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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. V Mlynkoch v Slovenskom raji mrzne tuhšie ako na Orave: Máme -5 °C, 

musíme kúriť! 
[28.09.2018; cas.sk; Čas.sk; 02:00; Zdeněk Kovář;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/746118/v-mlynkoch-v-slovenskom-raji-mrzne-tuhsie-ako-na-orave-mame-5-c-
musime-kurit/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Už musia opäť kúriť! V Mlynkoch (okr. Spišská Nová Ves), ktoré patria medzi najchladnejšie obce na 

Slovensku, miestni prežili až tri vstávania po sebe, keď teplomer klesol pod nulu. 
Vo štvrtok ráno namerali až -5 °C, takže v kachliach už praskali polienka. Manželia Krempašskí z miestnej 

časti Havrania dolina, pred domom ktorých sa nachádza meteorologická stanica, sú na nízke teploty zvyknutí. 
Podľa nich do tuhého ide, až keď ortuť v teplomere klesne pod -20 °C. 

Fotogaléria 
4 

https://www.cas.sk/clanok/746118/v-mlynkoch-v-slovenskom-raji-mrzne-tuhsie-ako-na-orave-mame-5-c-musime-kurit/
https://www.cas.sk/clanok/746118/v-mlynkoch-v-slovenskom-raji-mrzne-tuhsie-ako-na-orave-mame-5-c-musime-kurit/


fotiek v galérii 
Dôchodkyňa Anna (75) Nový Čas vítala skoro ráno teplomerom, na ktorom bolo -5 °C. „Mrzne u nás už tri dni, 

ale len v noci a vydrží to asi do deviatej. Zelenina nám nestihla pomrznúť, lebo som ju vytrhala, len niektoré 
kvietky,“ prezradila, pokým jej manžel Augustín (79) podkúril. „Už treba, ale nie veľmi. Manželka si na noc 
nevykuruje spálňu, ja spím v kuchyni, ktorá je vyhriata. Konečne, lebo júl a august sú u nás v podstate 
najchladnejšími mesiacmi v roku. Vtedy v dome nekúrime a vonku je možno teplejšie ako dnu,“ smeje sa pán 
domu, ktorý stále nemá problém ísť po drevo v krátkych rukávoch. 

Otvoriť galériu 
Oblieka sa, až keď viac prituhne. „Jednoducho sme si už zvykli a myslím, že aj naše organizmy sú odolnejšie 

proti bežným chrípkam a prechladnutiam. Proste sme otužilci a zima je nám až pod -20 °C. Naša Havrania dolina 
je uzavretá, takže sa tu vyskytnú aj väčšie mrazy ako na Orave,“ dodáva. 

Za sezónu manželia Krempašskí spotrebujú dosť dreva, spália až 24 kubíkov. Polovica z toho je kvalitné tvrdé 
drevo. Bodaj by nie, keď tu už mali aj tri metre snehu. Prvá dávka zvyčajne padne z oblohy už v októbri. „Za noc u 
nás bežne pribudne aj 20 centimetrov nového snehu. Preto pomaly chystáme lopaty na odhŕňanie a ako 
hovoríme po spišsky - začneme šufľovať,“ dodala Anna Krempašská, ktorá už roky vedie evidenciu počasia a 
osobitne zrážok. 

Zasnežovať ešte nemôžu 
SHMÚ predpovedá do konca víkendu na východnom Slovensku malú oblačnosť. Najnižšie ranné teploty majú 

byť 9 až 5 a najvyššie denné 18 až 22 °C. Konkrétne v Mlynkoch môže teplota v noci až do rána klesnúť už len 
na plus 4 °C. Aj z tohto dôvodu sa v tamojšom lyžiarskom stredisku, ktoré je v nadmorskej výške 800 - 1 000 
metrov, ešte nemôžu tešiť na zasnežovanie. 

Otvoriť galériu 
Foto: 
Anna Krempašská (75) s teplomerom, ktorý ukazuje mínusové teploty. Zdroj: kz 
„Nadišiel čas,“ vraví Augustín Krempašský (79), ktorý v kuchyni už prikuruje. Zdroj: kz 
Predpoveď počasia. Zdroj: anc 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - piatok 28. septembra 
[28.09.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20915880/tipy-na-dnes-piatok-28-septembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Slávnostná bohoslužba 
KOŠICE. Český spolok v Košiciach pri príležitosti sviatku hlavného českého patróna sv. Václava pozýva na 

slávnostnú bohoslužbu v piatok 28. septembra o 16.00 hod. do kaplnky sv. Michala Archanjela na Hlavnej ulici v 
Košiciach. 

