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Spišská Nová Ves 
 

1. Mladík napadol dôchodcu, nohou mu dupal po hlave 
[25.09.2018; Korzár; REGIÓN; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Obeť je v nemocnici vo veľmi vážnom stave, útočník za mrežami. 
PRAKOVCE. Uplynulý týždeň vo štvrtok došlo v obci Prakovce v okrese Gelnica k napadnutiu dôchodcu. Iba 

18-ročný Marek O. zhodil nič netušiaceho Prakovčana na zem a viackrát mu nohou dupal po hlave. 
Utrpel ťažké zranenia 
Ako informovala košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, obvinený muž za doposiaľ nezistených 

okolností napadol 64-ročného dôchodcu na ceste pri betónových schodoch. O pár hodín od oznámenia skutku 
polícia mladíka zadržala. Je ním iba 18-ročný Marek O. z tej istej obce. Vyšetrovateľ voči nemu vzniesol 
obvinenie za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva. Dôchodca po útoku utrpel zranenia s 
predpokladanou dobou liečenia viac ako 42 dní. Marek putoval do cely policajného zaistenia. 

Dôchodcov stav je vážny, mladík skončil vo väzbe 
„Pacient bol prijatý do krompašskej nemocnice vo štvrtok v neskorých večerných hodinách. V súčasnosti je vo 

veľmi vážnom stave hospitalizovaný na oddelení anestézie a intenzívnej medicíny,“ informovala Alžbeta Sivá, 



hovorkyňa Agel SK. Podľa slov hovorcu košickej prokuratúry Milana Filička návrh na vzatie do väzby prokurátor 
odôvodnil obavou z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinenému v prípade uznania viny hrozí trest odňatia 
slobody na 4 až 10 rokov. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi včera vzal Mareka do väzby, aby nemohol 

pokračovať v páchaní trestnej činnosti. Ten sa pred sudcom vyhovoril na alkohol a preto si vraj nič nepamätá. 
Sťažnosť voči uzneseniu o vzatí do väzby nepodal. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Najstarší hráč Tipsport ligy už trénuje naplno: Kedy sa plánuje vrátiť? 
[25.09.2018; cas.sk; Čas.sk; 06:00; Marián Korbel] 

 
https://www.cas.sk/clanok/744691/najstarsi-hrac-tipsport-ligy-uz-trenuje-naplno-kedy-sa-planuje-vratit/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hokejisti Liptovského Mikuláša sú momentálne nielen bez zimného štadióna, ktorý sa rekonštruuje, ale aj bez 

najstaršieho hráča Tipsport ligy Mareka Urama (44). 
Majster sveta z roku 2002 sa totiž zranil v závere letnej prípravy, a preto sa zatiaľ neobjavil v zostave. Kedy sa 

plánuje vrátiť? 
„Už som začal trénovať s mužstvom naplno, ale ešte neviem povedať, či nastúpim vo štvrtok. Bude závisieť aj 

od doktorov, či mi dajú zelenú,“ povedal na úvod pre Nový Čas Marek Uram, ktorého trápi zranenie v dolnej časti 
tela. „Nechcem to špecifikovať. Zranil som sa dva týždne pred štartom ligy, už sa však cítim vcelku dobre,“ 
pokračoval Uram, ktorého teší, že aj bez neho sa zatiaľ mužstvu darí. 

Liptáci v úvodných piatich zápasoch dokázali štyrikrát vyhrať a v tabuľke sú na tretej priečke. Navyše všetky 
súboje zatiaľ odohrali na ľade súperov. Zimný štadión v Mikuláši sa totiž rekonštruuje a k dispozícii bude až 
začiatkom októbra. „Momentálne trénujeme v Ružomberku alebo v Spišskej Novej Vsi. Tam odohráme vo 

štvrtok aj prvý domáci duel proti Miškovcu,“ dodal Uram. 
Foto: 
Uram už naplno trénuje s mužstvom. Zdroj: Peter Jesenský 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Nová metla zamietla výborne, Plavnica už nie je posledná 
[25.09.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20921508/nova-metla-zamietla-vyborne-plavnica-uz-nie-je-posledna.html 

 
 

Desiate kolo III. ligy Východ hodnotí Jozef Semančík. 
PLAVNICA. V Plavnici sa v uplynulom týždni udiala zmena na trénerskom poste. 
Juraja Mihalčína nahradil ďalší skúsený lodivod Jozef Semančík. 
A ten mal debut na plavnickej lavičke vskutku parádny. 
Jeho zverenci zvíťazili v Spišskej Novej Vsi 1:0 a odlepili sa z posledného miesta tabuľky. 

Ak by mu niekto pred zápasom prorokoval, že to dopadne takto, veril by jeho slovám? 
„Ja som večný optimista. Ak sa na ihrisku dodržia pokyny a nechýba zodpovedný prístup i disciplína, výsledok 

sa potom dostaví. Predviedli sme maximálnu koncentráciu na hru, aj keď netvrdím, že všetko bolo perfektné,“ 
povedal nám po druhom víťazstve FK Družstevník Plavnica v aktuálnej sezóne jej nový kormidelník, ktorý sa 
zatiaľ len zoznamuje s prostredím aj hráčmi v mužstve. 

Napriek tomu Semančík pristal na debatu o 10. kole III. ligy Východ, čo rozhodne oceňujeme. 
SP. N. VES – PLAVNICA 0:1 
J. Semančík: „Úvod bol z našej strany opatrnejší, nechceli sme sa prezentovať ´hurá´ systémom, ani 

postavenie v tabuľke nám to neumožňovalo. S pribúdajúcimi minútami sme sa postupne osmeľovali, predviedli 
niekoľko vydarených vecí, čím sme domácich trochu zaskočili a znervóznili. Chlapci zistili, že na výbornom teréne 
si môžu trúfať i na viac a preto cez polčas prišiel z mojej strany pokyn, nech si schuti zahrajú futbal. Za druhý 
polčas sme si zaslúžili o gólik vyhrať, aj keď pre súpera je to kruté, ale taký je futbal.“ 

MÁRIA HUTA – BARD. N. VES 2:2 
J. Semančík: „Pred nástupom do súčasnej funkcie som si pozrel niekoľko predchádzajúcich zápasov Plavnice, 

medzi nimi aj súboj v Mária Hute. V domácom prostredí mi prišla ako trocha málo tvorivý mančaft, ale berte to 
ako okrajové konštatovanie. Predpokladám, že zámer Bardejovskej bol neprehrať, čo jej vyšlo. Oba tímy sú v 
tabuľke nízko, body preto potrebujú.“ 

GIRALTOVCE – PREŠOV B 5:1 

https://www.cas.sk/clanok/744691/najstarsi-hrac-tipsport-ligy-uz-trenuje-naplno-kedy-sa-planuje-vratit/
https://spis.korzar.sme.sk/c/20921508/nova-metla-zamietla-vyborne-plavnica-uz-nie-je-posledna.html


J. Semančík: „Poviem pravdu, toto je pre mňa menší šok. Giraltovce sa výrazne presadili, od prešovskej 
rezervy som čakal ďaleko viac.“ 

HUMENNÉ – V. REVIŠTIA 1:0 
J. Semančík: „Humenné som už videl aj naživo, má dobré a konsolidované mužstvo, Veľké Revištia zatiaľ len 

cez video. Neviem síce presne, aký bol priebeh zápasu, ale výsledok ma neprekvapil a myslím si, že je v 
poriadku.“ 

VRANOV n/T – STROPKOV 2:0 
J. Semančík: „Vranov v tejto súťaži dlhodobo potvrdzuje vysokú úroveň a patrí medzi popredné mužstvá. Aj 

toto stretnutie dopadlo tak, ako sa očakávalo.“ 
KROMPACHY – SVIDNÍK 0:2 
J. Semančík: „Tieto mužstvá zatiaľ príliš nepoznám. Výsledok je ale pre mňa tiež miernym šokom. Možno je 

vzhľadom na priebeh duelu klamlivý a možno nie, to v tejto chvíli neviem posúdiť. Pred zápasom by som ale 
určite veril Krompachom.“ 

SNINA – ŠAR. MICHAĽANY 2:1 
J. Semančík: „Tu je výsledok takisto v poriadku. Šarišské Michaľany majú svoju kvalitu, ale v Snine sa hrá 

ťažko a z vlastných skúseností viem, že vyhrať tam je náročné. Dopadlo to tak, ako to asi malo dopadnúť.“ 
MIHALČÍN INICIOVAL SVOJ KONIEC SÁM 
Zmenu na poste trénera nám za plavnický manažment ozrejmil predseda klubu Ján Solecký. 
„Predchádzajúci tréner Juraj Mihalčín skončil na vlastnú žiadosť. Oznámil nám to po zápase s Humenným. 

Svoje rozhodnutie zdôvodnil dosiahnutými výsledkami, ktoré neboli podľa jeho predstáv, a vyslovil nádej, že 
mužstvu tým dodá nový impulz. S jeho koncom u nás sa príliš nestotožňujem, pretože si ho veľmi vážim a myslím 
si, že jeho tréningový proces je výborný.“ 

A čo presvedčilo Mihalčínovho nástupcu prijať ponuku zo severu východného Slovenska? 
„Beriem to ako výzvu, tretia liga niečo v našich končinách znamená. Je to najvyššia regionálna súťaž, preto sa 

k nej netreba stavať chrbtom alebo pesimisticky. Zavážil aj seriózny prístup funkcionárov, verím, že naša 
spolupráca bude korektná,“ uviedol Jozef Semančík. 

Priznal, že má rešpekt pred dochádzaním, za neprekonateľnú prekážku to ale nepovažuje. 
Z prešovskej mestskej časti, kde býva, je to do Plavnice takmer 60 kilometrov. 
(dd) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - utorok 25. septembra 
[25.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20916555/tipy-na-dnes-utorok-25-septembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Nevyšlo to! 
KOŠICE. (Ne)vyšlo to! je séria pravidelných stretnutí, počas ktorých známe osobnosti nehovoria o svojich 

úspechoch, ale naopak o veciach, čo sa práve nepodarili. Záujemcovia si budú môcť vypočuť zážitky štyroch 
hostí v utorok o 19.00 hod. v pavilóne Papa. Porozprávať o svojich (ne)šťastných zážitkoch, ktoré sa im stali 
počas ich kariéry, prídu Marek Lavčák – Eastcubator, Rasťo Staňa – hokejista, Tomáš Šmelko – Promiseo a Ivet 
Tomášková – Idealista. 

MaiDay Košice 
KOŠICE. Hádzanárska hala za Hornbachom bude v utorok od 14.00 hod. patriť študentom. Na tradičnom 

otvorení akademického roka zahrá Majk Spirit, Horkýže Slíže, Heľenine oči a DJ Mairee. 
No speaker electronics 
KOŠICE. Jiří Suchánek pripravil špeciálne pre Šopa Gallery experimentálny set - No speaker electronics, 

ktorý bude reagovať na radikálnu výzvu: Urob koncert bez použitia reproduktorov. Koncert sa uskutoční v utorok 
25. septembra o 20.00 hod. v Šopa Gallery na Hlavnej ulici 40 v Košiciach. 

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

Evolúcia 3D o 18.30, AXEL a tajomstvo planéty Kepler o 15.50, Cesta za láskou o 17.40, Dôverný nepriateľ o 
19.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.10, Kubko hrdina o 15.40, Mníška o 16.40, 18.50, 21.00, 
Náčelník o 17.50, Nebezpečná láskavosť o 18.20, 20.50, Pátranie o 20.10, Predátor: Evolúcia o 16.20, 20.40, 
Rodinka úžasných 2 o 15.10, ARTMAX FILMY - Manifesto o 20.00 hod. 

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

Predátor: Evolúcia o 17.45, 20.10, 3D o 16.10, Cesta za láskou o 19.50, Mníška o 16.40, 18.30, 20.20 hod. 
ÚSMEV 
KOŠICE. Jan Palach o 16.00, Stretnutie herných vývojárov o 18.30 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - Ako sa ťahá repka o 9.00 hod. 

https://korzar.sme.sk/c/20916555/tipy-na-dnes-utorok-25-septembra.html


Výstava Shut up!Voice of democracy in danger 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej prídu otvoriť unikátnu výstavu 

plagátov „Shut up!Voice of democracy in danger. Táto plagátová výstava vznikla ako reakcia svetových 
dizajnérov na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vernisáž k výstave sa bude konať v 
utorok o 18.00 hod. v parku pri fontáne v Spišskej Novej Vsi na Radničnom námestí. Atmosféru vernisáže budú 

dotvárať svojimi piesňami charizmatická Katka Koščová, prešovská pesničkárka Viki Olejárová a náš novoveský 
spevák a hudobník Martin Pižem. Výstavu si budete môcť pozrieť do 25. 10. 2018. 

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

17.50, Predátor: Evolúcia o 20.10, 3D o 16.10, Mníška o 16.40, 18.30, 20.20 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Lekárom proti svojej vôli o 10.00 hod. 

Kino Pocity vo Wave 
PREŠOV. Kino Pocity vo Wave klube prinesie v utorok o 19.30 hod. film Bistro Ramen. 
CINEMAX 
PREŠOV. Mníška o 16.40, 18.50, 21.00, Websterovci o 16.50, Srdcoví rebeli o 18.20, 20.10, Po čom muži 

túžia o 18.00, 20.40, Axel a tajomstvo planéty Kelper o 16.30, Predátor: Evolúcia o 20.30, Nebezpečná láskavosť 
o 20.50, Pátranie o 16.20, Cesta za láskou o 18.30, Náčelník o 15.50, Artmax film - Manifesto o 18.30 hod. 

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

planéty Kepler o 16.30, Mníška o 20.50, Predátor: Evolúcia 3D o 18.30, Nebezpečná láskavosť o 20.00, ARTMAX 
FILMY - Manifesto o 18.10 hod., HUMENNÉ: FAJN - Pod jedným stromom o 19.30 hod. 

Modlitba dreva 
TREBIŠOV. Zemplínska knižnica pozýva na zaujímavú výstavu, ktorej autorom je Milan Malast. Drevené 

chrámy zobrazuje ako skvosty sakrálnej architektúry Slovenska. 
Galéria umelcov Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h. sa začne akcia Orbis Pictus. Rozhovory o umení budú s Robom Kočanom 

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

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

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

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

25. Medzinárodný výtvarný festival Snina 2018 
SNINA. Od 23. 9 - 6. 10. budú v Snine pôsobiť umelci z 20 krajín sveta. Slávnostné otvorenie festivalu bude 

25.9. o 14.00 hod. v kaštieli v Snine a záverečná výstava z novovytvorených obrazov bude 6. 10. o 18.00 hodine 
v kinosále Domu kultúry. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Krajčíkovi sa medaila neušla, ostala mu zemiaková 
[25.09.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20921732/krajcikovi-sa-medaila-neusla-ostala-mu-zemiakova.html 

 
 

Na Morave sa uskutočnil český i slovenský šampionát orientačnom behu na dlhých tratiach. 
KOŠICE. V lyžiarskom areáli Kladky v okrese Prostějov na Morave sa uskutočnil súčasne český i slovenský 

šampionát orientačnom behu na dlhých tratiach. 
V rámci majstrovstiev Slovenska sa v elitných kategóriách mužov i žien východniarom medaily neušli. 
V kategórii mužov na 12,5 km trati s prevýšením 640 m a 22 kontrolami si majstrovský titul vybojoval Marián 

Dávidík (Kobra Bratislava). 
Na „zemiakovej“ štvrtej pozícii skončil najúspešnejší východniar Michal Krajčík (ATU Košice). 
V ženskej elite (7,5 km, 460 m, 17 KS) sa majsterkou SR stala Lucia Kovalančíková (Hadveo B. Bystrica). 
Z východniarok bola najlepšia šiesta Kristína Krajčíková (ATU Košice). 
Viac sa darilo členom ATU Košice vo veteránskych kategóriách, v ktorých získali päť titulov. 
Zástupcovia východoslovenských klubov vybojovali medaily rôzneho lesku a to v týchto kategóriách: M40-A: 

1. Juraj Hammer, W40-A: 1. Jana Slámová, M45-A: 3. Z. Roháč (všetci ATU Košice), W45-A: 2. A. Barillová 
(Čingov Spišská Nová Ves), M50-A: 1. Jozef Pollák, 2. M. Novota, W50-A: 1. Elena Papugová, 2. E. Mušinská, 

3. A. Jergušová, M55-A: 2. C. Takács (všetci ATU Košice), 3. M. Palička (Čingov SNV), W55-A: 3. E. Belicová, 
M60-A: 2. J. Kuchta, M65-A: 1. Igor Roháč (všetci ATU Košice). 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20921732/krajcikovi-sa-medaila-neusla-ostala-mu-zemiakova.html


V kategórii mladšieho dorastu do 16 rokov titul získal Martin Roháč pred Lukášom Novotom a v kategórii W-
16A ho titulom napodobnila Ľuboslava Weissová pred Sandrou Ivankovou a Petronelou Filipovou. 

