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Spišská Nová Ves 
 

1. Slovenská pošta rozpredáva majetok: FOTO Chata, rozpadnuté budovy a 

dom za 24 eur 
[15.10.2018; topky.sk; Galérie; 00:00; © Zoznam/AMaj] 



 
https://www.topky.sk/cl/1000125/1744341/Slovenska-posta-rozpredava-majetok–FOTO-Chata–rozpadnute-
budovy-a-dom-za-24-eur 

 
 

BRATISLAVA - Slovenská pošta rozpredáva svoje budovy, pozemky i garáže. Pošta patrí na Slovensku k 
najväčším zamestnávateľom a kým v minulosti mala pobočku takmer v každom meste, dnes rozpredáva body a 
rôzne majetky. Ceny sa pohybujú väčšinou v tisícoch, no na zozname sa nájde aj dom za niečo vyše 20 eur. 

Slovenská pošta stále patrí medzi najväčších zamestnávateľov na Slovensku a k dispozícii má množstvo 
budov či iných majetkov, čím zároveň patrí k podnikom s najširšou pôsobnosťou. V posledných rokoch však došlo 
k redukcii siete tejto akciovej spoločnosti, poštu už preto nenájdete v každej obci či meste. 

Zdroj: slovenska posta 
Pošta rozpredáva staré budovy 
Aj preto tento štátny podnik rozpredáva svoj majetok. Informácie, rovnako ako aj zoznam budov a ostatného 

majetku pošta zverejnila na jeho stránkach. „Slovenská pošta plánuje v roku 2018 pokračovať v komerčnom 
predaji nehnuteľného majetku,“ uvádza sa na stránke pošty. Celkovo sa pošta zbavuje devätnástich 
nehnuteľností. Ide väčšinou o schátralé budovy či staršie budovy pošty, v ktorých už táto služba nefunguje. V 
niektorých prípadoch dokonca o pozemky či garáže. 

Zdroj: slovenska posta 
V predaji je aj dom za 24 eur 
Zrejme najlacnejšou ponukou spomedzi všetkých devätnástich objektov je dom v Černej nad Tisou na 

východe Slovenska, ktorý zi môžete zakúpiť za niečo vyše 24 eur. Má to však jeden háčik. Dom pošta predáva 
spolu s okolitými pozemkami a záhradami, jeho minimálna cena sa tak vyšplhá na necelých 9 300 eur. Rodinný 
dom je v havarijnom stave a vyžaduje opravu a rekonštrukciu. 

Zdroj: slovenska posta 
Garáže a takmer storočné budovy 
Zaujímavosťou je, že pošta predáva aj samostatné garáže, chatu či takmer storočné budovy. Vyše 50-ročnú 

chatu na svahu v Chľabe v okrese Nové Zámky si môžete od pošty zakúpiť za 14-tisíc eur. Najstaršou a zároveň 
najdrahšou budovou v ponuke je bývalá pošta v Prešove. 

Zdroj: slovenska posta 
V Poltári je na predaj 88-ročná administratívna budova za necelých 26-tisíc. K najstarším budovám sa 

zaraďuje aj pošta v Dubodieli v Trenčianskom kraji za 15-tisíc. 
Zdroj: slovenska posta 
Zdroj: slovenska posta 
V ponuke sú aj dve samostatné garáže v Rajci a Tornali. 
Zdroj: slovenska posta 
Zdroj: slovenska posta 
Najdrahšie ponuky 
K najdrahším nehnuteľnostiam, ktoré má pošta v ponuke, patrí celkovo šesť budov s pozemkami. Najdrahšiu z 

nich predáva štát takmer za 538-tisíc, z čoho budova stojí takmer 470-tisíc. Ide o vyše 40-ročnú administratívnu 
budovu pošty s pozemkami v Čadci. 

Zdroj: slovenska posta 
Zdroj: slovenska posta 
Ďalšími budovami v ponuke sú bývalé budovy pošty v Prešove a Tvrdošíne, ktoré spoločnosť ponúka za 

necelých 400-tisíc. Bývalá prešovská budova má hodnotu okolo 145-tisíc. Zdá sa však, že dvojposchodová 
budova s pivnicou nebola už niekoľko rokov poriadne udržiavaná. Budova v Prešove zároveň patrí k najstarším 
ponúkaným budovám. Postavili ju v roku 1920. 

Zdroj: slovenska posta 
Posledné tri najdrahšie kusy sa nachádzajú v Nových Zámkoch, Spišskej Novej Vsi a v Revúcej v cene od 

200- do 250-tisíc. Dvojposchodový objekt v Revúcej je dlhodobo nevyužívaný, o čom svedčí aj jeho vzhľad. 
Poškodené sú aj rozvody aj vnútorné zariadenie, nehnuteľnosť je v značne zdevastovanom stave. 

Zdroj: slovenska posta 
Zoznam všetkých nehnuteľností, ktoré pošta predáva: 
Zdroj: topky 
Zdroj: topky 
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2. Tipy na dnes - pondelok 15. októbra 
[15.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20933087/tipy-na-dnes-pondelok-15-oktobra.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Na fašírky mi nesiahaj 
KOŠICE. V historickej budove Štátneho divadla Košice si v pondelok o 19.00 hod. môžete pozrieť 

predstavenie Na fašírky mi nesiahaj. Účinkujú Milan Lasica a Milan Kňažko. Rovnaké predstavenie si pozriete aj 
o deň neskôr, rovnako o 19.00 hod. v Historickej radnici. 

Jeden svet 
KOŠICE. Filmový festival Jeden svet predstaví filmy od 15. do 18. októbra v kine Úsmev a Tabačke. 
CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Hell Fest: Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, 
Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila 
sa hviezda o 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 18.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom o 

15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 17.40, Pivnica o 15.30, Po 
čom muži túžia o 16.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Permanentka na festival Jeden svet o 15.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, V zajatí (Jeden 

svet) o 18.00, Nerodič (Jeden svet) o 20.00 hod. 
Pietna spomienka 
KOŠICE. V pondelok o 11.00 hod. pri pamätnej tabuli v Parčíku Jozefa Psotku (pri pošte) sa uskutoční pietna 

spomienka na významného horolezca Jozefa Psotku, ktorý 16. 10. 1984 zahynul pri vzostupe z Mount Everestu. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 17.50, 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 15.20, 

17.40, Zlé časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Mníška o 20.50, Piadinôžka o 15.40, 16.20, Po 
čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 16.30 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom o 

21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda o 17.50, Artmax film - Tieň 
Jaguára o 16.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10 hod. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Zlodeji o 19.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Ronja, dcéra lúpežníka o 10.00 hod. 
Bohumil Hrabal – Poviedky 
PREŠOV. Bohumil Hrabal predstaví Poviedky v pondelok o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
Spišská knižnica 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 15.30 h. sa bude konať na Letnej 28 stretnutie s poéziou Gorazda Zvonického pri 

príležitosti 105. výročia jeho narodenia. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. premietnu americkú drámu Prvý človek. 

Kostol sv. Egídia 
POPRAD. O 18.00 h. sa bude konať koncert barokovej hudby, ktorý bude súčasťou medzinárodného festivalu 

Musica Nobilis. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Podiel pracovných ponúk na východe stúpol 
[15.10.2018; pravda.sk; Profesia; 00:00; Pravda] 

 
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/487275-podiel-pracovnych-ponuk-na-vychode-
stupol/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Uchádzači o zamestnanie na východnom Slovensku sa stretávajú s náramne veľkou konkurenciou. Autor: 
SHUTTERSTOCK 

Trh práce na východnom Slovensku rastie. Komunikácia medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi je však na 
rozdiel od západu slabšia. Aj to môže byť dôvodom, prečo sa ponuky firiem a reakcie uchádzačov často 
rozchádzajú. Analýza pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, ako sa za desať rokov zmenil trh práce na 
východnom Slovensku. 

Zmenenú situáciu na východnom Slovensku však nemusia pociťovať všetci. Ukazuje sa totiž, že na 
najvyhľadávanejšie pozície zareaguje priemerne až 100 ľudí. V tomto prípade sa tak uchádzači stretávajú s 

https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/487275-podiel-pracovnych-ponuk-na-vychode-stupol/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://profesia.pravda.sk/zamestnanie/clanok/487275-podiel-pracovnych-ponuk-na-vychode-stupol/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


náramne veľkou konkurenciou. Medzi firmami a uchádzačmi tak často chýba vzájomná informovanosť. 
Zamestnávatelia na východnom Slovensku však nemajú na komunikáciu s uchádzačmi, prípadne so študentmi až 
toľko možností ako firmy na západnom Slovensku. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa veľtrh Profesia days 
organizuje aj v Košiciach. Druhý ročník veľtrhu sa bude konať vo štvrtok 27. septembra v Spoločenskom pavilóne. 

Analýza portálu Profesia.sk odhalila rozloženie pracovných príležitostí na Slovensku. Podiel práce na východe 
krajiny narástol z necelých 14 na vyše 21 percent. Najvyšší podiel ponúk zaznamenal Košický aj Prešovský kraj v 
1. polroku 2018. V roku 2009 bolo 72 % pracovných ponúk v Košickom kraji priamo v Košiciach. Dnes už platí, že 
krajské mesto nemá v regióne také dominantné postavenie a uchádzači majú viac možností zamestnať sa aj v 
okolitých okresoch. V 1. polroku 2018 tvorili inzeráty zamestnávateľov v Košiciach 45 percent z celkovej ponuky v 
kraji. Nasleduje okres Michalovce, Spišská Nová Ves a Rožňava. Najväčšou zmenou prešiel od roku 2009 okres 

Gelnica. Počet ponúk tam za desať rokov narástol na 28-násobok. Najmenej ponúk je v Sobranciach. 
Dlhé roky bol najinzerovanejšou ponukou v Košickom kraji obchodný zástupca. Napriek tomu, že najviac 

obchodných zástupcov hľadali zamestnávatelia v roku 2017, už nejde o najinzerovanejšie voľné miesto v tomto 
regióne. Od roku 2016 jasne dominuje ponuka práce operátorov výroby. V roku 2009 sa pritom táto ponuka práce 
až tak často nevyskytovala. V rebríčku najčastejšie inzerovaných pozícií v regióne skončila až na 30. mieste. 
Ukazuje sa, že zvýšený počet pracovných ponúk sa najviac prejavil vo výrobe. V roku 2009 nebola v košickej 
TOP 5 ani jedna výrobná pozícia, dnes sú tam až štyri. 

Firmy na východe však môžu pomerne často narážať na problém s nepresným zaraďovaním u uchádzačov. 
Tým totiž môže robiť problém reagovať na ponuky do spoločností, ktoré nepoznajú, prípadne im napríklad 
nenapadne reagovať na administratívne pozície do IT či výrobných spoločností. Aj z tohto dôvodu spoločnosť 
Profesia eviduje zvýšený záujem firiem o veľtrh Profesia days v Košiciach. 

Ak sa pozrieme na pozície, na ktoré najviac reagovali košickí uchádzači v roku 2009 a teraz, vidíme veľké 
nesúlady s ponukou zamestnávateľov. Uchádzači v Košickom kraji totiž vyhľadávali výrobné pozície najmä v 
minulosti, dnes, keď patria medzi najinzerovanejšie, uchádzačov až tak nezaujímajú. V súčasnosti môžeme, 
naopak, vidieť väčší záujem o administratívne a obchodné pozície. 

Top 5 najinzerovanejších ponúk v roku 2009 a teraz 
2009 
Obchodný zástupca 
Obchodný manažér 
Systémový administrátor 
Programátor 
Predavač 
Top 5 ponúk s najvyšším počtom reakcií v roku 2009 a 

teraz 
2009 
Office manager 
Robotník 
Operátor výroby 
Kuchár 
Pokladník 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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4. Milé slovo môže byť účinnejšie než lieky 
[14.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Oberú sa o voľný čas, aby pomohli cudzím, opusteným, chorým, starým ľuďom i 
malým deťom. Dobrovoľníci sa zapojili do projektu Krajší deň. Spustili ho v dvoch nemocniciach na východe 
Slovenska. Vo Svidníku a v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Venovať niekomu úsmev, čítať chorému dieťaťu knihu, zahrať si 
spoločenskú hru či len sa porozprávať. Takto sa venujú dobrovoľníci pacientom hospitalizovaným v nemocnici.“ 

Štefan Drobný, vedúci lekár odd. dlhodobo chorých, Spišská Nová Ves: „Nestačí iba fantasticky vypracovaný 

diagnostický a terapeutický postup, ale aj milé slovo.“ 
Janka, dobrovoľníčka: „Tých slov o láskyplnosti a opatere je strašne veľa. Len realita je krutá. Je to úplne 

opak. Sme k sebe zlí.“ 
Pacientka: „Cítime sa tu dobre, hej.“ 
Pacientka: „Ľudia medzi nami. Dobre je tu, no.“ 
Pacientka: „Som veľmi rada, že sa môžeme pripojiť aj k nim. Že prišli aj tu na toto oddelenie. Tak viete ja som 

ešte také nevidela.“ 
Pacient: „Ja som im poďakoval, za to, že mi priniesli balóny.“ 
Táňa, dobrovoľníčka: „Je to výzva, že skúsiť to. Detičkám by som vedela vymyslieť program a od starých ľudí 

očakávam, že oni budú tí čo sa vyrozprávajú. Tam je veľká tá bariéra, že nemáme čas počúvať.“ 



Marie Balážová Melníková: „Dobrovoľníci budú tráviť svoje voľné chvíle v spišskonovoveskej nemocnici s 
pacientmi na dvoch oddeleniach a to na detskom a na oddelení pre dlhodobo chorých.“ 

Štefan Drobný: „Spoločnosť, ktorú vlastne oni v podobe týchto mladých energických ľudí dostanú, myslím si, 
že môže im byť väčším prínosom ako samotná liečba.“ 

Zuzana Veisenpacherová, zástupkyňa primárky na detskom odd., Spišská Nová Ves: „Máme veľmi veľa deti, 

ktoré sú hospitalizované bez mamičiek. Predpokladám, že budú šťastné a vďačné za to, že sa im bude niekto 
venovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do projektu Krajší deň sa zatiaľ zapojilo 61 dobrovoľníkov.“ 
Tatiana Kosťová, autorka projektu Krajší deň: „Odpracovali bezmála 1300 dobrovoľníckych hodín a do 

projektu sme zapojili už viac ako 3000 pacientov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Do konca roka bude fungovať 10 dobrovoľníckych centier v nemocniciach po 

celom Slovensku a pribúdať budú aj ďalšie.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Iskra Svit v domácom zápase víťazne: Po Spišskej Novej Vsi zdolala aj 

Komárno 
[14.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-v-domacom-zapase-vitazne-po-spisskej-novej-vsi-zdolala-aj-komarno-
311878 

 
 

Iskra Svit odohrala v sobotu 13.10. prvý domáci zápas proti minuloročnému semifinalistovi MBK Rieker Com-
Therm Komárno. 