Číta celá rodina 
KOŠICE. Literárny festival, celodenné čítanie s hosťami, pre veľkých aj malých sa uskutoční v piatok 28. na 

18 košických základných školách. V piatok 28. 9. bude literárny večer o 17.30 hod. v pobočke 
Kasární/Kulturparku - LitPark na Kukučínovej 2. V sobotu 29. 9. bude celodenný program pre deti a rodičov od 
9.30 hod. 

Európska noc výskumníkov 
KOŠICE. Už tento piatok 28. septembra od 9.00 do 21.00 hod. v priestoroch obchodného centra Atrium 

Optima prinesie Európska noc výskumníkov vedu a výskum bližšie k širokej verejnosti. Okrem vedeckých stánkov 
si aj tento rok budú môcť návštevníci vypočuť hneď niekoľko zaujímavých prednášok, ktoré sa budú konať v 
priestoroch kina Cinemax, a to od 13.30 hod. do 19.15 hod. Vstup na podujatie je pre všetkých návštevníkov 
voľný. 

Takto ste Kafku ešte nečítali… 
KOŠICE. Priaznivcov divadla NA PERÓNE čakajú skutočne unikátne predstavenia. Autorská dvojica Jana 

Wernerová a Peter Kočiš spracovala kľúčové dielo literárnej tvorby Franza Kafku Premena nanajvýš aktuálne. 
Pozoruhodné dobrodružstvo Gregora Samsu, ktorý sa raz ráno prebudí a zistí, že premenil na hmyz, dosiaľ nikto 
neprirovnal ku konkrétnemu vládnemu predstaviteľovi. Donedávna na Slovensku k tomu najvyššiemu. 
Predstavenia odohrajú dnes o 19.00 a 20.30 hod. pred výkladom Múzea Vojtecha Löfflera na Alžbetinej ulici č. 20 
v Košiciach. 

Živá architektúra ’48 
KOŠICE. V MaJel Rovás Centre v Košiciach na Alžbetinej 42 sa v piatok 28. septembra o 17.00 hod. 

uskutoční vernisáž výstavy Sándora Dévényiho a Petra Pásztora - Živá architektúra ’48. Výstava potrvá do 23 
októbra. 

Kubo – česko-slovenský muzikál 

https://korzar.sme.sk/c/20915880/tipy-na-dnes-piatok-28-septembra.html


KOŠICE. Réžiu nového muzikálu si zobral na starosť režisér Ivan Blahút. Šesť originálnych piesní zložila 
skvelá Sima Martausová, štyri sú z pera Petra Uličného, folklórnu fashion show predstaví Adriana Adamíkova. 
Kuba uvidíte dnes o 19.00 hod. v divadle Grand. 

CINEMAX 
KOŠICE. Hell Fest: Park hrôzy o 18.00, 20.30, Piadinôžka o 16.10, 18.30, 20.10, 3D o 15.20, 17.40, Pivnica o 

15.40, 18.40, 20.00, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.00, Mníška o 18.10, 20.50, Nebezpečná 
láskavosť o 20.20, Po čom muži túžia o 16.30, 18.20, Predátor: Evolúcia o 21.00, Rodinka Úžasných 2 o 15.10, v 
sobotu a nedeľu navyše: Dôverný nepriateľ o 15.50, Pátranie o 18.25, Srdcoví rebeli o 20.40, Piadinôžka o 13.50, 
3D o 13.00, Axel a tajomstvo planéty Kepler o 13.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.35, Kubko 
hrdina o 13.10, Rodinka Úžasných 2 o 13.40, Websterovci o 14.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Hastrman o 18.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 13.40, 16.20, 3D o 14.30, Pivnica o 

17.40, 20.00, Po čom muži túžia o 16.10, 18.10, Srdcoví rebeli o 16.20, Websterovci o 15.00, Nebezpečná 
láskavosť o 19.50, Predátor: Evolúcia o 15.40, 18.00, Mníška o 20.10, Rodinka Úžasných 2 o 13.50, Hotel 
Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. 3 dni v Quiberone (Be2Can) o 16.00, Tvár (Be2Can) o 18.10, Hastrman o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Charlie Chaplin o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Sára Salkházi o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38) - Hľadá sa snehuliak! o 9.00 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Reštavrácia o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Hastrman o 18.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 16.20, Pivnica o 20.00, Po čom 

muži túžia o 16.10, 18.10, Srdcoví rebeli o 16.20, Predátor: Evolúcia o 18.00, Mníška o 20.10 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Piadinôžka o 16.00, 16.10, 18.303D o 15.10, 17.30, Mníška o 20.50, Pivnica o 18.10, 20.00, Hotel 

Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 16.00, Po čom muži túžia o 15.50, 18.20, Nebezpečná láskavosť o 
20.30, Hell Fest: Park hrôzy o 20.40, Náčelník o 15.40, Srdcoví rebeli o 18.00, Predátor: Evolúcia o 20.20 hod. 

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV.VS: Nikola Šuhaj o 10.00 hod., HB: Veselé panie z Windsoru o 18.30 hod. 
CINEMAX 
POPRAD. Hell Fest: Park hrôzy o 20.40, Piadinôžka o 17.30, 3D o 15.10, Pivnica o 16.00, 18.30, Mníška o 

21.00, Nebezpečná láskavosť o 18.10, Po čom muži túžia o 20.00, Srdcoví rebeli o 15.50 hod. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Piadinôžka 3D o 17.30, Hell Fest: Park hrôzy o 19.30 hod. 
SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok, sobota) Reštavrácia o 19.00, ŠTÚDIO SD - , KONTRA - (sobota) 

(Po)medzi ženou a mužom o 18.00, (nedeľa) Hamlet o 17.00 hod., ROŽŇAVA: ACTORES - (sobota) Obchod na 
korze o 18.30 hod., PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) VS: Nikola Šuhaj o 10.00 hod., HB: 
Veselé panie z Windsoru o 18.30 hod., (nedeľa) VS: Kubo o 19.00 hod., PKO - (Čierny orol, Hlavná 50) - , 
SOLIVAR: KULTÚRNY DOM - 

Lenka Dusilová 
PREŠOV. Lenka Dusilová a Baromantika zahrajú v Christianii v piatok o 20.30 hod. 
Hudba je tu a teraz 
PREŠOV. Hudba je tu a teraz – workshop Jany Bezek odštartuje v Literárnej kaviarni Viola v piatok o 13.00 

hod. 
Workshop Ivany Mer 
PREŠOV. Workshop Ivany Mer – Hlas a vnútorná rezonancia začne vo Viole v piatok o 14.30 hod. 
Joachim Mencel 
PREŠOV. Joachim Mencel Artisena projekt, tento koncert uvedie Literárna kaviareň Viola v piaotk o 19.00 

hod. 
V. ročník chovateľskej výstavy 
HUMENNÉ. V dňoch 28. až 30. septembra sa v skanzene Vihorlatského múzea v Humennom uskutoční V. 

ročník Podvihorlatskej chovateľskej výstavy králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva s možnosťou nákupu 
zvierat. V piatok začína program pre školy od 9.00 do 14.00 a pre verejnosť od 14.00 do 18.00 hod. V sobotu a 
nedeľu začína program o 9.00 hod. 

Veda hrou 
MEDZEV. Hvezdáreň Medzev na Štéskej ulici 174 pozýva v dňoch 27. a 28. septembra na podujatie Veda 

hrou. Súčasťou budú pokusy, otvorené hodiny fyziky i prednášky. V piatok o 9.30 hod. prednáška „(Ne)známi 
hrdinovia, alebo za všetkým je človek“. 

Ľubovniansky jarmok 
ST. ĽUBOVŇA. Piatkový program (28. 9.) začne o 13.00 hod. programom ZUŠ Jána Melkoviča a žonglérskou 

šou šaška Kraka. Oficiálne otvorenie jarmoku primátorom mesta bude o 15:00 hod. s hudobným hosťom 
Adrienou Bartošovou a návštevníci si budú mať možnosť pozrieť divadelnú scénku o dejinách Starej Ľubovne. 
Piatkovými „ťahúňmi“ by mala byť kapela Smola a Hrušky, speváčka Kristína, Alan Mikušek a Duchoňovci. 

Spišské divadlo 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. si môžete pozrieť premiéru Kalinčiakovej komédie Reštavrácia. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. premietnu drámu Pivnica. 