V kategórii starších dorasteniek do 18 rokov striebornú medailu získala Michaela Velgosová, medzi žiačkami 
do 14 rokov bronz získala Simona Mihaličová (všetci ATU Košice). 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Výstavba futbalového štadióna naďalej mešká 
[24.09.2018; Trenčianske noviny; AKTUALITY/INZERCIA; s. 6; ANDREJ LUPRICH] 

 
 

Futbalový klub AS Trenčín zmenil projekt nového štadióna. Mal by byť drahší a kvalitnejší. S výstavbounovej 
hlavnej tribúnyzačne v najbližších týždňoch. 

TRENČÍN. Stavba nového futbalového štadióna v Trenčíne sa znovu predĺži. 
Klub avizuje, že za posunom termínov je nový projekt a rozhodnutie postaviť kvalitnejší a drahší štadión, ako 

pôvodne plánoval. Konečná cena by mohla namiesto 12 presiahnuť 20 miliónov eur. 
Projekt nového futbalového štadióna predstavili v Trenčíne ešte v roku 2015, práce mali pôvodne začať 

nasledujúci rok. Pre problémy s územným plánom a neskôr verejným obstarávaním sa začiatok prác viackrát 
posunul. 

Zo štadióna zmizli staré betónové tribúny a pre túto sezónu hrá Trenčín domáce zápasy na štadióne v Myjave. 
Konečná cena: 20 miliónov eur 
Generálny manažér futbalového klubu Róbert Rybníček hovorí, že nový projekt štadióna je ambicióznejší a 

náročnejší v porovnaní mi plánmi. Pre holandských majiteľov bol spočiatku ťažko akceptovateľný. 
„Za posledné obdobie sme si to vyladili tak, že pôjdeme ťažšou, odvážnejšou cestou, aj keď nemáme pokryté 

všetky náklady. Štadión by mal mať rovnakú ambíciu ako klub po športovej stránke, tak, aby sa raz na ňom mohla 
hrať Liga majstrov alebo Európska liga," povedal Rybníček. 

Štadión by mal byť funkčný na tridsať až päťdesiat rokov, pričom výstavba bude prebiehať etapovito. „Prvá 
fáza sa začína už teraz výstavbou hlavnej tribúny, tá bude nosná, srdcom štadióna. Bude to kompletné zázemie 
pre hráčov, rozhodcov, delegátov VIP priestory. Veríme, že v priebehu roka bude hotová," načrtol plány 
Rybníček. 

Po dostavaní hlavnej tribúny bude fungovať hlavná a aj stará. Generálny manažér predpokladá, že počas roka 
sa vykryštalizuje ďalšie financovanie a ukáže sa, či bude klub môcť dostavať ďalšie tribúny za bránami. 

Klub bude chcieť dalšie pozemky od mesta 
Výstavba ďalších častí štadióna by podľa Rybníčka mohla pokračovať po tom, čo sa klub dohodne s mestom 

na odpredaji ďalších pozemkov. 
„Zmluva s mestom hovorí, že by sme eventuálne mohli tie pozemky odkúpiť. Po výstavbe hlavnej tribúny by 

sme chceli s bankami rokovať o ďalšej pôžičke. Spoliehame sa na to, že ak bude stáť hlavná tribúna, bude to 
motivovať aj iných ľudí z regiónu, ako nám pomôcť s dofinancovaním celého štadióna," povedal Rybníček. Návrh 
pred štyrmi rokmi hovoril o investícii 12 miliónov eur, aktuálny rozpočet počíta so sumou okolo 20 miliónov eur. 
Rybníček však priznáva, že klub zatiaľ nemá peniaze na úplne dokončenie štadióna. „Preto ideme etapovitou 
výstavbou. Náklady spojené s výstavbou hlavnej tribúny sú však zabezpečené. Kapacita štadióna by mala byť po 
dokončení desaťtisíc ľudí," skonštatoval. 

Zmenil pôvodné podmienky 
Hlavná tribúna bude postavená aj s takmer 2,5 miliónovou dotáciou Slovenského futbalového zväzu. 
„Čakáme na administratívne dokončenie verejnej súťaže, potrebujeme tam len niečo dotiahnuť. Koncom 

septembra by sme definitívne ohlásili dodávateľa hrubej stavby a pokračovali v procesoch výstavby," povedal 
Rybníček. 

Pôvodnou podmienkou zväzu bolo dokončenie výstavby do konca tohto roku, klub je však podľa neho 
dohodnutý so zväzom na uvoľnení dotácie aj napriek nedodržaniu termínu. 

Hovorkyňa Slovenského futbalového zväzu Monika Jurigová potvrdila, že futbalový zväz už situáciu riešil. 
„Touto otázkou sa zaoberal výkonný výbor zväzu v apríli tohto roka, pričom prijal uznesenie, ktorým posunul 

termín ukončenia realizácie projektu výstavby futbalového štadióna v Trenčíne do 31. 12. 2019. 
Podobné problémy ako v Trenčíne podľa nej riešia aj v ďalších mestách. 
„Uvedené uznesenie sa týkalo aj štadiónov v Prešove a Košiciach. Zároveň bol daný termín stanovený aj pre 

mestá, ktoré vstúpili do projektu až po odstúpení Banskej Bystrice, konkrétne Liptovský Mikuláš, Dubnica nad 
Váhom a Spišská Nová Ves," informovala Jurigová. 

"Štadión by mal mať rovnakú ambíciu ako klub po športovej stránke, tak, aby sa raz na ňom mohla hrať Liga 
majstrov alebo Európska liga. 

RÓBERT RYBNÍČEK 
Vizualizácie budúcej podoby futbalového štadióna. ZDROJ: AS TRENČÍN 

[Späť na obsah] 

 
 



7. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[24.09.2018; Nitrianske noviny; Euromýty; s. 8; Redakcia] 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

8. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[24.09.2018; Žilinské noviny; Euromýty; s. 12; redakcia] 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

9. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[24.09.2018; Trenčianske noviny; Euromýty; s. 14; Redakcia] 



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

10. Doma iba predĺženia 
[24.09.2018; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 33; (STC;SZLH)] 

 
 

HOKEJISTI SKALICE ZATIAĽ EŠTE NEPREHRALI 
HOKEJ 1. LIGA 
Prvá hokejová liga má za sebou už štyri kolá, po ktorých majú Záhoráci bilanciudve víťazstváa dve víťazstvá 

po predĺžení, respektíve nájazdoch. 
3. KOLO 
Prešov - Skalica 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) 
Vo Zvolene, ktorý sa pre túto sezónu stal prechodným domovom mužstva z východu, sa hral rýchly hokej. 

Domáci koňare sa nezľakli papierového favorita a prešovského kata z posledných dvoch sezón. Bojovným 
výkonom, podporeným výborným výkonom brankára Babika, boli Skalici viac ako vyrovnaným súperom. Na 
strane hostí však nakoniec rozhodli skúsenosti. Tie ukázal najmä Jurák, keď po úmornej snahe konečne prekonal 
domáceho gólmana až v 47. minúte. Keď na neho nadviazal v 56. minúte ďalší skúsený hráč Kutálek, zdalo sa 
byť vymaľované - 0:2. Lenže domáci pri hre bez brankára znížili na 1:2, ale v ďalšej hre bez brankára inkasovali 
tretí gól znamenajúci definitívny triumf Záhorákov. 

* Góly: 60. Jenroľ - 47. a 60. Jurák, 56. Kutálek. 
* Vylúčení: 6:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 26:37. Divákov: 80. * SKALICA: Trutt - 

Trávniček, Hílek, Pač, Škápik, Janík, Sloboda, Straka, Mrázik - Vaškovič, Jurák, Dufek, Hujsa, Jaša, P. Kotzman, 
Kutálek, Trnka, Okoličány, A. Kotzman, Štumpf, Janáč. 

* Ostatné výsledky 3. kola: Humenné-Michalovce 2:7 (1:3, 0:3, 1:1), Topoľčany - Trnava 3:2pp (1:1, 0:1, 1:0 - 
1:0), HC Bratislava-Nové Zámky B 11:0 (4:0, 1:0, 6:0), Dubnica-Spišská Nová Ves 4:5pp (1:2, 1:2, 2:0 - 0:1), 

Považská Bystrica - Martin 4:3pp (1:2, 2:0, 0:11:0). 
4. KOLO 
Skalica - Martin 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0) 
V štvrtom kole sa na Záhorí odohral súboj dvoch extraligistov. Ten začali lepšie domáci, ktorí si svojou 

aktivitou pýtali presilové hry, ale nevedeli ich využiť. Nakoniec sa to podarilo Janáčovi sekundu po tom, ako tretia 
presilovka Záhorákov skončila - 1:0. V závere prvej časti však po spätnej prihrávke Pokrivčáka vyrovnal Rechtorík 
- 1:1. Domáci sa v 26. minúte opäť dostali do vedenia, keď sa strelou po ľade presadil Vaškovič, Martinu sa po 
desiatich minútach podarilo opäť zmazať náskok súpera vďaka presnej strele Dírera. Tretia dvadsaťmiútovka 
zmenu skóre nepriniesla a o výsledku muselo rozhodnúť až predĺženie. Počas neho prestrelil Gavaliera Škápik, a 
tak aj druhý domáci zápas v tejto sezóne zvládli Záhoráci až po uplynutí riadnej hracej doby. 

* Góly: 14. Janáč, 26. Vaškovič, 63. Škápik - 19. Rechtorík, 36. Dírer. 
* Vylúčení: 2:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 37:38. Divákov: 814. 
* SKALICA: Trutt - Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Straka, Hílek, Mrázik, Vanek-Štumpf, Hujsa, Kutálek - 

Vaškovič, Jurák, Janáč - Kotzman, Dufek, Okoličány - Kotzman, Jaša, Trnka. 



* Ostatné výsledky 4. kola: Michalovce-Považská Bystrica 8:2 (2:0, 1:2, 5:0), Spišská Nová Ves - Topoľčany 

2:3 (0:2, 2:1, 0:0), Trnava - Humenné 6:4 (2:1, 1:1, 3:2), Prešov-HC Bratislava 2:7 (1:2, 0:2, 1:3), Dubnica-Nové 
Zámky B 8:0 (2:0, 3:0, 3:0). 

* Program Skalica - 5. kolo, streda 26. septembra o 18.00 hod.: HC Bratislava-Skalica. 6. kolo, piatok 28. 
septembra o 17.00 hod.: Skalica - Michalovce. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. ANKETA: Zúčastníte sa volieb do Európskeho parlamentu na budúci rok? 
[24.09.2018; Trnavské noviny; s. 16; Redakcia] 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

12. Polícia vyšetruje prípad napadnutia dôchodcu na Spiši,obvinený mladík je v 

cele 
[24.09.2018; aktuality.sk; Domáce správy; 12:55; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/626184/policia-vysetruje-pripad-napadnutia-dochodcu-na-spisi-obvineny-
mladik-je-v-cele/ 

 
 

Ilustračné foto 
Zdroj: Shutterstock 
Mladík fyzicky napadol 64-ročného dôchodcu. 
Polícia vyšetruje útok na dôchodcu na Spiši, obvinený mladík je už v cele. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej 

polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol obvinenie voči 18-ročnému 

Marekovi z Prakoviec za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva," uviedla košická krajská 
policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Ide o prípad, ktorý sa stal 20. septembra v nočných hodinách v obci Prakovce v Gelnickom okrese. Už o pár 
hodín od oznámenia udalosti polícia zadržala podozrivú osobu. „Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladík 
pri ceste fyzicky napadol 64-ročného dôchodcu z uvedenej obce za doposiaľ presne nezistených okolností. 
Dôchodcu dostal na zem a viackrát mu nohou dupal po hlave," priblížila incident hovorkyňa s tým, že pri útoku 
utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. 

Obvineného mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. 
Prakovčanovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. 

[Späť na obsah] 

https://www.aktuality.sk/clanok/626184/policia-vysetruje-pripad-napadnutia-dochodcu-na-spisi-obvineny-mladik-je-v-cele/
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13. Nová recepcia v nemocnici Svidník bude slúžiť ako miesto prvého kontaktu 
[24.09.2018; webnoviny.sk; vZdravotnictve.sk; 11:26; SITA] 

 
https://vzdravotnictve.sk/nova-recepcia-v-nemocnici-svidnik-bude-sluzit-ako-miesto-prveho-kontaktu/ 

 
 

Vybudovanie novej recepcie stálo 10-tisíc eur 
Pacienti a návštevníci Nemocnice Svet zdravia Svidník získajú všetky potrebné informácie na jednom mieste. 
Nemocnica zaviedla nový koncept recepcie, ktorá má slúžiť ako miesto prvého kontaktu. Rozsahom 

poskytovaných informačných služieb pripomína hotelovú recepciu. 
Novinka si vyžiadala celkovú investíciu 10-tisíc eur. 
Fungovať bude do 15:30 
Ako agentúru SITA informovala špecialistka pre komunikáciu Jana Fedáková zo siete nemocníc Svet zdravia, 

nová recepcia sa nachádza vo vestibule pri hlavnom pohotovostnom vchode do nemocnice. 
K dispozícii bude v pracovných dňoch od 7:30 do 15:30. Poskytne informácie o prevádzke nemocnice, 

rozsahu zdravotnej starostlivosti jednotlivých oddelení a ambulancií, nadštandardných službách alebo o 
dopravnej zdravotnej službe. 

Takisto pomôže pri orientácii v nemocnici a pri riešení krízových situácií. 
Recepciu doteraz nemali 
Doteraz v nemocnici recepcia nefungovala. 
“Ak k nám pacient zavítal a nepoznal prostredie nemocnice, bolo preňho pomerne náročné zistiť, či v daný 

deň ordinuje lekár tej-ktorej ambulancie, alebo sa rýchlo zorientovať, kde sa nachádza aké oddelenie,” uviedol 
riaditeľ svidníckej nemocnice Slavko Rodák. 

“Zriadenie recepcie preto vnímame ako ďalší ústretový krok k pacientovi, ktorému poskytneme asistenciu, 
nasmerujeme ho v neznámom prostredí a staráme sa tak oňho už od vstupu do nemocničných dverí,” zdôraznil. 

Na recepcii bude súčasne možné realizovať platby za nadštandardné výkony a iné služby. 
Koncept nových recepcií hotelového štandardu doteraz zaviedol Svet zdravia v spolupráci so zdravotnou 

poisťovňou Dôvera v nemocniciach v Trebišove, Spišskej Novej Vsi, v Žiari nad Hronom, Humennom, Galante, 

Rožňave, Vranove nad Topľou, Dunajskej Strede a Topoľčanoch. 
https://vzdravotnictve.sk/nova-recepcia-v-nemocnici-svidnik-bude-sluzi t-ako-miesto-prveho-kontaktu/ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu sa stal 

Róbert Lunter 
[24.09.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; INZERCIA] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/372820-zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-
vycapu-sa-stal-robert-lunter 

 
 

PREŠOV – Nič neuhasí smäd lepšie, ako správne načapované pivo! Svoje o tom vedia aj výčapníci, ktorí pivo 
zákazníkom servírujú. Oni totiž rozhodujú o tom, v akej kvalite sa pivo Šariš dostane do pohára spotrebiteľa na 
prevádzke. Preto si dal pivovar Šariš záväzok, že bude ako patrón piva na východe Slovenska prispievať k 
budovaniu pivnej kultúry v jeho domovskom regióne. Práve preto zorganizoval Šariš tento rok v poradí už tretí 
ročník súťaže Šariš Majster výčapu. Najlepšie načapovaný mok pripravujú v prevádzke Kolmanka v Prešove. 

