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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. ĽAHŠIE DO SLOVENSKÉHO RAJA 
[09.07.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; redakcia] 

 
 

VÝHRA TÝŽDŇA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Novou autobusovou linkou sa cestujúci jednoduchšie dostanú do Slovenského raja. Od 

1. júla udelil Košický samosprávny kraj dopravcovi Eurobus, a. s., novú dopravnú licenciu na linku pravidelnej 
autobusovej dopravy, ktorá zabezpečí počas leta dopravné spojenie zo Spišskej Novej Vsi cez Čingov, 

Kopaneckú cestu a Dobšinskú ľadovú jaskyňu do Dediniek a späť. 
„Týmto dopravným spojením sme chceli počas prázdnin zlepšiť dostupnosť západnej časti Slovenského raja 

po Kopaneckej ceste, ktorú sme vlani zrekonštruovali. Pre turistov vznikne možnosť cestovať pravidelnou 
autobusovou dopravou do najdlhšej tiesňavy v Slovenskom raji, k Dobšinskej ľadovej jaskyni či do Dediniek,“ 
uviedol predseda kraja Rastislav Trnka. Nové autobusové spojenie slúži ako nadväzujúci spoj pre turistický vlak 
Ľadový expres. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. STRIEBRO Z ME V BEHU DO VRCHU PRE POPRACOVÚ A KROMKOVÚ 
[09.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 26; Danica Božová] 

 
 

JÁNSKE LÁZNE Jánske Lázne u našich západných susedov boli dejiskom európskeho šampionátu v behu do 
vrchu veteránov od 35 rokov. Slovenskú republiku na tomto významnom podujatí reprezentovala i dvojica mužov 
a dvojica žien z východného Slovenska. 

Rácz sa po zranení vrátil v skvelej forme 
Na trati dlhej 8 600 m s prevýšením 650 m, ktorá viedla terénom východnej časti pohoria Krkonoše, sa najviac 

darilo 58-ročnému Štefanovi Ráczovi z KOB Kysak, ktorý v kategórii mužov od 55 do 59 rokov obsadil vynikajúcu 
piatu priečku. Od stupňa víťazov ho delili 2 minúty a 42 sekúnd. Po minuloročnom vážnom zranení, ktoré mu 
znemožnilo súťažiť značnú časť sezóny, zaznamenal návrat do bežeckého poľa vo veľkom štýle. Umiestnenie v 
prvej desiatke dosiahla i 43-ročná podtatranská pretekárka Monika Kromková z Hranovnice (okres Poprad), ktorá 
v kategórii od 40 do 44 rokov obsadila siedme miesto. 

Iba o jednu priečku horšie – ako ôsma dobehla 61-ročná Drahomíra Popracová z Kežmarku v kategórii od 60 
do 64 rokov. Posledný zástupca východniarov Peter Pavol zo Spišskej Novej Vsi bol v kategórii od 65 do 69 

rokov klasifikovaný v cieli na 14. mieste. 
V súťaži družstiev získali ženy strieborné medaily 
V súťaži trojčlenných družstiev sa vyššie spomenuté dve pretekárky dokonca postavili na stupeň víťazov. Obe 

získali striebro. Monika Kromková v kategórii 40 – 44 rokov, keď Slovenky predstihlo iba domáce družstvo Česka. 
Rovnako strieborná Drahomíra Popracová stála na stupni víťazov spolu so zlatými Nemkami a bronzovými 
Češkami. Štefan Rácz k piatemu miestu v súťaži jednotlivcov pridal rovnaké umiestnenie i v súťaži trojčlenných 
družstiev. 

Svoje dojmy z podujatia nám po návrate na Slovensko sprostredkovala bežkyňa Drahomíra Popracová z 
Kežmarku. 

Čo ti najviac utkvelo v pamäti? 
Samozrejme, že najviac mi utkvie v pamäti strieborná medaila. Spolu so mnou sa o jej zisk zaslúžila Marta 

Harmatová zo Zuberca, ktorá dobehla na piatom mieste, a Eva Budinská z Poluvsia, ktorá uzatvárala prvú 
desiatku. Moje 8. miesto v individuálnej súťaži ma trochu mrzí, pretože tesne pred cieľom ma predbehli dve 
súperky, lebo som nemala celkom podrobne naštudovanú trať. Z propozícií mi to nebolo jasné. Trať nebola 



presne rovnaká ako v minulosti. Záver bol, paradoxne, dole kopcom a až neskôr mi došlo, prečo dvojica súperiek 
tak šprintuje do kopčeka pred cieľom. Po ňom totiž nasledovalo zbiehanie dole. 

Aká bola organizácia podujatia? 
Organizácia podujatia bola veľmi dobrá. Istým spôsobom vieme, čo od českých organizátorov máme 

očakávať. Keď sme dobehli do cieľa, všetko bolo zabezpečené – od občerstvenia a nápojov až po vývoz 
nevyhnutných osobných vecí. Na základe predloženia štartovného čísla sme sa potom odviezli kabínkovou 
lanovkou dole na miesto štartu. 

Kto ťa na tomto šampionáte sprevádzal? Bolo toto podujatie i pre nich zážitkom? 
Syn a nevesta. Zaujímavá bola skutočnosť, že rodinní príslušníci a iné osoby sprevádzajúce pretekárov, sa 

mohli za symbolické štartovné 50 českých korún zúčastniť pochodu po trase a dôjsť do miesta cieľa. V taštičke 
dostali zaujímavé spomienkové darčeky, občerstvenie a tiež sa mohli zviesť dole lanovkou. 

Zaujalo ťa na tomto šampionáte niečo výnimočné? 
Zaujímavým sprievodným programom bol beh kolonádou, keďže Jánske Lázne sú známym kúpeľným 

mestečkom. Trať merala 1 km. Po našom veteránskom európskom šampionáte organizátori odštartovali i český 
šampionát v behu do vrchu pre mladšie vekové kategórie. Veľmi pekným gestom bolo ocenenie 90-ročného pána, 
ktorý bol v predchádzajúcich rokoch šéfom Únie behov do vrchu Českej republiky, upečenou tortou.“ Danica 
Božová 

Foto: 
Slovenky na stupni víťazov. Foto: Archív DP 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ZBILI SVOJHO ROVESNÍKA 
[09.07.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; Daniela Marcinová] 

 
 

PREHRA TÝŽDŇA 
KLUKNAVA S vážnymi zraneniami hlavy skončil 13-ročný chlapec v nemocnici po tom, čo ho na detskom 

ihrisku v Kluknave (okres Gelnica) zbili dvaja rovesníci. Dôvodom na úder, kopance a skákanie po hlave malo byť 
to, že buchol po zadku priateľku svojho bývalého kamaráta. 

Takisto 13-ročný útočník sa priznal, že mu vrazil päsťou do tváre. Potom v útoku pokračoval jeho kamarát. 
Tvrdil, že sa im poškodený vyhrážal s nožom, ktorý nevideli, a na ihrisko prišiel vyzbrojený palicou. 
„Došlo k fyzickému útoku na životne dôležité orgány maloletej osoby,“ povedala pre televíziu Lenka Ivanová, 

hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach s tým, že vec už prevzal kriminálny vyšetrovateľ 
zo Spišskej Novej Vsi. 

Aké konkrétne zranenia chlapec utrpel, však nie je známe. Daniela Marcinová 
[Späť na obsah] 

 
 

4. JAPONCI UKONČILI KOMPLIKOVANÉ PREVZATIE EMBRACA 
[09.07.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 8; SITA] 

 
 

Závod v Spišskej Novej Vsi sa premenuje. Komplikované prevzatie Embraca je na konci, kúpu sprevádzali 

počas procesu rôzne komplikácie. 
Firmu očakáva podľa všetkého aj nové vedenie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Japonská firma Nidec Corporation ukončila prevzatie brazílskeho výrobcu kompresorov 

Embraco od amerického Whirlpoolu, vrátane jeho slovenského závodu v Spišskej Novej Vsi. 

Embraco Slovakia tak zmení názov na Nidec Global Appliance Slovakia. Do firmy by malo nastúpiť aj nové 
vedenie. Informovala o tom v utorok (2. 7.) Nidec Corporation s tým, že okrem formálnych procedúr v súvislosti s 
prevzatím dvoch pobočiek Embraca v Číne, je transakcia uzavretá. 

Kúpu sprevádzali komplikácie 
Kúpa spoločnosti Embraco firmou Nidec od americkej korporácie Whirlpool však mala relatívne komplikovaný 

vývoj. Európska komisia totiž podmienila schválenie transakcie tým, že Nidec sa zbaví svojich vtedajších 
európskych závodov na výrobu kompresorov, aby sa jeho postavenie v tomto segmente príliš neposilnilo. A týkalo 
sa to aj závodu Nidecu v Zlatých Moravciach, ktorý na základe požiadavky Bruselu firma predala investičnému 
fondu ESSVP IV spravovanému nemecko-švédskou private equity spoločnosťou Orlando Management. 

Existujú totiž produkty, pri ktorých by spojením Nidecu a Embraca vznikol dokonca celosvetový monopol. 
Komisia hovorila napríklad o chladiacich kompresoroch na komerčné využitie s variabilnou rýchlosťou, kde boli 
Nidec a Embraco jedinými aktívnymi hráčmi. Podobne pri ďalších produktoch by podľa komisie po ich úplnom 
splynutí vznikol dominantný výrobca – či už na európskej, alebo aj celosvetovej úrovni. 

Aké sú fakty 



Spoločnosť Nidec, so sídlom v Japonsku, sa zameriava na vývoj, výrobu a predaj elektrických motorov. Po 
akvizícii firmy Secop v roku 2017 sa Nidec dostal aj k výrobe a predaju kompresorov pre chladiace zariadenia. Na 
Slovensku vyrábal elektromotory a kompresory prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Nidec Global 
Appliance Slovakia v závode v Zlatých Moravciach. Začiatkom minulého roka podľa zverejnených údajov vo firme 
pracovalo takmer 1 200 ľudí a tržby podniku za rok 2017 prevýšili 200 miliónov eur. Brazílska skupina Embraco 
sa zaoberala výrobou a predajom chladiarenských kompresorov. Jej závod v Spišskej Novej Vsi otvorili ešte v 

roku 1999 a zameriava sa predovšetkým na výrobu kompresorov pre komerčné chladenie a kondenzačné 
jednotky. V minulom roku zamestnávala spoločnosť Embraco Slovakia vyše 2 300 pracovníkov. Jej celkové 
výnosy za rok 2018 dosiahli viac ako 238 miliónov eur a zisk prevýšil 8 miliónov eur. Embraco bolo pritom 
vlastnené a kontrolované americkým koncernom Whirlpool. 