Banícky deň 
GELNICA. V piatok sa v Baníckom múzeu v Gelnici uskutoční Banícky deň - oslava baníctva v Hnileckej 

doline od 15.00 hod. Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Samuela Fabriczyho, pietna spomienka na zosnulých 
členov Baníckeho spolku, vernisáž výstavy, svätenie piva, prehliadka baníckych spevokolov. Sprievodné 
podujatia: ochutnávka tradičných baníckych pokrmov, prezentácia starých remesiel a cechov, ryžovanie zlata, 
razenie osobných medailónov, Baňa Jozef - prehliadka v čase od 13.00 do 18.00 hod., Zámčisko - prechádzka, 
výstup na kopec. 

Sympózium 
POPRAD. O 16.00 v parku pred Tatranskou galériou sa začne sochárske sympózium zamerané na 

recyklovanie kovu a vytváranie plastík z kovu. Účastníci sympózia sú renomovaní slovenskí a poľskí sochári: Viťo 
Bojňanský (SK), Juraj Čutek (SK), Czeslaw Podleśny (PL). Slávnostné ukončenie a odhalenie sochy v parku. 

[Späť na obsah] 
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Súčasťou budú aj opatrenia na zachytávanie vody. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi schválili na svojom 

stredajšom rokovaní spoluúčasť na projekte, ktorý rieši úpravu havarijného stavu vonkajšieho priestranstva školy. 
Pridanou hodnotou bude aj realizácia vodozádržných opatrení. 
Základná škola na Komenského ulici, ktorej zriaďovateľom je mesto, sa rozhodla reagovať na výzvu 

ministerstva životného prostredia o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. 
Určený je na vybudovanie vodozádržných opatrení v obciach a mestách. 
Nový asfalt aj zavlažovanie 
„Škola predložila projekt zameraný na rekonštrukciu prednej časti exteriéru školy. V súčasnosti je táto časť 

tvorená asfaltom a betónom, ktorý je v dezolátnom stave. Úpravou exteriéru podľa predloženej grafickej štúdie by 
sa tento havarijný stav nástupných plôch školy vyriešil a zároveň by sa vyriešilo aj zavlažovanie zelene a 
bylinkovej záhrady Strom života, ktorú si škola zrealizovala sama,“ vysvetlila poslancom Dana Mrnková, vedúca 
oddelenia školstva. 

Doplnila, že termín podávania žiadosti je do konca septembra. 
Hodnota projektu je takmer 170-tisíc eur. 
Mesto ako zriaďovateľ by malo prispieť sumou 8 500 eur, čo je päťpercentná spoluúčasť. 
„Škola žiada o súhlas so zapojením sa do výzvy a v prípade úspešnosti projektu aj o poskytnutie finančných 

prostriedkov na financovanie spoluúčasti,“ priblížila Mrnková. 
Štyridsaťročný asfalt v školách 
„Teším sa, že tu takýto projekt máme. Mesto má už niekoľko rokov vypracovanú štúdiu zameranú na dopady 

zmeny klímy. Som rada, že sa škola chopila možnosti riešiť situáciu v oblasti zraniteľnosti územia. Projekt 
pomôže zvýšiť priepustnosť, vodozádržnosť a popritom bude areál školy upravený. Určite to podporím,“ uviedla 
poslankyňa Zuzana Záborská (nez.). 

„Asfalt je v zlom stave nielen pred touto školou, ale aj pred ostatnými. Ide o viac ako 40-ročné záležitosti, ktoré 
je potrebné postupne opravovať. Myslím, že aj toto je cesta,“ doplnil primátor mesta Ján Volný (Smer-SD). 

Všetci prítomní poslanci v záverečnom hlasovaní návrh podporili. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Austrália? To sú delfíny pod oknami a radosť z basketbalu 
[28.09.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; Robert Hütner] 

 
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/485899-australia-to-su-delfiny-pod-oknami-a-radost-z-
basketbalu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Regína Palušná. Autor: Robert Hüttner, Pravda 
Má za sebou zaujímavý rok. Od októbra do mája legionárčila vo Švédsku a následne si splnila sen pôsobením 

v Austrálii. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20924300/okolie-skoly-v-spisskej-novej-vsi-skraslia.html
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/485899-australia-to-su-delfiny-pod-oknami-a-radost-z-basketbalu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/485899-australia-to-su-delfiny-pod-oknami-a-radost-z-basketbalu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


„Na severe Európy to bolo náročné. Krátke dni a neustála tma pôsobia na človeka depresívne. Austrália je 
úplne iný svet. Tá mi zapasovala na prvý dojem. Veľmi rada by som sa tam vrátila. Ešte predtým však 
odchádzam pôsobiť do Libanonu,“ prezrádza slovenská basketbalistka Regína Palušná (29). 