Cieľom súťaže Šariš Majster výčapu bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň 
servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Najlepší výčapník pritom nie len že 
musí excelentne načapovať pivo, ale musí mať aj vedomosti o pivnej kultúre. 

V rámci hodnotenia súťaže museli výčapníci zbierať body v písomnom teste z teoretických znalostí pivnej 
kultúry, starostlivosti o pivo, varného procesu a vedomostí o značke a produktoch piva Šariš. Nasledovala 
degustácia pivných vzoriek, pri ktorej museli súťažiaci správne identifikovať značku a druh piva. Poslednou 
súťažnou disciplínou bola praktická skúška za výčapom, ktorá nejedného súťažiaceho poriadne potráp ila. Porota 
prísnym okom hodnotila celkový prejav súťažiaceho a samotné čapovanie. Každý súťažiaci musel načapovať tri 
predpísané štýly čapovania. 

Šariš oceňuje tých najlepších z najlepších, ktorí sa naplno odovzdali svojmu remeslu, s cieľom poskytnúť 
svojmu štamgastovi pivný zážitok v jeho najdokonalejšej podobe. V ročníku 2018 si najskôr sily v čapovaní 
zmerali výčapníci na regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi, Humennom a Prešove. Vo finálovom kole, 

ktorého časť sa konala v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši a časť v originálnej konceptovej prevádzke v 

https://vzdravotnictve.sk/nova-recepcia-v-nemocnici-svidnik-bude-sluzit-ako-miesto-prveho-kontaktu/
https://www.noviny.sk/slovensko/372820-zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-lunter
https://www.noviny.sk/slovensko/372820-zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-lunter


Prešovskom Šariš Pube, si sily zmeralo 16 najlepších. O kvalite svojich schopností nakoniec najviac presvedčil 
Róbert Lunter z prevádzky Kolmanka v Prešove. „Po vyhlásení výsledkov to bol skvelý pocit. Účasť v súťaži mi 
dala nové skúsenosti, prestíž s tým spojenú, kopec nových informácií, ktoré som sa naučil a získal. Na začiatku 
som vo víťazstvo ani nedúfal, pretože tam bolo mnoho kvalitných výčapníkov. Kolmanka je rodinný podnik, v 
ktorom zákazníkom ponúkame kvalitné služby, a moje ocenene je toho dôkazom,“ povedal hrdý víťaz Róbert 
Lunter. 

Striebornú medailu si odniesla Dominika Lapošová z prevádzky Music Pub v Šarišských Dravciach a tretie 
miesto získal Štefan Dzurilla z prevádzky Reštaurácia u Susedy v Smižanoch. 

Aj tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu ukázal, že východniari sú znalí svojho remesla. Z roka na rok sa 
úroveň výčapníkov zvyšuje. Všetci súťažiaci ukázali, že sú ochotní učiť sa nové veci, starať sa a zdokonaľovať 
pivnú kultúru vo svojich podnikoch a prinášať svojim hosťom pivo v tej najlepšej kvalite, tak ako práve opustilo 
brány pivovaru. 

Zdroj: šariš 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Dianie v I. lige: Šláger kola rozhodlo predĺženie, na čele Michalovce 
[24.09.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://michalovce.dnes24.sk/dianie-v-i-lige-slager-kola-rozhodlo-predlzenie-na-cele-michalovce-309952 

 
 

Aj druhá najvyššia hokejová súťaž pokračovala zápasmi 4. kola. Pozrite si, ako sa darilo jednotlivým celkom. 
HK Skalica – HK Martin 3:2pp (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 14. Janáč (Pač, Vaškovič), 26. Vaškovič (Jurák, Pač), 63. Škápik (Štumpf, Hujsa) – 19. Rechtorík 

(Pokrivčák), 36. Dírer (Burzík). Strely: 37:38. Vylúčenia: 2:3 na 2 min. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: Bachúrik – Frimmel, Valo. Diváci: 814 

Skalica: Trutt – Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Straka, Hílek, Mrázik, Vanek – Štumpf, Hujsa, Kutálek – 
Vaškovič, Jurák, Janáč – A. Kotzman, Dufek, Okoličány – P. Kotzman, Jaša, Trnka 

Martin: Gavalier – Tabaček, Themár, Burzík, Pacalaj, Rusina, Oravec, Lednický – Rudzan, Langhammer, 
Markovič – Jurášek, Barto, Poliaček – Pokrivčák, Dírer, Rechtorík – Brveník 

MHK Dubnica nad Váhom – HC Nové Zámky B 8:0 (2:0, 3:0, 3:0) 
Góly: 9. Medek, 14. Lantoš (Macek, Kristín), 28. Kristín (Jarábek, Lantoš), 36. Lantoš (Krajči), 38. Ďuriš 

(Kokavec, Jarábek), 50. Kristín (Macek), 57. Kristín (Lantoš), 60. Kútny (Brňák, Jarábek). Strely: 68:22. Vylúčenia: 
3:4 na 2 min., navyše Gubó 10 min. OT za vrazenie na mantinel a Kudrna 10 min. OT za nešportové správanie. 
Presilovky: 1:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Píšťanský – Holienka, Ševčík. Diváci: 411 

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

Nové Zámky B: Vyžinkár – Kudrna, Štefánik, Evdokimov, Židulják, Jesenský, Petro – Maroš, Buc, Gubó – 
Ryšavý, Vörös, Kucsera – Hariš, Danilov, Dobrotina – Janka 

HK Dukla Ingema Michalovce – HK 95 Považská Bystrica 8:2 (2:0, 1:2, 5:0) 
Góly: 2. Hamráček (Baláž, Balko), 11. Hopkovič (Safaraleyev, Linet), 37. Cútt (Valečko, Linet), 48. 

Safaraleyev (Gavrik), 50. Linet (Róth), 54. Mesároš (Pulščák), 58. Novický (Hopkovič), 60. Safareleyev (Kolba, 
Gavrik) – 40. Ligas, 42. Koleda (Rodionov, Augustín). Strely: 40:23. Vylúčenia: 5:3 na 2 min., navyše Mašlonka 
10 min. OT za napadnutie hlavy a krku. Presilovky: 2:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Korba – Wolf, Riš 

Michalovce: Tkáčik – Balko, Bdžoch, Hančák, Hopkovič, Kolba, Korenko, Novický, Valečko – Mesároš, Baláž, 
Gavrik, Safaraleyev, Pulščák, Cútt, Linet, Piatak, Toma, Hamráček, Mašlonka, Róth 

Považská Bystrica: Kompas – Augustín, Leško, J. Ďurkech, Niník, Savara, D. Trška, L. Ďurkech – Koleda, P. 
Ligas, Cíger, Rodionov, Zlocha, Špankovič, Kubala, L. Bednár, M. Dolinajec, Mokrohajský, Németh 

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

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

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

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

HK Gladiators Trnava – MHK Humenné 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) 
Góly: 7. Lindeman, 9. Hudec, 30. Szalay (Schmidt, Ševčík), 46. Olša (Lukačovič, Lindeman), 57. Ftáčnik 

(Škokor), 60. Szalay (Ševčík) – 11. Jokeľ (Majerník, Michalčin), 36. Vaško (Pavúk), 49. Bylina (Solomonchak, 
Babynets), 50. Vaško (Pavúk, Markuš). Strely: 27:38. Vylúčenia: 5:3 na 2 min., navyše Burian 10 min. OT za 
napádanie rozhodcov. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:1. Rozhodovali: Druga – Nosek, Jurčiak. Diváci: 184 

http://michalovce.dnes24.sk/dianie-v-i-lige-slager-kola-rozhodlo-predlzenie-na-cele-michalovce-309952


Trnava: Brucháč – Kuna, Šimek, Mihalko, Burian, Housa, Klein, Kormúth, Šanko – Ševčík, Schmidt, Szalay – 
Hudec, Valo, Hrbáčik – Škokor, Klema, Ftáčnik – Lukačovič, Lindeman, Olša 

Humenné: M. Nagy (9. Spodniak) – Buraľ, Ondrej, Pavúk, Mačkovič, Krempaský, Michalčin, Stríž, Komloš – 
Babinets, Bylina, Solomonchak – Fedorko, Vrábeľ, Vaško – Jokeľ, Majerník, Lesňák – Kamenický, Markuš 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Spišská Nová Ves – HC Topoľčany 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) 

Góly: 28. Turan (Pastucha), 36. Raáb (Krmenčík) – 8. Tábi (Podstavek, Laššo), 10. Král (Šťastný, Hrudík), 37. 
Podstavek (Tábi, Laššo).Strely: 32:39. Vylúčenia: 6:3 na 2 min. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Žák 
– Ordzovenský, Homola. Diváci: 262. 

Spišská Nová Ves: Surák – Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Turan, Krmenčík – Findura, M. Nagy, 

Olejník – Macko, Koky, Zwick – Soveľ, Pastucha, Štrauch – Raáb. 
Topoľčany: Halo – Ďurčo, Král, Bystričan, Hruška, Hrudík, Kováčik, Duran, A. Gergel – Kluka, Uhnák, Tomčák 

– Tábi, Laššo, Bečka – Pekarčík, Podstavek, Dvonč – Šťastný, Klenko, D. Gergel 
Vložený zápas: 
HC Topoľčany – HK Orange 20 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) 
Góly: 10. Duran, 12. Kluka (Kováčik, Ďurčo), 26. Tomčák (Hrudík, Pekarčík), 27. Tábi (Laššo), 40. Kluka 

(Tomčák, Kováčik), 54. Kluka (Dvonč, Halo), 58. Dvonč (Uhnák, Kováčik) – 9. Juščák (Köver, Svitana). Strely: 
30:34. Vylúčenia: 6:3 na 2 min., navyše Halo 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky: 2:0. Oslabenia: 
1:0. Rozhodovali: Müllner – Źák, Jedlička. Diváci: 612. 

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

HK Orange 20: Kostelný (od 27. Pavličko) – Štefanka, Golian, Brincko, Švec, Maňák, Boldižár, Romaňák, 
Nahálka, Fafrák, Kollár, Urbánek – Svitana, Köver, Juščák – Lunter, Giertl, Havrila – Džugan, Čenka, Záhradník 

Tabuľka po 4. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

2 
2. Martin 1

1 
3. Bratislava 1

0 
4. Skalica 1

0 
5. Topoľčany 8 
6. Dubnica nad 

Váhom 
7 

7. Spišská Nová 
Ves 

7 

8. Trnava 4 
9. Považská 

Bystrica 
4 

10. Prešov 3 
11. Humenné 2 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Ich návšteva stojí za to: Top podujatia tohto týždňa v Spišskej 
[24.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/ich-navsteva-stoji-za-to-top-podujatia-tohto-tyzdna-v-spisskej-310006 

 
 

Ich návšteva stojí určite za to. Pozrite si prehľad podujatí, ktoré odporúčame tento týždeň v Spišskej zažiť. 
Meno 
24. septembra 2018 o 19:00, Dom kultúry Mier 
Inscenácia Meno alebo Komédia, ktorá sa našťastie nestala, prostredníctvom skvelého obsadenia a 

mimoriadneho situačného humoru pobaví každého diváka. Účinkujú: Ady Hajdu, Lucia Hurajová, Zuzana 
Mauréry, Kamil Mikulčík, Richard Stanke. 

Plavecká štafeta 
25. septembra 2018 od 8:00, krytá plaváreň 

http://spisska.dnes24.sk/ich-navsteva-stoji-za-to-top-podujatia-tohto-tyzdna-v-spisskej-310006


Mesto Spišská Nová Ves v rámci projektu „Európsky týždeň športu 2018“ v spolupráci s Asociáciou športu 
pre všetkých SR, školami mesta Spišská Nová Ves, STEZ Spišská Nová Ves, CVČ Spišská Nová Ves a 

ďalšími organizátormi pripravilo športové podujatie, ktoré sa uskutoční v krytej plavárni. A to od 8:00 do 12:00 hod 
pre žiakov základných a stredných škôl a pre verejnosť sa podujatie uskutoční od 12:00 do 16:00 hod. 

Shut up! / vernisáž 
25. septembra 2018 o 18:00, Radničné námestie 
Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej prídu otvoriť unikátnu plagátovú výstavu s názvom – Shut 

up!Voice of democracy in danger – do Spišskej Novej Vsi v utorok podvečer. Výstava vznikla ako reakcia 

svetových dizajnérov na vraždu Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Atmosféru vernisáže budú dotvárať svojimi 
piesňami charizmatická Katka Koščová, prešovská pesničkárka Viki Olejárová a náš novoveský spevák a 
hudobník Martin Pižem. 

Dvorné dialógy 
26. septembra 2018 o 16:00, koncertná sála Reduty 
Múzeum Spiša pripravilo slávnostnú prezentáciu novej publikácie o Prielome Hornádu v Slovenskom raji. 

Hostia: Tomáš Dražil, Milan Barlog, Anna Bérešová, Karol Hric, Peter Olekšák, Miroslav Števík, Jozef Kormančík, 
Anna Leskovjanská, František Miháľ, Marián Soják. 

Storočie podľa Márie 
26. septembra 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Monodráma Jána Jendrichovského vznikla na motívy spomienok jeho starej mamy Márie Repkovej z Novej 

Ľubovne. Jej život pripomína hrubú pútavú knihu, v ktorej sa dá čítať. Jej kapitoly sú naplnené láskou, bolesťou, 
múdrosťou, humorom a najmä silnou vierou. Jendrichovský pred divákom citlivo rozkladá osud človeka a krajiny, 
ktorá ho zrodila. Je to Orbis pictus – maľovaný goralským temperamentom a folklórom. 

Svetový deň cestovného ruchu 
27. septembra 2018 
V rámci Svetového dňa cestovného ruchu si budeme môcť v Spišskej vychutnať celý rad zaujímavostí. Počas 

tohto dňa si môžete vychutnať návštevu Múzea Spiša, Galérie či Evanjelického kostola. Historickým centrom 
mesta vás prevedú mladí sprievodcovia. Nebudú chýbať ani výstupy na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku či 
šľapacie káry pre deti. 

Reštavrácia 
28. septembra 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Známy štúrovský spisovateľ Ján Kalinčiak vo svojom diele Reštavrácia, ktoré zdramatizoval Vladimír Hurban 

Vladimírov, satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie slovenských zemanov v polovici 19. 
storočia. Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými prostriedkami na získavanie hlasov už aj 
v minulosti. V inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a komických situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance 
a všeobecné veselie. 

Shakespeare – (po)medzi ženou a mužom 
29. septembra 2018 o 18:00, Divadlo Kontra 
V 30 hrách obsiahol všetko, čo je najkrajšie a najodpornejšie v medziľudských vzťahoch. Julia Gierczak, 

filmová odborníčka z Gdaňskej Univerzity, autorka, redaktorka a producentka, bude pútavo rozprávať na tému 
mužov a žien a všetkého (po)medzi nimi (a tým) vo filmových adaptáciách diel majstra zo Stratfordu v sobotu 
podvečer v Divadle Kontra. 

Kino Fest Anča 
29. septembra 2018 od 18:00, Čajovňa Alchýmka 
Najúspešnejší čajovňový filmový cyklus minulého roka sa vracia vo vydaní 2018. Organizátori festivalu Fest 

Anča pripravili pásmo filmov s cieľom priniesť deťom a ich rodičom nezabudnuteľné vizuálne a príbehové zážitky 
zo sveta animácie. 