(SITA) 
[Späť na obsah] 

 
 

5. VICEPRIMÁTOR SA OŽENIL 
[09.07.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 4; Michal Ivan] 

 
 

Viceprimátor mesta Prešov Vladimír Feľbaba (NOVA) sa v sobotu (29. 6.) oženil so svojou snúbenicou 
Michaelou. 

Svoje áno si povedali v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi. 

Pre svadobné prípravy sa nezúčastnil ani minulotýždňového zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Na sociálnej sieti im blahoželala aj primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová (KDH). 
„Mladomanželom prajem mnoho spoločných šťastných rokov prežitých v láske, zdraví a pohode,“ píše 

Turčanová. 
Michal Ivan 

[Späť na obsah] 

 
 

6. VRANOV A SPIŠSKÁ NOVÁ VES MENILI TRÉNEROV 
[09.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 26; RÓBERT ANDREJOV] 

 
 

FUTBAL 
Ondrej Desiatnik smeruje zo Šarišských Michalian do Vranova nad Topľou. Zmena na poste trénera nastala aj 

v Spišskej Novej Vsi, kde končí doterajší tréner Ľuboš Ontko. 

VÝCHOD. Hneď niekoľko tímov III. futbalovej ligy Východ vstúpi do nového majstrovského ročníka pod 
vedením nových trénerov. Ešte počas minulého týždňa sa udiala zmena v Humennom, kde Jozefa Škrlíka 
nahradil Peter Košuda. Keďže ten naposledy pôsobil v konkurenčnom Vranove nad Topľou, bolo jasné, že aj 
funkcionári MFK sa budú musieť poobzerať po novom kormidelníkovi. A tí išli rovnakou cestou ako Humenčania, 
keď tiež siahli po koučovi z iného treťoligového mužstva. A aby toho nebolo málo, nového šéfa realizačného tímu 
budú mať aj hráči Spišskej Novej Vsi, kde skončil Ľuboš Ontko. 

Usúdil, že už potrebuje zmenu 
K trénerskej zmene na vranovskej striedačke došlo po poldruha roku. Iniciatíva vyšla zo strany Petra Košudu, 

ktorý po poslednom zápase minulej sezóny nečakane ohlásil svoj koniec v klube. Vedenie Zemplínčanov zohnali 
kvalitnú náhradu, keď do svojich služieb zlanárili Ondreja Desiatnika, ktorý naposledy pôsobil v Šarišských 
Michaľanoch. 

„Zavolal mi manažér MFK Roman Lazúr, či by som nemal záujem trénovať vranovské mužstvo. Reagoval som 
kladne, dohodli sme sa na podmienkach, tak som tu,“ uviedol 43-ročný Desiatnik, ktorý prvý tréning vo Vranove 
viedol v pondelok. 

Ten viedol Šarišanov dve sezóny, v tej poslednej ich vytiahol na štvrté miesto, čo je druhé najlepšie 
umiestnenie v 70-ročnej histórii klubu. 

„Usúdil som, že ja aj hráči potrebujú zmenu. Myslím si, že moje pôsobenie v tomto klube bolo úspešné.“ 
Oslovili viacerých trénerov 
Tak ako vo Vranove, aj v Šarišských Michaľanoch málokto očakával, že po vydarenom ročníku sa u nich bude 

meniť zloženie realizačného tímu. Desiatnik rovnako ako Košuda skončil v mužstve na vlastnú žiadosť. 
„Vedeli sme, že o služby trénera Desiatnika je záujem, ozvali sa mi z Trebišova aj Vranova. Rozhodnutie o 

zotrvaní v klube sme nechávali na neho. Po poslednom zápase sezóny doma so Stropkovom nám oznámil, že 
končí. Zobral som to na vedomie a začal sa obzerať po novom trénerovi,“ vyjadril sa predseda OŠFK Peter 
Dugas. 

Šarišania rozhodili siete a začali sa obzerať po novom lodivodovi. Zatiaľ však žiadneho nemajú. 



„Sú viacerí kandidáti. V najbližších dňoch sa pre jedného z nich rozhodneme. Keďže v piatok začíname 
prípravu a hneď cez víkend hráme prvý zápas v Poľsku, do konca tohto týždňa chceme mať trénerskú otázku 
vyriešenú,“ dodal Dugas. 

Kým zdravie slúži, chce hrať 
Aj misia Ľuboša Ontka v Spišskej Novej Vsi bola úspešná, pretože s mladým mužstvom vybojoval piatu 

pozíciu. Ontko takisto skončil z vlastnej iniciatívy. „Keďže futbal ma stále veľmi baví a zdravie mi slúži, rozhodol 
som sa, že aj napriek vyššiemu veku budem pokračovať v aktívnej kariére. Ako hrajúci tréner budem pôsobiť v 
Kluknave, ktorá účinkuje v piatej lige. Je to súťaž, na ktorú si ešte trúfam,“ vysvetlil svoje rozhodnutie ukončiť 
pôsobenie na Spiši Ontko, ktorý v tomto roku oslávil okrúhle 50. narodeniny. 

Dieru po jeho odchode by mal zaceliť 27-ročný Štefan Markulík, ktorý bol vlani Ontkovým hrajúcim asistentom. 
„Už v závere sezóny som mu nechal voľnú ruku a svojej úlohy sa zhostil veľmi dobre. Futbal už aktívne nechce 
hrávať a aktuálne si robí trénerskú A-licenciu. Pre Spišskú by bolo priveľkým luxusom držať až dvoch trénerov. 
Števo je mladý a perspektívny a na túto pozíciu sa hodí,“ dodal Ontko. RÓBERT ANDREJOV 

Foto: 
Desiatnik povedie Vranov Foto: Presov.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

7. HUMENNÉ RABOVALO VO VRANOVE, NA LANE AJ BRATIA ŠUĽÁKOVCI 
[09.07.2019; Noviny Východu; šport; s. 28; Jakub Bobovič] 

 
 

Do mužstva pribudlo šesť hráčov. Štyria z nich prichádzajú z Vranova. 
HUMENNÉ Futbalisti Humenného majú za sebou už tri prípravné stretnutia. V prvých dvoch, ktoré odohrali na 

turnaji v Medzilaborciach, zdolali Raslavice (5:0) a Medzilaborce (3:2) a stali sa celkovými víťazmi turnaja. Hneď v 
úvode prípravy sa v drese Humenného predstavilo niekoľko nových hráčov. Okrem šestice posíl, nastala v 
Humennom zmena aj na poste trénera, kde doterajšieho kormidelníka Jozefa Škrlíka nahradil Peter Košuda, 
naposledy tréner Vranova nad Topľou. O zmenách v mužstve, ako aj na pozícii trénera, sme sa porozprávali s 
manažérom klubu Vladimírom Vasilenkom. 

Prípravu na novú sezónu ste odštartovali víťazstvom na Festivale kultúry a športu v Medzilaborciach, kde ste 
zdolali Raslavice a vo finále aj domáce Medzilaborce. Ako hodnotíte tento turnaj, ako aj výsledok, ktorý ste na 
ňom dosiahli? 

Už v predstihu sme dostali pozvánku na tento tradičný futbalový turnaj, ktorú sme s radosťou prijali a zároveň 
sme to brali ako možnosť vyskúšať hlavne mladších futbalistov z dorastu, ktorí sa k áčku pripojili do letnej 
prípravy. Zápasy s Raslavicami a Medzilaborcami sme výsledkovo, ale aj herne zvládli, partia nových hráčov sa 
počas týchto dvoch dní bližšie spoznala, v nedeľu sme si aj zatrénovali na krásnom ihrisku v Borove takže víkend 
strávený v Medzilaborciach môžem hodnotiť ako vydarený. 

Po skončení uplynulej sezóny došlo v Humennom k zmene trénera, keď Jozefa Škrlíka vystriedal Peter 
Košuda. Ako prišlo k tejto zmene? 

Vedenie klubu sa rozhodlo po skončení súťažného ročníka k zmene na trénerskom poste, takže to beriem ako 
fakt. Jožko Škrlík odviedol počas jarnej časti skvelú robotu, za čo by som sa mu chcel aj touto formou poďakovať 
a zaželať mu len všetko dobré. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre Petra Košudu? 
Pokiaľ viem, tak správna rada FK Humenné mala v hľadáčiku viaceré známe mená, medzi ktorými bol aj 

tréner Košuda. Práve jeho výsledky práce v kluboch, kde pôsobil, boli zrejme tým, čo presvedčilo vedenie klubu 
na obsadenie trénerského postu v FK Humenné. Verím, že sa novému trénerovi bude u nás dariť. 

Zmeny nastali aj v hráčskom kádri. Doposiaľ ste zverejnili príchod štyroch posíl. Mužstvo posilnili bratia Peter 
a Pavol Šuľákovci, ako aj Roman Kovalčík a Maroš Jakubov. Čo si od týchto hráčov sľubujete? 

Najviac nás v jarnej časti tlačila topánka v defenzíve, preto sme potrebovali riešiť hlavne tieto posty. S bratmi 
Šuľákovcami som bol dohodnutý už v zime na tom, že v novej sezóne by som ich rád privítal v našom klube. Som 
veľmi rád, že takíto skvelí futbalisti, ale hlavne aj výborní ľudia budú obliekať náš dres. Roman Kovalčík by mal 
zaplátať dieru po odchode Dušana Janka. Maroš Jakubov je u nás jediný klasický ´hroťák´, od ktorého 
očakávame góly. V Medzilaborciach odohral jeden zápas a presadil sa dvakrát. Verím, že sa všetkým bude u nás 
dariť. 

V prípravnom stretnutí nastúpil proti Raslaviciam v drese Humenného aj stredopoliar Lukáš Kulich. Rátate pre 
nový ročník aj s ním? 

Tak ako s bratmi Šulákovcami, tak aj s Lukášom Kulichom som bol dohodnutý na jeho príchode už počas 
jarnej časti. Som veľmi rád, že taký hráč a zároveň skvelý zabávač, akým Kuľo bezpochyby je, bude pôsobiť u 
nás v Humennom. 

Je v hre aj príchod ďalších posíl, alebo už máte káder uzavretý? Ktoré pozície by ste ešte chceli posilniť? 
Do kádra pribudol aj skúsený Marek Mihok z Vranova nad Topľou, ktorý už v minulosti v Humennom pôsobil. 