Iskra Svit – MBK Rieker Com-Therm Komárno 84:71 (19:16, 26:17, 15:14, 24:24) 
Najviac bodov: Avramovič 25, Davis 15, Washburn 14, Guillory – Delič 17, Hlivák 14, O’Reilly 
Michal Madzin (tréner Svitu): „Sme veľmi šťastní za víťazstvo, každé sa ráta. Taktiež sme radi, že sme porazili 

Komárno. Myslím si, že v obrane sme podali koncentrovaný a tímový výkon. Niektoré veci sme však mohli vyriešiť 
inak, a tým aj lepšie kontrolovať zápas.“ 

Saša Avramovič (hráč Svitu): „Odohrali sme prvý domáci zápas v sezóne. V prvom polčase sme hrali dobre, 
ale v druhom sme začali hrať rýchlejšie. Je dôležité, že si odnášame víťazstvo.“ 

András Vavra (tréner Komárna): „Mali sme problémy najmä v obrane. Naopak, Iskra mala v prvom polčase 
dvanásť útočných doskokov. Na chybách musíme zapracovať, nemôžeme hrať nezodpovedne.“ 

Dalibor Hlivák (hráč Komárna): „Najväčším problémom bola obrana najmä v prvom polčase, v druhom sme ju 
zlepšili. Robili sme veľa chýb, ďalším problémom bolo odstavovanie. Chceli sme sa na nich dotiahnuť, ale na 
konci zápasu si náskok ustrážili.“ 

Zdroj: poprad.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Benčík už vie, kto je to odvážne dievča z Youtube a jej identitu zverejnil. 

Zničia ju slniečkari? Manažér zo Sorosovej mimovládky už žiada voči nej 

policajné vyšetrovanie 
[14.10.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto: TASR-Pavol Zachar;screnshot fb;screnshot 

Youtube] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-
postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778 

 
 

Bratislava 13. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Pavol Zachar, screenshot fb, screenshot Youtube) 
Známy udavač Ján Levoslav Benčík zverejnil identitu dievčiny a vydal ju tak na “nemilosť” liberálnej úderky. 

Mladá Lívia sa podľa všetkého nebála nahlas vystúpiť aj na Benčíkovej besede a postaviť sa mu zoči-voči s 
nepríjemnou otázkou 

Na snímke Ján Levoslav Benčík 
Mladé dievča s konzervatívnymi hodnotami si svojím príhovorom na Youtube, v ktorom sa stavia proti 

multikultúrnej propagande, získalo srdcia mnohých Slovákov. Upozorňuje, že ľudia, ktorí sa stavajú na stranu 
multikultúrnej propagandy, chcú len byť v móde a nechcú, aby sa na nich ukazovalo prstom. Z tejto obavy, aby 
nevytŕčali z davu, sa na túto vec nepozerajú triezvo. 

http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-v-domacom-zapase-vitazne-po-spisskej-novej-vsi-zdolala-aj-komarno-311878
http://poprad.dnes24.sk/iskra-svit-v-domacom-zapase-vitazne-po-spisskej-novej-vsi-zdolala-aj-komarno-311878
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778


Na druhej strane toto video šokovalo a pohnevalo slniečkarov, ktorí začali pátrať po jej identite. Začala s tým 
stránka Zomri, ktorá okrem iného na dievča útočilo vulgárne a pridal sa známy “udavač” Ján Benčík, ktorý jej 
identitu slniečkarom podsunul a vydal tak dievča na nemilosť liberálnej úderky (jej priezvisko sme v Benčíkovom 
vyjadrení začiernili). 

Benčíkov nový objav “Túto dievčinu som zažil naživo na besede s gymnazistami v Spišskej Novej Vsi. 

Prihlásila sa a pochválila, že je súčasťou mojej prezentácie ako účastníčka tábora Ľudovej mládeže. Opýtala sa 
ma, koľkých ľudí som udal. A tvrdila, že Mazurek a Buchta sú úžasní, slušní a veľmi inteligentní ľudia. Lívia G.”, 
napísal Benčík. 

Projektový manažér Nadácie otvorenej spoločnosti Tomáš Kriššák na sociálnej sieti dokonca uviedol, že 
mladá Lívia musí byť za toto video vyšetrovaná. 

Na snímke vyjadrenie projektového koordinátora Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti 
Iní slniečkari už vyzývajú, aby ľudia kontaktovali riaditeľa školy, ktorú Lívia navštevuje, a žiadali exemplárny 

trest. 
Adresa gymnázia, ktoré Lívia navštevuje, a na ktoré slniečkari vyzývajú písať Užívatelia sociálnych sietí, 

naopak, vyzývajú, aby sa ľudia postavili na stranu dievčiny a zahrnuli gymnázium pozitívnymi komentármi na 
adresu dievčiny; prípadne, aby uskutočnili na jej podporu pochod. V relácii rádia Slobodný vysielač sa dokonca 
prihlásil aj advokát, ktorý by sa jej právne zastal. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Martin Bakoš sa zotavil zo svojho zranenia, Bruins ho však poslali na farmu 
[14.10.2018; webnoviny.sk; HokejSpojené štáty americkéHokej z lokality Spojené štáty americké; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/martin-bakos-sa-zotavil-zo-svojho-zranenia-bruins-ho-vsak-poslali-na-farmu/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Zľava: Martin Bakoš, Jakob Forsbacka Karlsson, Jack Studnika, a Jake DeBrusk z Boston Bruins. 
BOSTON 14. októbra (WebNoviny.sk) – Klub kanadsko-americkej NHL Boston Bruins poslal slovenského 

útočníka Martina Bakoša do svojho „záložného“ tímu Providence Bruins. Dvadsaťosemročný krídelník si tak bude 
musieť svoj prvý štart v zámorskej profilige vybojovať výkonmi v nižšej AHL. Informáciu priniesol oficiálny web 
súťaže nhl.com. 

Bakoš, ktorý sa členom organizácie Bruins stal v júni po podpise dvojcestnej zmluvy na jeden rok, utrpel v 
závere prípravného obdobia na novú sezónu nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. 

Vo štvrtok síce trénoval s prvým tímom, v sobotu však generálny manažér „medveďov“ Don Sweeney oznámil 
jeho preradenie na farmu. Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to budú vôbec prvé skúsenosti so zámorskými 

klziskami. Vo svojej doterajšej kariére si zahral okrem Slovenska aj v Česku či ďalekej Číne, kde nastupoval v 
drese tamojšieho účastníka KHL Červená hviezda Kchun-lun. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. V škole som nechýbal na fyzike, smial sa Hudáček po dvoch góloch a 

asistencii 
[14.10.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; ČTK] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/487944-hudacek-po-dvoch-goloch-a-
asistencii-v-skole-som-nechybal-na-fyzike/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Libor Hudáček. Autor: Pravda, Robert Hüttner 
Najlepší zápas po letnom príchode do Liberca má za sebou slovenský hokejový útočník Libor Hudáček. 
Tromi bodmi za dva góly a asistenciu nasmeroval svoj tím k hladkému víťazstvu 5:0 nad Litvínovom a 

pomohol mu k posunu na druhé miesto extraligovej tabuľky. 
Liberec položil základ štvrtej domácej výhry v rade už v prvej tretine, v ktorej dokázali streliť štyri góly. Dva z 

nich padli práve z hokejky Hudáčka, ktorý po zápase žiaril spokojnosťou. 
„Mali sme vynikajúci vstup do zápasu a celá prvá tretina bola z našej strany perfektná. Povedal by som, že to 

bol asi náš najlepší začiatok zápasu v sezóne. Využili sme šance, padli nám tam štyri rýchle góly. Keď to takto 
vyjde, tak je potom radosť hrať,“ povedal Hudáček. 

https://www.webnoviny.sk/martin-bakos-sa-zotavil-zo-svojho-zranenia-bruins-ho-vsak-poslali-na-farmu/
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/487944-hudacek-po-dvoch-goloch-a-asistencii-v-skole-som-nechybal-na-fyzike/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/487944-hudacek-po-dvoch-goloch-a-asistencii-v-skole-som-nechybal-na-fyzike/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


„Myslím si však, že výsledok úplne nezodpovedá priebehu zápasu. Aj Litvínov si vypracoval dostatok šancí, 
aby dal nejaký gól. Roman (Will) to ale perfektne zavrel a v ťažkých chvíľach nás podržal,“ pochválil libereckú 
brankársku jednotku rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Hudáček, ktorý zamieril do Liberca zo švédskeho Färjestadu, čakal na gól či bod od piateho extraligového 
kola, keď dvakrát skórovaldo siete Zlína. Dnes tak svoj gólový účet hneď zdvojnásobil. 

„Už bolo načase. Niekedy sú zápasy, keď si vypracujete niekoľko šancí, ale nemáte šťastie v koncovke. Som 
rád, že som ho dnes mal, a dúfam, že v tom budem pokračovať aj naďalej a ďalšie góly prídu,“ verí slovenských 
útočník, ktorý si v drese Slovana Bratislava zahral aj KHL. 

Hudáček najprv v siedmej minúte otvoril skóre stretnutia šikovnou strelou spoza bránky. „Prvý gól bol dôležitý, 
určil podobu prvej tretiny. Chvíľku som si počkal, kým sa súperov brankár bude vracať do bránky, a potom som 
mu odrazil puk o betón do bránky. V škole som nechýbal na fyzike, uhol dopadu sa rovná uhlu odrazu, takže to 
vyšlo,“ smial sa strieborný medailista zo svetového šampionátu v roku 2012. 

Druhým gólom potom zvýšil po ukážkovo zahratom prečíslení už na 3:0. „Druhý gól mi zase parádne pripravil 
Kuba Valský a ja som strieľal bez prípravy. Pozerali sme ráno zostrihy z NHL na Pastrňáka a spol. A snažili sa 
niečo pochytiť,“ uviedol dobre naladený slovenský reprezentant. 

Brankárska opora žlto-čiernych Jaroslav Janus nebol tentokrát ani na súpiske, pretože Litvínov skúšal novú 
posilu Petra Kváču. Streleckú formu potvrdil aj Radoslav Tybor z Vítkovíc, ktorý sa po dvoch góloch v piatok 
presadil aj v nedeľu, no jeho tím nestačil na Kometu Brno 3:4 po predĺžení. 

Česká liga – 10. kolo: 
Chomutov – Zlín 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) 
Liberec – Litvínov 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) 
Libor Hudáček (Liberec) 2+1 
Mladá Boleslav – Olomouc 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) 
Branislav Konrád (Olomouc) odchytal celý duel a kryl 30 striel 
Vítkovice – Kometa Brno 3:4 (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1) 
Radoslav Tybor 1+1 – Tomáš Malec 0+1 
Plzeň – Hradec Králové 2:1 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 1:0 – 0:0, 1:0) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Nech vám neujdú: Vybrali sme najlákavejšie články celého týždňa 
[14.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nech-vam-neujdu-vybrali-sme-najlakavejsie-clanky-celeho-tyzdna-311808 

 
 

Pozrite si ich aj vy. Vybrali sme trojicu najčítanejších článkov nášho webu z tohto týždňa. 
Predaj nulovej eurobankovky 
Počas uplynulej soboty predávali v novoveskej zoologickej záhrade nulovú eurobankovku. Zaujímavý suvenír 

chceli získať zberatelia z celého Slovenska. Niektorí pred zoo strávili dokonca aj noc. 
Hodnotenie nemocníc 
Svetlo sveta uzreli výsledky hodnotenia nemocníc Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). My 

sme sa zamerali na Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a.s., ktorá figuruje v kategórii všeobecných 

nemocníc. Ako obstála v spomínanom hodnotení? 
Šarkania šou prilákala nielen deti 
Slnečné počasie, jemný vietor a dobrá nálada. Príjemné popoludnie strávilo niekoľko desiatok rodín na 

Košiarnom briežku na pravidelnom jesennom podujatí – Šarkania šou. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Grasshoppers boli v gólovej prestrelke na východe úspešnejší 
[14.10.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20937083/grasshoppers-boli-v-golovej-prestrelke-na-vychode-uspesnejsi.html 

 
 

Dvojica žilinských brankárov čelila dovedna 57 strelám. 
Žilinskí florbalisti cestovali v 6. kole mužskej extraligy na východ, na súboj s celkom Spišskej Novej Vsi. 

http://spisska.dnes24.sk/nech-vam-neujdu-vybrali-sme-najlakavejsie-clanky-celeho-tyzdna-311808
https://myzilina.sme.sk/c/20937083/grasshoppers-boli-v-golovej-prestrelke-na-vychode-uspesnejsi.html


Stretnutie, v ktorom padlo dovedna šestnásť gólov, napokon skončilo lepšie pre hostí, ktorí o svojej výhre 
definitívne rozhodli až v záverečnej tretine. Víťazný gól vsietil v 54. minúte Richard Francl, výsledok pečatil v 
závere gólom do prázdnej bránky Marián Galovič. 

Najbližšie sa Kobylky predstavia na domácej pôde. V piatok 26. októbra privítajú hráčov 1. FBC Florbal 
Trenčín. 

FBC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina 7:9 (2:1, 2:3, 3:5) 

Góly: Koščo D. 3, Pavlák 2, Bajus, Hanzely – Francl 2, Melega 2, Galovič 2, Štefanko, Veneny, Mirt. 
Vylúčenia: 6:4 na 2 min., navyše V. Slezák a Džengera po 10 a Francl 5+ČK. Rozhodoval: Roba. 