Piadinôžka 
30. septembra 2018 o 17:00, kino Mier 
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný Yeti 

nájde niečo o čom si myslel, že neexistuje, človeka – piadinôžku. 
Medzinárodný organový festival 
30. septembra 2018 o 18:00, Evanjelický kostol 
Medzinárodný organový festival Ivana Sokola (MOF) je najstarším organovým festivalom na Slovensku a 

nebude chýbať ani v Spišskej Novej Vsi. Veľkolepú prehliadku organovej hudby si budete môcť vychutnať v 

posledný septembrový deň. 
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] 

 
 

17. Gladiátori zdolali súpera prvýkrát v sezóne: Humenským levom strelili šesť 

gólov 
[24.09.2018; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Monika Hanigovská] 



 
http://trnava.dnes24.sk/gladiatori-zdolali-supera-prvykrat-v-sezone-humenskym-levom-strelili-sest-golov-
309978 

 
 

Trnavskí hokejisti vyhrali na pôde súpera 6:4. Je to prvá výhra gladiátorov v sezóne. 
Úvod hry patril trnavským hokejistom. Na hosťujúcom lade si dokázali vytvoriť priestor a streliť po šiestej a 

ôsmej minúte gól do bránky MHK Humenné. Trnavčania viedli už o dva góly. 
Šance sa však chopil Jokeľ a hosťom v desiatej minúte hracieho času daroval zníženie na 2:1. 
V druhej tretine premenil svoju šancu gladiátor Szalay a pripísal Trnave tretí bod za stavu 3:1. V tridsiatej 

piatej minúte však Vaško odpovedal strelou na trnavskú bránku v oslabení a hostia sa tak opäť dostali na dostrel 
(3:2). 

V tretej tretine si diváci mohli vychutnať bohatú nádielku gólov. Svoju šancu zakončil gólom domáci Olša (4:2) 
a za hostí Bylina v presilovej hre na 4:3. 

Gladiátori však levom nič nedarovali a odpovedali v závere tretej tretiny dvoma gólmi. Trnavčania si tak 
pripísali prvú výhru v sezóne. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Gladiators Trnava – MHK Humenné 6:4 (2:1, 1:1, 3:2) 
Góly: 30., 60. Szalay, 7. Lindeman, 9. Hudec, 46. Olša, 57. Ftáčnik – 36., 50. Vaško, 11. Jokeľ, 49. Bylina. 
Rozhodovali: Druga – Nosek, Ďurčiak, vylúčení: 5: navyše: Burian (Trnava) 10 minút za napádanie rozhodcov, 

presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 187 divákov. 
Tabuľka po 4. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

2 
2. Martin 1

1 
3. Bratislava 1

0 
4. Skalica 1

0 
5. Topoľčany 8 
6. Dubnica nad 

Váhom 
7 

7. Spišská Nová 
Ves 

7 

8. Trnava 4 
9. Považská 

Bystrica 
4 

10. Prešov 3 
11. Humenné 2 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trnavy a okolia 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu sa stal 

Róbert Lunter 
[24.09.2018; pluska.sk; Zaujímavosti; 00:00; PR článok] 

 
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/zlaty-mok-capuju-najlepsie-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-
stal-robert-lunter 

 
 

Nič neuhasí smäd lepšie, ako správne načapované pivo! Svoje o tom vedia aj výčapníci, ktorí pivo 
zákazníkom servírujú. Oni totiž rozhodujú o tom, v akej kvalite sa pivo Šariš dostane do pohára spotrebiteľa na 
prevádzke. 

http://trnava.dnes24.sk/gladiatori-zdolali-supera-prvykrat-v-sezone-humenskym-levom-strelili-sest-golov-309978
http://trnava.dnes24.sk/gladiatori-zdolali-supera-prvykrat-v-sezone-humenskym-levom-strelili-sest-golov-309978
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/zlaty-mok-capuju-najlepsie-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-stal-robert-lunter
https://www1.pluska.sk/zaujimavosti/zlaty-mok-capuju-najlepsie-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-stal-robert-lunter


dnes 0:00Preto si dal pivovar Šariš záväzok, že bude ako patrón piva na východe Slovenska prispievať k 
budovaniu pivnej kultúry v jeho domovskom regióne. Práve preto zorganizoval Šariš tento rok v poradí už tretí 
ročník súťaže Šariš Majster výčapu. Najlepšie načapovaný mok pripravujú v prevádzke Kolmanka v Prešove. 

Cieľom súťaže Šariš Majster výčapu bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň 
servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Najlepší výčapník pritom nie len že 
musí excelentne načapovať pivo, ale musí mať aj vedomosti o pivnej kultúre. 

V rámci hodnotenia súťaže museli výčapníci zbierať body v písomnom teste z teoretických znalostí pivnej 
kultúry, starostlivosti o pivo, varného procesu a vedomostí o značke a produktoch piva Šariš. Nas ledovala 
degustácia pivných vzoriek, pri ktorej museli súťažiaci správne identifikovať značku a druh piva. Poslednou 
súťažnou disciplínou bola praktická skúška za výčapom, ktorá nejedného súťažiaceho poriadne potrápila. Porota 
prísnym okom hodnotila celkový prejav súťažiaceho a samotné čapovanie. Každý súťažiaci musel načapovať tri 
predpísané štýly čapovania. 

Šariš oceňuje tých najlepších z najlepších, ktorí sa naplno odovzdali svojmu remeslu, s cieľom poskytnúť 
svojmu štamgastovi pivný zážitok v jeho najdokonalejšej podobe. V ročníku 2018 si najskôr sily v čapovaní 
zmerali výčapníci na regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi, Humennom a Prešove. Vo finálovom kole, 

ktorého časť sa konala v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši a časť v originálnej konceptovej prevádzke v 
Prešovskom Šariš Pube, si sily zmeralo 16 najlepších. O kvalite svojich schopností nakoniec najviac presvedčil 
Róbert Lunter z prevádzky Kolmanka v Prešove. „Po vyhlásení výsledkov to bol skvelý pocit. Účasť v súťaži mi 
dala nové skúsenosti, prestíž s tým spojenú, kopec nových informácií, ktoré som sa naučil a získal. Na začiatku 
som vo víťazstvo ani nedúfal, pretože tam bolo mnoho kvalitných výčapníkov. Kolmanka je rodinný podnik, v 
ktorom zákazníkom ponúkame kvalitné služby, a moje ocenene je toho dôkazom,“ povedal hrdý víťaz Róbert 
Lunter. 

Striebornú medailu si odniesla Dominika Lapošová z prevádzky Music Pub v Šarišských Dravciach a tretie 
miesto získal Štefan Dzurilla z prevádzky Reštaurácia u Susedy v Smižanoch. 

Aj tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu ukázal, že východniari sú znalí svojho remesla. Z roka na rok sa 
úroveň výčapníkov zvyšuje. Všetci súťažiaci ukázali, že sú ochotní učiť sa nové veci, starať sa a zdokonaľovať 
pivnú kultúru vo svojich podnikoch a prinášať svojim hosťom pivo v tej najlepšej kvalite, tak ako práve opustilo 
brány pivovaru. 

Autor: PR článok 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Ich návšteva stojí za to: Top podujatia tohto týždňa v Humennom 
[24.09.2018; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://humenne.dnes24.sk/ich-navsteva-stoji-za-to-top-podujatia-tohto-tyzdna-v-humennom-309934 

 
 

Ich návšteva stojí určite za to. Pozrite si prehľad podujatí, ktoré odporúčame tento týždeň v Humennom zažiť. 
Hokej 
V stredu privíta MHK Humenné na domácom ľade HK Spišská Nová Ves a po dvoch prehrách za sebou 

budú mať humenskí hokejisti celkom určite o to väčšiu chuť bodovať. Úvodný hvizd rozhodcu zaznie o 17.30 hod. 
Temné kecy 
V priestoroch Arena Nigth Clubu bude vo štvrtok možné zažiť aj jednu z najpopulárnejších klubových stand-up 

comedy show – Temné kecy. Prítomných bude baviť zostava Ivo Ladižo Ladižinský, Jerry Veľmajster Szabó a 
Heňo Fačkovec. Podujatie začne o 19:30 hod. 

Pivnica 
Taktiež vo štvrtok o 19:30 hod. premieta humenské Kino Fajn slovensko-česko-ruskú drámu s názvom 

Pivnica. Popis: Dlhoročné manželstvo Milana a Táni je v troskách, spája ich už len jediná dcéra Lenka. Keď sa 
však šestnásťročná tínedžerka nevráti domov z párty, ich život sa obráti naruby. Oboch rodičov pohltí 
bezmocnosť, strach a pocit viny. Kamaráti, spolužiaci, susedia, nikto im nevie pomôcť. Milan už neverí ani 
policajnému pátraniu, ktoré nikam nevedie a rozhodne sa odhaliť pravdu sám. Čoho všetkého je schopný zúfalý 
rodič, keď mu zmizne dieťa? 

Queen show 
V piatkový večer v Castle Music Clube budete môcť zažiť jedinečné prevedenie a reálny zvuk legendy – 

Queen show. A to v podaní slovenskej kapely Projekt 36. Tešiť sa môžete na známe skladby ako Bohemian 
Rhapsody, I Want To Break Free, Under Pressure, Radio Ga Ga a veľa ďalších. 

Zbohom 
V nedeľu od 17:00 hod. predvedie FS Vranovčan v Dome kultúry svoj najnovší počin – folklórne tanečné 

divadlo ZBO†HOM. Uvidíte tragikomédiu vojny smejúcu sa cez slzy… 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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20. V 3. kole florbalovej extraligy idú prvé body pre Snipers 
[24.09.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-3-kole-florbalovej-extraligy-idu-prve-body-pre-snipers-cl618844.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 24. septembra (TASR) - Na čelo florbalovej extraligy mužov sa po 3. kole vyhupol FaBK ATU 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. iClinic VŠK Hurikán Bratislava 3 0 0 0 3 12:27 0 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu sa stal 

Róbert Lunter 
[24.09.2018; webnoviny.sk; Aktuálne správyPrešovAktuálne správy z lokality Prešov; 00:00; SITA] 
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https://www.webnoviny.sk/zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-
robert-lunter/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Víťaz Šariš Majster výčapu Róbert Lunter. Foto: Šariš 
PREŠOV 24. septembra 2018 (WBN/PR) – Nič neuhasí smäd lepšie, ako správne načapované pivo! Svoje o 

tom vedia aj výčapníci, ktorí pivo zákazníkom servírujú. Oni totiž rozhodujú o tom, v akej kvalite sa pivo Šariš 
dostane do pohára spotrebiteľa na prevádzke. Preto si dal pivovar Šariš záväzok, že bude ako patrón piva na 
východe Slovenska prispievať k budovaniu pivnej kultúry v jeho domovskom regióne. Práve preto zorganizoval 
Šariš tento rok v poradí už tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu. Najlepšie načapovaný mok pripravujú v 
prevádzke Kolmanka v Prešove. 

Cieľom súťaže Šariš Majster výčapu bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň 
servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Najlepší výčapník pritom nie len že 
musí excelentne načapovať pivo, ale musí mať aj vedomosti o pivnej kultúre. 

V rámci hodnotenia súťaže museli výčapníci zbierať body v písomnom teste z teoretických znalostí pivnej 
kultúry, starostlivosti o pivo, varného procesu a vedomostí o značke a produktoch piva Šariš. Nasledovala 
degustácia pivných vzoriek, pri ktorej museli súťažiaci správne identifikovať značku a druh piva. Poslednou 
súťažnou disciplínou bola praktická skúška za výčapom, ktorá nejedného súťažiaceho poriadne potrápila. Porota 
prísnym okom hodnotila celkový prejav súťažiaceho a samotné čapovanie. Každý súťažiaci musel načapovať tri 
predpísané štýly čapovania. 

Šariš oceňuje tých najlepších z najlepších, ktorí sa naplno odovzdali svojmu remeslu, s cieľom poskytnúť 
svojmu štamgastovi pivný zážitok v jeho najdokonalejšej podobe. V ročníku 2018 si najskôr sily v čapovaní 
zmerali výčapníci na regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi, Humennom a Prešove. Vo finálovom kole, 

ktorého časť sa konala v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši a časť v originálnej konceptovej prevádzke v 
Prešovskom Šariš Pube, si sily zmeralo 16 najlepších. O kvalite svojich schopností nakoniec najviac presvedčil 
Róbert Lunter z prevádzky Kolmanka v Prešove. „Po vyhlásení výsledkov to bol skvelý pocit. Účasť v súťaži mi 
dala nové skúsenosti, prestíž s tým spojenú, kopec nových informácií, ktoré som sa naučil a získal. Na začiatku 
som vo víťazstvo ani nedúfal, pretože tam bolo mnoho kvalitných výčapníkov. Kolmanka je rodinný podnik, v 
ktorom zákazníkom ponúkame kvalitné služby, a moje ocenene je toho dôkazom,“ povedal hrdý víťaz Róbert 
Lunter. 

Striebornú medailu si odniesla Dominika Lapošová z prevádzky Music Pub v Šarišských Dravciach a tretie 
miesto získal Štefan Dzurilla z prevádzky Reštaurácia u Susedy v Smižanoch. 

Aj tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu ukázal, že východniari sú znalí svojho remesla. Z roka na rok sa 
úroveň výčapníkov zvyšuje. Všetci súťažiaci ukázali, že sú ochotní učiť sa nové veci, starať sa a zdokonaľovať 
pivnú kultúru vo svojich podnikoch a prinášať svojim hosťom pivo v tej najlepšej kvalite, tak ako práve opustilo 
brány pivovaru. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu sa stal 

Róbert Lunter 
[24.09.2018; 24hod.sk; Tlačové správy; 00:00; Webnoviny.sk - Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. 

Šarišským Majstrom výčapu sa stal Róbert Lunter © SITA] 

 
https://www.24hod.sk/zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-
lunter-cl618846.html 

 
 

24hod.sk Tlačové správy 
Tagy: Pivovar Šariš Šariš Šariš Majster výčapu 
PREŠOV 24. septembra 2018 (WBN/PR) - Nič neuhasí smäd lepšie, ako správne načapované pivo! Svoje o 

tom vedia aj výčapníci, ktorí pivo zákazníkom servírujú. Oni totiž rozhodujú o tom, v akej kvalite sa pivo Šariš … 
PREŠOV 24. septembra 2018 (WBN/PR) - Nič neuhasí smäd lepšie, ako správne načapované pivo! Svoje o 

tom vedia aj výčapníci, ktorí pivo zákazníkom servírujú. Oni totiž rozhodujú o tom, v akej kvalite sa pivo Šariš 
dostane do pohára spotrebiteľa na prevádzke. Preto si dal pivovar Šariš záväzok, že bude ako patrón piva na 
východe Slovenska prispievať k budovaniu pivnej kultúry v jeho domovskom regióne. Práve preto zorganizoval 
Šariš tento rok v poradí už tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu. Najlepšie načapovaný mok pripravujú v 
prevádzke Kolmanka v Prešove. 

https://www.webnoviny.sk/zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-lunter/
https://www.webnoviny.sk/zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-lunter/
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https://www.24hod.sk/zlaty-mok-capuju-najlepsie-v-presove-sarisskym-majstrom-vycapu-sa-stal-robert-lunter-cl618846.html


Cieľom súťaže Šariš Majster výčapu bolo vyzdvihnúť tradičné remeslo čapovania, ale najmä skvalitniť úroveň 
servisu a pivnej kultúry vo východoslovenských podnikoch a reštauráciách. Najlepší výčapník pritom nie len že 
musí excelentne načapovať pivo, ale musí mať aj vedomosti o pivnej kultúre. 

V rámci hodnotenia súťaže museli výčapníci zbierať body v písomnom teste z teoretických znalostí pivnej 
kultúry, starostlivosti o pivo, varného procesu a vedomostí o značke a produktoch piva Šariš. Nasledovala 
degustácia pivných vzoriek, pri ktorej museli súťažiaci správne identifikovať značku a druh piva. Poslednou 
súťažnou disciplínou bola praktická skúška za výčapom, ktorá nejedného súťažiaceho poriadne potrápila. Porota 
prísnym okom hodnotila celkový prejav súťažiaceho a samotné čapovanie. Každý súťažiaci musel načapovať tri 
predpísané štýly čapovania. 