Hosťovanie sa skončilo Paľovi Ruskovskému, s ktorým sme sa dohodli na ďalšej spolupráci, pred pár dňami sme 
spečatili jeho prestup z Trebišova. 



Taktiež som rád, že sa nám podarilo dohodnúť s naším najlepším strelcom Filipom Serečinom, ktorý bude 
súčasťou nášho tímu aj v novom súťažnom ročníku. Posilniť by sme sa mali aj na brankárskom poste, kde by mal 
byť jednotkou Dávid Slávik z Michaloviec a v hre je ešte jedno meno na post krajného obrancu. 

Mužstvo doposiaľ opustili obranca Dický a útočník Janko. Nebola snaha ich udržať? S kým ďalším nerátate 
pre novú sezónu? 

Samozrejme, že sme urobili maximum, aby títo dvaja hráči ostali v Humennom. Dici sa rozhodol pomôcť 
rodnej Snine, Dušan Janko nedokázal skĺbiť pracovné povinnosti s futbalom, a tak sa vrátil bližšie domov. V 
Humennom skončil Matheus Goncalves, ktorému sa skončilo hosťovanie, na prestup do Lackoviec odišiel Lukáš 
Krajník a Marcel Balog. To, kto ostane a kto nie, je v kompetencii trénera Košudu. 

V druhej polovici júla privítate na domácom trávniku výber anglického West Hamu do 23 rokov. Ako sa vám 
podarilo zrealizovať toto prípravné stretnutie a prilákať na horný Zemplín súpera takéhoto rangu? 

Všetci sa už veľmi tešíme na tento zápas, vstupenky sú v predpredaji, míňajú sa rýchlo. Verím, že humenský 
fanúšik si nájde cestu na náš nový štadión. To, ako sa nám to podarilo, je na dlhšiu debatu. Hlavne komu môžem 
poďakovať, že v Humennom privítame West Ham, je Roman Šimko z Košíc, ktorý mi s tým veľmi pomohol. 

V mužstve máte niekoľko hráčov so skúsenosťami z vyššej súťaže, v podobe stredopoliara Skvašíka a 
útočníka Serečina dokonca hráčov, ktorí okúsili aj našu najvyššiu súťaž. Nedá sa preto neopýtať, aké budú ciele 
Humenného v budúcej sezóne? 

Priznám sa, že do klubu som nešiel s tým, aby sme hrali v strede tabuľky. Naše ciele sú jasné – atakovať 
horné poschodia tretej ligy a prilákať na štadión čoraz viac náročného diváka. Práve mená ako Skvašík, Serečin, 
Kulich, Ruskovský, Voroňák, ale aj iní by mali byť zárukou dobrého pre oko diváka atraktívneho futbalu. 

Prvý menovaný, a teda stredopoliar Jozef Skvašík, utrpel počas zimnej prestávky nepríjemné zranenie. Ako je 
na tom s rehabilitáciou? Kedy by mohol naskočiť do plnej záťaže? 

Skvašo sa podrobil koncom februára plastike kolena. Po štyroch mesiacoch rekonvalescencie sa zapojil do 
tréningového procesu. Zatiaľ trénuje individuálne no verím, že keď všetko pôjde dobre, tak začiatkom septembra 
by mohol vybehnúť na trávnik v súťažnom stretnutí. Vidím na ňom, ako veľmi túži po skorom návrate na ihrisko. 
Futbal je jeho život a som nesmierne rád, že práve takýto výborný hráč a dobrý človek je súčasťou nášho tímu. 

Na predsezónne prognózy je ešte skoro, napriek tomu, do súťaže pribudnú z druhej futbalovej ligy Prešov a 
Lipany a svoju silu budú mať aj tradičné mužstvá, ako Vranov nad Topľou, Snina, Stropkov či Spišská Nová Ves. 

Béčkom druholigových Košíc budú Giraltovce a v podobe Kalše a rezervy Popradu pribudnú dve 
konkurencieschopné mužstvá. Bude súťaž vyrovnanejšia ako v uplynulom ročníku? 

Jednoznačne áno. Tretia liga bude pre divákov atraktívna a pre družstvá náročná. Vyzerá to na veľmi dobré 
zápasy. 

Verím, že sa diváci budú futbalom baviť, veď práve kvôli nim robíme najkrajší šport na svete, akým futbal 
určite je. 

Jakub Bobovič 
Foto: 
Tímová fotografia z turnaja v Medzilaborciach. Foto: FB FK Humenné 
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8. Policajti si posvietia na lekárničky a vedomosti vodičov z poskytnutia prvej 

pomoci 
[09.07.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 

 
https://kosice.dnes24.sk/policajti-si-posvietia-na-lekarnicky-a-vedomosti-vodicov-z-poskytnutia-prvej-
pomoci-335368 

 
 

„Bezpečné letné prázdniny“ – to je názov pre preventívne aktivity realizované počas letných prázdninových 
dní, ktoré preveria v Košickom kraji. 

„Cieľom akcie Bezpečné letné prázdniny je predchádzať nebezpečným patologickým javom a najmä 
nepriaznivým dopravným situáciám. Z uvedeného dôvodu sú vykonávané preventívne akcie zamerané na 
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky nemotorovými a motorovými účastníkmi,“ informovala košická policajná 
hovorkyňa Jana Mesárová. 

V dňoch od 8. do 12. júla 2019 na cestách Košického kraja prebieha celokrajská dopravno-preventívna akcia 
za účasti Policajného zboru a zástupcov Slovenského Červeného kríža zameraná na preverenie úrovne 
vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou, obsah a druhy lekárničiek pre 
cestnú dopravu. 

Cieľom tejto aktivity je predchádzať a eliminovať počet obetí v cestnej premávke. Preventívne aktivity sa budú 
realizovať na týchto miestach: 

- KR PZ Košice – 11. júla v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. 
- parkovisko na Watsonovej ulici v Košiciach 
- zjazd Hlinkova – Prešovská ulica v Košiciach 
- OR PZ Košice – 11. júla v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. 

https://kosice.dnes24.sk/policajti-si-posvietia-na-lekarnicky-a-vedomosti-vodicov-z-poskytnutia-prvej-pomoci-335368
https://kosice.dnes24.sk/policajti-si-posvietia-na-lekarnicky-a-vedomosti-vodicov-z-poskytnutia-prvej-pomoci-335368


Košice – Barca na ul. Osloboditeľov 
- OR PZ Košice – okolie – 09. júla od 08.00 hod. do 12.00 hod. 
- na ceste I/16 odpočívadlo Drienovec 
- na ceste 1/19 Dargovský priesmyk 
- OR PZ Michalovce – 11. júla od 08.00 hod. do 10.00 hod. 
Zemplínska Šírava – časť Biela hora 
- OR PZ Spišská Nová Ves – 11. júla v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. 
- na Duklianskej ulici pri stanici technickej kontroly v Spišskej Novej Vsi 
- križovatka ulíc Gorkého-Brezova- Kamenný potok v Spišskej Novej Vsi 

Ilustračné foto, TASR 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 
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9. DRUHÁ LIGA DOBROU ŠKOLOU PRE MLADÍKOV 
[08.07.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 28; Dominika Mariňáková] 

 
 

Dominika Mariňáková, dominika.marinakova@petitpress.sk 
O pokračovanie série pôsobenia MŠK Žilina na Československom pohári sa tento rok postaral tréner Peter 

Černák. Spolu s výberom U17 triumfoval v celoslovenskej I. lige mladšieho dorastu a reprezentoval Slovensko vo 
federálnom meraní síl. Svoju štvrtú sezónu v MŠK Žilina začne ako šéftréner projektu, ktorý zahŕňa druholigový 
B-tím a celok U19. 

Ako ste zareagovali, keď prišla ponuka od vedenia klubu, posunúť sa k B-tímu? 
Potešilo ma to. Som vďačný za šancu viesť béčko, respektíve celý projekt. Budem sa snažiť nesklamať 

dôveru, využiť šancu a presvedčiť klub o tom, že urobil správne rozhodnutie. 
Mužstvo začalo s prípravou v posledný júnový týždeň. V akej fáze sa momentálne nachádzate? 
Dokončili sme druhý týždeň prípravy. Všetko ide podľa plánu, od tréningového procesu až po zápasy. Zatiaľ 

sme spokojní, príprava je však jedna vec a súťaž druhá. Uvidíme ako budeme spokojní s fungovaním počas 
majstrovskej súťaže. 

Akých hráčov máte aktuálne k dispozícii? 
Momentálne sa pripravujú hráči narodení v rokoch 1999, 2000, 2001. Od 10. júla sa k nám pripoja aj hráči z 

nedávnej U17-tky. Tí mali dlhšiu dovolenku, lebo sa im pretiahla sezóna. Hrali o Česko-slovenský pohár. 
Trénovali s vami aj nejakí hráči z áčka, ktorí neodišli na sústredenie do Slovinska? 
Ja to neberiem ako áčko a béčko. Sú to hráči MŠK Žilina, ktorí sú zapojení do tréningového procesu. Snažíme 

sa s nimi čo najlepšie pracovať, aby výkonnostne rástli a boli pripravení, keď ich tréner z prvého tímu povolá. 
Prepojenie A a B-tímu je v MŠK dosť úzke. Bavili ste sa už s trénermi áčka o vzájomnom fungovaní? 
Na konci sezóny sme mali stretnutie, niektoré veci sme si už povedali. 
Budeme komunikovať podľa potreby neustále a riešiť vzniknuté situácie operatívne. 
Navyše, dohodli sme sa s vedením klubu, akú by prepojenie malo mať formu a pravidlá. 
Do klubu prišiel mladý Rus Vladimír Filippov, ktorý bol prezentovaný ako príchodzí do mužstva rezervy. Už sa 

zapojil do prípravy? 
Áno, už 24. júna. Podpísal kontrakt, takže už je náš. Budeme sa snažiť, aby sa na neho čo najrýchlejšie 

nalepili naše veci. Určite má predpoklady, byť zaujímavým hráčom. 
V uplynulej sezóne muselo béčko zachraňovať druhú ligu. Čo bude cieľom v tej nasledujúcej? 
Druhá liga je ťažká a kvalitná súťaž pre našich mladých hráčov. Bude to pre nich dobrá škola. Je v nej veľa 

kvalitných mužstiev, ktoré majú skúsených hráčov. 
My máme káder mladých hráčov v béčku, ktorý budeme využívať a po dohode s trénerom áčka, bude 

doplnený hráčmi z prvého tímu. Keď príde pomoc z áčka, bude vždy vítaná. 
Budeme sa snažiť prebudiť v chalanoch túžbu prejaviť sa a využiť svoj potenciál v druholigovej súťaži, 

neustále pracovať na rozvoji hráčov v projekte a pripravovať hráčov pre potreby prvého tímu. Na aké tabuľkové 
postavenie to bude, ukáže až samotná súťaž. 

