólom Korytiaka a remízu 2:2 udržal do konca. Ďalšie prekvapenie sa už 
nekonalo. Beňuš si tesne poradil s B-čkom Braväcova a Heľpa nedala šancu Michalovej. 

FK 1928 Jasenie vs. TJ Tatran Polomka 6:0 
TJ Tatran Čierny Balog B vs. TJ Slovan Pohronská Polhora 2:2 
TJ Slovan Beňuš vs. FK Sokol Braväcovo B 3:2 
TJ Slovan Michalová vs. ŠK Heľpa 0:3 
TJ Partizán Dolná Lehota mala voľno 
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