Šariš oceňuje tých najlepších z najlepších, ktorí sa naplno odovzdali svojmu remeslu, s cieľom poskytnúť 
svojmu štamgastovi pivný zážitok v jeho najdokonalejšej podobe. V ročníku 2018 si najskôr sily v čapovaní 
zmerali výčapníci na regionálnych kolách v Spišskej Novej Vsi, Humennom a Prešove. Vo finálovom kole, 

ktorého časť sa konala v Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši a časť v originálnej konceptovej prevádzke v 
Prešovskom Šariš Pube, si sily zmeralo 16 najlepších. O kvalite svojich schopností nakoniec najviac presvedčil 
Róbert Lunter z prevádzky Kolmanka v Prešove. “Po vyhlásení výsledkov to bol skvelý pocit. Účasť v súťaži mi 
dala nové skúsenosti, prestíž s tým spojenú, kopec nových informácií, ktoré som sa naučil a získal. Na začiatku 
som vo víťazstvo ani nedúfal, pretože tam bolo mnoho kvalitných výčapníkov. Kolmanka je rodinný podnik, v 
ktorom zákazníkom ponúkame kvalitné služby, a moje ocenene je toho dôkazom,” povedal hrdý víťaz Róbert 
Lunter. 

Striebornú medailu si odniesla Dominika Lapošová z prevádzky Music Pub v Šarišských Dravciach a tretie 
miesto získal Štefan Dzurilla z prevádzky Reštaurácia u Susedy v Smižanoch. 

Aj tretí ročník súťaže Šariš Majster výčapu ukázal, že východniari sú znalí svojho remesla. Z roka na rok sa 
úroveň výčapníkov zvyšuje. Všetci súťažiaci ukázali, že sú ochotní učiť sa nové veci, starať sa a zdokonaľovať 
pivnú kultúru vo svojich podnikoch a prinášať svojim hosťom pivo v tej najlepšej kvalite, tak ako práve opustilo 
brány pivovaru. 

Zdroj: Webnoviny.sk - Zlatý mok čapujú najlepšie v Prešove. Šarišským Majstrom výčapu sa stal Róbert 
Lunter © SITA Všetky práva vyhradené. 

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 
vyhradené. 

Tagy: Pivovar Šariš Šariš Šariš Majster výčapu 
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23. Zaujímavý turnaj v športovej hale: V Spišskej súťažili priaznivci 

počítačových hier 
[24.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zaujimavy-turnaj-v-sportovej-hale-v-spisskej-sutazili-priaznivci-pocitacovych-
hier-310037 

 
 

Netradičný turnaj, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi premiéru prilákal desiatky záujemcov. Okrem turnaja čakal 

na návštevníkov aj sprievodný program. 
Milovníci počítačových hier si v uplynulú sobotu prišli na svoje. V športovej hale v našom meste sa konal po 

prvýkrát turnaj, kde sa mohli predviesť a zasúťažiť si o rôzne ceny. 
Ako nám pre náš portál priblížil organizátor podujatia Adam Servatka, na začiatku bola jeho túžba stať sa 

hráčom esportu. „Keďže som sa nenašiel v hráčskom štýle, rozhodol som sa pre usporiadanie turnaja, keďže na 
Slovensku tu ešte takéto turnaje bežné nie sú,“ povedal študent vysokej školy s tým, že chcel priniesť do Spišskej 
formu zábavy, ktorá sa tu ešte neobjavila. 

Do športovej haly prilákal tento turnaj viac ako stovku hráčov, čo predčilo aj organizátorove očakávanie. 
„Máme tu hráčov z celého Slovenska, dokonca aj z Česka. Ich počet sa vyšplhal na 107, z čoho som milo 
prekvapený, keďže je to prvýkrát. Máme tu dokonca aj poloprofesionálov,“ dodal. 

Ako ozrejmil, turnaj spočíval v troch kategóriách hier a súťažiaci si mohli zmerať sily v tímovej alebo sólo hre. 
„Tímovú hru hrajú piati proti piatim. Spoluhráči v tíme musia byť zohraní, rovnako dobrí, mať nejaké stratégie, 
plánovanie," vysvetlil s tým, že zo sólo hier prebiehal turnaj v kartovej hre aj v hre určenej pre mladšie vekové 
kategórie. 

Počas turnaja prebiehali v športovej hale aj rôzne súťaže, nechýbala ani tombola či občerstvenie. Priamo v 
hale vznikala aj nová počítačová hra, ktorú mohli účastníci podujatia prvýkrát otestovať. Turnaj trval až do 
večerných hodín. 

Ako to vyzeralo na premiérovom turnaji v Spišskej si môžete pozrieť aj na fotkách. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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24. FUN_VLOG: Ako sme rozdávali legendárne raňajky 
[24.09.2018; funradio.sk; funradio.sk; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.funradio.sk/clanok/39908-funvlog-ako-sme-rozdavali-legendarne-ranajky 

 
 

Máme to radi, keď môžeme ísť za vami. S legendárnymi raňajkami - treskou a rožkami - sme sa za vami 
vybrali za jeden týždeň do Spišskej Novej Vsi, Bratislavy aj Krupiny. Kukaj na to! 

PRETO Ryba Žilina vám prináša výborné raňajky na stôl už desiatky rokov. Pridajte sa k státisícom Slovákov, 
ktorí vytvárajú legendu a vychutnajte si tradičnú Tresku Exklusiv a Tresku Exclusiv DUO. 
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25. Polícia zadržala mladistvého Mareka (18): Dôchodcu (64) sotil a začal mu 

dupať po hlave 
[24.09.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1740067/Policia-zadrzala-mladistveho-Mareka–18—Dochodcu–64–sotil-a-
zacal-mu-dupat-po-hlave 

 
 

PRAKOVCE – Polícia vyšetruje útok na dôchodcu na Spiši, obvinený mladík je už v cele. "Vyšetrovateľ 
odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol obvinenie voči 

18-ročnému Marekovi z Prakoviec za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva," uviedla košická 
krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Ide o prípad, ktorý sa stal 20. septembra v nočných hodinách v obci Prakovce v Gelnickom okrese. Už o pár 
hodín od oznámenia udalosti polícia zadržala podozrivú osobu. “Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladík 
pri ceste fyzicky napadol 64-ročného dôchodcu z uvedenej obce za doposiaľ presne nezistených okolností. 
Dôchodcu dostal na zem a viackrát mu nohou dupal po hlave,” priblížila incident hovorkyňa s tým, že pri útoku 
utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. Obvineného mladíka umiestnili do cely policajného 
zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. Prakovčanovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri 
až desať rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. SKONČIL V CELE: Mladík z Prakoviec zaútočil na dôchodcu 
[24.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/policiavysetruje-pripad-napadnutia/350520-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann 
Dôchodcu dostal na zem a viackrát mu nohou dupal po hlave. 
Prakovce 24. septembra (TASR) – Polícia vyšetruje útok na dôchodcu na Spiši, obvinený mladík je už v cele. 

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol 

obvinenie voči 18-ročnému Marekovi z Prakoviec za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva," 
uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Ide o prípad, ktorý sa stal 20. septembra v nočných 
hodinách v obci Prakovce v Gelnickom okrese. Už o pár hodín od oznámenia udalosti polícia zadržala podozrivú 
osobu. “Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladík pri ceste fyzicky napadol 64-ročného dôchodcu z 
uvedenej obce za doposiaľ presne nezistených okolností. Dôchodcu dostal na zem a viackrát mu nohou dupal po 
hlave,” priblížila incident hovorkyňa s tým, že pri útoku utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. 
Obvineného mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. Prakovčanovi 
za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. 

[Späť na obsah] 
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27. SKONČIL V CELE: Mladík z Prakoviec zaútočil na dôchodcu 
[24.09.2018; 24hod.sk; Z domova Regióny; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/skoncil-v-cele-mladik-z-prakoviec-zautocil-na-dochodcu-cl618760.html 

 
 

24hod.sk Z domova Regióny 
Polícia vyšetruje útok na dôchodcu na Spiši, obvinený mladík je už v cele. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej 

polície Okresného riaditeľstva Policajného … 
Prakovce 24. septembra (TASR) – Polícia vyšetruje útok na dôchodcu na Spiši, obvinený mladík je už v cele. 

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi vzniesol 

obvinenie voči 18-ročnému Marekovi z Prakoviec za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva," 
uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Ide o prípad, ktorý sa stal 20. septembra v nočných hodinách v obci Prakovce v Gelnickom okrese. Už o pár 
hodín od oznámenia udalosti polícia zadržala podozrivú osobu. “Podľa doterajšieho vyšetrovania obvinený mladík 
pri ceste fyzicky napadol 64-ročného dôchodcu z uvedenej obce za doposiaľ presne nezistených okolností. 
Dôchodcu dostal na zem a viackrát mu nohou dupal po hlave,” priblížila incident hovorkyňa s tým, že pri útoku 
utrpel podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. 

Obvineného mladíka umiestnili do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. 
Prakovčanovi za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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28. Hokejisti vyhrali vonku i doma 
[24.09.2018; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/20921228/hokejisti-vyhrali-vonku-i-doma.html 

 
 

Za tri dni odohrali hokejisti dva zápasy a v oboch prípadoch zvíťazili. 
Sp. Nová Ves – Topoľčany 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) 
Góly: 28. D. Pastucha, 36. R. Raáb – 8. L. Tábi, 10. M. Král, 37. A. Podstavek. Vylúčenia 6:3, presilovky 0:1, 

oslabenia 0:0, 262 divákov. HC: Halo – Ďurčo, Kráľ, Bystričan, Hruška, Hrudík, Kováčik, Duran, A. Gergel – 
Kluka, Uhnák, Tomčák – Tábi, Laššo, Bečka – Pekarčík, Podstavek, Dvonč – Šťastný, Klenko, D. Gergel, tréner 
Ľ. Hurtaj. 

Prvá výhra za tri body 
Topoľčany vyhrali prvý zápas v sezóne v riadnom hracom čase, keď mali do zápasu výborný vstup a hneď v 

úvode viedli o dva góly. „Začali sme dobre, rýchlo sme viedli dvojgólovým rozdielom i napriek tomu, že na štadión 
sme dorazili tesne pred zápasom, pretože po ceste sme sa dostali do viacerých kolón,“ začal hodnotenie zápasu 
tréner Ľubomír Hurtaj: „Mali sme výborný vstup i pohyb na puku. Škoda len toho, že z viacerých šancí sme 
vyťažili len dva góly.“ V prostrednej časti sa domácim podarilo vyrovnať. „Domáci znížili na 1:2 po náhodnom góle 
a následne po brejku sme nechali domácich i vyrovnať. Našťastie sme však strelili rýchly gól na 3:2 a od tohto 
momentu sme zápas už kontrovali,“ pridal Ľ. Hurtaj. V záverečnej tretine gól už nepadol, Topoľčany tesné 
vedenie udržali. „Pri väčšom dôraze sme mohli zápas vyhrať aj vyšším rozdielom. Nedarilo sa nám ale premieňať 
šance, a tak sme sa museli strachovať o výsledok až do konca. Napriek tomu si myslím, že naše víťazstvo je 
zaslúžené.“ 

Topoľčany – SR 20 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) 
Góly: 10. S. Duran, 12., 40. a 54. M. Kluka, 26. J. Tomčák, 27. L. Tábi, 58. R. Dvonč – 9. Juščák, 620 divákov. 

HC: Halo – Hrudík, Král, Ďurčo, Kováčik, Bystričan, Duran, A. Gergel, Grman – Kluka, Tomčák, Dvonč – Šťastný, 
Uhnák, Bečka – Tábi, Laššo, Podstavek – D. Gergel, Klenko, Pekarčík, tréner Ľ. Hurtaj. 

Doťahujeme sa na špicu((piano)) 
Topoľčany na domácom ľade porazili reprezentantov do 20 rokov 7:1. „Som rád, že sme dobre vstúpili do 

zápasu. Vedeli sme dobre, že nás čaká náročný súper, ktorý vie veľmi dobre korčuľovať,“ začal hodnotenie 
zápasu tréner Ľubomír Hurtaj. „Hostia sa z jedinej šance ujali vedenia, ale nám sa ešte v prvej tretine podarilo 
otočiť na 2:1.“ 

Od prostrednej časti sa gólovo dokázali presadiť už iba domáci. „V druhej tretine sme mali i šťastie, pretože 
sme síce urobili aj niekoľko chýb, no odskočili sme súperovi na 5:1. Darili sa nám presilovky, výborne sme i bránili 
počas oslabenia. V tomto týždni sme odohrali tri zápasy, získali sme osem bodov, a teda sa pomaly doťahujeme 
na špicu I. ligy, z čoho máme radosť.“ dodal Ľ. Hurtaj. 

Topoľčany v stredu privítajú N. Zámky B, v piatok ich čaká zápas proti Prešovu. „Ideme ďalej, chceme aj 
naďalej byť na víťaznej šnúre.“ 

Michal Kluka: „Konečne sme začali vyhrávať.“ 

https://www.24hod.sk/skoncil-v-cele-mladik-z-prakoviec-zautocil-na-dochodcu-cl618760.html
https://mytopolcany.sme.sk/c/20921228/hokejisti-vyhrali-vonku-i-doma.html


Útočník Michal Kluka sa vrátil do Topoľčian z Dubnice, kde strávil jednu sezónu. V nedeľnom zápase proti 
reprezentácii Slovenska do 20 rokov strelil tri góly. „Konečne mi to tam padlo. Ten prvý gól ma nakopol, druhý i 
tretí už boli z kategórie ľahších,“ opísal Michal Kluka, ktorému po prvom góle padol i kameň zo srdca. „V príprave 
a ani v úvodných štyroch kolách sa mi strelecky absolútne nedarilo. Preto verím, že sa to už konečne zlomilo.“ 

Topoľčany na domácom ľade reprezentáciu Slovenska do 20 rokov nešetrili a vyhrali 7:1. „Zápas sme začali 
oveľa lepšie ako súper, tlačili sme ich vo vlastnom pásme, no paradoxne hostia z jedinej šance strelili úvodný gól. 
To nás na striedačke nakoplo ešte k väčšiemu výkonu a ešte v úvodnom dejstve sme otočili na 2:1. Od druhej 
tretiny sa hral už vyrovnanejší hokej, no my sme začali premieňať naše šance a od stavu 5:1 sa stretnutie v 
podstate už iba dohrávalo. Mladíci podali na našom ľade dobrý výkon, určite si nezaslúžili prehrať až takým 
rozdielom, no nás tri body tešia,“ pridal M. Kluka. 

Hokejisti Topoľčian tak po úvodných prehrách s Martinom a Michalovcami sa naladili na víťaznú nôtu. „Prvé 
dva zápasy by som nehodnotil ako nevydarené, pretože síce sme v domácom zápase prehrali s Martinom, no 
odohrali sme dobré stretnutie a zaslúžili sme bodovať. Rovnako tak i v Michalovciach sme nehrali zle, dostali sme 
však lacné góly. V domácom stretnutí proti Trnave sme paradoxne z tohto trojzápasu podali najslabší výkon a 
brali sme dva body. A myslím si, že práve ten vyrovnávajúci výkon desať sekúnd pred koncom proti Trnave nás 
naštartoval,“ dodal Michal Kluka. 

Je pravdou, že práve po vyrovnaní proti Trnave si Topoľčany poradili nielen v predĺžení, ale vyhrali aj na Spiši, 
či v nedeľu doma proti reprezentácie do 20 rokov. „Aj v Spišskej Novej Vsi to v našom podaní nebol práve 

najlepší výkon, ale stačilo to na tri body. Nám sa paradoxne hra proti lepším tímom, ktorí sa snažia hrať otvorený 
hokej. Verím však, že táto osembodová šnúra nás nakopla do ďalších zápasov a body budeme zbierať i naďalej.“ 

Topoľčany bodovali v troch ostatných zápasoch. „V kabíne sme sa stretla výborná partia, povahovo i ľudsky 
sme si sadli. Už pred sezónou som vedel, že v Topoľčanoch sa buduje opäť dobrý kolektív, ktorí drží spolu. A to 
hlavne zavážilo na tom, že som prijal ponuku z Topoľčian,“ dodal na záver Michal Kluka. 