Pre vás bola uplynulá sezóna majstrovskou, s výberom U17 ste získali slovenský titul. Viacero chalanov však 
bude pod vami pôsobiť aj naďalej… 

Keďže projekt je spojením B-tímu a devätnástky, oni sa v podstate plynulo zaradili do projektu. Ktorí na to 
budú mať, môžu nakuknúť aj do druholigovej súťaže. 

Projekt je spojením týchto dvoch celkov preto, aby chalani boli čo najskôr a čo najlepšie nachystaní na 
prechod do mužského futbalu. 

Dlhodobým cieľom MŠK Žilina je vychovávať mladých futbalistov, ktorí sa následne posúvajú ďalej. Má niekto 
zo súčasných mladíkov potenciál presadiť sa, výraznejšie sa ukázať? 

Som presvedčený, že je tu veľa chalanov, ktorí majú na to, aby skôr či neskôr dostali priestor aj v prvom tíme. 
Budem veľmi rád, keď to bude čo najrýchlejšie. 

Chalani majú veľkú kvalitu, ale je na nich, ako sa zhostia príležitosti, presvedčiť o tom v druholigových 
zápasoch. Aby mali tréneri z áčka dôvod povolať ich tam. 

Máte v príprave aj nejakých zaujímavých zahraničných hráčov? 



Určite áno. Trénuje s nami Luka Lochoshvili, David Kurminowski, máme zaujímavého hráča Baba Hamza z 
Ghany. Teraz prišiel spomínaný Vladimír Filippov. No už keď sú v MŠK, sú to naši hráči a snažíme sa o ich 
rozvoj. Nedelíme to na cudzích a domácich. Sú tu a my sa snažíme o ich napredovanie. 

Vaším asistentom je Pavol Staňo, pri výbere U19 pôsobí dvojica Norbert Guľa - Mário Pečalka. Ako funguje 
vaša spolupráca? 

V prvom rade budeme kolegovia a jeden tím. Verím tomu, že naša spolupráca bude bezproblémová. 
Budem sa snažiť, aby každý cítil spoluzodpovednosť za tréningový proces a napredovanie chalanov. Každý 

dostane svoju dôležitosť a priestor na realizáciu. Všetci budeme zodpovední za to, ako to bude nakoniec vyzerať. 
Peter Černák povedie šéftréner projekt MŠK Žilina - B-tím a výber do 19 rokov. foto: Ján Mintál 
Výsledky prípravných zápasov MŠK Žilina B 
* MŠK Žilina B - Trenčín 3:2 (3:1) 
Góly MŠK: Gerebenits 2, Kurminowski. 
Zostava MŠK (1. polčas): Vajs - Suľa, Krkoška, Lochoschvili, Petrák - Gono, Chríbik, Farský - Gerebenits, 

Kurminowski, Rusnák. 
Zostava MŠK (2. polčas): Vajs - Šušolík, Krkoška, Nagy, Petrák - Filippov, Chríbik, Mráz - Gerebenits, 

Kurminowski, B. Hamza. 
* Spišská Nová Ves - MŠK Žilina B 2:3 (1:3) 

Góly MŠK: Goljan 2, Kurminowski. Zostava MŠK (1. polčas): Vajs - Šušolík, Nagy, Lochoschvili, Petrák - 
Chríbik, Gono, Holáň - Filippov, Kurminowski, Goljan. 

Zostava MŠK (2. polčas): Seman - Suľa, Krkoška, Nagy, Ďurana - Farský, Gono, Holáň - Rusnák, Gerebenits, 
B. Hamza. 
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10. Dôchodkyňa vrazila bicyklom do auta 
[08.07.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Redakcia] 

 
 

Redaktor: "Vyše 70-ročná žena skončila s ťažkými poraneniami v nemocnici. V centre Spišskej Novej Vsi 

vrazila do bočnej strany auta, ktoré odbočilo z hlavnej cesty. Dôchodkyňa išla navyše cez priechod pre chodcov 
na bicykli. Nevedno prečo si vozidlo pred sebou nevšimla. Po páde na zem žena utrpela poranenia hlavy a 
podozrenie na zlomeninu. Záchranári ju po ošetrení previezli do nemocnice." 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Juniorská reprezentácia v medzištátnom stretnutí štvrtá, z jednotlivcov 

vyhral Paulíny 
[08.07.2019; hnonline.sk; Aktuality; 16:14; Gabriel Bogdányi] 

 
https://rungo.hnonline.sk/aktuality/1971476-juniorska-reprezentacia-v-medzistatnom-stretnuti-stvrta-z-
jednotlivcov-vyhral-pauliny 

 
 

Slovenská juniorská reprezentácia obsadila v medzištátnom štvorstretnutí s Maďarskom, Českom a 
Slovinskom v Olympijskom a športovom parku v maďarskom Győri 4. miesto. Zvíťazili Česi pred domácou 
reprezentáciou. Štvrtí skončili slovenskí chlapci (iba o 8 bodov za Slovinskom) aj dievčatá. V porovnaní s minulým 
rokom vo Vyškove bol duel juniorských výberov ochudobnený o Poľsko. 

O jediné slovenské individuálne víťazstvo sa v behu na 1500 m postaral Andrej Paulíny, zverenec Pavla 
Sloukuv AK ZŤS Martin. Bronzový z vlaňajších ME do 18 rokov a z EYOF 2017 vyhral časom 4:00,80 min o 97 
stotín pred Martinom Kovačechom, synom bývalého slovenského reprezentanta na 3000 m prekážok Milošom 
Kovačechom (8:37,10 v roku 1996). Tretí skončil Maďar Tamás Ványi (4:02,38). Vlani v juniorskom päťstretnutí 
vo Vyškove vyhrali slovenské nádeje trikrát - Gajanová na 800 m, Zapletalová na 400 m prekážok a Baran v guli. 

Až dve medailové umiestenia si vybojoval v Györi talentovaný spišský prekážkar Matej Baluch. Zverenec 
Edmunda Kováča skončil najskôr druhý na stodesiatke časom 13,89 za Slovincom Demšarom (13,72), keď len 
o jedinú stotinku zastal za vlastným slovenským juniorským rekordom z nedávneho slovenského šampionátu 
v Bratislave. Osemnásťročný Baluch z AŠK Slávia Spišská Nová Ves potom finišoval ešte tretí na 400 m 

prekážok za 53,14. 
Druhú priečku pre slovenský tím vybojovala v behu na 3000 m Elena Dušková (9:52,94, tréner Marcel 

Lopuchovský), ktorú predstihla len suverénne Slovinka Klara Lukanová (9:16,42). Jediného premožiteľa našiel aj 
oštepár Patrik Michalec, ktorý hneď úvodným pokusom dosiahol svoj najdlhší hod v súťaži 66,44 m. Viac ako 
zverenec Jozefa Hanušovského hodil len Čech Martin Florián (69,40). Tretiu priečku si na 100 m vybojoval 

https://rungo.hnonline.sk/aktuality/1971476-juniorska-reprezentacia-v-medzistatnom-stretnuti-stvrta-z-jednotlivcov-vyhral-pauliny
https://rungo.hnonline.sk/aktuality/1971476-juniorska-reprezentacia-v-medzistatnom-stretnuti-stvrta-z-jednotlivcov-vyhral-pauliny


Samuel Sloboda (tréner Michal Škvarka), o osobný rekord 10,81 ho obral prisilný vietor do chrbta (+2,8 m/s). Na 
tretích priečkach skončili aj obe štafety na 4 x 100 m - chlapčenská v zložení R. Jelínek, Sloboda, J. Benda, 
Baluch a dievčenská v zostave Kaliašová, Kubaščíková, Ondrejková, D. Tomková. 

O limit EA 21,70 na juniorské ME v Borase sa na 200 pokúšali Jakub Benda a Oliver Murcko, obaja však za 
nominačným časom tesne zaostali - o 8, resp. 11 stotín, no fúkal im do chrbta aj vietor o desatinu silnejší ako 
povolené 2 m/s. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Na výstave Spišská paleta budú diela členov Art klubu 
[08.07.2019; dobrenoviny.sk; 12:34; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/167580/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela-clenov-art-klubu 

 
 

Cieľom Art klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky 
svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a takýchto výstavách. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Spišská Nová Ves 8. júla (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne 

zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje vernisáž výtvarných diel pod názvom Spišská paleta. 
„Výstavu malieb sprístupníme vo štvrtok o 16.30 h v našich výstavných priestoroch,“ uviedla Miriama Bukovinská 
zo SOS. 

Svojimi dielami sa návštevníkom predstaví 11 členov tamojšieho Art klubu, výstava predstavuje prierez ich 
tvorby, pričom ide o najnovšie formy ich výtvarného prejavu. Vystavené však budú aj staršie diela, ktoré verejnosť 
ešte nemala možnosť vidieť. „Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským maliarskym 
rukopisom. Návštevníci budú môcť u nás vidieť zobrazenia obľúbených prírodných scenérií nielen zo Spiša, ale aj 
iných regiónov,“ priblížila Bukovinská. 

Cieľom Art klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky 
svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a takýchto výstavách. SOS verí, že táto kolekcia podnieti 
nadšencov umenia k vlastnej tvorivej činnosti. Výstava potrvá v priestoroch osvetového strediska do 11. augusta, 
rozšírená kolekcia diel bude neskôr sprístupnená v kaštieli v Spišskom Hrušove a v novembri poputuje do 
Podtatranskej knižnici v Poprade. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Triumf mladých enviroreportérov: Na medzinárodnom fóre viedli príspevky 

zo Slovenska! 
[08.07.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:45; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/849862/triumf-mladych-enviroreporterov-na-medzinarodnom-fore-viedli-
prispevky-zo-slovenska/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Päť prvých a jedno druhé miesto získali slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie v medzinárodnom 

kole súťaže Young Reporters for the Environment. 
Príspevky slovenských reportérov triumfovali v konkurencii viac ako 200 príspevkov z 36 krajín sveta. 