GRASSHOPPERS: Solárik, Gajdoš – Baránek, Vavrica, Jančo, Borik, Galovič, Štefanko, Vrábel, Koza, Málus, 
Kuka, Veneny, Francl, Kubička, Melega, Mišák, Mičiak, Mirt, Franek. Tréner: Galovič. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Popradské líšky naďalej víťazne. Košice pod Tatrami prehrali o tri góly 
[14.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
http://poprad.dnes24.sk/popradske-lisky-nadalej-vitazne-kosice-pod-tatrami-prehrali-o-tri-goly-311885 

 
 

Súboj košickej brankárky a popradského útoku dopadol v dohrávanom 1. kole Extraligy žien lepšie pre 
domáce hráčky. 

Košičanky prišli do Popradu len s dvomi kompletnými päťkami a na popradské pomery bolo na lavičke 
pomenej aj domácich hráčok, ktoré chýbali pre plnenie úloh v iných kluboch, pracovné povinnosti a chorobu. 

Bránu ICE DREAM strážila v sobotu večer Nataliya Kazachuk, brankárka Popraských líšok, ktorá počas 
základnej časti hosťuje v Košiciach. Gólmanka z Ukrajiny pozná popradské divčatá veľmi dobre a svoje 
skúsenosti pretavila do skoro šesťdesiatich úspešných zásahov. Na košickú bránu mierilo počas celkom svižného 
zápasu 62 striel a góly videli diváci len v prvej a poslednej tretine. V 19. minúte skórovala Niná Hudáková, ktorá 
pridala ešte jeden presný zásah v 51. minúte a na konečných 3:0 uzavrela v 57. minúte Anna Džurňáková. 

Eva Moleková, trénerka ICE DREAM Košice: “Pre nás je to úžasný výsledok. Vďaka brankárke, ale aj vďaka 
dievčatám, ktoré k nám prišli zo Spišskej Novej Vsi. Kombinácia mladých dievčat s tými skúsenými nám dáva 

veľa.” 
Ivan Bednár, tréner Popradských líšok: “Nataly sme dali na základnú časť do Košíc aby sa vychytala. Máme 

tu štyri brankárky a potrebujeme ich mať v permanencii, aby sme boli pripravení na play-off. Nataly pozná 
dievčatá, vie, čo trénujeme, takže bolo jasné, že to bude súboj naších strelkýň, ktoré trocha zlyhali, s brankárkou.” 

Popradské líšky – ICE DREAM Košice 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) 
Góly: 19’a 51’ Hudáková, 57’ Džurňáková 
Popradské líšky: Sass – Džurňáková, Šulíková B., Hudáková, Šulíková L., Leskovjanská – Orawska, 

Czarnecka, Staroňová, Zielińska, Gaborčíková – Klembalová, Kleinová, Podolská 
ICE DREAM Košice: Kozachuk – Doľáková, Plencnerová, Moleková, Turcsányiová, Borovská B.- Ujlakiová, 

Borovská K., Lacková, Marhefková, Kanderková 
Zdroj: poprad.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

12. V Krompachoch úradoval falošný lekár. Chcel peniaze od senioriek 
[13.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PODVODNÍCI VYČÍŇAJÚ NA CELOM VÝCHODE 
Zatelefonoval dvom osamelým starším ženám z Krompách a žiadal od nich prevod peňazí na účet, z dôvodu 

hospitalizácie ich príbuzného po nehode. Falošný lekár chcel takto vo štvrtok dopoludnia okradnúť dve ženy zo 
Spiša. 

KROMPACHY. Podľa našich informácií jedna zo žien dokonca povedala, že peniaze nemá na účte, ale doma. 
Našťastie si však obe zachovali chladnú hlavu. Prípadom sa zaoberá krompašská polícia. 

Nič nevyplatili 
Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, ani v jednom z uvedených prípadov nedošlo zo 

strany oslovených senioriek k vyplateniu peňazí. „V takýchto prípadoch je vhodné, aby im osoba, od ktorej sa 
neznámi a cudzí ľudia pokúsili podvodným spôsobom vylákať peniaze, žiadnu hotovosť nevydávala a o takejto 
udalosti ihneď informovala políciu, prípadne príbuzných,“ upozornila Ivanová. Aby na podvodníckeho lekára 
upozornili čo najviac ľudí, v rámci prevencie na obecné i mestské úrady okresov Gelnica a Spišská Nová Ves 

rozoslali plagáty upozorňujúce seniorov na možnosť páchania takejto trestnej činnosti. „Policajný zbor apeluje, 

http://poprad.dnes24.sk/popradske-lisky-nadalej-vitazne-kosice-pod-tatrami-prehrali-o-tri-goly-311885


aby sa vyvarovali plateniu peňazí osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze pod legendou ošetrenia člena rodiny a 
iných prípadov. Aby ľudia boli obozretní a peniaze nikomu nevyplácali,“ doplnila policajná hovorkyňa. 

Upozornenia aj v obecných rozhlasoch 
Polícia starostov obcí zároveň požiadala, aby náležitosti uvedené v letákoch vyhlásili aj v obecných či 

mestských rozhlasoch a plagáty umiestnili na verejne prístupných miestach, najmä tam, kde je zvýšený pohyb 
seniorov. Polícia do štvrtka evidovala v rámci okresu jeden prípad, keď bola staršia osoba telefonicky oslovená s 
požiadavkou o zaslanie peňazí z dôvodu hospitalizácie rodinného príslušníka. Spolu s krompašskými prípadmi sú 
už tri. 

Podvodníci aj v Prešovskom kraji 
Pred časom podvodníci vyčíňali v meste Kežmarok v Prešovskom kraji. Obeťou sa vtedy stala 85ročná 

dôchodkyňa, ktorá v štyroch splátkach podvodníkovi vyplatila celkom 3-tisíc eur. Podobné prípady sa stali aj v 
ďalších mestách kraja, v okresoch Humenné, Bardejov a Snina. Od začiatku roka eviduje polícia v Prešovskom 
kraji celkovo 14 prípadov s rovnakým motívom. V ôsmich prípadoch sa ľudia nenechali oklamať a peniaze nedali, 
v šiestich prípadoch však peniaze boli poslané. Tieto telefonáty sa väčšinou odohrávajú v popoludňajších 
hodinách. V prípade podozrenia, že im volá podvodník, by mali občania kontaktovať políciu alebo by sa mali 
obrátiť na najbližšie oddelenie policajného zboru. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Krompachy – zaevidovali tu dva prípady podvodných telefonátov. FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Bakoš už trénuje, asi pôjde na farmu 
[13.10.2018; Sme; Šport; s. 14; sita] 

 
 

BOSTON. Martin Bakoš (28) sa po septembovom zranení zapojil do tréningov Bostonu Bruins, s ktorým v júni 
podpísal dvojcestnú zmluvu na jednu sezónu. Ako referuje Boston Globe, rodák zo Spišskej Novej Vsi 

absolvoval bezkontaktný tréning. 
Je pravdepodobné, že Bakoš po vyliečení zamieri do klubu AHL Providence Bruins, aby sa rozohral. A v 

nižšej súťaži bude čakať na príležitosť, ktorá sa mu určite naskytne. (sita) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Musica Nobilis prepojí mestá na Spiša 
[13.10.2018; Plus jeden deň; RELAX; s. 15; tasr] 

 
 

Mestá na Spiši spojí hudba. Tohtoročný 23. ročník festivalu Musica Nobilis sa začne už zajtra a potrvá osem 
dní v ôsmich obciach a mestách tohto regiónu. 

Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie založenia 
Československej republiky. Prvé tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi a pokračovať sa bude v 

Poprade, Smižanoch, Kežmarku, Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a v Markušovciach. 
Predstavia sa tu sólisti Opery SND, česká flautistka pôsobiaca v Portugalsku či popredný slovenský organista 
Marek Vrábel. 

tasr 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Bakoš trénoval s Bruins 
[13.10.2018; Šport; SPRAVODAJSTVO; s. 27; sita] 

 
 

BOSTON (sita) - Debut slovenského hokejového útočníka Martina Bakoša v zámorskej NHL už nemusí byť 
ďaleko. Dvadsaťosemročný krídelník sa totiž po septembrovom zranení v dolnej časti tela v predsezónnom 
prípravnom období zapojil do tréningov Bostonu Bruins, s ktorým v júni podpísal dvojcestnú zmluvu na jednu 
sezónu. Ako referuje denník Boston Globe, rodák zo Spišskej Novej Vsi na štvrtkovom tréningu Bruins 

korčuľoval so spoluhráčmi, no absolvoval bezkontaktný tréning. Je viac ako pravdepodobné, že Martin Bakoš po 
definitívnom vyliečení zamieri do klubu AHL Providence Bruins, aby sa rozohral. A v nižšej súťaži bude čakať na 



príležitosť, ktorá sa mu skôr alebo neskôr naskytne. Martin Bakoš v minulej sezóne pôsobil v českom Liberci, 
predtým strávil rok v KHL v čínskom klube Červená hviezda Kchun-lun. Slovensko reprezentoval na ZOH 2018 a 
na MS v rokoch 2016 a 2018. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Takto teraz trénujú a takto to v zime dopadne? 
[13.10.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 10,11; Eva Eperješiová] 

 
 

V Košiciach si zmerali sily najlepší slovenskí cestári 
Autor: Eva Eperješiová I Foto: autor, anc 
KOŠICE - Rozhodovali sekundy! V metropole východu si v piatok zmerali sily najzručnejší cestári z celého 

Slovenska. V dramatickom súboji s tesným náskokom nakoniec vyhral Rožňavčan Milan Hajdúk (46), ktorý si s 
náročnou prekážkovou traťou poradil najlepšie. On i ďalší súťažiaci museli zdolať dráhu zameranú na presnosť 
jazdy či manipuláciu so sypačom. Verme, že tieto schopnosti a zručnosti naplno využijú pri záľahe snehu. 

V košickom finále 14. ročníka súťaže si zmerali sily najlepší 18 vodiči. „Súťažou v jazde zručnosti vodičov, 
ktorí jazdia vozidlom na zimnú údržbu, chceme ukázať, že sú to machri, ktorí dobre ovládajú svoje vozidlá,“ 
vysvetlil Ján Šedivý, predseda Slovenskej cestnej spoločnosti a organizátor súťaže. Súťažiaci museli zdolať úzku 
dráhu na sypači s radlicou. Čakala ich jazda cez bránku, cúvanie do garáže, posúvanie sudov, zastavenie na 
presne určenom mieste a mnoho ďalších. Porota hodnotila nielen rýchlosť, ale aj presnosť jazdy. Víťazom sa stal 
Milan Hajdúk (46) z Rožňavy. „Veľmi sa teším z víťazstva, hoci jazdenie už nie je pre mňa také náročné. So 
sypačom robím už 20 rokov,“ prezradil s tým, že najnáročnejší je preňho Dobšinský kopec. Druhé miesto obsadil 
Roman Klíma z Bratislavy (33) a tretí bol František Pribula (53) zo Spišskej Novej Vsi. Cestári tvrdia, že sú na 

zimu pripravení. „Ku koncu októbra už máme na 70 % doplnené sklady posypového materiálu a od 1. novembra 
štartuje stála dispečerská služba,“ informuje Zuzana Fejesová zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja. 
Cestári hundrajúcim vodičom svorne odkazujú: „Každú zimu robíme, čo môžeme!“ 

Foto: 
František Pribula (53) 
Spišská Nová Ves 

čas: 4:32:93 
Milan Hajdúk (46) 
Rožňava 
čas: 4:22:29 
Roman Klíma (33) 
Bratislava 
čas: 4:23:56 
V rámci súťažnej disciplíny sa radlicou dotýkali kužeľa tak, aby nespadol. 
Zapadnuté autá počas kalamít často ratujú až hasiči. 
Zaviate cesty patria k bežným problémom počas intenzívneho sneženia. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. V Košiciach si zmerali sily najlepší slovenskí cestári: Pre vodičov, ktorí v 

zime hundrú, majú jediný odkaz 
[13.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 11:15; Eva Eperješiová;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/752657/v-kosiciach-si-zmerali-sily-najlepsi-slovenski-cestari-pre-vodicom-
ktori-v-zime-hundru-maju-jediny-video/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Rozhodovali sekundy! V metropole východu si v piatok zmerali sily najzručnejší cestári z celého Slovenska. 
V dramatickom súboji s tesným náskokom nakoniec vyhral Rožňavčan Milan Hajdúk (46), ktorý si s náročnou 

prekážkovou traťou poradil najlepšie. On i ďalší súťažiaci museli zdolať dráhu zameranú na presnosť jazdy či 
manipuláciu so sypačom. Verme, že tieto schopnosti a zručnosti naplno využijú pri záľahe snehu. V košickom 
finále 14. ročníka súťaže si zmerali sily najlepší 18 vodiči. 

„Súťažou v jazde zručnosti vodičov, ktorí jazdia vozidlom na zimnú údržbu, chceme ukázať, že sú to machri, 
ktorí dobre ovládajú svoje vozidlá,“ vysvetlil Ján Šedivý, predseda Slovenskej cestnej spoločnosti a organizátor 
súťaže. Súťažiaci museli zdolať úzku dráhu na sypači s radlicou. Čakala ich jazda cez bránku, cúvanie do garáže, 

https://www.cas.sk/clanok/752657/v-kosiciach-si-zmerali-sily-najlepsi-slovenski-cestari-pre-vodicom-ktori-v-zime-hundru-maju-jediny-video/
https://www.cas.sk/clanok/752657/v-kosiciach-si-zmerali-sily-najlepsi-slovenski-cestari-pre-vodicom-ktori-v-zime-hundru-maju-jediny-video/


posúvanie sudov, zastavenie na presne určenom mieste a mnoho ďalších. Porota hodnotila nielen rýchlosť, ale aj 
presnosť jazdy. Víťazom sa stal Milan Hajdúk (46) z Rožňavy. 

„Veľmi sa teším z víťazstva, hoci jazdenie už nie je pre mňa také náročné. So sypačom robím už 20 rokov,“ 
prezradil s tým, že najnáročnejší je preňho Dobšinský kopec. Druhé miesto obsadil Roman Klíma z Bratislavy (33) 
a tretí bol František Pribula (53) zo Spišskej Novej Vsi. Cestári tvrdia, že sú na zimu pripravení. „Ku koncu 

októbra už máme na 70 % doplnené sklady posypového materiálu a od 1. novembra štartuje stála dispečerská 
služba,“ informuje Zuzana Fejesová zo Správy ciest Košického samosprávneho kraja. 