1. Michalovce 4 4 0 0 0 24:4 12 
2. Martin 5 3 0 2 0 18:13 11 
3. HC Bratislava 4 3 0 1 0 24:7 10 
4. Skalica 4 2 2 0 0 19:7 10 
5. Topoľčany 5 2 1 0 2 14:13 8 
6. Dubnica 4 2 0 1 1 21:13 7 
7. Sp. Nová Ves 4 1 2 0 1 14:10 7 
8. Trnava 4 1 0 1 2 16:21 4 
9. P. Bystrica 4 0 1 2 1 11:18 4 
10. Prešov 5 1 0 0 4 15:21 3 
11. Humenné 4 0 1 0 3 12:19 2 
12. N. Zámky B 4 0 0 0 4 2:37 0 
– SR20 3 1 0 0 2 8:15 3 
Ďalší program: 26. 9. (streda) o 18.00 h: Topoľčany – N. Zámky B, 28. 9. (piatok) o 18.00 h: Prešov – 

Topoľčany. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Svet geológie priblížia dni otvorených dverí v troch mestách 
[24.09.2018; enviroportal.sk; Podujatie; 00:00; TASR] 

 
http://www.enviroportal.sk/clanok/enviro-svet-geologie-priblizia-dni-otvorenych-dveri-v-troch-mestach 

 
 

Bratislava, 22. septembra – Viac informácií o svete geológie sa môžu dozvedieť v sobotu návštevníci 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, v ktorom sa uskutoční Deň otvorených dverí. Súbežne bude na 
troch pracoviskách ústavu - v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi. TASR o tom informovala Monika 

Szabó z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia SR. 
,,Okrem poznávania kameňov, minerálov, nerastných surovín, fosílií a meteoritov záujemcovia budú môcť 

otestovať aj pevnosť kameňov, ktoré tvoria základ budov, dokonca aj ochutnať, ako vplýva geológia na vodu," 
uviedla Szabó. Tiež bude možné dotknúť sa mamutích zubov, zistiť, či kamene svietia a či sú všetky ťažšie ako 
voda. “Veľa zábavy sľubuje aj škola ryžovania zlata. Po absolvovaní prechádzky svetom geológie v ôsmich 
krokoch bádateľov čakajú odmeny,” priblížila Szabó. 

Súčasťou podujatia budú aj prednášky o sopkách okolo nás, Tatrách v ľadovej dobe, geotermálnej vode na 
Islande alebo téma Sandberg – treťohorné more pri Bratislave. 

Záujemcovia si budú môcť posedieť aj v kresle generálneho riaditeľa rezortnej organizácie ministerstva 
životného prostredia a položiť mu otázky súvisiace s geologickými aktivitami. Podujatie sa začína o 9. h. 

Copyright © TASR 2018 
[Späť na obsah] 
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30. Skauti čistili Raj. Vyzbierali prevažne plasty 
[24.09.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; SITA] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/485302-skauti-cistili-raj-vyzbierali-prevazne-
plasty/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Na čistení Slovenského raja sa tento víkend zúčastnilo vyše sedemdesiat dobrovoľníkov. Skauti z 
Podtatranskej skautskej oblasti v spolupráci so Správou NP Slovenský raj zorganizovali akciu Čistenie 
Slovenského raja po letnej turistickej sezóne už po 18. raz. 

Od odpadkov vyčistili turistické chodníky a rokliny v severnej časti Národného parku (NP)Slovenský raj – 
rokliny Suchá Belá, Piecky, Sokol, Kláštorskú roklinu, Malý Kyseľ, Prielom Hornádu od Hrdla Hornádu po 
Kláštorskú roklinu, žltú turistickú trasu k ústiu Kyseľa, chodník z Podleska na Kláštorisko a z Čingova cez Čertovu 
sihoť. 

„Musíme konštatovať, že odpadu na turistických chodníkoch ubúda, k čomu prispela väčšia disciplinovanosť 
turistov, ale aj osadenie košov v závere najfrekventovanejšej rokliny – Suchej Belej a na Kláštorisku, ktoré sa 
pravidelne vyprázdňujú. Na druhej strane, pribúda viac odpadu v rieke Hornád, ktorá preteká Prielomom 
Hornádu,“ uviedol organizátor akcie Marek Leskovjanský. 

Práve v Hornáde vodáci ostatné roky vyzbierali desiatky vriec odpadu. Víkendového čistenia Raja sa 
zúčastnilo zhruba päťdesiat skautov a skautiek z Podtatranskej skautskej oblasti, a to zo skautských zborov a 
oddielov zo Spišskej Novej Vsi, Popradu a Harichoviec. 

„Tento rok sa k nám pridalo aj osemnásť dobrovoľníkov zo spoločnosti EMBRACO Slovakia zo Spišskej 
Novej Vsi,“ uzatvára Leskovjanský. 

S čistením Raja sa ešte tuto jeseň bude pokračovať – najbližšie to budú opäť vodáci, ktorí budú loviť odpad z 
rieky priamo z lodí. 

Ročne sa takto prostredníctvom viacerých dobrovoľnícky podujatí vyzbierajú stovky kíl rôzneho odpadu, 
prevažne plastových fliaš. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Úspešný víkend hokejistov Topoľčian: Dve víťazstvá v dvoch ligových 

zápasoch, FOTO 
[24.09.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://topolcany.dnes24.sk/uspesny-vikend-hokejistov-topolcian-dve-vitazstva-v-dvoch-ligovych-
zapasoch-foto-309981 

 
 

Topoľčianskym hokejistom sa záver týždňa vydaril na jednotku. Poradili si so súperom počas 4. kola i vo 
vloženom zápase. 

Záver týždňa priniesol dve merania síl našich hokejistov. Najprv vycestovali na zápas štvrtého kola do 
Spišskej Novej Vsi, neskôr odohrali vložený zápas s mladíkmi z HK Orange 20. Oba duely Topoľčany zvládli a 

pripísali si 6 cenných bodov do ligovej tabuľky. 
Pozrite si fotografie zo 4. kola proti Spišskej Novej Vsi 
HK Spišská Nová Ves – HC Topoľčany 2:3 (0:2, 2:1, 0:0) 

Góly: 28. Turan (Pastucha), 36. Raáb (Krmenčík) – 8. Tábi (Podstavek, Laššo), 10. Král (Šťastný, Hrudík), 37. 
Podstavek (Tábi, Laššo).Strely: 32:39. Vylúčenia: 6:3 na 2 min. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Žák 
– Ordzovenský, Homola. Diváci: 262. 

Spišská Nová Ves: Surák – Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Turan, Krmenčík – Findura, M. Nagy, 

Olejník – Macko, Koky, Zwick – Soveľ, Pastucha, Štrauch – Raáb. 
Topoľčany: Halo – Ďurčo, Král, Bystričan, Hruška, Hrudík, Kováčik, Duran, A. Gergel – Kluka, Uhnák, Tomčák 

– Tábi, Laššo, Bečka – Pekarčík, Podstavek, Dvonč – Šťastný, Klenko, D. Gergel 
Vložený zápas: 
HC Topoľčany – HK Orange 20 7:1 (2:1, 3:0, 2:0) 
Góly: 10. Duran, 12. Kluka (Kováčik, Ďurčo), 26. Tomčák (Hrudík, Pekarčík), 27. Tábi (Laššo), 40. Kluka 

(Tomčák, Kováčik), 54. Kluka (Dvonč, Halo), 58. Dvonč (Uhnák, Kováčik) – 9. Juščák (Köver, Svitana). Strely: 
30:34. Vylúčenia: 6:3 na 2 min., navyše Halo 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky: 2:0. Oslabenia: 
1:0. Rozhodovali: Müllner – Źák, Jedlička. Diváci: 612. 

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

HK Orange 20: Kostelný (od 27. Pavličko) – Štefanka, Golian, Brincko, Švec, Maňák, Boldižár, Romaňák, 
Nahálka, Fafrák, Kollár, Urbánek – Svitana, Köver, Juščák – Lunter, Giertl, Havrila – Džugan, Čenka, Záhradník 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/485302-skauti-cistili-raj-vyzbierali-prevazne-plasty/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/485302-skauti-cistili-raj-vyzbierali-prevazne-plasty/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://topolcany.dnes24.sk/uspesny-vikend-hokejistov-topolcian-dve-vitazstva-v-dvoch-ligovych-zapasoch-foto-309981
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Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Tabuľka po 4. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

2 
2. Martin 1

1 
3. Bratislava 1

0 
4. Skalica 1

0 
5. Topoľčany 8 
6. Dubnica nad 

Váhom 
7 

7. Spišská Nová 
Ves 

7 

8. Trnava 4 
9. Považská 

Bystrica 
4 

10. Prešov 3 
11. Humenné 2 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
" 
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32. Naši hokejisti odohrali druhý domáci zápas: Tentokrát ťahali za kratší 

koniec, FOTO 
[24.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nasi-hokejisti-odohrali-druhy-domaci-zapas-tentokrat-tahali-za-kratsi-koniec-
foto-309930 

 
 

V piatok sa postavili Spišiaci na domácom ľade proti mužstvu z Topoľčian. V 4. kole 1. hokejovej ligy sa nám 
súpera zdolať nepodarilo. 

Po prvých troch kolách, kedy sme odchádzali z ľadu ako víťazi si naši hokejisti zmerali sily v piatok na zimnom 
štadióne v Spišskej Novej Vsi s Topoľčanmi. Hoci súper viedol hneď v úvode zápasu, naši chlapci sa nevzdávali 

a v druhej tretine sa im podarilo na chvíľu stav aj vyrovnať. Bohužiaľ, Topoľčany opäť skórovali a druhá tretina 
skončila znovu v prospech súpera. 

Aj napriek veľkej snahe našich hokejistov, v poslednej tretine žiadny gól nepadol a tak po tretinách (0:2, 2:1, 
0:0) sa z víťazstva napokon tešili súperi. Najbližšie si strihneme východniarske derby a to už v stredu s MHK 
Humenné. A v piatok si doma zmeriame sily s Považskou Bystricou. 

HK Spišská Nová Ves – HC Topoľčany 2:3 

Góly: 28. Turan, 36. Raáb – 8. Tábi, 10. Král, 37. Podstavek. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Vládna novela predraží zákazky a podporí korupciu 
[24.09.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Transparency International Slovensko] 

 
https://transparency.blog.sme.sk/c/492672/vladna-novela-predrazi-zakazky-a-podpori-
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Zvýšenie limitov pri verejných zákazkách do istej miery uvoľnilo ruky starostom - zároveň prinieslo vážne riziká 
Bystrany sú trojtisícová obec pri Spišskej Novej Vsi. Stotisícovú zákazky na opravu chodníkov v obci dostal 

minulé leto Lukáš Kandráč, príbuzný dvoch poslancov zastupiteľstva. Obec oslovila okrem Kandráča len dvoch 
bystrianskych podnikateľov. Prvá firma, patriaca ďalšiemu obecnému poslancovi, ani neuviedla cenu, a tak bola 
vylúčená, a druhým osloveným bol živnostník Marek Pecha, ktorý začal podnikať ako živnostník len tri mesiace 
pred vyhlásením súťaže. Na základne nástenkového oznamu sa prihlásil s platnou ponukou ďalší uchádzač, no 
cenovo uspel nakoniec novopodnikateľ Pecha. 

Zákazky sa však krátko nato vzdal. Oprava chodníkov tak pripadla Lukášovi Kandráčovi, ktorý si 
mimochodom pridal stavebné práce do svojej živnosti len týždeň pred vyhlásením bystrianskej zákazky. 

Cez tristo kilometrov na juhozápad, v Dunajskej Strede vyhlásili za posledný rok a pol osem súťaží na rôzne 
stavebné práce v objemoch od sto do 150-tisíc eur. V siedmich z nich vyhrala domáca Ekom Plus, ktorá opätovne 
vyhrala s náskokom pár sto eur pred druhým uchádzačom, a s len 0,2% nižšou cenou ako bola mestom 
stanovená predpokladaná cena stavieb. Termín na zaslanie ponúk sa pohyboval od piatich po osem pracovných 
dní od vyhlásenia zákazky. 

Podľa Denníka N bola firma ešte v roku 2013 zapletená do pochybných prevodov pozemkov v prospech 
miestnych politikov. V minuloročných župných voľbách zase Ekom plus čelila kritike údajne spriaznených 
zákaziek od trnavskej župy. 

Voľné ruky starostom 
Oba príbehy prideľovania zákaziek spája voľné vyberanie firiem do súťaže a nezverejňovanie oznamov o 

vyhlásení zákazky na centrálnom webe zákaziek – Vestníku verejného obstarávania – tak ako to museli verené 
inštitúcie do leta minulého roku robiť. Už aj pri stotisícových zákazkách to totiž umožnila novela zákona o 
verejnom obstarávaní, ktorou sa tak výrazne uvoľnili pravidlá pre štátne či obecné nákupy. 

V auguste vláda schválila ďalšie zvýšenie sumy, pod ktorou sa nemusí reálne súťažiť a celá dokumentácia k 
obstarávaniam ani zverejňovať. Zmenu pod tlakom Združenie miest a obcí navrhol samotný Úrad pre verejné 
obstarávanie (ÚVO), ktorý má čistotu a efektívnosť zákaziek na starosti. Ten si nepriamo tak zmenšuje prácu, 
lebo námietky voči postupu zadávateľa pri týchto menších zákazkách zákon nepovoľuje. 

Novela, ktorú práve začal riešiť parliament, navrhuje zvýšiť bezsúťažné limity z 50 na 70-tisíc eur bez DPH pri 
tovaroch a službách a zo 150 na 180-tisíc pri stavbách. Ide už o tretie zvýšenie za posledné tri roky. Ešte na 
začiatku roku 2016 platili limity na úrovni 20 tisíc (tovary a služby), respektíve 30-tisíc eur (stavebné práce). 

(Zdroj: Transparency International Slovensko) 
Na naše sklamanie ÚVO ďalšie zvyšovanie priestoru pre “manažované” zadávanie zákaziek navrhlo bez 

akejkoľvek analýzy doterajších zvýšení. Naozaj viedli k rýchlejším a kvalitnejším nákupom bez nárastu 
klientelizmu? Zvýšil sa podiel lokálnych zákaziek bez predraženia a nafukovania rozpočtov? Šéf ÚVO sa akurát 
zmohol na vyslovenie nádeje, že snáď to dopadne dobre. 

“My týmto zákonom urobíme test toho, či sme ako národ a spoločnosť vyzreli a či si vieme tie svoje veci 
verejné spravovať tak, ako je štandard v EÚ, “ povedal pre týždenník TREND. Veru zvláštny prístup pre 
predkladanie legislatívy v 21.storočí. Predsa už dávno vieme, že pre nižšiu kvalitu verejnej správy ako aj polície či 
prokuratúry máme s korupciou a neefektivitou obstarávania oproti EÚ výrazne horšie výsledky. Ako môže byť 
riešením uvoľniť pravidlá ešte viac? 

Zvýšenie limitov silne kritizovali aj podnikateľské združenia, od Republikovej únie zamestnávateľov po 
Americkú, Rakúsku či Nemeckú obchodnú komoru. Obávajú sa, že o zákazky sa nebude dať súťažiť čestne. 

Čo spravilo minulé zvýšenie limitov 
Analýzu dopadov zvýšenia limitov na zákazky sme teda spravili my v Transparency. Pozreli sme sa, čo sa 

zmenilo po zvýšení v roku 2016. Vybrali sme si len stavebné zákazky zadávané samosprávami, pretože viac ako 
tri štvrtiny zákaziek, ktoré boli ovplyvnené zmenami v zákone, boli obecné stavby – najčastejšie opravy ciest či 
budov. 

Konkrétne sme skúmali, čo sa stalo pri zadávaní zákaziek, ktoré prešli z prísnejšieho tzv. podlimitného režimu 
do kategórie zákaziek s nízkou hodnotou. Stalo sa tak zvýšením limitov na stavby zo 70-tisíc na 150-tisíc eur bez 
DPH v polovici roku 2016. Zobrali sme si teda všetky stavebné zákazky vo výške 70-150-tisíc v roku 2015 a prvej 
polovici 2016 a porovnali ich so vzorkou rovnako veľkých zákaziek z konca roka 2016 a z roku 2017. 