Slovensko sa stalo najúspešnejšou krajinou. Ako informovala koordinátorka projektu pre Slovensko Klaudia 
Medalová, reportéri a reportérky ocenení v medzinárodnom kole spracovali témy Kolačínsky potok v Novej 
Dubnici, svetelné znečistenie, upcyklované nákupné vrecká ako alternatíva jednorazových, inšpiratívny príklad z 
trhoviska Miletičova v Bratislave, chov včiel v areáli gymnázia v Prešove a iniciatíva za bezslamkovú Spišskú 
Novú Ves. 

Otvoriť galériu 
“Ocenenie medzinárodnej poroty si veľmi vážime. Potvrdzuje, že máme mimoriadne šikovných žiakov i 

pedagógov a že mladým ľuďom veľmi záleží na dobrom životnom prostredí. V roku, keď bola klimatická aktivistka 
Greta Thunbergová nominovaná na Nobelovu cenu a desaťtisíce ľudí na celom svete žiadajú politikov, aby 
klimatickú krízu vyhlásili za top prioritu, nás to teší dvojnásobne. Snažíme sa, aj keď v malom, ísť príkladom, že 
aktivizmus za životné prostredie sa dá spojiť s konštruktívnym prístupom na lokálnej úrovni,” uviedla Medalová. 
Otvoriť galériu 

https://www.dobrenoviny.sk/c/167580/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela-clenov-art-klubu
https://www.cas.sk/clanok/849862/triumf-mladych-enviroreporterov-na-medzinarodnom-fore-viedli-prispevky-zo-slovenska/
https://www.cas.sk/clanok/849862/triumf-mladych-enviroreporterov-na-medzinarodnom-fore-viedli-prispevky-zo-slovenska/


Prvé miesta získali v súťaži v kategórii 11 až 14-ročných reportérov Hana Noščáková zo Súkromnej základnej 
školy waldorfská v Bratislave za fotoreportáž Tajný život trhoviska a Jakub Benčo s Petrom Vavrincom zo 
Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici za video Prejav mi, prosím, úctu. V rovnakej vekovej kategórii pridelila 
porota prvé miesto článku Skutočné eko, ktorý napísali Izabela Beganová, Valentína Šatánková, Ella Maukdin, 
Ema Vosejpková a Lea Kocúrová z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. 

Prvenstvo medzi 15 až 18-ročnými reportérmi za článok Včely v meste: malý hmyz, veľký problém získali 
Tomas Bartle, Karolína Mathiová, Laura Rinďová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. V rovnakej 
vekovej kategórii triumfovalo video Kam sa stratila tma tria nezávislých reportérov Mária Jánošiková, Michal 
Mazánik a Tamara Eliašová. 

Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si odniesla 
druhé miesto v kategórii 19 25-ročných reportérov za článok Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na Slovensku. 

Foto: 
Príspevky slovenských reportérov triumfovali v konkurencii viac ako 200 príspevkov (ilustračné foto). Zdroj: 

iStockphoto 
Fotografia z článku Včely v meste: malý hmyz, veľký problém. Zdroj: Young Reporters, Tomas Bartle, Karolína 

Mathiová, Laura Rinďová 
Fotografia Tajný život trhoviska získala 1. miesto v národnom aj medzinárodnom kole súťaže Mladých 

reportérov. Zdroj: Young Reporters, Hana Noščáková, Jakub Benčo, Peter Vavrinec 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Vranovčanka po nakazení kliešťom chytila boreliózu. Už však opäť víťazí 
[08.07.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Danica Božová] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22163148/vranovcanka-po-nakazeni-kliestom-chytila-boreliozu-uz-vsak-
opat-vitazi.html 

 
 

Na cestnom behu Bančanská desiatka triumfovali Rasčupkin a Krištanová. 
BANSKÉ. Východoslovenská veľká cena vytrvalcov ( VVCV) pokračovala prvú júlovú nedeľu v obci Banské v 

okrese Vranov nad Topľou 24. ročníkom cestného behu Bančanská desiatka. 
Na 10 km dlhej trati vedenej po asfaltovej komunikácii v obci sa striedali náročné stúpania a klesania. Zo 146 

pretekárov na štarte do cieľa úspešne dobehlo 143. 
Najlepším Slovákom Medzevčan Herich 
S bežeckými podmienkami na trati si najlepšie poradil 29- ročný Ukrajinec Sergej Rasčupkin z Mukačeva. K 

prvenstvám na 20. ročníku a vlani teraz pridal tretie. 
"Som rád, že sa mi tu opäť podarilo zvíťaziť. Začal som v komfortnom tempe, potom som zrýchlil a odpútal 

som sa od súpera. Stúpania mi problém nerobia, pretože ja sa pokladám za bežca do vrchu, “ vyjadril sa o 
spôsobe dosiahnutia svojho triumfu spokojný víťaz. 

O poldruha minúty za Ukrajincom v organizátori v cieli privítali najrýchlejšieho Slováka. Bol ním cieľavedomý 
22- ročný Medzevčan Ludvig Herich. 

Sympatický mladík na seba už upozornil v úvodnej kapitole VVCV začiatkom marca v Blažiciach a teraz si rolu 
najlepšieho slovenského bežca na podujatí zopakoval opäť. 

"Bola tu silná konkurencia. Ja som však dosť rozbehnutý aj z predošlých pretekov a mám absolvovaných dosť 
tréningov. Preto sa mi na súťažiach beháva dobre. Začiatok bol pre mňa dobrý, držal som sa na čele s 
ukrajinským pretekárom. Potom však moje tempo trochu upadlo. Súťažil som tu prvý raz a nečakal som, že 
štyrikrát sa bude stúpať do kopca. Tieto stúpania boli dosť dlhé a náročné. Nakoniec som dobehol tak ako 
obvykle - zničený, ale šťastný. Skvelé preteky - do kopca síce makačka, ale už viem, čo mám ešte zaradiť do 
tréningu,“ dodal s úsmevom po dobehnutí spokojný vysokoškolák študujúci telesnú výchovu v Prešove. 

Bronz v celkovom poradí si na Spiš odniesol 30- ročný Vladimír Majerčák z Jogi teamu Harichovce. Neustále 
sa zlepšujúci pretekár - bežecký samouk čerpajúci rady iba z literatúry a internetu k športovým aktivitám 
motivoval i svoju priateľku, ktorá náročnú trať zvládla tiež, i keď sa jej pódiové umiestnenie vybojovať nepodarilo. 

Vo veteránskych kategóriách si prvenstvá vybojovali Tomáš Kamas zo Spišskej Novej Vsi (od 40 do 49 

rokov), Štefan Rácz z Kysaku ( od 50 do 59 rokov), Pavol Madár z TJ Obalservis Košice ( od 60 do 69 rokov) a 
Zoltán Pappz MBK Veľké Kapušany ( od 70 rokov). 

Víťazné repete Krištanovej po troch rokoch 
Medzi ženami od štartu až po cieľ presvedčivo dominovala 47- ročná Vranovčanka Magdaléna Krištanová. 
Stredoškolská učiteľka k triumfu na tomto podujatí pred troma rokmi pridala teraz ďalší. Okrem prvenstva v 

absolútnom poradí bez rozdielu veku si na svoje konto pripísala i veteránske - v kategórii od 40 do 49 rokov. 
Hoci sa divákom a súperom, ktorí ju stretávali po obrátkach na trati, zdalo, že beží v pohode, nebolo to celkom 

tak. 
"Bežala som tak, ako sa v tejto situácii dalo. Mala som väčšiu tréningovú pauzu, pretože som po nakazení 

kliešťom chytila boreliózu. Bola som nútená začať od začiatku. Pomaly sa dostávam do formy - na 10 km to ešte 
ide, ale na dlhších vzdialenostiach by to zrejme bolo náročnejšie,“ spresnila skromná bežkyňa, ktorá okrem 
rovesníčok za sebou nechala všetky súperky mladšie o celú generáciu. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22163148/vranovcanka-po-nakazeni-kliestom-chytila-boreliozu-uz-vsak-opat-vitazi.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22163148/vranovcanka-po-nakazeni-kliestom-chytila-boreliozu-uz-vsak-opat-vitazi.html


Striebro v celkovom poradí si vybehala ďalšia Vranovčanka - v civile riaditeľka ZŠ v Rudlove - 38- ročná 
Zuzana Stanovčáková, ktorá k tomuto kovu zároveň pridala prvenstvo v kategórii do 39 rokov. 

Na bronzovej priečke prekvapujúco dobehla tretia najstaršia v súťažnom poli žien podtatranská 56- ročná 
pretekárka Danica Božová, ktorá potvrdila ďalší paradox veku. Zároveň sa tešila z prvenstva v kategórii od 50 
rokov. 

Na pódium sa postavila i 38-ročná Košičanka Beáta Seligová Kopčáková, ktorá finišovala na štvrtej pozícii. 
Okrem vyššie spomenutých Krištanovej a Božovej si veteránske prvenstvo vybojovala i Košičanka Zlatka 

Semanová, ktorá zvíťazila v kategórii od 60 rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Košičan šoféroval s viac ako tromi promile, pri cúvaní opakovane vrazil do 

audi 
[08.07.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Dopravný servis z Košíc a okolia; 00:00; Monika Almášiová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22163175/kosican-soferoval-s-viac-ako-tromi-promile-pri-cuvani-
opakovane-vrazal-do-audi.html 

 
 

Ďalší viedli autá bez vodičákov. 
KOŠICKÝ KRAJ. Pred takmer dvoma týždňami bola vyhlásená celoslovenská dopravná akcia, ktorá bude 

podľa polície trvať až do odvolania. 
„Aj napriek avizovaným kontrolám a zvýšenému počtu policajtov na cestách počas uplynulého týždňa policajti 

na cestách Košického kraja odhalili až 40 vodičov pod vplyvom alkoholu, 15 z nich nafúkalo nad 1 promile. 
Zaznamenali sme 34 dopravných nehôd, z toho sedem bolo spôsobených pod vplyvom alkoholu. K piatim 
dopravným nehodám došlo minulý týždeň s účasťou chodca. Celkovo policajti zistili 1 373 priestupkov na úseku 
cestnej premávky," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Rekordér 
Počas predĺženého víkendu sedem vodičov šoférovalo pod vplyvom alkoholu, šiesti z nich mali nad jedno 

promile. 
Rekordérom sa stal Košičan, ktorý krátko po 21.00 hod. viedol vozidlo Škoda Fabia po Bajzovej ulici v 

Košiciach. 
Pri cúvaní opakovane narazil do zaparkovaného audi. 
„Potom sa snažil z miesta nehody ujsť, ale svedok udalosti mu to prekazil. Policajti po príchode na miesto 

vodiča podrobili dychovej skúške s pozitívnym výsledkom. Vodič nafúkal 1,45 mg/l alkoholu v dychu, čo je v 
prepočte 3,02 promile." 