Otvoriť galériu 
Cestári hundrajúcim vodičom svorne odkazujú: „Každú zimu robíme, čo môžeme!“ 
Víťazná trojica 
Otvoriť galériu 
1. Milan Hajdúk (46), Rožňava, 
čas: 4:22:29 
2. Roman Klíma (33), Bratislava, 
čas: 4:23:56 
3. František Pribula (53), Spišská Nová Ves, 

čas: 4:32:93 
Foto: 
V rámci súťažnej disciplíny sa radlicou dotýkali kužeľa tak, aby nespadol. Zdroj: Eva Eperješiová 
Zapadnuté autá počas kalamít často ratujú až hasiči. Zdroj: Eva Eperješiová 
V rámci súťažnej disciplíny sa radlicou dotýkali kužeľa tak, aby nespadol. Zdroj: Eva Eperješiová 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Bakoš sa zotavil zo zranenia, Boston ho poslal na farmu 
[13.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/361212/bakos-sa-zotavil-zo-zranenia-boston-ho-poslal-na-farmu/ 

 
 

Klub kanadsko-americkej NHL Boston Bruins poslal slovenského útočníka Martina Bakoša do svojho 
„záložného” tímu Providence Bruins. 

Dvadsaťosemročný krídelník si tak bude musieť svoj prvý štart v zámorskej profilige vybojovať výkonmi v 
nižšej AHL. Informáciu priniesol oficiálny web súťaže nhl.com. 

Martin Bakoš, ktorý sa členom organizácie Bruins stal v júni po podpise dvojcestnej zmluvy na jeden rok, 
utrpel v závere prípravného obdobia na novú sezónu nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. Vo štvrtok síce 
trénoval s prvým tímom, v sobotu však generálny manažér „medveďov” Don Sweeney oznámil jeho preradenie na 
farmu. 

Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to budú vôbec prvé skúsenosti so zámorskými klziskami. Vo svojej 

doterajšej kariére si zahral okrem Slovenska aj v Česku či ďalekej Číne, kde nastupoval v drese tamojšieho 
účastníka KHL Červená hviezda Kchun-lun. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
NHL / 10. hrací deň 
1 
X 
2 
New York Rangers Rangers 
1 : 1 
Edmonton Oilers Oilers 
(1:1) 
Philadelphia Flyers Flyers 
0 : 0 
Vegas Golden Knights Golden Knights 
(0:0) 
Ottawa Senators Senators 
1 : 0 
Los Angeles Kings Kings 
Boston Bruins Bruins 
21:00 
13.10.2018 
Detroit Red Wings Red Wings 
1.64 4.60 4.30 
Celý program NHL >> 

https://sport.aktuality.sk/c/361212/bakos-sa-zotavil-zo-zranenia-boston-ho-poslal-na-farmu/
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19. Benčík už vie, kto je to odvážne dievča z Youtube a jej identitu zverejnil. 

Zničia ju slniečkari? Manažér zo Sorosovej mimovládky už žiada voči nej 

policajné vyšetrovanie 
[13.10.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto: TASR-Pavol Zachar;screnshot fb;screnshot 

Youtube] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-
postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778 

 
 

Bratislava 13. októbra 2018 (HSP/Foto: TASR-Pavol Zachar, screenshot fb, screenshot Youtube) 
Známy udavač Ján Levoslav Benčík zverejnil identitu dievčiny a vydal ju tak na “nemilosť” liberálnej úderky. 

Mladá Lívia sa podľa všetkého nebála nahlas vystúpiť aj na Benčíkovej besede a postaviť sa mu zoči-voči s 
nepríjemnou otázkou 

Na snímke Ján Levoslav Benčík 
Mladé dievča s konzervatívnymi hodnotami si svojím príhovorom na Youtube, v ktorom sa stavia proti 

multikultúrnej propagande, získalo srdcia mnohých Slovákov. Upozorňuje, že ľudia, ktorí sa stavajú na stranu 
multikultúrnej propagandy, chcú len byť v móde a nechcú, aby sa na nich ukazovalo prstom. Z tejto obavy, aby 
nevytŕčali z davu, sa na túto vec nepozerajú triezvo. 

Na druhej strane toto video šokovalo a pohnevalo slniečkarov, ktorí začali pátrať po jej identite. Začala s tým 
stránka Zomri, ktorá okrem iného na dievča útočilo vulgárne a pridal sa známy “udavač” Ján Benčík, ktorý jej 
identitu slniečkarom podsunul a vydal tak dievča na nemilosť liberálnej úderky (jej priezvisko sme v Benčíkovom 
vyjadrení začiernili). 

Benčíkov nový objav “Túto dievčinu som zažil naživo na besede s gymnazistami v Spišskej Novej Vsi. 

Prihlásila sa a pochválila, že je súčasťou mojej prezentácie ako účastníčka tábora Ľudovej mládeže. Opýtala sa 
ma, koľkých ľudí som udal. A tvrdila, že Mazurek a Buchta sú úžasní, slušní a veľmi inteligentní ľudia. Lívia G.”, 
napísal Benčík. 

Projektový manažér Nadácie otvorenej spoločnosti Tomáš Kriššák na sociálnej sieti dokonca uviedol, že 
mladá Lívia musí byť za toto video vyšetrovaná. 

Na snímke vyjadrenie projektového koordinátora Sorosovej Nadácie otvorenej spoločnosti 
Iní slniečkari budú zrejme kontaktovať riaditeľa školy, ktorú Lívia navštevuje, a žiadať, aby ju exemplárne 

potrestal. Užívatelia sociálnych sietí vyzývajú, aby sa ľudia postavili na stranu dievčiny a prípadne uskutočnili na 
jej podporu pochod. V relácii rádia Slobodný vysielač sa dokonca prihlásil aj advokát, ktorý by sa jej právne 
zastal. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

20. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13. októbra): Federálne derby v Lige národov 

aj skvelé zápasy v NHL 
[13.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360857/sportove-udalosti-dna-13-oktobra-federalne-derby-v-lige-narodov-aj-
skvele-zapasy-v-nhl/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. V Lieg národov Slováci nastúpia proti svojím “bratom”, no na ihrisku to určite rodinné stretnutie nebude. 
Nezabúdajte však cez víkend ani na hokej či basketbalové zápasy. 

FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA A: 
Skupina 1: 
20:45 Holandsko - Nemecko / ONLINE >> 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA B: 
Skupina 1: 
15:00 Slovensko - Česko / ONLINE >> 
Skupina 4: 
20:45 Írsko - Dánsko 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA C: 

https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778
https://www.hlavnespravy.sk/bencik-uz-vie-kto-je-uvedomele-dievca-z-youtube-jej-identitu-zverejni-postavila-sa-aj-proti-mne-znicia-ju-slnieckari/1549778
https://sport.aktuality.sk/c/360857/sportove-udalosti-dna-13-oktobra-federalne-derby-v-lige-narodov-aj-skvele-zapasy-v-nhl/
https://sport.aktuality.sk/c/360857/sportove-udalosti-dna-13-oktobra-federalne-derby-v-lige-narodov-aj-skvele-zapasy-v-nhl/


Skupina 3: 
18:00 Nórsko - Slovinsko 
20:45 Bulharsko - Cyprus 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA D: 
Skupina 1: 
18:00 Gruzínsko - Andorra 
18:00 Lotyšsko - Kazachstan 
Skupina 4: 
18:00 Arménsko - Gibraltár 
20:45 Macedónsko - Lichtenštajnsko 
FUTBAL - PRÍPRAVNÉ MEDZIŠTÁTNE ZÁPASY: 
02:30 Peru - Čile 
12:00 Omán - Filipíny 
13:30 Mjanmarsko - Bolívia 
13:35 Čína - India 
17:00 Uzbekistan - Severná Kórea 
FUTBAL - 3. KOLO ČESKÉHO MOL CUPU: 
13:30 FK Pardubice - FK Jablonec 
FUTBAL - ZÁMORSKÁ MAJOR LEAGUE SOCCER: 
04:00 Los Angeles FC - Houston Dynamo 
20:00 Minnesota United FC - Colorado Rapids 
22:55 DC United - FC Dallas 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA EURO U19: 
Skupina 2: 
14:00 Dánsko U19 - Estónsko U19 
14:00 Taliansko U19 - Fínsko U19 
Skupina 7: 
15:30 Rakúsko U19 - Slovinsko U19 
19:30 Maďarsko U19 - Kosovo U19 
Skupina 8: 
12:00 Slovensko U19 - Albánsko U19 
14:00 Ukrajina U19 - Nórsko U19 
Skupina 10: 
16:00 Írsko U19 - Faerské ostrovy U19 
20:00 Holandsko U19 - Bosna a Hercegovina U19 
Skupina 12: 
11:00 Španielsko U19 - Bielorusko U19 
16:00 Švajčiarsko U19 - Andora U19 
HOKEJ - ZÁKLADANÁ ČASŤ NHL: 
sobota: 
19:00 New York Rangers - Edmonton Oilers 
19:00 Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 
20:00 Ottawa Senators - Los Angeles Kings 
nedeľa: 
00:00 Minnesota Wild - Caroline Hurricanes 
01:00 Boston Bruins - Detroit Red Wings 
01:00 Tampa Bay Lightning - Columbus Blue Jackets 
01:00 Florida Panthers - Vancouver Canucks 
01:00 Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 
01:00 Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 
02:00 Nashville Predators - New York Islanders 
02:00 Dallas Stars - Anaheim Ducks 
02:30 Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 
03:00 Arizona Coyotes - Buffalo Sabres 
04:00 Colorado Avalanche - Calgary Flames 
19:00 New Jersey Devils - San Jose Sharks 
HOKEJ - KHL: 
16:00 Ak Bars Kazaň - HK Soči 
16:00 Neftechimik Nižnekamsk – Jokerit Helsinki 
16:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod - Spartak Moskva 
HOKEJ - 10. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
18:00 HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 
BASKETBAL - 2. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BK Iskra Svit - MBK Komárno 
18:00 BK Inter Bratislava - MBK Handlová 
18:00 BK Patrioti Levice - MBK Lučenec 
18:00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Žilina 



BASKETBAL - 3. KOLO EXTRALIGY ŽIEN: 
17:00 MBK Ružomberok - BAM Poprad 
19:30 BK ŠKP 08 Banská Bystrica - ŠBK Šamorín 
BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
01:00 Washington Wizards (USA) - Guangzhou (Čína) 
01:00 Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 
01:00 Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 
01:00 Orlando Magic - San Antonio Spurs 
01:30 New York Knicks - Brooklyn Nets 
02:00 Chicago Bulls - Denver Nuggets 
02:00 Memphis Grizzlies - Houston Rockets 
02:00 Miami Heat - Atlanta Hawks 
02:30 Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 
04:00 Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 
04:30 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 
HÁDZANÁ - 7. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 MHK Piešťany - HKM Šaľa 
18:00 HC SPORTA Hlohovec - HO Slovan Modra 
18:00 MŠK Považská Bystrica - HK Agro Topoľčany 
18:00 HC Štart Nové Zámky - TJ Strojár Malacky 
HÁDZANÁ - 5. KOLO LIGA MAJSTROV: 
Skupina A: 
16:00 HC Meshkov Brest - Barcelona 
17:30 Montpellier - MKB Veszprem KC 
Skupina C: 
15:00 Chehovski Medvedi - HC Metalurg 
15:00Besiktas JK Istanbul - Bjerringbro-Silkeborg 
18:00 Tatran Prešov - Sporting Clube Portugal 
Skupina D: 
17:30 Wacker Thun - Reale Ademar Leon 
HÁDZANÁ - 5. KOLO MOL LIGY: 
16:00 HC Plzeň - HK Slovan Duslo Šaľa 
18:00 DHK Baník Most - DHC Sokol Poruba 
VOLEJBAL - 4. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
17:00 VKP-SPU Nitra - VK KDS Šport Košice 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK Mirand PU Prešov 
18:00 TJ Slávia Svidník - COP Trenčín 
19:00 VK Prievidza - VK Spartak Komárno 
VOLEJBAL - 3. KOLO EXTRALIGY ŽIEN: 
17:00 KV MŠK Oktan Kežmarok - VTC Pezinok 
18:00 VK Prešov - BVK Bratislava 
19:00 Volley Project UKF Nitra - Hit UCM Trnava 
CYKLISTIKA - OKOLO TURECKA: 
09:15 5. etapa - Selcuk-Manisa (135.7 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Bakoš sa zotavil zo zranenia, na prvý zápas v NHL si však musí počkať 
[13.10.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - NHL; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20937036/martin-bakos-sa-vyliecil-boston-ho-poslal-na-farmu.html 

 
 

Klub ho poslal na farmu. 
BOSTON. Klub kanadsko-americkej NHL Boston Bruins poslal slovenského útočníka Martina Bakoša do 

svojho farmárskeho tímu Providence Bruins. 
Dvadsaťosemročný krídelník si tak bude musieť svoj prvý štart v zámorskej profilige vybojovať výkonmi v 

nižšej AHL. 
Informáciu priniesol oficiálny web súťaže nhl.com. 
Prečítajte si tiež:Brno, Švédsko, Boston. Asi o tom napíšem knihu, hovorí Bakoš 
Bakoš, ktorý sa členom organizácie Bruins stal v júni po podpise dvojcestnej zmluvy na jeden rok, utrpel v 

závere prípravného obdobia na novú sezónu nešpecifikované zranenie v dolnej časti tela. 
Vo štvrtok síce trénoval s prvým tímom, v sobotu však generálny manažér Bostonu Don Sweeney oznámil 

jeho preradenie na farmu. 

https://sport.sme.sk/c/20937036/martin-bakos-sa-vyliecil-boston-ho-poslal-na-farmu.html


Pre rodáka zo Spišskej Novej Vsi to budú vôbec prvé skúsenosti so zámorskými klziskami. Vo svojej 

doterajšej kariére si zahral okrem Slovenska aj v Česku či Číne, kde nastupoval v drese účastníka KHL Červená 
hviezda Kchun-lun. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. SBL: Svit, Levice a Inter doma víťazne, Spišská Nová Ves s prehrou 
[13.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/361214/sbl-svit-levice-a-inter-doma-vitazne-spisska-nova-ves-s-prehrou/ 

 
 