Prvá skupina pochádza z prísnejšieho režimu: zákazky sa musia vyhlasovať centrálne vo Vestníku verejného 
obstarávanie, čiže sa o nich ľahko dozvie každá firma na Slovensku. Minimálna lehota na predkladanie ponúk je 
14 dní a zákazky sú aj pod väčšou kontrolou verejnosti aj ÚVO. Všetky dokumenty vrátane prijatých a vybratých 
ponúk sa povinne zverejňujú na stránke ÚVO v profile obstarávateľa. V tejto kategórie sme z Vestníka (respektíve 
našej stránky Otvorené verejné obstarávanie) stiahli 465 zákaziek s kompletnými potrebnýmui údajmi. 

Druhá skupina zákaziek nie je nikde centrálne dostupná – oznámenia sú zvyčajne len na stránkach obcí. 
Hlavnou metódou výberu je tzv. prieskum trhu, pri ktorom si sama samospráva určí, ktoré firmy osloví. Neexistuje 
minimálna lehota. Výsledok sa nikde nezverejňuje – môžete akurát hľadať v zozname zmlúv na stránke obce. 

Pri druhej skupine sme teda náhodným výberom oslovili 82 miest a obcí a žiadali o dokumentáciu k zákazkám 
od 70 po 150-tisíc eur, ak take uskutočnili. Dokopy sme získali vzorku 89 takýchto zákaziek. 

Čo sa teda zmenilo po zvýšení limitov pre verejné zákazky? 
1. Nižšia transparentnosť 
V prvom rade utrpela transparentnosť. Potenciálni uchádzači o zákazky, ktorých obec sama neosloví, si musia 

sami hľadať oznámenia, ale aj výsledky po weboch samospráv – tých máme na Slovensku 2927. Keďže 
priemerná lehota na podanie ponúk je 12 kalendárnych dní, ak sa k oznámeniu nedostanú prvý týždeň od jeho 
zverejnenia na webe, nemajú reálnu šancu pripraviť ponuku. Mimochodom, viac ako jedna pätina zákaziek mala 
termín do jedného týždňa. 



Pokiaľ ide o kontrolu výsledkov, dokumenty sa dajú vypýtať podľa infozákona. Podľa zákona ich máte dostať 
do ôsmich pracovných dní. My sme od oslovených 82 obcí nedostali odpovede od pätiny z nich ani mesiac po 
žiadosti. Nepýtali sme si informácie pod menom Transparency, keďže vtedy sú úrady nadmieru ústretové, ale pod 
menom kolegyne spoluautorky výskumu, aby sme merali štandardný prístup úradov k “bežným” žiadateľom o 
informácie. 

Odpovedať sa napríklad neunúvali menšie mestá (Modra, Krompachy, Tlmače), ale ani stredne veľké obce 
(Pavlovce nad Uhom, Rabča, Huncovce). Dve tretiny samospráv, ktoré porušili naše ústavné právo na informácie, 
vedú starostovia zvolení ako nezávislí. 

2. Menej konkurencie, drahšie nákupy 
Priemerný počet uchádzačov klesol po zmene limitov v podobne veľkých zákazkách zo štyroch na troch. 

Konkrétne, zo štyroch firiem, ktoré sa sami prihlásili, na tri, ktoré boli takmer vždy dopredu obcou vybraté. Tak 
neprekvapí, že úspora finálnej ponuky voči zadávateľom predpokladanej sumy klesla z priemerných 16% na 9% - 
teda sedem tisíc eur pri jednej stotisícovej zákazke. Pri prepočte na bežné počty zákaziek tak len ročné 
predraženie vinou zvýšenia minuloročných limitov odhadujeme na šesť miliónov eur. 

To však nemusí byť ani finálna cena novely. Po uvoľnení pravidiel začali samosprávy nápadne viac zadávať 
stavebné zákazky s predpokladanou cenou tesne pod hranicou, za ktorou by už museli robiť reálnu súťaž s 
centrálne zverejňovanou výzvou. Až takmer štvrtina všetkých zákaziek medzi 70 a 150-tisíc eurami za ostatný rok 
bola vyhlásená akurát s rozpočtom 145 až 150-tisíc eur. Pri pôvodnom prísnejšom režime to bolo len 5%. 
Mediánová víťazná cena vzrástla až o štvrtinu. 

(Zdroj: Transparency International Slovensko) 
Takéto „nafukovanie“ zákaziek má zvyčajne pochybný dôvod – prihrať čo najviac peňazí vybranej firme bez 

verejného dohľadu, alebo rozdeliť pôvodne väčší objem prác tak, aby spadli do menej súťažného režimu. 
3. Nepodstatné zníženie trvania 
Najčastejšou sťažnosťou na klasické obstarávanie je vysoká byrokracia a dlhé trvanie tendrov. Vo Vestníku 

vyhlasované súťaže, ktoré boli minulý rok ukončené, trvali v priemere 7 mesiacov, takmer dvojnásobok 
európskeho priemeru. Často sú súťaže predlžované (nie vždy) oprávnenými námietkami. Lenže toto sa netýka 
menších zákaziek, ktoré rieši novela. Podlimitné súťaže v objemoch od 70 do 150-tisíc v rokoch 2015 a 2016 
trvali od vyhlásenie po výber víťaza v priemere len 20 dní, teda len o 8 dní viac ako súčasné zákazky s nízkou 
hodnotou. 

V príprave zákazky sú časovo najnáročné detailná špecifikácia predmetu (pri stavbách zvyčajne položkový 
výkaz-výmer) a napísanie primeranej zmluvy, čo sa musí robiť v oboch režimoch zadávania. Zverejnenie 
dokumentov vo Vestníku, či vyhodnotenie o jedného uchádzača viac nie je závažný extra náklad. Ak aj rátame, 
že dokopy tak úrady ušetria dva týždne, nemôže to byť zásadný argument za zmenu. Veď v zákazkách sa 
najčastejšie vyskytujú stavebné práce, ktoré treba dodať v priemere do dvoch mesiacov. 

4. Viac zákaziek lokálnym firmám - za akú cenu? 
Podpora lokálnej ekonomiky sa tiež často spomína v argumentácii odporcov prísnejších pravidiel 

obstarávania. Naše dáta naozaj ukazujú, že keď si môžu obce vyberať, viac oslovujú firmy zo svojho sídla, 
respektíve kraja, hoci rozdiel nie je radikálny. Viac ako dve tretiny víťazov po prijatí minuloročnej novely bolo z 
rovnakého kraja ako zadávateľ, čo bolo praxou v polovici prípadov klasických súťaží podobného typu. 

Oba prípady spomínané v úvode viac či menej sporne nasmerovali zákazky domácej firme. Samospráva z 
toho môže profitovať zvýšenou zamestnanosťou, a snáď aj lepšou komunikáciou s dodávateľom. 

Na druhej strane prípady poukázali aj na tienisté stránky takejto podpory. Zákazky môžu byť predražené, lebo 
súťaží len obmedzený počet firiem z daného územia. Zvyšuje sa riziko korupcie, lebo zadávateľ (starosta) a 
dodávateľ sa pravdepodobne poznajú a môžu si za oslovenie konkrétnej firmy žiadať protislužbu. 

Oslabuje sa celkovo konkurencieschopnosť slovenských firiem, lebo zákazky sa zadávajú podľa lokality, nie 
podľa najlepšej hodnoty za peniaze. Ak to budú robiť všetky samosprávy, Slovensko ako celok bude isto 
chudobnejšie podobne, ako keby sme zakázali obchod so zahraničím. 

Navyše sa posilňuje pozícia súčasných starostov vo voľbách, keďže majú páky na miestne firmy, aby im 
zafinancovali kampaň priamo, či cez jarmoky a športové akcie nepriamo. Už teraz je 80% starostov, ktorí znovu 
kandidujú, aj znovuzvolených. Zrejme to nebude dôsledkom vysokej spokojnosti ľudí s ich prácou, ako skôr 
nerovnou súťažou proti (v dobrom aj zlom) zabehanej značke. 

(Zdroj: Transparency International Slovensko) 
Novela bez argumentu 
Naša analýza teda podporuje kritiku ďalšieho zvyšovania priestoru pre svojvoľné zadávanie zákaziek. Je 

smutné, že samotné ÚVO, ktoré s návrhom prišlo, ho ani nevie zdôvodniť, ba ani predložiť štúdiu, ktorá by 
zhodnotila minulé novely. Ak chcú poslanci parlamentu stáť za svojim sľubom znižovať korupciu, budú mať šancu 
ukázať to pri hlasovaní o novele už v októbri. Inak bude platiť, že limity na svojvoľné prideľovanie zákaziek sa 
posunú na na takú vysokú hodnotu, že 80% slovenských obcí nebude musieť pri kapitálových nákupoch otvorenú 
súťaž na najlepšieho dodávateľa vôbec urobiť. 

Gabriel Šípoš, Eva Bilená 
Podporte Transparency, aby sme mohli kontrolovať zákazky miest a obcí ešte častejšie a lepšie ako doteraz. 

Ďakujeme! 
[Späť na obsah] 

 
 



34. V 3. kole florbalovej extraligy idú prvé body pre Snipers 
[24.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
Posledný je bez bodu iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, ktorý podľahol FBC Mikuláš Prešov tesne 6:7. 
Bratislava 24. septembra (TASR) - Na čelo florbalovej extraligy mužov sa po 3. kole vyhupol FaBK ATU 

Košice, ktorý v sobotu deklasoval na domácej pôde FBK AS Trenčín 11:3. Tabuľku vedie o skóre pred úradujúcim 
majstrom Tsunami Záhorská Bystrica, ktorý zlomil odpor domáceho ŠK Lido Prírodovedec až v tretej tretine a 
napokon zvíťazil 7:4. Historicky prvé body v najvyššej súťaži si vybojoval nováčik Fat Pipe Snipers Bratislava, 
ktorý uspel v Spišskej Novej Vsi 12:7. “Veľmi sa tešíme, že sme získali naše prvé tri body. Hra síce nebola 

presvedčivá, ale dotiahli sme to do úspešného konca. Tešíme sa na ďalší zápas a veríme, že sa nám podarí 
ukoristiť ďalšie body,” povedal pre szfb.sk tréner Snipers Dárius Siheľský. Posledný je bez bodu iClinic VŠK PdF 
UK Hurikán Bratislava, ktorý podľahol FBC Mikuláš Prešov tesne 6:7.Extraliga mužov - 3. kolo:piatokFBC 
Grasshoppers AC Uniza Žilina – TJ A – FbO Nižná 5:4 pp (2:4, 2:0, 0:0, 1:0)Góly: 15. a 62. Franek, 9. Kubička, 
27. Vrábel, 33. Galovič - 4., 6. a 14. Medžo, 17. Regulysobota iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FBC 
Mikuláš Prešov 6:7 (1:5, 4:1, 1:1)Góly: 1., 24. a 55. Kupec, 23. Laudon, 29. Šarmír, 37. Liszkay - 2. a 31. Minich, 
13. a 19. Joščák, 9. Bory, 15. Rusnaček, 56. SchichmanFaBK ATU Košice – FBK AS Trenčín 11:3 (3:0, 2:1, 
6:2)Góly: 9. a 33. Tokarský, 13. a 16. Szabó, 55. a 57. Kročko, 39. Talarovič, 43. Poliak, 46. Németh, 52. Bezeg, 
53. Ferenc - 32. Matejka, 51. Heleš, 60. Kukaň1. FBC Florbal Trenčín – FK Florko Košice 3:4 pp a s sn (1:1, 1:1, 
1:1 - 0:0, 0:1)Góly: 6. Hatala, 29. Bičan, 57. Lamačka - 5. a 53. Grich, 26. Kátlovský, rozh. nájazd KátlovskýŠK 
Lido Prírodovedec – Tsunami Záhorská Bystrica 4:7 (4:3, 0:0, 0:4)Góly: 1. a 14. Martišovič, 10. Vico, 20. Bačinský 
- 14. a 17. Lohazer, 12. Jakubík, 41. Gondek, 43. Kovaľ, 48. Kubovič, 55. GrambličkaFbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves – Fat Pipe Snipers Bratislava 7:12 (3:6, 1:4, 3:2)Góly: 9. a 12. Kalafut, 13. a 38. Hanzely, 41. Rády, 47. 

Pavlák, 51. Ondas - 6., 13., 33. a 36. Banga, 17. a 39. Kešelák, 7. Gajdoš, 12. Hubáček, 19. Slušný, 21. Koller, 
46. Bujna, 47. RoziakDohrávka 2. kolaŠK Lido Prírodovedec – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 12:2 (3:0, 
3:2, 6:0)Góly: 15., 24., 45., 51. a 52. Lelák, 32. a 44. Slezák, 35. a 53. Rieger, 2. Gažík, 6. Sekerka, 43. Varga - 
30. Ťapák, 31. Kupec 

Tabuľka:1. FaBK ATU Košice 3 3 0 0 0 34:15 92. Tsunami Záhorská Bystrica 3 3 0 0 0 18:9 93. FK Florko 
Košice 3 2 1 0 0 29:15 84. TJ A - FbO Nižná 3 1 1 1 0 18:15 65. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 3 1 1 0 1 
18:17 56. 1. FBC Florbal Trenčín 3 1 0 1 1 12:14 47. ŠK Lido Prírodovedec 3 1 0 0 2 24:18 38. Fat Pipe Snipers 
Bratislava 3 1 0 0 2 19:18 39. Florbalový klub AS Trenčín 3 1 0 0 2 12:21 310. FBC Mikuláš Prešov 3 1 0 0 2 
18:28 311. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 3 0 0 1 2 19:36 112. iClinic VŠK Hurikán Bratislava 3 0 0 0 3 

12:27 0 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Stavba domu na jeseň a cez zimu 
[20.09.2018; Urob si sám; stavba a obnova; s. 56,57,58; Stanislav Botur] 

 
 

Stavba je ťažkým orieškom pre nejedného drobného stavebníka. Plánuje termíny, ale síl, času a peňazí je 
málo. Prichádza zima. Čo urobiť so stavbou? 

ZAZIMOVANIE STAVBY 
*Som svojpomocný stavebník rodinného domu. Ako mám zakonzervovať stavbu na zimné obdobie, keďže v 

zime nebudem môcť pracovať na stavbe? A viem, že ani mokrým procesom zima nesvedčí. Anton Z., Nová 
Dubnica 

Ak klesne vonkajšia teplota pod 5 °C, odporúča sa ukončiť všetky vonkajšie práce – murovanie, omietky a 
podobne. Dnes sú už bežne dostupné rôzne nemrznúce zmesi, no vyplatí sa stavbe dopriať čas. Kedysi bolo 
úplne bežné stavať dom aj 2,5 roka, momentálne sa však aj pre hypotéky so stavaním ponáhľame. Niektoré 
práce sa ani tak neoplatí uponáhľať. Skôr ako príde zima, mali by ste mať ukončenú jednu z fáz stavby, a to: 

Buď kompletné základy, alebo kompletnú hrubú stavbu, ktorú zakryjete provizórnym krovom, alebo kompletnú 
zastrešenú stavbu, alebo kompletnú zastrešenú stavbu s oknami, dverami, prípadne temperovanú či vykurovanú 
agregátmi, aby v nej mohli pokračovať interiérové práce. 