Bez vodičáku, ale s alkoholom 
S 2,29 promile a bez vodičského oprávnenia si za volant sadol v piatok krátko pred polnocou ďalší muž. 
Medzi obcami Šemša a Hodkovce v okrese Košice-okolie ho zastavila policajná hliadka. 
„Ďalší z nezodpovedných vodičov bol 40-ročný Košičan, ktorý šoféroval s alkoholom v dychu vozidlo Renault 

na Palackého ulici aj napriek zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Tento vodič si vyslúžil obvinenie za trestný 
čin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Policajná hliadka Železničnej polície Košice vodiča podrobila dychovej 
skúške s výsledkom 0,33 mg/l alkoholu v dychu." 

Na odvahu si dal aj vodič nissanu, ktorého hliadka zastavila pri futbalovom ihrisku v obci Družstevná pri 
Hornáde. 

Koniec víkendu uzavrel s 1,40 promile. 
„Všetci nezodpovední vodiči boli zadržaní a umiestnení do cely policajného zaistenia. Za jazdu pod vplyvom 

alkoholu nad jedno promile už čelia obvineniu za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý im hrozí 
trest odňatia slobody až na jeden rok," doplnila Mésarová. 

Preventívne aktivity polície budú na týchto miestach 
KR PZ Košice - 11.07.2019 v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. 
1. parkovisko na Watsonovej ulici v Košiciach 
2. zjazd Hlinkova – Prešovská ulica v Košiciach 
OR PZ Košice – 11.07.2019 v čase od 09.00 hod. do 11.00 hod. 
Košice – Barca na ul. Osloboditeľov 
OR PZ Košice – okolie – 09.07.20196 od 08.00 hod. do 12.00 hod. 
1. na ceste I/16 odpočívadlo Drienovec 
2. na ceste 1/19 Dargovský priesmyk 
OR PZ Michalovce - 11.07.2019 od 08.00 hod. do 10.00 hod. 
Zemplínska Šírava – časť Biela hora 
OR PZ Spišská Nová Ves - 11.07.2019 v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. 
1. na Duklianskej ulici pri stanici technickej kontroly v Spišskej Novej Vsi 
2. križovatka ulíc Gorkého-Brezová- Kamenný potok v Spišskej Novej Vsi 

[Späť na obsah] 
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16. Hokejoví fanúšikovia predviedli svoje hokejbalové umenie: Na turnaji 

fanklubov najlepší Popradčania 
[08.07.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

 
https://poprad.dnes24.sk/hokejovi-fanusikovia-predviedli-svoje-hokejbalove-umenie-na-turnaji-fanklubov-
najlepsi-popradcania-335345 

 
 

Štrnásty ročník Hokejbalového turnaja fanklubov už pozná svojho víťaza. Na domácej pôde sa najlepšie darilo 
popradskému fanklubu. 

Trojdňový tradičný Hokejbalový turnaj fanklubov založil v roku 2006 predseda Fanklubu HK Nitra Ľuboš 
Gregor, ktorý dva roky na to tragicky zahynul pri autonehode. Odvtedy sa toto podujatie traduje aj ako Memoriál 
Ľuboša Gregora. Jeho štrnásty ročník sa počas uplynulého víkendu konal pod Tatrami a to s veľkým úspechom. 

Turnaj v piatok slávnostne otvorili okrem iných aj rodičia zakladateľa Júlia Gregorová a Ľubomír Gregor. 
Zúčastnilo sa ho desať fanklubov extraligy a prvej ligy z miest Poprad, Nitra, Martin, Kežmarok, Piešťany, Skalica, 
Košice, Spišská Nová Ves, Žilina a Liptovský Mikuláš, pričom absolútnym víťazom sa po troch hracích dňoch 

stal tím domáceho Popradu. 
Ohlasy na samotný turnaj boli, podľa slov spoluorganizátora Mariána Barillu, veľmi pozitívne. Za všetky hovorí 

Stano: „Gratulujem chlapci k prvému miestu na turnaji a zároveň sa chcem poďakovať za celý Martin za skvelý 
turnaj a za skvelú organizáciu a za skvelých ľudí okolo, čo sa starali, aby dopadol tak, ako dopadol. Bolo nám u 
vás super.“ 

Kompletné výsledky turnaja 
Štvrťfinále play-off (B1 – A4): 
Košice – Skalica 0:4 
Góly: 2. Baláž (Drgoň), 6. Drgoň, 20. Rekoš, 24. Drgoň 
Najlepší hráči turnaja z tímov Košice a Skalica: 
#33 Martin Kosaľ – Košice 
#14 Dominik Baláž – Skalica 
Štvrťfinále play-off (A1 – B4): 
Nitra – Žilina 5:4 po samostatných nájazdoch 
Góly: 3. Pelikán (Gubo), 4. Ďuračka (Ivančík), 4. Gubo (Martiška), 11. Baláška (Ivančík), rozhodujúci 

samostatný nájazd Baláška – 11. Vozár (Paiš), 12. Olejkár (Pekara), 12. Pavlorek (Sikora), 24. Paiš (Pavlorek) 
Najlepší hráči turnaja z tímov Nitra a Žilina: 
#82 Anton Kišev – Nitra 
#.. Gabriel Šuchter – Žilina 
Štvrťfinále play-off (B2 – A3): 
Poprad – Piešťany 2:0 
Góly: 13. Sminčák (Miškovič), 14. Lipták 
Najlepší hráči turnaja z tímov Poprad a Piešťany: 
#17 Matúš Lipták – Poprad 
#12 Denis Hrutka – Piešťany 
Štvrťfinále play-off (A2 – B3): 
Martin – Spišská Nová Ves 3:2 po predĺžení 

Góly: 15. Kunc, 18. Hubner (Čavajda), 27. Hubner (Čavajda) – 22. Rady (Novák), 24. Novák 
Najlepší hráči turnaja z tímov Martin a Spišská Nová Ves: 

#39 Peter Jurošek – Martin 
#3 Lukáš Svitana – Spišská Nová Ves 

O umiestnenie – o 9. miesto: 
Kežmarok – Liptvský Mikuláš 4:1 
Góly: 2. Gitl (Korvín), 12. Šterbák (Gitl), 15. Gitl (Dziak), 21. Gitl (Dziak) – 12. Rybarský 
Najlepší hráči turnaja z tímov Kežmarok – Liptovský Mikuláš: 
#92 Patrik Pristáš – Kežmarok 
#89 Mikuláš Majer – Liptovský Mikuláš 
Semifinále play-off: 
Skalica – Martin 4:1 
Góly: 2. Drgoň (Baláž), 15. Drgoň (T. Uličný), 24. Drgoň, 24. Rekoš (Baláž) – 8. Čavajda 
Semifinále play-off: 
Nitra – Poprad 1:2 
Góly: 12. Brat (Mrázik) – 24. P. Pešta (Miškovič), 24. Lipták (Kňurovský) 
O umiestnenie – o 3. miesto: 
Nitra – Martin 1:0 
Góly: 22. Ivančík (Brat) 

https://poprad.dnes24.sk/hokejovi-fanusikovia-predviedli-svoje-hokejbalove-umenie-na-turnaji-fanklubov-najlepsi-popradcania-335345
https://poprad.dnes24.sk/hokejovi-fanusikovia-predviedli-svoje-hokejbalove-umenie-na-turnaji-fanklubov-najlepsi-popradcania-335345


Finále: 
Skalica – Poprad 0:2 
Góly: 4. Hanečák (Janov), 16. Sminčák (Miškovič) 
Najlepší hráči turnaja: 
Najlepší brankár: #41 Martin Vlček – Skalica 
Najlepší obranca: #22 Pavol Brat – Nitra 
Najlepší útočník: #17 Matúš Lipták – Poprad 
Najlepší hráč: #17 Radovan Drgoň – Skalica 
Konečné poradie: 
1. Poprad 
2. Skalica 
3. Nitra 
4. Martin 
5. Košice 
6. Piešťany 
7. Spišská Nová Ves 

8. Žilina 
9. Kežmarok 
10. Liptovský Mikuláš 
Zdroj: poprad.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Košický kraj dal na inovácie v kultúre 100-tisíc eur 
[08.07.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-dal-na-inovacie-v-kulture-100-tisic-eur/1812223 

 
 

Košice 8. júl 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) 
Košický samosprávny kraj (KSK) rozdelí na inovatívne projekty vo svojich kultúrnych zariadeniach 100-tisíc 

eur. V rámci dotačného programu Terra Incognita vyhlásil kraj v tomto roku výzvu na predkladanie projektov 
Tradície inšpirujú inovácie.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová 

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
V rámci krajského dotačného programu mohol jeden projekt získať podporu maximálne 20 000 eur. O 

výsledkoch rozhodovala nezávislá komisia. Sprostredkovateľským orgánom výzvy je Agentúra na podporu 
regionálneho rozvoja. 

„Touto výzvou chceme podporiť najkvalitnejšie nápady, ktoré posilnia kultúrnu identitu a rozvoj kultúrneho 
turizmu, predovšetkým u mladej generácie. Teší nás, že sa do výzvy zapojilo 14 projektov z každého regiónu 
nášho kraja. Z nich sme vybrali šesť úspešných, ktoré spĺňali všetky kritériá,“ uviedol predseda KSK Rastislav 
Trnka. 

Víťazné projekty reprezentujú rôzne oblasti kultúry. Vďaka podpore bude Banícke múzeum v Rožňave vo 
svojej Geologickej bádateľni a Exteriérovej časti expozície baníctva a hutníctva Gemera prezentovať výrobky 
gemerských železiarní a zlievarní. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi z dotácie pretvorí nádvorie múzea na 

oddychovú zónu. Vo vestibule múzea pribudne dotykový panel s aplikáciou Provincia XVI Spišských miest – malá 
Európska únia. Partnerskú spoluprácu ideálne podchytilo Bábkové divadlo v Košiciach. S Divadlom Thália 
kooperuje na divadelnej inscenácii Tradičnosť substrátu v medzikulturálnej tvorbe a na experimentálnych 
workshopoch spolupracuje s Východoslovenskou galériou. Spiš Sight Spots je názov projektu Spišského 
osvetového strediska. Zameraný je na mladých talentovaných umelcov, ktorí môžu natočiť popularizačno-
dokumentárne spoty o pamätihodnostiach Spiša. Revitalizácia knižnice Východoslovenskej galérie zasa poteší 
milovníkov výtvarného umenia. Čaro Gemera objavíme v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave, kde 
vznikne zážitkovo-informačná záhrada ako miesto netradičného získavania informácií a zábavného trávenia 
voľného času pre mladú generáciu. 