Basketbalová SBL mala v sobotu na programe zápasy 2. kola. 
Iskra Svit - MBK Rieker Com-therm Komárno 84:71 (19:16, 26:17, 15:14, 24:24) 
Najviac bodov: Avramovič 25, Davis 15, Washburn 14 - Delič 17, Hlivák 14, O’Reilly 11 
BK Inter Bratislava - MBK Handlová 98:50 (25:14, 32:15, 17:11, 24:10) 
Najviac bodov: Smith 17, Mrviš 16, Kozlík 14 - Hoferica 8, Petráš 7, Skouen 6, 700 divákov 
BK Levickí Patrioti - MBK Lučenec 97:71 (33:18, 13:11, 20:20, 31:22) 
Najviac bodov: S. Davis 21, Tomič 18, Krajčovič 16 - Griffin 19, Jacobs 17, Shelton 15 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - PP & TV Raj Žilina 88:101 (23:21, 23:19, 19:31, 23:30) 

Najviac bodov: Williams 20, Presutti 16, Rocca 14 - Rožánek 26, Dickson 21, Jackson 19 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 2. kolo 
1 
X 
2 
BK Iskra Svit Svit 
84 : 71 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(19:16, 26:17, 15:14, 24:24) 
BK Levickí Patrioti Levice 
97 : 71 
BKM Lučenec Lučenec 
(33:18, 13:11, 20:20, 31:22) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
98 : 50 
MBK Handlová Handlová 
(25:14, 32:15, 17:11, 24:10) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
88 : 101 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(23:21, 23:19, 19:31, 23:30) 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Traja basketbalisti ukončili kariéru: Keď vidím ako to vyzerá na Slovensku, 

obzerám sa inde 
[13.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/361112/traja-basketbalisti-ukoncili-karieru-ked-vidim-ako-to-vyzera-so-
sportom-na-slovensku-radsej-sa-obzeram-po-inych-aktivitach/ 

 
 

Slovenskí basketbalisti Michal Kožár, Roman Vido a Jozef Vojtek sa v uplynulých dňoch nezávisle od seba 
rozhodli ukončiť súťažnú kariéru. Ich učinkovanie na palubovkách spájalo aj pôsobenie v klube VŠEMvs Karlovka 
Bratislava. 

https://sport.aktuality.sk/c/361214/sbl-svit-levice-a-inter-doma-vitazne-spisska-nova-ves-s-prehrou/
https://sport.aktuality.sk/c/361112/traja-basketbalisti-ukoncili-karieru-ked-vidim-ako-to-vyzera-so-sportom-na-slovensku-radsej-sa-obzeram-po-inych-aktivitach/
https://sport.aktuality.sk/c/361112/traja-basketbalisti-ukoncili-karieru-ked-vidim-ako-to-vyzera-so-sportom-na-slovensku-radsej-sa-obzeram-po-inych-aktivitach/


Ten sa však nakoniec rozhodol vzdať sa možnosti štartu v novej sezóne najvyššej basketbalovej súťaže. 
Podľa vyjadrení prvých dvoch menovaných ich koniec však nesúvisí s koncom klubu v lige. Vojtek chcel po 
ukončení pôsobenia v Komárne pokračovať v Karlovke, no rozhodnutie vedenia klubu zmarilo jeho plány. 

“Po konci predchádzajúcej sezóny vo mne dozrieval pocit, že asi bude lepšie, keď ukončím aktívnu kariéru. 
Definitívne rozhodnutý nie som ani dnes, ale na 90% je isté, že už nebudem hrať aktívne v najvyššej súťaži.” 

“Som skúsenejší, už som niečo odohral a aj na základe tých skúseností a aj na základe toho, keď vidím ako to 
vyzerá so športom na Slovensku, sa tak obzerám po iných aktivitách, kde by som trávil svoj čas,” uviedol Kožár 
pre portál basketliga.sk. 

Počas svojej kariéry sa tešil z dvoch bronzových medailí s klubom BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

(2010/2011 a 2012/2013). Na otázku, či jeho koniec má súvis s odhlásením Karlovky odpovedal: “Nesúviselo to, 
lebo sezóna nám skončila v apríli. Už vtedy som bol takmer rozhodnutý, že pokračovať nebudem.” 

Roman Vido bol členom majstrovského kádra BK SPU Nitra v ročníku 2008/2009. “Na konci predchádzajúcej 
sezóny som bol rozhodnutý, že po sezóne skončím. S odhlásením Karlovky zo súťaže moje rozhodnutie 
nesúviselo. V poslednej sezóne som popri basketbale aj pracoval.” 

“Cítil som, že moje telo už tú záťaž nezvláda tak, ako v minulosti. Nemal som čas na regeneráciu, doplnkové 
tréningy. Ale úplne najdôležitejšie je to, že sa nám narodila dcérka a chcem tráviť s ňou viac času,” skonštatoval 
Vido a dôvetkom: “Basketbal mi chýba, to je jasné. Predsa som ho hral vyše 20 rokov. Pohyb vyhľadávam, 
športujem, zahrám si mestskú ligu, vyskúšam to a uvidím ako to pôjde.” 

Tri tituly majstra Slovenska má na svojom konte Jozef Vojtek. V najvyššej slovenskej súťaži triumfoval vo 
farbách BK SPU Nita (2004/2005), Astrum Levice (2010/2011) a BC Prievidza (2015/2016). “Koncom 
predchádzajúcej sezóny v Komárne a po skončení sezóny som sa rozhodol, že už je čas postupne sa začleňovať 
do bežného pracovného života a čas začať budovať kariéru v novom odvetví,” povedal Vojtek pre web 
basketliga.sk a dodal: “SBL-ku som chcel ešte hrávať a kombinácia práce s basketbalom v Karlovke sa mi zdala 
ako optimálna kombinácia.” 

Táto možnosť padla, no stále si chce na basketbal nájsť čas. "Na basketbal som vôbec nezanevrel a neustále 
ho sledujem. Začal som sa viac venovať 3x3 basketbalu, ktorý mieri na olympiádu a neskutočne celosvetovo 
napreduje. Taktiež budem basketbal aj naďalej hrávať, no už to nebude na takej úrovni ako doteraz, ale viac pre 
zábavu v prvoligovej Banskej Bystrici.“ 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 2. kolo 
1 
X 
2 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.10.2018 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.60 15.50 2.38 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.10.2018 
BKM Lučenec Lučenec 
1.07 19.00 8.14 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.10.2018 
MBK Handlová Handlová 
1.05 19.00 9.52 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
13.10.2018 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.60 15.50 2.38 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Víkend je už tu: Novovešťania, aké atraktívne podujatia môžete zažiť? 
[13.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/vikend-je-uz-tu-novovestania-ake-atraktivne-podujatia-mozete-zazit-311697 

 
 

http://spisska.dnes24.sk/vikend-je-uz-tu-novovestania-ake-atraktivne-podujatia-mozete-zazit-311697


Dočkali sme sa. Víkend je už tu. Aké lákavé podujatia môžete zažiť v našom meste? Toto sú tipy našej 
redakcie… 

Posledná spoločná jazda sezóny na Spiši 
13. októbra 2018 o 10:00, Radničné námestie, pred Redutou 
Motorkári z celého Spiša sa zídu v sobotu v Spišskej Novej Vsi, aby spoločne uzavreli sezónu spoločnou 

jazdou. Okrem jazdy nebude chýbať ani občerstvenie či tombola. 
Princezná a dráčik 
13. októbra 2018 o 17:00, kino Mier 
Keď sa princezná Barbara prechádza tajnými komnatami zámku, nájde čarovnú knihu. Začne v nej listovať a 

kniha ju prenesie do krajiny zázrakov, kde zažije neuveriteľné dobrodružstvá a stretne čarovné, rozprávkové 
bytosti. Barbara sa tu spriatelí s roztomilým dráčikom, s ktorým sa vyberú na dobrodružnú cestu – nájsť kúzelné 
zrkadlo. Práve to ju dokáže spojiť s jej dávno stratenou mamičkou, ktorá princeznú i jej otca kráľa dávno opustila. 
Barbara je odhodlaná zistiť pravdu o svojej minulosti a vyriešiť záhady celého zámku. 

Róm z perinky alebo enter the majority 
13. októbra 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
František Balog, autor, herec a režisér, člen Štátneho divadla v Košiciach a spoluzakladateľ divadla Actor vo 

svojej autobiografickej one-man show! Kaleidoskop bizarných, komických a dojímavých príbehov z detstva a 
dospievania “Sloníčaťa”, obdarovaného mnohými talentami, vyrozprávaných s vtipom, autoiróniou a nezvyčajnou 
charizmou v sobotu večer ako hosť divadla Kontra. 

Medzinárodný festival horských filmov 
13. a 14. októbra 2018 o 19:00, kino Mier 
Fanúšikovia hôr a horských filmov si počas víkendu tiež prídu na svoje. V kine Mier bude pokračovať 26. 

Medzinárodný festival horských filmov. V sobotu je od 19:00 pripravená projekcia súťažných filmov – Blok 14, 15, 
Ticho / lezenie, Vrcholová príťažlivosť / horolezectvo, Doma / lyžovanie , Tieň jaguára / život v horách. V nedeľu 
to bude projekcia ocenených filmov. 

O čudnom vajíčku 
14. októbra 2018 o 16:00, Bábkové divadlo spod Spišského hradu 
Sliepočka zniesla vajíčka. No jedno je nejaké čudné. Tretiemu kuriatku sa na svet ešte z vajíčka akosi nechce. 

Svojich blízkych tým dostáva do bláznivých problémov. V nedeľu popoludní si budú môcť najmenší vychutnať v 
podkroví Domu Matice slovenskej rozprávku o čudnom vajíčku. 

Verejné korčuľovanie 
14. októbra 2018 o 17:30, Zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu od 17:30. 
Musica Nobilis 2018 
14. októbra 2018 o 18:00, koncertná sála Reduty 
23. ročník medzinárodného hudobného festivalu ponúka i tentokrát prehliadku špičkových interpretov, 

komorných zoskupení a telies. Hudba bude znieť osem dní v ôsmich mestách malebného Spiša. V Spišskej 
Novej Vsi to bude v nedeľu v koncertnej sále Reduty. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

25. Bez peňazí 
[12.10.2018; Hospodárske noviny; za programom; s. 50; Denis Schvarcz] 

 
 

Očami (a ušami) Bohumila 
LEN PREDNEDÁVNOM SOM SA SŤAŽOVAL, AKO Ml CHÝBA LETISKO. DNEŠNÝ ČLÁNOK PÍŠEM V 

ŠTOKHOLME. O CHVÍĽU OTVORIA VSTUPNÚ BRÁNU DO LIETADLA, KTORÉ MA, VERÍM, BEZPEČNE 
PRIVEZIE DOMOV. LEPŠIE POVEDANÉ, DO VIEDNE. BRATISLAVA MÁ PARÁDNE LETISKO. NIČ TO, ŽE 
KÚSOK ZA HRANICAMI KRAJINY. 

Nie o tom som však chcel. Trojdňovú pracovnú návštevu severskej krajiny som sa rozhodol absolvovať bez 
peňazí. Poradie Slovákom dostupných informácií o Švédsku je približne nasledujúce: blondínky, obchod s 
nábytkom, mäsové guľôčky, hokej a fakt, že za cenu jedného piva v hlavnom meste studeného kráľovstva sa v 
Spišskej Novej Vsi zmontuje do nemoty z borovičky aj lepší pijan. 

Ja som sa pred cestou rozhodol, že ju absolvujem bez peňazí. Vôbec tým však nemyslím, že by som počas 
asi šesťdesiatich hodín svojej prítomnosti žiadne neutratil. Predsavzal som si, že neuvidím na vlastné oči ani 
jednu švédsku korunu. Trochu paradox, modro-žltý štát predsa voláme Tri korunky. Aspoň v športe. Môžem podať 
hlásenie, že sa moja misia skončila úspechom. Netuším, ako vyzerajú švédske mince ani koho majú na 
bankovkách. Tipujem, že veľa kráľov a kráľovien. Možno sem-tam princezná. Alebo sob. Hotovosť som počas 
celého času nepotreboval. Na všetko stačili bankové prevody a platobná karta. Letenky a ubytovanie zvládli 
rezervovať a zaplatiť aj oveľa starší cestovatelia ako som ja. Vyhľadávač mi pred cestou poradil, že cesta z 



letiska do centra je o polovicu lacnejšia autobusom a ušetriť sa dá najmä pri kúpe elektronického lístka cez 
internet. Žiaden problém, šoférovi som len priložil na prístroj obrazovku telefónu. Keď som už bol v meste, 
najedol, napil a nakúpil som pomocou platobnej karty. Výmenný kurz je ľahko zapamätateľný, čo euríčko, to 
desať koruniek Horšie to bolo s cenovkami. Keby som sa mal do Štokholmu presťahovať, veľmi rýchlo by som 
zoštíhlel a prestal piť alkohol. Človek sa porovnávaniu nevyhne, na výlet na sever tiahnite len s naplneným 
bankovým účtom. 

Malú neistotu som zažil za celý čas len raz. V zastrčenej drobnej predajničke u predavača rozhodne pôvodom 
zďaleka som skúsil nakúpiť pár suvenírov. Na dverách nemal nálepky platobných spoločností, vnútri miesta ledva 
na otočenie. Pokladnicu zaprášenú, viac používaná bola očividne kalkulačka. Keď som sa opýtal na platbu 
kartou, len prikývol. Vytiahol čiernu krabičku a na mobile spustil aplikáciu. V nej si vyťukal sumu, za moment sa 
ukázala na plastovom prístroji, v ktorom bola zapichnutá moja plastová kartička. Odniekiaľ vytlačil aj bloček Mám 
podozrenie, že z nákupov odvádza poctivú daň. 

Úlohu som splnil, no moji noví poľskí známi mi hneď zadali novú. Oni vraj už dokážu cestovať len s telefónom. 
Majú v ňom občiansky preukaz aj možnosť platiť všetko, čo budú potrebovať. Ako ja kartou. Nabudúce sa možno 
pokúsim. A celkom určite zopakujem aj ponosu na niečo, čo by sa mi mohlo v krátkom čase splniť. Napríklad som 
ešte nikdy nevyhral prvú cenu v športke. 