Základy s položenou základovou doskou prežijú zimu úplne bez ujmy aj bez dôkladného zazimovania. Stavbe 
môžete pomôcť prípadným odvádzaním prebytočnej vody a odstraňovaním snehu, aby na jar, keď sa bude topiť, 
nevytváral prebytočnú vlhkosť a vy by ste sa tak mohli čo najskôr vrátiť k stavebným prácam. Ak nestihnete do 
zimy dokončiť hrubú stavbu so strechou, radšej si dajte pauzu už po základoch. V prípade, že postavíte iba 
obvodové a nosné múry, snažte sa zabezpečiť stavbu aspoň dočasným „fingovaným“ krovom. Falošný krov 
následne zabezpečte igelitom alebo špeciálnymi fóliami tak, aby sa dovnútra nedostala dažďová voda a sneh. 
Okrem toho, že zabránite zdĺhavému vysúšaniu stavby na jar, správne odvodnenie je povinné aj zo zákona. 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-v-3-kole-extraligy-prve-body/350585-clanok.html


Zastrešená hrubá stavba pred zimou je ideálne pripravená na prezimovanie. Bude tak mať dostatok času na 
vymrznutie, múry môžu „dosadnúť”, stavba sa zbaví technologickej vody a na jar následne dôkladne vyschne. 
Pred mrazmi stačí dôkladne odvodniť potrubia, zazimovať prípojky, zabezpečiť všetky jamy a nerovnosti terénu, 
aby boli bezpečné aj po zakrytí snehovou prikrývkou. Dôležité je myslieť pred napadnutím snehu na dokončené 
klampiarske práce. Odkvapová rúra na odvod dažďovej vody, ríny, ktoré zachytia topiaci sa sneh a zabránia 
tvorbe cencúľov, ktoré by mohli zraniť okoloidúcich, sú samozrejmosťou. Zabezpečia aj to, aby sa okolo stavby 
zhromažďovala vlhkosť – na jar by tak múry dlhšie schli. Nezabúdajte ani na odpratávanie snehu spred domu na 
chodníkoch. Je to povinnosť vlastníka nehnuteľnosti, aj keď ju ešte neobýva. 

V prípade, že dokončíte stavbu so strechou, oknami a neplánujete v nej vykonávať žiadne interiérové úpravy, 
nevyžaduje temperovanie. Dôležité však je dôkladné vetranie, aby sa vnútri nehromadila vlhkosť a zároveň 
dôkladné vypustenie vody zo všetkých radiátorov a potrubí – nezabudnite na podlahové kúrenie. Ak by ste to 
neurobili, mráz môže rúry poškodiť, v tom horšom prípade narušiť aj celistvosť múrov, a napáchané škody budete 
veľmi dlho a prácne odstraňovať. Ak nebudete vetrať, vo vnútri sa vám môžu objaviť plesne. Ešte lepšou 
možnosťou ako je zazimovanie je dokončiť stavbu tak, aby ste počas zimných mesiacov mohli vykonávať väčšie 
interiérové úpravy – maľovanie, pokladanie podláh, zariaďovanie izieb či kúpeľní. V tom prípade nehovoríme o 
zazimovaní stavby – práce pokračujú. Zabezpečte vykurovanie radiátormi. Ak vám ešte nefunguje kúrenie, 
využite agregáty. Je to výhodné nielen pre váš komfort, ale aj z hľadiska optimálnej teploty na vykonávanie úprav 
stien či podláh a postupné vysušovanie interiéru. 

MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO 
*Moja otázka sa týka lepenia dlažby v exteriéri. Chcel by som ešte do zimy uložiť terasovú dlažbu, pretože je 

potrebné zakryť plochy zaizolované proti vlhkosti. Aké lepidlo je vhodné? Remeselník, ktorý mi robí dlažbu tvrdí, 
že používa mrazuvzdorné lepidlá. Ako ho ja ako laik môžem skontrolovať? Ján, Blatné 

Pri obkladaní dlažby je dôležité nepodceňovať výber vhodného lepidla, pretože tento faktor zásadne 
rozhoduje o tom, či dlažba vydrží. Nie je lepidlo ako lepidlo! Dôležité je vybrať správny typ tak, aby bola 
garantovaná stálosť a kvalita na veľa rokov. Pri lepení obkladu a dlažby musí lepiaca malta spĺňať požiadavku na 
spoľahlivú prídržnosť, a to, pokiaľ ide o steny alebo podlahy, interiér alebo exteriér, obytné budovy či priemyselné 
stavby. 

Ako fungujú cementové lepidlá? Štandardné lepidlá (C1, C1T, C1TE…) sú určené na lepenie nasiakavej 
keramiky, kde dochádza ku kotveniu lepeného obkladu, „presiaknutím“ vody a cementu do jeho štruktúry. 
Flexibilné lepidlá (C2, C2T, C2TE…) sa používajú na lepenie keramiky s veľmi malou nasiakavosťou 
(nenasiakavá a málo nasiakavá keramika, hydroizolačné stierky a pod.). Flexibilné lepidlá vďaka chemickým 
komponentom pevne priľnú k povrchu lepeného obkladu a špeciálne zloženie týchto lepidiel zároveň prináša 
väčšiu odolnosť proti pôsobeniu tepla, mrazu, vlhkosti, vibráciám a mechanickému namáhaniu. Mnoho výrobcov 
stále zneužíva neznalosť zákazníkov v označovaní lepidiel a na svoje balenia uvádzajú označenie „flexibilný“ aj 
pre lepidlá, ktoré sú napr. iba v triede C1T (štandardné lepidlo)! 

Označovanie cementových lepidiel podľa EN 12004 
Typ lepidla určuje prvé písmeno: C - cementové lepidlo, D - disperzné lepidlo, R - živicové lepidlo. Triedu 

lepidla určuje číslo: 1 - lepidlá na bežné použitie (prídržnosť k podkladu min. 0,5MPa), 2 - lepidlá na náročnejšie 
aplikácie (prídržnosť k podkladu min. 1,0 MPa), Špecifické vlastnosti: F - rýchlotuhnúce lepidlo, T - lepidlo so 
zníženým sklzom, E - lepidlo s predĺženou dobou otvorenia. 

MUROVANIE NA PENU 
*Chcem sa opýtať, či stihneme za tri týždne vymurovať všetky múry na stavbe, aby som mohol ešte pred 

zimou dokončiť stropy a aspoň provizórne ich zakryť? Stavať chceme z tehly. Lukáš, Rimavská Sobota 
Či stihnete vybudovať tehlové múry pri vašich špecifických podmienkach, je veľmi ťažké zodpovedať na 

diaľku. Potvrdzujeme však, že v prípade dostatočného počtu stavebných robotníkov možno z veľkoformátových 
termoizolačných keramických tvárnic (tehál) postaviť múry domu s obytnou plochou 160 m2 už za 5 dní! Je to 
vďaka tomu, že sa nepracuje s veľkým množstvom malty. Moderné tehly sú veľmi presne vyrobené a netreba ich 
vyrovnávať hrubým maltovým lôžkom. Vývoj nových tehliarskych murovacích tvaroviek v posledných dvoch 
desaťročiach radikálne znížil spotrebu murovacej malty, čím došlo aj k urýchleniu murárskych stavebných prác. 
Veľkoformátové tehlové bloky (tvarovky) s mriežkovanou vnútornou konštrukciou sa vyrábajú pálením z hliny. 
Systém zvislých dutín a porézny črep zvyšujú ich tepelnoizolačné vlastnosti a zároveň znižujú hmotnosť. 
Tvarovky sú väčšie ako klasické maloformátové tehly, murovanie je teda podstatne rýchlejšie, sú však krehké. Pri 
ich rezaní na stavbe treba používať vhodné rezacie nástroje – ručné alebo stolové píly určené na tento účel. Na 
vytváranie niektorých detailov (roh, ostenie, parapet) sú určené špeciálne doplnkové formáty, ktoré eliminujú 
potrebu rezania. Výhodou ich použitia sú dobré tepelno-izolačné vlastnosti, spoj na pero a drážku, jednoduché a 
presné murovanie, úspora omietky. Tehly sa na stavbu dodávajú suché, čo je zárukou ich deklarovaných 
tepelnoizolačných parametrov. 

No máme pre vás ešte jednu veľmi dobrú správu, a tou je, že dnes možno murovať aj pri teplotách do -5 °C. 
Umožňuje to murovanie na špeciálnu polyuretánovú penu, ktorá na tuhnutie potrebuje iba vodu obsiahnutú vo 
vzduchu. S touto technológiou sa teda hranice murovania posúvajú až do zimného obdobia. Nemusíte sa teda 
báť, že by ste múry nepostavil do príchodu zimy. Stavebno-fyzikálne vlastnosti muriva pri použití PUpeny, ako aj 
správanie peny v konštrukcii, jej výrobca v uplynulých rokoch testoval vo viacerých krajinách. Technické 
osvedčenie bolo vydané okrem iného aj na základe vykonaných skúšok muriva. Ide teda o odskúšaný stavebný 
materiál prispôsobený na nový účel použitia. 

Hlavné výhody použitia PUpeny na murovanie sú: - PUpena sa predáva v dóze, s ktorou sa jednoducho 
manipuluje, - vďaka murovaniu bez miešačky sa šetria náklady na vybavenie stavby, - rýchle murovanie bez 
prípravy malty ušetrí až 50 % času oproti klasickému spôsobu murovania maltou, - s PUpenou možno murovať aj 



v zimných mesiacoch do teploty -5 °C, - tvarovky sa spájajú bez použitia malty, čo prispieva k minimalizácii vzniku 
tepelných mostov v ložnej škáre. 

PÓROBETÓNOVÉ TVÁRNICE 
*Bývam v dome postavenom z pórobetónu a býva sa mi veľmi dobre. Zaujíma ma, ako sa vyrába tento 

stavebný materiál. Ivan, Spišská Nová Ves 

Pórobetónové tvarovky dostať v sivej alebo bielej farbe. Farebný rozdiel spôsobuje plnivo, ktorým je v prípade 
sivých elektrárenský popolček a v prípade bielych kremičitý piesok. Ďalšími zložkami pórobetónu sú cement, 
vápno, voda a prísady. Zmiešaním piesku (alebo popolčeka), vody, cementu a vápna vzniká hmota, do ktorej sa 
pridáva prísada, napríklad hliníkový prášok. Tá podnecuje v hmote termickú reakciu, a tým i vznik pórov. Po 
čiastočnom zatuhnutí sa hmota krája. Výsledné tvárnice tvrdnú pôsobením horúcej pary v autoklávoch. 

Prednosťou pórobetónových tvaroviek sú ich veľmi dobré tepelnoizolačné a tepelnoakumulačné vlastnosti a 
nízky difúzny odpor – všetko pri zachovaní štandardnej pevnosti. Isté problémy môžu nastať pri väčších 
požiadavkách na pevnosť, tie sa však pri výstavbe rodinných domov nepredpokladajú, veď so štandardnými 
tvárnicami možno vystavať viacpodlažné bytové domy. Murovanie z pórobetónových tvaroviek je naozaj 
jednoduché. 

Presný tvar umožňuje spájať tvarovky minimálnou, iba 1 - 3 mm vrstvou špeciálnej malty, ktorú možno v tomto 
prípade skôr nazvať lepiacim tmelom. V systéme P+D, rovnako ako v prípade keramických tvaroviek, sa tmel 
nanáša iba na ložnú (vodorovnú) škáru. Nízka hmotnosť a úchytky na stranách každej tvarovky zjednodušujú 
manipuláciu, a tak je pórobetón veľmi vhodný na stavbu svojpomocou. Na rozdiel od pálených tehál nie je úprava 
tvaru veľkosti či hĺbenie drážok do tvarovky problémom. Naopak, stačí vám na to ručná pílka. Odpad možno s 
úspechom použiť napríklad ako podlahový zásyp. 

KÚPA KOMÍNA 
*Aké sú rozhodujúce faktory pri výbere komína? Marian, Senica 
Rozhodujúce je, aké palivo chcete použiť na kúrenie. Závisí to od toho, k čomu máte prístup, resp. k akým 

prípojkám je váš dom napojený – môže to byť zemný plyn, propán, pevné palivo, kombinácia plynu a pevného 
paliva (uhlie, drevo či pelety). Od toho sa bude odvíjať ďalší výber. Existujú aj komíny, ktoré sú vhodné na všetky 
typy paliva, napríklad komín Absolut. Komín je tradičné riešenie, ktoré odvádza spaliny do rúry a spaľovací 
vzduch si kotol odoberá z miestnosti, kde je nainštalovaný. Preto je dôležité, aby bola táto miestnosť dobre 
vetraná. To, aký zdroj vykurovania si vyberiete a aký spotrebič bude v izbách vykurovať sú rozhodujúcimi 
faktormi, podľa ktorých možno následne komín správne nadimenzovať. 

Pred kúpou by ste mali mať premyslené, aký spotrebič chcete pripojiť na komín. Najdôležitejšie je, čo navrhne 
projektant – aká je výška komínového telesa, jeho účinná výška a výška komína v časti nad strechou. Určite pred 
rekonštrukciou alebo pred samotnou stavbou komína oslovte profesionálov. Tí vypočítajú metre kubické obytného 
priestoru, ktorý chcete vykurovať, zistia výkon kozubovej vložky a vyústenie dymového hrdla. Výpočet by mal byť 
v zhode s platnými normami a vyhláškami. Profesionáli nesú zodpovednosť za projektovú dokumentáciu, ktorá by 
mala byť následne odsúhlasená revíznym technikom. 

Aby mal komín dobrý ťah, dôležitá je výška a priemer komína, svoje spravia aj zvolené komponenty, z ktorých 
je komín vyhotovený. Či má komín dobrý ťah, odmeria špecializovaná firma tzv. ťahometrom. Komínový ťah by 
mal mať hodnotu 10 – 20 Pa. Menší ťah by zapríčinil nedokonalé horenie. 

Okrem toho si pri výbere komína dajte záležať aj na vnútorných šamotových vložkách odolných proti 
vyhoreniu sadzí. Tepelná izolácia komína by mala mať objemovú hmotnosť od 90 do 120 kg/m3. 

Text Stanislav Botur, Heluz, MPL STAVRO, ONLINESTAVBA, Wienerberger, Xella 
— 
HORNBACH RADÍ 
Pred kladením vinylovej podlahy 
Vinylové podlahy sú v kurze. Vyrábajú sa v krásnych dekoroch, sú príjemné na dotyk a veľa toho vydržia. 

Pred kladením je nutné pripraviť povrch miestnosti i samotný materiál. 
Príprava povrchu 
* Vinylové lamely pokladajte IBA na upravené betónové podklady, nie na iné povrchy ako parkety či PVC. 
* Nerovnosť začisteného betónového podkladu by mala byť maximálne 3 mm/m. Ak totiž betón nie je 

vystierkovaný dohladka, nájdete na povrchu veľa nerovností, prachu a malých kamienkov. 
* Medzi podklad a vinyl položte parotesnú fóliu. Najskôr však zmerajte vlhkosť podkladu. Ak nie je dostatočne 

suchý, pod fóliou sa bude hromadiť vlhkosť. V takom prípade treba počkať a podklad vysušiť. 
Príprava materiálu 
* Materiál musí byť 48 hodín uskladnený v miestnosti, kde sa bude klásť. Prispôsobí sa tak podmienkam 

miestnosti, v ktorej by mala byť vlhkosť vzduchu medzi 40 a 70 %. Pred samotným kladením ešte skontrolujte 
bezchybnosť materiálu. 

Kladenie na podlahové kúrenie 
* Ak sa chystáte klásť vinyl na už zapnuté podlahové kúrenie, je nutné nechať materiál prispôsobiť sa 

podmienkam v miestnosti, a to na najmenej 48 hodín. 
* Ak podlahové kúrenie ešte nefunguje a vinylovú podlahu na neho položíte, v ďalších dňoch by mala teplota v 

miestnosti pozvoľna stúpať, a to o jeden stupeň denne. 
Kladenie veľkej plochy 
* Na každých ôsmich metroch je nutné urobiť dilatačnú škáru (kvôli možným zmenám spôsobeným teplotou 

alebo vonkajšími silami). Vyvarujte sa teda toho, aby ste podlahu kládli v jednom „kuse“, napríklad cez dve 
miestnosti. Pri každých dverách by mala podlaha končiť a za nimi zase začínať. 

Uloženie vinylovej podlahy zvládnete aj svojpomocne. 



PÝTAJTE SA 
OTÁZKY POSIELAJTE NA poradnauss@jaga.sk. 
Do každého čísla niekoľko z nich vyberieme a odpovieme. 

[Späť na obsah] 
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