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja na svoju činnosť získavajú 
financie aj prostredníctvom externých zdrojov podpory. „Za obdobie prvého polroka 2019 majú naše zariadenia 
schválených spolu viac ako 120 projektov za 711 000 eur, pričom kraj sa na týchto projektoch bude spolupodieľať 
sumou viac ako 80 000 eur,“ doplnil Trnka. Inštitúcie čerpajú prostriedky najmä z Fondu na podporu umenia, 
Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, dotačných schém Ministerstva kultúry SR či z cehraničného 
programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. V rámci trojročnej štatistiky Fondu na podporu umenia 
patria vo výške získaných finančných prostriedkov do prvej trojky najúspešnejších krajov. 

[Späť na obsah] 
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18. Na výstave Spišská paleta budú diela členov Art klubu 
[08.07.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela-clenov-art-klubu-cl690297.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 8. júla (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne 

zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje vernisáž výtvarných diel pod názvom Spišská paleta. 
„Výstavu malieb sprístupníme vo štvrtok o 16.30 h v našich výstavných priestoroch,“ uviedla Miriama Bukovinská 
zo SOS. 

Svojimi dielami sa návštevníkom predstaví 11 členov tamojšieho Art klubu, výstava predstavuje prierez ich 
tvorby, pričom ide o najnovšie formy ich výtvarného prejavu. Vystavené však budú aj staršie diela, ktoré verejnosť 
ešte nemala možnosť vidieť. „Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským maliarskym 
rukopisom. Návštevníci budú môcť u nás vidieť zobrazenia obľúbených prírodných scenérií nielen zo Spiša, ale aj 
iných regiónov,“ priblížila Bukovinská. 

Cieľom Art klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky 
svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a takýchto výstavách. SOS verí, že táto kolekcia podnieti 
nadšencov umenia k vlastnej tvorivej činnosti. Výstava potrvá v priestoroch osvetového strediska do 11. augusta, 
rozšírená kolekcia diel bude neskôr sprístupnená v kaštieli v Spišskom Hrušove a v novembri poputuje do 
Podtatranskej knižnici v Poprade. 

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

 
 

19. Na výstave Spišská paleta budú diela členov Art klubu 
[08.07.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela/406005-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
Cieľom Art klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky 

svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a takýchto výstavách. 
Spišská Nová Ves 8. júla (TASR) - Spišské osvetové stredisko (SOS) v Spišskej Novej Vsi, kultúrne 

zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravuje vernisáž výtvarných diel pod názvom Spišská paleta. 
„Výstavu malieb sprístupníme vo štvrtok o 16.30 h v našich výstavných priestoroch,“ uviedla Miriama Bukovinská 
zo SOS. Svojimi dielami sa návštevníkom predstaví 11 členov tamojšieho Art klubu, výstava predstavuje prierez 
ich tvorby, pričom ide o najnovšie formy ich výtvarného prejavu. Vystavené však budú aj staršie diela, ktoré 
verejnosť ešte nemala možnosť vidieť. „Maliari sa prezentujú originalitou rôznych pohľadov na svet a svojským 
maliarskym rukopisom. Návštevníci budú môcť u nás vidieť zobrazenia obľúbených prírodných scenérií nielen zo 
Spiša, ale aj iných regiónov,“ priblížila Bukovinská. Cieľom Art klubu je združovať aktívnych záujemcov o rôzne 
výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na workshopoch, plenéroch a 
takýchto výstavách. SOS verí, že táto kolekcia podnieti nadšencov umenia k vlastnej tvorivej činnosti. Výstava 
potrvá v priestoroch osvetového strediska do 11. augusta, rozšírená kolekcia diel bude neskôr sprístupnená v 
kaštieli v Spišskom Hrušove a v novembri poputuje do Podtatranskej knižnici v Poprade. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Hudba, vernisáž či divadlo: Aj takéto akcie ponúka tento týždeň v Spišskej 
[08.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-
335350 

 
 

Ste s nimi oboznámení? Vyselektovali sme naj podujatia tohto týždňa v našom meste. Čo radíme zažiť? 
Davey by to tak chcel 
8. až 11. júla 2019 o 19:30, Divadlo Kontra 

https://www.24hod.sk/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela-clenov-art-klubu-cl690297.html
http://www.teraz.sk/regiony/na-vystave-spisska-paleta-budu-diela/406005-clanok.html
https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-335350
https://spisska.dnes24.sk/hudba-vernisaz-ci-divadlo-aj-taketo-akcie-ponuka-tento-tyzden-v-spisskej-335350


Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, okrem pokušeniu a malých 
rozhodnutiach, ktoré majú veľké následky. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 
„Kamene vo vreckách“, ktorý sa hral v Kontre viac ako 10 rokov. 

Hravá príroda 
9. a 10. júla 2019 o 14:00, Múzeum Spiša 
Vyskúšať prácu botanika, zoológa a geológa, získať praktické poznatky o našej prírode a vyrobiť si niečo 

originálne na pamiatku si budete môcť v utorok a v stredu poobede v Múzeu Spiša. Vzdelávací program je určený 
pre všetky deti. Väčšie skupiny sa musia prihlásiť vopred. 

Spišská paleta – vernisáž 
11. júla 2019 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Vernisáž diel neprofesionálnych výtvarníkov, členov ART klubu. Výstava predstavuje ich najnovšiu tvorbu za 

rok 2018/2019. Výstavu si môžete pozrieť do 11. augusta 2019 v pracovné dni v čase 7:30 – 15:30 hod. 
Pavarotti 
11. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Meno Pavarotti pozná celý svet. Hudobná ikona, ktorá svojím významom, umením a popularitou ďaleko 

prekročila hranice operného žánru. Dokument o ňom, ale nie je len filmom o celebrite, je to predovšetkým hlboký 
portrét samotného Luciana. Dokument Pavarotti ukazuje, aký bol, ako žil, čo ho poháňalo dopredu, z čoho mal 
obavy a strach, čo ho trápilo, čo ho robilo šťastným. Popri verejných záberov z vystúpení alebo televízie tvorcovia 
získali a využili množstvo súkromných videozáberov od jeho priateľov, spolupracovníkov, rodiny a manželky. 
Väčšina z unikátnych záberov a osobných hovorov s Pavarottim doteraz nevidelo svetlo sveta, Pavarotti je na 
nich medzi svojimi najbližšími otvorený a úprimný. 

Ženy on line: Ručný papier 
12. júla 2019 od 16:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivá dielňa zameraná na jednoduchú výrobu ručného papiera z odpadového materiálu a jeho využitie pre 

umeleckú kresbu a maľbu. Lektorka: Maria Pinčáková Projekt ŽENY ON LINE je zameraný na podporu kreativity 
znevýhodnených skupín žien prostredníctvom realizácie tradičných a netradičných výtvarných techník. Cieľom je 
motivovať ženy ku kreatívnym voľnočasovým aktivitám, obohatiť ich kultúrny život a získať nové skúsenosti a 
zručnosti v oblasti výtvarného umenia. 

Yesterday 
12. júla 2019 o 19:00, kino Mier 
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však ich pesničky pamätá len jeden človek na svete. Dve 

legendy britského filmu, oscarový režisér Danny Boyle a scenárista legendárnych komédií Richard Curtis, spojili 
svoje sily a natočili originálnu a hravú komédiu o hudbe a láske. 

Willy a kúzelná planéta 
13. júla 2019 o 17:00, kino Mier 
Malý Willy cestuje s rodičmi vesmírom. Po nehode vesmírnej lodi sa sám v záchrannom module dostáva na 

neznámu, divokú planétu. Našťastie má so sebou dôležitého parťáka – robota Bucka. V cudzom svete naňho číha 
veľa nástrah a objavov… 

Letné kino / Zrodila sa hviezda 
13. júla 2019 o 21:15, Radničné námestie – pred Redutou 
V novom spracovaní romantickej drámy Zrodila sa hviezda, stvárni Bradley Cooper ostrieľaného muzikanta 

Jacksona Mainea, ktorý objaví a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally (Lady Gaga). Táto už svoj veľký sen o 
hviezdnej kariére vzdala… pokým ju Jack neprinúti vyjsť na pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď Allyin raketový 
štart zatieni jeho vlastnú kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj ústup z veľkých pódií a o to viac bojuje so 
svojimi vnútornými démonmi. 

Promenádne podujatia 
14. júla 2019 od 16:00, pred Redutou 
Kultúrne leto a s ním spojené promenádne podujatia budú pokračovať aj v druhú júlovú nedeľu. O 16:00 je 

pripravená rozprávka pre deti v podaní Divadla Cililing z Prešova. Po nej spestria nedeľné popoludnie všetkým 
prítomným spevácke skupiny Lipa, Rozmarín a Senior zo Spišskej Novej Vsi. 

O Guľkovi Bambuľkovi 
14. júla 2019 o 17:30, sídlisko Mier pri Dome kultúry 
Rozprávkové dobrodružstvá, ktoré zažijete s Guľkom Bombuľkom, naučia najmenších, aké zvieratká môžu 

stretnúť na gazdovskom dvore a tých väčších zasa prinútia zamyslieť sa nad otázkou „čo je v živote skutočne 
dôležité?“. Predstavenie vychádza z námetu známej rozprávky Márie Ďuríčkovej, ktorá vytvorila množstvo 
príbehov aktuálnych aj pre dnešnú uponáhľanú dobu. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Videli ste? Na kúpalisku pribudlo niekoľko noviniek. Viac v priloženej fotogalérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. V centre Spišskej pribudne novinka: Osviežiť sa budeme môcť vodnou 

hmlou 
[08.07.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-centre-spisskej-pribudne-novinka-osviezit-sa-budeme-moct-vodnou-hmlou-
335327 

 
 

Osvieženie počas horúcich letných dní. V našom meste sa už čoskoro dočkáme prvého zariadenia na výrobu 
vodnej hmly. 

Vodné hmly sa stávajú počas horúcich letných dní veľmi populárnymi po celom svete. Jedna pribudne už 
onedlho aj v našom meste. S myšlienkou inštalácie vodnej hmly na námestí prišiel primátor Spišskej Novej Vsi 

Pavol Bečarik. 
Ako pre Spišskú 24 povedal, inšpiroval sa vo svete. „Všade vo veľkých mestách je to už normálne a keďže 

letá bývajú čoraz teplejšie aj u nás, tak dúfam, že osvieženie v takejto podobe príde Novovešťanom vhod. Ide o 
pilotný projekt, ktorý sa bude môcť rozšíriť na viaceré miesta v našom meste." 