Text: Denis Schvarcz a.k.a. Bohumil Stejskal 
Foto: Dreamstime 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Dosky 2018 aj pre Košice 
[12.10.2018; Košický večer; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 9; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

Divadelné ocenenia Dosky 2018 putovali aj na východ. Počas nedeľňajšieho galavečera mohli východniari 
premeniť až sedem nominácií. 

KOŠICE. S cenou napokon odchádzala len Michalovčanka Júlia Rázusová, ktorá si odniesla Dosky za réžiu 
hry Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle v Košiciach. 

Neočakávane však uspelo aj Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi, ktoré sa stalo vďaka hlasovaniu divákov 

Divadlom sezóny 2018. 
Doska za generačnú výpoveď o vzťahoch 
Režisérka Júlia Rázusová už svoje Dosky oslávila s hercami, ktorí boli za hru Znovuzjednotenie Kóreí tiež 

nominovaní. Odborná porota však napokon udelila Dosky len za réžiu tejto hry. 
„Každý proces skúšania je náročný. V košickom divadle som sa rozhodla spolupracovať s mladou generáciou 

hercov. Mala to byť generačná výpoveď o vzťahoch, o tom, ako naše súkromné vzťahy ovplyvňujú 
celospoločenskú situáciu. Myslím, že skúšanie bavilo všetkých hercov, hoci to bolo náročné,“ hovorí rodáčka z 
Michaloviec. 

Do tretice cena 
Úprimne vysvetľuje, že sa nominácii potešila, no bola už tretia a v to, že by sa mohla premeniť na skutočnú 

cenu, nedúfala. 
„Bola som nominovaná v roku 2014 aj minulý rok za Annu Frankovú, no vyšlo to až teraz a ja som to vôbec 

nečakala. Nečakala som, že by takéto ocenenie mohlo ísť aj na východ, keďže sme trošku ďalej. Veľmi si vážim, 
že kritici cestujú a prídu si pozrieť divadlo aj na východ.“ 

Do Košíc sa vráti o dva roky 
Júlia Rázusová spolupracuje s viacerými divadlami. Do Štátneho divadla v Košiciach by sa mala vrátiť v roku 

2020. 
V Prešovskom národnom divadle momentálne pripravuje monodrámu s Petrom Brajerčíkom: „Bude to hra na 

motívy knihy Umberta Eca Pražský cintorín,“ dopĺňa. 
Pripravuje tiež hru pre deti v žilinskom bábkovom divadle a koprodukčne spolupracuje so Slovenským 

národným divadlom. Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny Dosky sú ocenením tvorivých 
činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, 
muzikál, bábkové divadlo, balet, súčasný tanec. 

Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Ceny Dosky sa udeľujú od roku 1996. 
MONIKA ALMÁŠIOVÁ 
foto: 
Júlia Rázusová si prebrala cenu Dosky 2018 za réžiu hry Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle Košice 

[Späť na obsah] 

 
 

27. 10.kolo St.Nicolaus ligy: Považské derby pre hostiteľov, desať hráčov 

Prešova schytalo desiatku 
[12.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:18; Ivan Harčár] 



 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-stnicolaus-ligy-povazske-derby-pre-hostitelov-desat-hracov-
presova-schytalo-desiatku/85299 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 10.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 10.kolo - 12.10.2018 
SKALICA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) 

Góly: 38. Kňazev (Mowrey, Janáč), 38. Vaškovič (Hujsa, Kutálek), 51. Vaškovič (Kutálek), 55. Jaša (Štumpf, 
Trávniček), Rozhodovali: Bachúrik – Jedlička, Junek, Vylúčení: 3:6, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 722 divákov. 

Skalica: Romančík – Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Kotzman, Straka, Mrázik, Hílek – Kutálek, Hujsa, 
Vaškovič – Štumpf, Jaša, Jurák – Okoličány, Dufek, Trnka – Janáč, Mowrey, Kňazev. 

Tréner: Michal Ružička. 
Sp.Nová Ves: Surák – Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík – Vartovník, Nagy, Olejník – 

Ondov, Macko, Zwick – Raáb, Pastucha, Polomský. 
Tréner: Vladimír Turan. 
MICHALOVCE - PREŠOV 10:2 (2:2, 2:0, 6:0) 
Góly: 6. Banovský (Chalupa, Cútt), 11. Banovský (Cútt, Chalupa), 28. Linet (Pulščák, Hopkovič), 31. Piatak 

(Gavrik), 42. Hančák (Chalupa), 44. Mašlonka (Kolba, Piatak), 46. Pulščák (Novický, Hopkovič), 47. Hamráček 
(Balko), 53. Banovský (Valečko), 60. Chalupa (Piatak, Kolba) – 13. Hrabčák (Lupták, Magdolen), 19. Hrabčák 
(Lupták, Magdolen), Rozhodovali: Korba - Riš, Homola, Vylúčení: 3:6, navyše Kolba (Michalovce) 2+10 za 
vrazenie na mantinel, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:0, 1190 divákov. 

Michalovce: Trenčan (21. Tkáčik) - Bdžoch, Kolba, Hančák, Valečko, Hopkovič, Novický, Korenko – Mašlonka, 
Piatak, Gavrik – Banovský, Cútt, Chalupa – Róth, Linet, Pulščák – Hamráček, Toma, Balko. 

Tréner: Miroslav Chudý. 
Prešov: Bábik (46. Marcinek) - Dubina, Španko, Kováč, Rudy – Magdolen, Hrabčák, Lupták – Miščík, Lamač, 

Ševčenko. 
Tréner: Slavomír Chlebec. 
TRNAVA - NOVÉ ZÁMKY B 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) 
Góly: 6. F. Hudec (Valo, Hrbáčik), 12. Škokor (Kormúth, Ftáčnik), 16. Grell (Mikeš), 21. Klema (Schmidt, 

Szalay), 42. Burian (F. Hudec), 60. Szalay - 17. Ondrušek (König, Buc), 28. Maroš (Kudrna, Danilov), 54. Buc 
(Henderson, Ondrušek), Rozhodovali: Píšťanský - Šotek, Beniač, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 2:0, 
140 divákov. 

Trnava: Košút - Schmidt, Poláček, Kuna, Burian, Kormúth, Šanko, Kiss, Klein - Szalay, Klema, Ševčík - 
Hrbáčik, Valo, F. Hudec - Ftáčnik, Olša, Škokor - Mikeš, Lukačovič, Grell. 

Tréner: Rudolf Macko. 
Nové Zámky B: Vyžinkár - Kudrna, Sabo, König, Henderson, Štefánik, Sorokin, Židulják, Petro - Ondrušek, 

Buc, Maroš - Dobrotina, Vörös, Danilov - Hariš, Gubó, Kucsera - Ryšavý, Otruba, Janka. 
Tréner: Garip Saliji. 
BRATISLAVA - MARTIN 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 
Góly: 42. Danišovský (Musliu) – 11. Dírer (Tabaček, Zeliska), 29. Zeliska, 31. Dírer (Brveník, Burzík), 

Rozhodovali: Valachovič – Frimmel, Kovalík, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 272 divákov. 
Bratislava: Mega – Valjent, Kuzmín, Vidovič, Ficel, Hřebíček, Pavešic, Guoth, Vyskoč – Ondris, Smolka, 

Mikolášek – Danišovský, Prokop, Musliu – Klučiar, Kratochvíla, Šalka – Brodek, Bednarič, Mlynčár. 
Tréner: Rudolf Verčík. 
Martin: Gavalier – Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, – Markovič, Langhammer, Rudzan – 

Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer Pokrivčák – Rechtorík, Brveník. 
Tréner: Róbert Spišák. 
DUBNICA - POVAŽSKÁ BYSTRICA 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) 
Góly: 23. Krajči (Kokavec), 25. Jarábek (Kristín, Macek), 45. Ďuriš (Kokavec, Serkin), 53. Lantoš (Kristín, 

Macek), 60. Brňák (Krajči, Kokavec), Rozhodovali: Vido - Nosek, Jurčiak, Vylúčení: 8:6, navyše Hlaváček 
(Dubnica) 2+2 za hrubosť, L. Ďurkech (P.Bystrica) 2+2 za hrubosť, Cíger (P.Bystrica) 2+2 za hru so zdvihnutou 
hokejkou, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, 308 divákov. 

Dubnica: Gibl - Brňák, Jarábek, Rehák, Serkin, Hlaváček, Hohl, Vladimirov, Kozachuk – Macek, Lantoš, 
Kristín – Krajči, Ďuriš, Kokavec – Kanaet, Jakubík, Kútny – Trenčan, Vakhrameev, Medek. 

Tréner: Tibor Melichárek. 
P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Augustín, Niník, Trška, Fančovič – Dolinajec, Zlocha, Cíger – 

Rodionov, Pšurný, Koleda – Mokrohajský, Németh, Danielčak – Bednár, Turan, Miro. 
Tréner: Miroslav Nemček. 
TOPOĽČANY - HUMENNÉ 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) 
Góly: 6. Kováčik (Kluka, Laššo), 41. Kováčik (Laššo, Hrudík), 42. Uhnák (Dvonč), 44. Laššo, 51. Uhnák 

(Grman) – 18. Bylina (Markuš, Michalčin), 34. Pavúk (Vrábeľ), Rozhodovali: Druga - D. Konc ml., J. Konc ml., 
Vylúčení: 6:6, navyše Podstavek (Topoľčany) 2+10 za nešportové správanie, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 873 
divákov. 

Topoľčany: Halo – Kováčik, Hrudík, Ďurčo, Král, Hruška, Bystričan, Grman, Duran – Kluka, Laššo, Tomčák – 
Dvonč, Uhnák, Bogoslovskii – Podstavek, Bečka, Tábi – Gergel D, Klenko, Pekarčík. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-stnicolaus-ligy-povazske-derby-pre-hostitelov-desat-hracov-presova-schytalo-desiatku/85299
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-stnicolaus-ligy-povazske-derby-pre-hostitelov-desat-hracov-presova-schytalo-desiatku/85299


Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Humenné: Nagy – Ondrej, Evstigneev, Mačkovič, Pavúk, Michalčin, Kamenický – Solomončak, Bylina, 

Babinets – Vaško, Majerník, Fedorko – Jokeľ, Vrábeľ, Petráš – Lesňák, Markuš, M. Baláž. 
Tréner: Milan Staš. 
Foto: Noam Photo 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Dobrovoľníci v nemocniciach 
[12.10.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová Melníková / Ivana Leferovičová] 

 
 

Ivana Leferovičová, moderátorka: „Svoj voľný čas venujú pomoci cudzím ľuďom, opusteným, chorým, 
seniorom i malým deťom. Reč je o dobrovoľníkoch, ktorí sa zapojili do projektu Krajší deň. Ten spustili v dvoch 
nemocniciach na východe Slovenska, vo Svidníku a v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Venovať niekomu úsmev, čítať chorému dieťaťu knihu, zahrať si 
spoločenskú hru či len sa porozprávať. Takto sa venujú dobrovoľníci pacientom hospitalizovaným v nemocnici.“ 

Štefan Drobný, vedúci lekár oddelenia dlhodobo chorých, Spišská Nová Ves: „Nestačí iba fantasticky 

vypracovaný diagnostický a terapeutický postup, ale aj milé slovo.“ 
Janka, dobrovoľníčka: „Tých slov o láskyplnosti a opatere je strašne veľa, len realita je krutá. Je to úplne 

opak, sme k sebe zlí.“ 
Pacientka: „Cítite sa tu dobre, áno.“ 
Pacientka: „Ľudia medzi nami, dobré je to.“ 
Pacientka: „Som veľmi rada, že sa môžeme pripojiť aj k nim, že prišli aj tu na toto oddelenie. Tak viete, ja som 

to ešte také nevidela.“ 
Pacient: „Som im poďakoval za to, že mi priniesli balóny.“ 
Táňa, dobrovoľníčka: „Je to výzva, že skúsiť to. Detičkám by som vedela vymyslieť program a od starých ľudí 

očakávam, že oni budú tí, čo sa vyrozprávajú. Tam je veľká tá bariéra, že nemáme čas počúvať.“ 
Marie Balážová Melníková: „Dobrovoľníci budú tráviť svoje voľné chvíle v spišskonovoveskej nemocnici s 

pacientmi na dvoch oddeleniach, a to na detskom a na oddelení pre dlhodobo chorých.“ 
Štefan Drobný: „Spoločnosť, ktorú vlastne oni v podobe týchto mladých energických ľudí dostanú, si myslím, 

že môže väčším prínosom ako samotná liečba.“ 
Zuzana Veisenpacherová, zástupkyňa primárky na detskom oddelení, Spišská Nová Ves: „Máme veľmi veľa 

detí, ktoré sú hospitalizované bez mamičiek. Pokladám, že budú šťastné a vďačné za to, že sa im bude niekto 
venovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do projektu Krajší deň sa zatiaľ zapojilo šesťdesiatjeden dobrovoľníkov.“ 
Tatiana Kosťová, autorka projektu Krajší deň: „Odpracovali bezmála tisíc tristo dobrovoľníckych hodín a do 

projektu sme zapojili už viac ako tritisíc pacientov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Do konca roka bude fungovať desať dobrovoľníckych centier v nemocniciach po 

celom Slovensku a pribúdať budú aj ďalšie.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Milé gesto škôlkarov zo Spišskej: Počas týždňa pomáhali aj upratovali, 

FOTO 
[12.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/mile-gesto-skolkarov-zo-spisskej-pocas-tyzdna-pomahali-aj-upratovali-foto-
311820 

 
 

Zaslúžia si palec hore. Týždeň dobrých skutkov sprevádzal malých škôlkarov z Materskej školy S. Tomašika v 
Spišskej Novej Vsi. 

Materská škola S. Tomašika v Spišskej Novej Vsi sa rozhodla v mesiaci október urobiť si týždeň dobrých 

skutkov. Ako pre náš portál priblížila riaditeľka škôlky Eva Karaffová, jeho cieľom bolo byť k sebe dobrí, navzájom 
si pomáhať, vedieť sa slušne správať a byť empatickí. 