Ako doplnil, zariadenie na výrobu vodnej hmly by malo byť naištalované v priebehu budúceho týždňa dočasne 
pred Evanjelický kostol. „Po Spišskom trhu sa premiestni pred Levočskú bránu,“ ozrejmil primátor. 

Zariadenie na výrobu vodnej hmly podľa slov Tomáša Hamráčka, vedúceho oddelenia komunálneho servisu 
spišskonovoveského mestského úradu, mesto objednalo u spoločnosti, ktorá dodávala tento systém aj do 
Banskej Bystrice. Jeho cena bude zhruba 3000 eur. 

„Systém vodnej hmly pracuje na princípe atomízácie vody na mikročastice vodnej hmly, ktorá sa 100 % 
odparí. Atomizácia vody sa dosahuje pomocou vysokotlakových čerpadiel s pracovným tlakom 60 – 100 barov a 
zahmlievacích trysiek, ktoré majú priemer 30 mikrónov. Zahmlievací systém je ekonomicky nenáročný na 
prevádzku,“ uzavrel Hamráček. 

Levočská púť prilákala množstvo ľudí. Fotky z nej nájdete v našej fotogalérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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22. Najnižší zisk od roku 2011 SEPS zdôvodňuje situáciou na trhu 
[04.07.2019; Odpadové hospodárstvo; ENERGO, SPRAVODAJSTVO; s. 33; Radovan Potočár] 

 
 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava v roku 2018 hospodárila so ziskom 50 miliónov eur. Zadlženosť 
štátneho podniku vzrástla. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) uzavrela vlaňajší rok s najnižším ziskom od roku 2011. 
Medziročne zisk štátneho podniku klesol zo 74 na 50 miliónov eur. 

Vyplýva to z výročnej správy SEPS za rok 2018. 
Generálny riaditeľa predseda predstavenstva SEPS Miroslav Obert za nižším ziskom vidí najmä pokles 

čistých výnosov z cezhraničnej prevádzky. „Zisk spoločnosti za rok 2018 nedosiahol takú výnimočne vysokú 
úroveň ako v roku 2017, no naše hospodárske výsledky sa dlhodobo pohybujú vo veľmi dobrých číslach," uviedol 
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SEPS M. Obert. 

Obert: Za nižšie výnosy môže situácia na trhu 
V roku 2018 vykázala SEPS celkové výnosy vo výške 365 miliónov eur pri celkových nákladoch 315 miliónov 

eur a zisk po zdanení vo výške 50 miliónov eur. 
„Hlavným dôvodom nižšieho zisku oproti predchádzajúcemu roku bol medziročný pokles čistých výnosov z 

cezhraničnej prevádzky prenosovej sústavy, ktoré nie sú regulované a závisia od aktuálnej situácie na trhu s 
elektrinou," zdôvodňuje M. Obert. 

Nižší zisk dosiahla SEPS naposledy v roku 2011 (42 miliónov eur). Najväčšiu časť výnosov SEPS tvorili tržby 
za služby prevádzkovateľa prenosovej sústavy a za ostatné služby spolu vo výške takmer 360 miliónov eur. 

Počet zamestnancov SEPS tretí rok po sebe rástol. Spoločnosť vlani zamestnávala v priemere 539 ľudí. 
Zadlženosť SEPS vzrástla na 33 % 
Na investície SEPS vlani vynaložila takmer 66 miliónov eur, väčšinu pokryla z vlastných zdrojov. Najväčšou 

investičnou akciou SEPS bol prechod rozvodne 400 kV Podunajské Biskupice na rozvodnú nového typu. SEPS 
chce rozvodnú prebudovať na bezobslužnú a dialkovo riadenú prevádzku. 

Ďalšou významnou investičnou akciou v roku 2018 bola výmena transformátorov a príprava na prechod do 
bezobslužného režimu prevádzky v ESt Spišská Nová Ves s dialkovým riadením z elektroenergetického 

dispečingu v Žiline. 

https://spisska.dnes24.sk/v-centre-spisskej-pribudne-novinka-osviezit-sa-budeme-moct-vodnou-hmlou-335327
https://spisska.dnes24.sk/v-centre-spisskej-pribudne-novinka-osviezit-sa-budeme-moct-vodnou-hmlou-335327


„Pokračovali sme aj v prácach na inovácii riadiaceho a informačného systému Slovenského 
elektroenergetického dispečingu v Žiline, ktorý pozostáva z hlavného dispečerského centra v Žiline, záložného 
dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora," pokračuje M, Obert. Nový systém 
SEPS zavádzala postupnými krokmi počas plnej prevádzky dispečingu. 

Záväzky spoločnosti predstavovali najmä výnosy budúcich období súvisiace s čerpaním dotácií na dlhodobý 
hmotný majetok vo výške 110 miliónov eur. Záväzky z obchodného styku a iné záväzky SEPS vlani dosiahli 89 
miliónov eur. Štátny podnik tiež priznal odložený daňový záväzok v objeme takmer 60 miliónov eur a bankové 
úvery vo výške 44 mil. Celková zadlženosť SEPS medziročne mierne vzrástla na 33,2 %. 

Radovan Potočár 
Údaje za 

materskú 
spoločnosť (v tisíc 
eur) 

2014 20
15 

20
16 

20
17 

20
18 

Triby 388 136 39
4 232 

36
0 830 

41
3 408 

35
9 781 

Zisk po zdanení 67 464 72 
984 

57 
360 

74 
255 

50 
308 

EBITDA 153 805 16
1 602 

13
6 942 

16
3 088 

12
8 969 

roa 7.7% 8.1
% 

6,4
% 

7,9
% 

5,3
% 

Celková 
zadlženosť 

34,6% 33,
5% 

31,
2% 

31,
9% 

33,
2% 

Bilančná suma 872 305 90
2 281 

90
2 815 

93
7 079 

94
2 633 

Dlhodobý 
majetok 

761 921 79
6 623 

82
0 368 

81
8 802 

82
5 219 

Vlastné imanie 570 218 59
9 664 

62
1 066 

63
8 440 

62
9 992 

Investície 89 038 97 
373 

62 
302 

55 
342 

65 
503 

Priemerný počet 
zamestnancov 

S18 51
4 

50
9 

52
1 

53
9 

Zdroj. SEPS EBITDA = Zisk pred zdanením, plus nákladové 
úroky, plus odpisy, plus opravné položky k majetku, 
mínus výnosové úroky ROA = Zisk po zdanenl / 
bilančná suma Celková zadĺženosť - Celkové 
záväzky / aktíva 
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23. Elektrikári si zmerali sily v prácach pod napätím 
[04.07.2019; Odpadové hospodárstvo; ENERGO, SPOLOČNOSŤ; s. 34; VSD] 

 
 

Distribučné spoločnosti a elektroenergetické firmy súťažili v prácach pod napätím na NN vedeniach. 
Zdolať 8-metrový stĺp s výstrojom a náčiním, bezpečne, podľa predpisov a pohotovo vykonať pracovnú úlohu 

a popritom dbať aj na bezpečnosť ďalších dvoch kolegov. To boli výzvy, s ktorými sa museli popasovať elektrikári 
v rámci Dňa prác pod napätím na NN vedeniach. 

Tretí ročník súťaže distribučných spoločností a elektroenergetických firiem sa opäť konal na Elektrickej stanici 
Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD), v Lemešanoch. Podmienky, ktoré organizátori pripravili, kopírovali 
každodennú elektrikársku realitu. 

Elektrikári zadanie vopred nepoznali 
Tohto roku sa na súťaži zišlo desať trojčlenných tímov. Po ročnej prestávke si elektrikári zmerali svoje 

zručnosti opäť v prácach pod napätím a vo výškach. 
Obmenou bolo zadanie pre konkrétny typ prác, ktoré treba vykonať. Zadanie je pre účastníkov prekvapením, 

pretože podľa organizátorov „ani realita neprináša rovnaké, či dopredu známe prekážky." 
„Dnešným zadaním bolo vložiť do vzdušného vedenia vonkajšiu rozpojovaciu istiacu skriňu. To znamená 

rozpojiť vodiče vzdušného vedenia NN a zriadiť nové rozpojovacie a istiace miesto/’ uviedol hlavný porotca Juraj 
Bácskai, ktorý sa profesijné venuje tvorbe postupov pre práce pod napätím a výcviku pre tento typ prác. 

V praxi nastáva v rámci súťaže namodelované situácia napríklad pri rozširovaní a zmene zapojenia siete. 
Výhodou techniky prác pod napätím je, že obyvatelia napájaní z tej-ktorej elektroenergetickej vetvy nie sú 

prácami nijako obmedzení, ako je to pri prácach, keď je prerušenie distribúcie elektriny nevyhnutné. Tento typ 
prác však elektrikári nemôžu pre počasie vždy vykonávať. 



„Ak zmoknú špeciálne, na tento typ prác určené osobné ochranné pracovné pomôcky, strácajú svoju 
ochrannú funkciu a vtedy je nevyhnutné takúto prácu prerušiť. Inak kolegovia, ktorí nepracujú pod napätím, sú v 
teréne v zime, vetre, chlade i horúčavách," vysvetlil vedúci odboru Prevádzka VVN vedení a špecializované 
činnosti vo VSD Jozef Tóth. 

Prirátavali aj trestné minúty 
Ako každý rok, aj tento rozhodovala nielen rýchlosť a kvalita prác, ale aj to, ako elektrikári dodržiavali pravidlá 

bezpečnosti a ochrany pri práci (BOZP), ktoré sú pri prácach pod napätím a vo výškach ešte dôležitejšie. Za 
pochybenia sa preto k získanému času prirátavali trestné minúty. 

„Nakoniec prvé miesto obhájili víťazi minulých ročníkov - kolegovia z divízie Enerkos spoločnosti VSD s 
pracoviskom v Spišskej Novej Vsi s časom i hod a 39 minút. Druhé miesto získali kolegovia z Prevádzky sietí 

Západ vo VSD, ktorí pracujú v Starej Ľubovni," uviedla Andrea Forbergerová z Komunikácie VSD. Na treťom 
mieste sa umiestnila firma BREDY ENERGY. 

VSD je komunikačným partnerom mesačníka Odpadové hospodárstvo. 
VSD / redakcia 
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