„Týždeň nám začal pečením koláča. Deti spolu s pani učiteľkami si upiekli koláč, s ktorým sa podelili s pani 
kuchárkami či upratovačkami a navzájom sme si pri pečení pomáhali. Ďalším naším dobrým skutkom bolo 
zberanie odpadkov v okolí materskej školy a v širšom okolí,“ povedala s tým, že deti okrem toho, že zveľadili 
okolie materskej školy sa naučili odpad aj triediť. 

http://spisska.dnes24.sk/mile-gesto-skolkarov-zo-spisskej-pocas-tyzdna-pomahali-aj-upratovali-foto-311820
http://spisska.dnes24.sk/mile-gesto-skolkarov-zo-spisskej-pocas-tyzdna-pomahali-aj-upratovali-foto-311820


Ako doplnila, počas celého týždňa deti nosili do materskej školy hračky, či knihy, ktoré doma už nepotrebujú a 
tieto boli vo štvrtok odovzdať svojim kamarátom do charity. „Vo štvrtok popoludní sme zavítali zase na detské 
oddelenie nemocnice, kde sme deti, ktoré sú choré potešili hračkami a spevom.“ 

Záver týždňa patril podľa jej slov vytváraniu šarkanov, ktoré si urobili škôlkari navzájom. Vzájomná pomoc či 
pomoc iným však nekončí. Detičky chodia pravidelne spríjemňovať chvíle aj seniorom do domova dôchodcov. 
Výnimkou nebude ani tento rok. V rámci mesiaca úcty k starším si pripravili pre nich kultúrny program. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

30. Falošný lekár žiadal od senioriek z Krompách peniaze 
[12.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20936307/falosny-lekar-ziadal-od-senioriek-z-krompach-peniaze.html 

 
 

Podvodníci vyčíňajú na celom východe. 
KROMPACHY. Falošný lekár zatelefonoval vo štvrtok dopoludnia dvom osamelým starším ženám z 

Krompách a žiadal od nich prevod peňazí na účet, z dôvodu hospitalizácie ich príbuzného po nehode. 
Podľa našich informácií im jedna zo žien dokonca povedala, že peniaze nemá na účte, ale doma. Našťastie si 

však obe ženy zachovali chladnú hlavu. 
Prípadom sa zaoberá krompašská polícia. 
Ženy si zachovali chladnú hlavu 
Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, ani v jednom z uvedených prípadov nedošlo zo 

strany oslovených senioriek k vyplateniu peňazí. 
„V takýchto prípadoch je vhodné, aby im osoba, od ktorej sa neznámi a cudzí ľudia pokúsili podvodným 

spôsobom vylákať peniaze, žiadnu hotovosť nevydávala a o takejto udalosti ihneď informovala políciu, prípadne 
príbuzných,“ upozornila Ivanová. 

Aby na podvodníckeho lekára upozornili čo najviac ľudí, v rámci prevencie na obecné i mestské úrady okresov 
Gelnica a Spišská Nová Ves rozoslali plagáty upozorňujúce seniorov na možnosť páchania takejto trestnej 

činnosti. 
„Policajný zbor apeluje, aby sa vyvarovali plateniu peňazí osobám, ktoré od nich žiadajú peniaze pod 

legendou ošetrenia člena rodiny a iných prípadov. Aby ľudia boli obozretní a peniaze nikomu nevyplácali,“ 
doplnila policajná hovorkyňa. 

Upozornenie v obecných rozhlasoch 
Polícia starostov obcí zároveň požiadala, aby náležitosti uvedené v letákoch vyhlásili aj v obecných či 

mestských rozhlasoch a plagáty umiestnili na verejne prístupných miestach, najmä tam, kde je zvýšený pohyb 
seniorov. 

Polícia do štvrtka evidovala v rámci okresu jeden prípad, keď bola staršia osoba telefonicky oslovená s 
požiadavkou o zaslanie peňazí z dôvodu hospitalizácie rodinného príslušníka. Spolu s krompašskými prípadmi sú 
už tri. 

Podvodníci aj v Prešovskom kraji 
Pred časom podvodníci vyčíňali v meste Kežmarok v Prešovskom kraji. 
Obeťou sa vtedy stala 85-ročná dôchodkyňa, ktorá v štyroch splátkach podvodníkovi vyplatila celkom 3-tisíc 

eur. 
Podobné prípady sa stali aj v ďalších mestách kraja, v okresoch Humenné, Bardejov a Snina. 
Od začiatku roka eviduje polícia v Prešovskom kraji celkovo 14 prípadov s rovnakým motívom. 
V ôsmich prípadoch sa ľudia nenechali oklamať a peniaze neposlali, v šiestich prípadoch však peniaze boli 

poslané. 
Tieto telefonáty sa väčšinou odohrávajú v popoludňajších hodinách. 
V prípade podozrenia, že im volá podvodník, by mali občania kontaktovať políciu alebo by sa mali obrátiť na 

najbližšie oddelenie policajného zboru. 
[Späť na obsah] 

 
 

31. Športový piatok na východe - servis výsledkov a faktov 
[12.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20936164/sportovy-piatok-na-vychode-sumar-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20936307/falosny-lekar-ziadal-od-senioriek-z-krompach-peniaze.html
https://korzar.sme.sk/c/20936164/sportovy-piatok-na-vychode-sumar-vysledkov-a-faktov.html


Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. Priebehy online. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas piatku 

12. októbra 2018. 
Hokej 
Tipsport Liga, 11 .kolo 
HK Poprad - HC 05 iClinic Banská Bystrica 0:0 -priebežne 
St. Nicolaus I. liga, 10. kolo 
HK Skalica - HK Spišská Nová Ves 0:0 - priebežne 

Ďalšie zaujímavosti zo športu 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Slováci získali striebro na majstrovstvách sveta v malom futbale 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Čo ukázala Michalovciam prvá polovica základnej časti 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Tatran Prešov si to v Lige majstrov rozdá so Sportingom Lisabon 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Hatalčík: Nastúpime prakticky proti reprezentácii 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Antl: Aj pre vyslúžilca ako ja to bude silný moment 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Pritiahne naše pohľady: V Spišskej Novej Vsi vznikne nová legálna graffiti 

stena 
[12.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/pritiahne-nase-pohlady-v-spisskej-novej-vsi-vznikne-nova-legalna-graffiti-stena-
311766 

 
 

V našom meste sa stretnú opäť pouliční umelci, aby predviedli svoje umenie. V Spišskej Novej Vsi vznikne 

nová legálna graffiti stena. 
Pred dvoma rokmi sa v Spišskej Novej Vsi otvorila prvá celoročná legálna graffiti stena pre writerov a street-

art umelcov, ale i začiatočníkov a mladé talenty. Betónový plot areálu bývalých kasárni sa počas dvoch rokov 
využíval legálne na autorské umelecké vyjadrenie writerov či graffiti jamy a odštartoval tak nový projekt Graffiti 
Villa Nova v našom meste. Projekt pokračuje aj tento rok a nadväzuje na rok 2016. 

„V tomto projekte pokračujeme realizáciou novej jednorazovej legálnej graffiti steny, ktorá vznikne počas 
graffiti jamu v nedeľu 21. októbra 2018 od 9:00 na uliciach Radlinského a Kmeťová (na plote rodinných domov pri 
podjazde, smer na polikliniku) a vznikne tak celoročná pouličná graffiti galéria, ktorá vizuálne pritiahne pohľad 
každého, kto navštívi mesto z príjazdu od Levoče,“ priblížil organizátor a autor projektu Martin Hlavatý. 

Na realizácii sa budú podľa jeho slov podieľať siedmi graffiti umelci na ploche viac ako 90 metrov štvorcových. 
„Ďakujeme mestu Spišská Nová Ves za opätovnú podporu, finančnú pomoc pri realizácii a záštitu nad podujatím 

ako aj majiteľom plota rodinných domov za umožnenie realizácie tohto projektu, ako aj tým, ktorí sa zapojili a 
podporili túto street-art subkultúru a výtvarné umenie a bez ktorých by realizácia nebola možná“ doplnil Hlavatý. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

33. Iliašovce a prichádzajúce voľby? V dedine je len jeden kandidát na starostu 
[12.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/iliasovce-a-prichadzajuce-volby-v-dedine-je-len-jeden-kandidat-na-starostu-
311802 

 
 

Tak ako v iných dedinách aj v neďalekých Iliašovciach sa čochvíľa bude voliť starosta aj poslanci do 
obecného zastupiteľstva. Pozrite si bližšie info. 

Pozreli sme sa na ďalšiu známu obec v okrese Spišská Nová Ves v súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré 

sa uskutočnia už 10. novembra. Ako to vyzerá v Iliašovciach? 

http://spisska.dnes24.sk/pritiahne-nase-pohlady-v-spisskej-novej-vsi-vznikne-nova-legalna-graffiti-stena-311766
http://spisska.dnes24.sk/pritiahne-nase-pohlady-v-spisskej-novej-vsi-vznikne-nova-legalna-graffiti-stena-311766
http://spisska.dnes24.sk/iliasovce-a-prichadzajuce-volby-v-dedine-je-len-jeden-kandidat-na-starostu-311802
http://spisska.dnes24.sk/iliasovce-a-prichadzajuce-volby-v-dedine-je-len-jeden-kandidat-na-starostu-311802


V Iliašovciach je podľa informácií miestneho obecného úradu zaregistrovaný len jeden kandidát na 
starostovský post. O koho konkrétne ide? 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na post starostu v obci Iliašovce (okres Spišská Nová Ves) 

- 1. Anna Frankovičová,45r., nezamestnaná, nezávislá kandidátka 
Pre voľby do obecného zastupiteľstva je v tejto obci zaregistrovaných celkovo 11 kandidátov, pričom zvolení 

budú siedmi. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Pozrite si najkrajšie pamiatky na novoveskom námestí 
[12.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20936048/pozrite-si-pamiatky-na-novoveskom-namesti.html 

 
 

Lákajú najvyššia kostolná veža, Provinčný doma či Reduta. 
Pamiatky v centre Spišskej Novej Vsi 

(9 fotografií) 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Tipy na víkend - 13. a 14. októbra 
[12.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;tasr] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20927128/tipy-na-vikend-sobota-13-a-nedela-14-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Sobota 13. októbra 
Polievkový festival 
KOŠICE. Netradičnou formou spoznávať kultúru národnostných menšín ponúkne v košickom Kulturparku v 

sobotu od 14:00 7. ročník Polievkového festivalu. Prezentovať sa bude 43 tímov. Program festivalu sa bude 
odohrávať na troch pódiách. Hodinu pred rozdávaním polievok od jednej popoludní na drevenom pódiu Bieleho 
námestia pred Kulturparkom vystúpia tanečné skupiny Angel dance school a G-mini. Okrem nich sa predstaví aj 
kapela Burning love z Výmenníka Štítová. Hlavné pódium v areáli Kultuparku bude patriť acapelle For you, okrem 
nich na pódiu vystúpia Shamrock Redheads s dynamickou írskou hudbou. Pre deti pripravili kreatívne dielne v 
téme Polievkáča - výroba kuchárskych čapíc, varešiek, modelovanie ovocia a zeleniny z hliny, interaktívne hry s 
Halingandou či maľovanie na tvár. 

Výstava HARVESTED DARKNESS 
KOŠICE. Pozývame Vás na otvorenie výstavy HARVESTED DARKNESS, ktoré sa uskutoční v sobotu o 

18.00 v priestoroch synagógy na Zvonárskej 7. Výtvarný projekt umelkýň Lucie Mičíkovej, Nik Timkovej, Zuzany 
Žabkovej a historičky umenia Lucie Kvočákovej Harvested Darkness (Zozbieraná tma), ktorý vznikol v rámci ich 
kolektívu Björnsonova, je predovšetkým definovaním miesta. Miesta v mnohovrstvom zmysle tohoto pojmu. 
Výstava potrvá do 10. 11. 2018 a bude návštevníkom sprístupnená v utorky, stredy a vo štvrtky od 15.00 do 
18.00 hod. 

Margecianske fajnoty 
MARGECANY. Cez víkend sa v Margecanoch uskutoční 8. ročník vyhľadávaného gurmánskeho podujatia 

Margecianske fajnoty. V sobotu si návštevníci pochutnajú najmä na tradičných slovenských špecialitách. V 
ponuke budú pečené klobásy, pirohy, džatky, halušky, šúľance, zemiakové placky, niekoľko druhov guľáša a 
polievok, palacinky, pečené buchty a najmä gruľovníky. Atmosféru doplnia aj folklórne vystúpenia na veľkom 
pódiu. Sobotným ťahákom je Folklórny súbor Borievka – finalista súťaže Zem spieva, nedeľným vystúpenie 
Kollárovcov o 16.00 hod. Pripravené je aj množstvo aktivít pre deti. Budú si môcť vyskúšať maľovanie erbov, 
výrobu štítov či vybíjanie mincí, maľovanie na tvár alebo fotokútik. 

CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Hell Fest: Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, 
Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila 
sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 18.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná 
dovolenka o 13.00, Princezná a dráčik o 13.40, Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.20, Srdcoví rebeli o 14.00, Venom o 
13.20, Detské kino - Pat a Mat opäť v akcii o 14.10 hod. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20936048/pozrite-si-pamiatky-na-novoveskom-namesti.html
https://korzar.sme.sk/c/20927128/tipy-na-vikend-sobota-13-a-nedela-14-oktobra.html


STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 14.10, Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 
17.40, Piadinôžka o 13.30, 14.20, Pivnica o 15.30, Po čom muži túžia o 16.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná 
dovolenka o 13.50 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. OLD´s COOL o 10.00 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 17.50, 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 15.20, 

17.40, Zlé časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Mníška o 20.50, Piadinôžka o 15.40, 16.20, Po 
čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 13.50, Venom o 15.30, 
Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, Detské kino - Pat a Mat 
opäť v akcii o 13.50 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Princezná a dráčik o 15.50, Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda 
o 17.50, Princezná a dráčik o 13.50, Piadinôžka o 14.00, Detské kino: Pat a Mat opäť v akcii o 14.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10, Princezná a dráčik o 14.10, 
Piadinôžka o 14.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Princezná a dráčik o 16.00, Tajomstvo domu s hodinami o 17.30, Zlé časy v El Royale o 19.30 

hod. 
KONTRA 
SP. N. VES. Róm z periny alebo Enter The Majority o 19.00 hod. 
Turnaj v petanque 
ŠINDLIAR. Turnaj v hre petanque pre dvojice sa začne v sobotu o 10. hodine v areáli chaty Zlaté kopyto v 

Kopytovskej doline pri Šindliari v okrese Prešov. 
Katka Korček a Jerguš Oravec 
PREŠOV. Katka Korček a Jerguš Oravec zahrajú v Christianii v sobotu o 20.30 hod. 
Petra Fornayová: Hra na budúcnosť 
PREŠOV. Hru na budúcnosť uvedú vo Wave v sobotu o 19.00 hod. 
Na vrchárskom chodníku 
PREŠOV. Hudobno-slovné pásmo Na vrchárskom chodníku pri príležitosti vydania rovnomennej knihy 

Žiarislav prinesie Literárna kaviareň Viola v sobotu o 19.00 hod. 
Pietna spomienka v Slovenskom raji 
KLÁŠTORISKO. Pietna spomienka na obete hôr v Slovenskom raji sa uskutoční v sobotu od 11. hodiny na 

Symbolickom cintoríne na Kláštorisku v Slovenskom raji. 
Lúčnica – z tvorby profesora Nosáľa 
MICHALOVCE. MsKS pozýva na jedinečné folklórne vystúpenie. Účinkujú Orchester Lúčnica, spevácka 

skupina a hudobný súbor. Choreografia pochádza z tvorby prof. Štefana Nosáľa. Začiatok o 19.00 hod. 
Korčuľovanie 
TREBIŠOV. K dispozícii je pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie na zimnom štadióne. Od 17.00 hod. 

do 19.00 hod. 
Pred Redutou 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 10.00 h. sa bude konať na Radničnom námestí posledná spoločná jazda sezóny na 

Spiši. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h. si môžete pozrieť ruskú animovanú rozprávku Princezná a dráčik. 

Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. sa môžete zúčastniť na lekcii, ako zvládať život. Hosťom Divadla Kontra 

bude František Balog, autor, herec a režisér, člen Štátneho divadla v Košiciach a spoluzakladateľ divadla Actor. 
Vo svojej autobiografickej one-man show Róm z perinky predstaví kaleidoskop bizarných, komických a 
dojímavých príbehov z detstva a dospievania „Sloníčaťa“, obdarovaného mnohými talentami, vyrozprávaných s 
vtipom, autoiróniou a nezvyčajnou charizmou. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. premietnu Blok 14, 15 v rámci Medzinárodného festivalu horských filmov 

Poprad. 
Kino Máj 
POPRAD. O 17.00 h. v Poprade-Veľkej oslávi Divadlo Commedia svoje 50. výročie predstavením Skrotenie 

zlej ženy. 
Tour de Tokaj 
MALÁ TŔŇA. Akcia spája šport s krásou regiónu i chuťou pravého tokajského vína. Cyklistom a bežcom 

ponúka výber trás podľa náročnosti. Miesto štartu bude pod vyhliadkovou vežou v Malej Tŕni, ktorá má tvar 
vínneho suda. Športovým hosťom podujatia bude reprezentant SR v paracyklistike Jozef Metelka. Fanúšikov 



bude čakať ochutnávka vína alebo burčiaku, pre deti bude pripravená trampolína, maľovanie na tvár či tvorivé 
dielne. Záver po vyhlásení výsledkov bude patriť bubnovej šou Campana Batucada. 

Nedeľa 14. okóbra 
Koncert česko-slovenskej vzájomnosti 
KOŠICE. Koncert Štátnej filharmónie Košice, za účasti Rádia Devín (E. Suchoň, O. Ostrčil, Z. Fibich) sa 

uskutoční v nedeľu o 19.00 hod. v Dome Umenia v Košiciach. 
Margecianske fajnoty 
MARGECANY. Počas víkendu sa v Margecanoch uskutoční 8. ročník gurmánskeho podujatia Margecianske 

fajnoty. V nedeľu prídu na rad zahraničné špeciality - poľské, české, maďarské, ale aj ukrajinské, talianske či 
dokonca švédske. Potešia tiež fajnoty z kuchýň profesionálov. Návštevníci si budú môcť upiecť svoj vlastný pravý 
margeciansky gruľovník. Pripravené je aj množstvo aktivít pre deti. Budú si môcť vyskúšať maľovanie erbov, 
výrobu štítov či vybíjanie mincí, maľovanie na tvár alebo fotokútik. 

Židovské Košice 
KOŠICE. V nedeľu o 14.00 hod. sa bude konať prehliadka synagógy a Galérie Ľ.Felda na Puškinovej ulici. 
Longital Suita 
KOŠICE. Longital Suita je spojenie skupiny Longital so sláčikovým kvartetom. Koncert začína v nedeľu o 

19.00 hod. v Kulturparku. 
Mandarínkova izba 
KOŠICE. Komédia plná francúzskeho espritu a šarmu ponúka zaujímavé príbehy ľudí vo vtipných, krátkych 

jednoaktovkách s prekvapivým, niekedy priam detektívnym záverom. Hrajú Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, 
Pavol Topoľský a Bibiana Ondrejková. Predstavenie začína v nedeľu o 19.00 hod. v Historickej radnici. 

Dni českej kultúry 
KOŠICE. V nedeľu o 19.00 hod. v Dome umenia sa uskutoční slávnostný koncert ku 100. výročiu vzniku 

Československa. Program Dní českej kultúry pokračuje aj v utorok komorným koncertom flautistky a klaviristu 
Duo du Rve. Koncert sa začína o 18.00 hod. vo Východoslovenskej galérii. Vo štvrtok o 16.30 hod. sa v 
hudobnom salóniku VKJB na Hlavnej 48 začína literárno-hudobný pro-gram z cyklu Už vím, co jíst a poslouchat 
pod názvom Jiří a Ladislav Štaidlovci. 

Burza zberateľov 
KOŠICE. Slovenská numizmatická spoločnosť pozýva v nedeľu od 7.00 do 12.00 hod. do Kultúrno-

spoločenského centra na Jedlíkovej 7 na celoslovenskú burzu zberateľov a numizmatickú aukciu. 
CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Mníška o 16.20, Piadinôžka o 15.40, 16.30, 
Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 
18.30, Princezná a dráčik o 13.40, Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.20, Srdcoví rebeli o 14.00, Venom o 13.20, 
Detské kino - Pat a Mat opäť v akcii o 14.10, Kubko hrdina o 13.30, Skorosestry o 15.30, Whitney o 17.45, 
Redbad o 20.15 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 14.10, Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 
17.40, Piadinôžka o 13.30, 14.20, Pivnica o 15.30, Po čom muži túžia o 16.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná 
dovolenka o 13.50 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Tajomstvo domu s hodinami o 14.50, Venom o 16.50, Divadlo v kine: Cyrano z Bergeracu o 19.00 

hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.10, 17.50, Zlé 

časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa 
hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 13.50, Venom o 15.30, Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.10, 
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, Detské kino - Pat a Mat opäť v akcii o 13.50, Kubko hrdina o 
13.30, Skorosestry o 15.30, Whitney o 17.45, Redbad o 20.15 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Princezná a dráčik o 15.50, Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda 
o 17.50, Princezná a dráčik o 13.50, Piadinôžka o 14.00, Detské kino: Pat a Mat opäť v akcii o 14.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10, Princezná a dráčik o 14.10, 
Piadinôžka o 14.20, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Princezná a dráčik o 15.30, Tajomstvo domu s hodinami o 17.00, Prvý človek o 19.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Ronja, dcéra lúpežníka o 16.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - Valibuk a Laktibrada o 14.30 a 16.30 hod. 
Dávid Kollár & Zden visuals 
PREŠOV. Spojenie Dávid Kollár a Zden visuals bude v Christianii v nedeľu od 20.30 hod. 



Hasiči v múzeu 
PREŠOV. Špeciálnu techniku, ktorá sa v súčasnosti používa pri likvidácii požiarov, môžu v nedeľu vidieť 

návštevníci Krajského múzea v Prešove. Pripravené sú praktické ukážky v podaní profesionálnych a 
dobrovoľných hasičov či prehliadka historických exponátov. Program sa začne o 14. h v átriu Rákociho paláca. 

Divadlo 
MICHALOVCE. Jedna z najúspešnejších slovenských divadelných hier postavená na pätici oduševnených 

výkonov prichádza na michalovské pódium. Začiatok groteskného príbehu „Na koho to slovo padne“ je o 19.00 
hod. vo veľkej sále MsKS. 

Bábkové divadlo spod Spišského hradu 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h. zahrajú predstavenie pre deti O čudnom vajíčku, v ktorom zažijete zrod 

nového života spolu so zvieratkami na gazdovskom dvore. 
Po predstavení bude pripravený animačný program. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h. si môžete pozrieť ruskú animovanú rozprávku Princezná a dráčik. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 19.00 h. budú premietať ocenené filmy v rámci dvadsiateho šiesteho ročníka 

Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad. 
Dom kultúry 
POPRAD. O 10.00 h. v divadelnej sále zahrá Divadlo Ofina Ružomberok známu rozprávku Ako išlo vajce na 

vandrovku. 
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36. I. liga: Michalovce naložili Prešovu 10 gólov, Martin uspel v Bratislave 
[12.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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St. Nicolaus I. hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 10. kola a predohrávku 21. kola. 
I. liga - 10. kolo: 
HK Skalica - HK Spišská Nová Ves 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) 

Góly: 38., 51. Vaškovič, 38. Kňazev, 55. Jaša. Rozhodovali: Bachúrik - Jedlička, Junek, vylúčení: 3:6, 
presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 722 divákov. 

HK Dukla Ingema Michalovce - HC Prešov 10:2 (2:2, 2:0, 6:0) 
Góly: 6., 11., 53. Banovský, 28. Linet, 31. Piatak, 42. Hančák, 44. Mašlonka, 46. Pulščák, 47. Hamráček 

(Balko), 60. Chalupa – 13., 19. Hrabčák. Rozhodovali: Korba - Riš, Homola, vylúčení: 2:3, navyše: Kolba 
(Michalovce) 10 minút za vranenie na mantinel, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0. 

HC Bratislava - HK Martin 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) 
Góly: 42. Danišovský - 11., 31. Dírer, 29. Zeliska. Rozhodovali: Valachovič - Frimmel, Kovalík, vylúčení: 3:3, 

presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 272 divákov. 
HC Topoľčany - MHK Humenné 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) 
Góly: 6., 41. Kováčik, 42., 51., Uhnák, 44. Laššo – 18. Bylina, 34. Pavúk. Rozhodovali: Druga - D. Konc ml., J. 

Konc ml., vylúčení: 5:6, navyše: Podstavek (Topoľčany) 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:1, 
oslabenia: 0:0, 873 divákov. 

MHK Dubnica nad Váhom - HK’95 Považská Bystrica 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) 
Góly: 23. Krajči, 25. Jarábek, 45. Ďuriš, 53. Lantoš, 60. Brňák. Rozhodovali: Vido - Nosek, Jurčiak, vylúčení: 

8:6, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 308 divákov. 
Predohrávka 21. kola: 
HK Gladiators Trnava - MHC Mikron Nové Zámky B 6:3 (3:1, 1:1, 2:1) 
Góly: 6. F. Hudec, 12. Škokor, 16. Grell, 21. Klema, 42. Burian, 60. Szalay - 17. Ondrušek, 28. Maroš, 54. 

Buc. Rozhodovali: Píšťanský - Šotek, Beniač, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 2:0, 140 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 50. kolo 
1 
X 
2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
14.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
Celý program 1. liga >> 

[Späť na obsah] 
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37. Babyfriendly 
[01.10.2018; Mama a ja; NAŠE TIPY; s. 114; Veronika Nováková] 

 
 

Reštaurácie a kaviarne, ktorých súčasťou je detský kútik, ubytovanie šité na mieru rodinám s deťmi, ale aj 
detský záchodík na benzínovej pumpe alebo prebalbvací pult na letisku. Mamy vedia, kde na nich a na bábätká 
naozaj myslia. 

Kaviareň U Elišky v Starom Smokovci 
„Radi chodíme s deťmi do Vysokých Tatier, často si robíme aj jednodenné výlety. Výlet zubačkou zo Starého 

Smokovca na Hrebienok sa zdal ako ideálna méta pre výlet. Ibaže v tej chvíli, ako sme zaparkovali, začalo 
strašne pršať a dobehli sme aspoň do najbližšej kaviarne, U Elišky, Skvelý výber tort a zákuskov nás očaril, deti 
sa pohrali, my sme v pokoji prečkali dažďa deťom z celého dňa ostala v pamäti práve táto cukráreň, do ktorej sa, 
samozrejme, túžia vrátiť," 

TIP z redakcia Detský kútik na letisku v Budapešti 
Budapeštianske letisko využívame dosť často. Na vrchnom poschodí je malá hernička, kde sa v pohode dá 

stráviť aj inak neuveriteľne pomalá hodina. Je ohradená, na spodku je mäkký penový koberec, takže je bezpečný 
aj pre tých najmenších. Je tam kĺzačka aj veľké penové kocky, ale aj televízor s rozprávkami. V miestnosti pre 
mamy s deťmi je prebaľovací pult aj pohodlné kreslo na nadojčenie dieťatka. 

ZOO v Spišskej Novej Vsi 

Jedna z najmladších slovenských zoologických záhrad patrí zaručene k tým najkrajším. Erika našla túto ZOO 
úplne náhodou, a okrem príjemnej ceny ju prekvapila veľká rozloha a široké zastúpenie zvierat, , ,Deťom sa 
najviac páčil potôčik pretekajúci cez areál a jazero, ktoré stojí v strede a je jeho centrálnou časťou, takže kačky 
tam majú nádherné prostredie. Občerstviť sa môžete v milej cukrární a deti sa môžu pohrať na ihrisku," 

Zastávka na Tekove 
Dlhé cesty s deťmi sú vždy zaťažkávacia skúška na nervy. Miesto s dobrým výbehom, jedlom a servisom je 

po sto nervóznych kilometroch na nezaplatenie. Viacero rodičov prisahá na Tekovskú kuriu pri Hronskom 
Beňadiku. Ponúkajú tu tradičnú slovenskú kuchyňu, nechýba výbeh s detským ihriskom, ohrada s oslíkom a 
kozičkami, aj oplotené jazierko, V reštaurácii majú detské stoličky a na toaletách prebaľovací pult, Ako bonus je v 
areáli domáca pekáreň s vynikajúcim chlebíkom, pečivom a koláčmi, www.tekovskakuria.sk 
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