Ako ste sa dostali do Austrálie? 
Túžila som po nej dlho. Pre hráčku z Európy, obzvlášť zo Slovenska, to nie je jednoduché. Mnohí v Austrálii 

ani netušia, kde Slovensko leží. Mala som šťastie, že vo Švédsku som hrala s Američankou, ktorá predtým 
pôsobila v Austrálii. Pomohla mi skontaktovať sa s trénerom. Jeho asistent ma poznal z minulosti, čo bolo tiež 
plus. 

Boli ste v Mandurah spokojná? 
Prišla som v štvrtine sezóny a chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla a zohrala sa so spoluhráčkami. Hrá sa tam 

o čosi mäkší, ale rýchlejší basketbal. Niektoré situácie riešia úplne inak. Bolo to pre mňa spočiatku 
nepochopiteľné, ale prispôsobila som sa. Dva mesiace sme len prehrávali, ale v klube boli všetci trpezliví. Verili, 
že máme kvalitu, čo sa neskôr potvrdilo. Do play off sme postúpili zo šiesteho miesta, ale vďaka super forme sme 
to dotiahli až do finále. 

Pôsobili v súťaži aj najlepšie austrálske hráčky? 
Hlavná celoaustrálska súťaž sa hrá štyri mesiace a po jej skončení štartujú štátne. Pôsobila som v Západnej 

Austrálii. Najlepšie hráčky sa po skončení hlavnej súťaže rozpŕchnu do menších alebo odídu do Európy či WNBA. 
Majú to dobre vymyslené. Pod košom bola veľká konkurencia, samé vysoké pohyblivé hráčky, žiadne ťažkopádne 
a pomalé basketbalistky. 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame 
#tbt#wild#wildpark#kangoroo#explorer#travel#traveling#blogger#australia#WA#perth#memories#blog#instapi

c#animal#animals#loveit 
Príspevok, ktorý zdieľa ginka palusna (@ginkapalusna), 18 Sep 2018 o 2:29 PDT 
Vravíte, že by ste sa do Austrálie vrátili. Čo vás najviac uchvátilo? 
Bolo tam krásne, Austrália mi učarovala ako krajina, ale v neposlednom rade ide aj o basketbal. Po rokoch 

som si ho opäť užívala. Všade vládne pozitívna mentalita, ľudia sa povzbudzujú, nie kritizujú za každú cenu. 
Všetci chodia na tréningy aj zápasy s chuťou. Veľmi som si to užívala. 

Viac ako predošlé roky? 
O sto percent! Už si ani nepamätám, kedy ma basketbal tak bavil. Možno v Čechách, keď som hrala za Brno, 

kde sme vytvorili vynikajúcu partiu. Ako mladá som sa trápila, že som niekde sama. Teraz si to už viem užiť, 
vychutnať si, že mám možnosť spoznať nové miesta. 

Ako ste sa v Austrálii cítili? 
Všetko bolo super. Legionárov umiestnia do rodiny, aby mali z Austrálie čo najviac. Dostala som sa do 

najlepšej možnej. Šlo o sympatický manželský pár s dvoma dcérami (12 a 15). Bývali sme v obrovskom dome 
priamo pri oceáne. Mali sme loď, ktorou sme jazdili po oceáne a stretávali sa tam so susedmi. Je tam nádherne. 
Sedíte doma a cez okno vidíte delfíny, raje a pelikány. Rovno spred domu si skočíte do vody a delfíny sú 
neďaleko. Raz som bola aj na výlete, kde sme vyhľadali delfíny uprostred oceánu a potápali sme sa s nimi. 
Nádhera. Stretla som skvelých ľudí, klokany, videla koaly a veľa cestovala. 

Regína Palušná. Autor: Robert Hüttner, Pravda 
Ako vyznie porovnanie Austrálie so Švédskom? 
V Austrálii som bola počas ich zimy, ale aj vtedy tam majú 18 stupňov. Ľudia sú nepomerne veselší. Švédsko 

– to je depresia. Ľudia sú zachmúrení a chladní. Ani sa im nečudujem, keď majú pol roka len tmu alebo šero. 
Bola to moja psychicky najťažšia sezóna, ale beriem to ako ďalšiu skúsenosť. Vo Švédsku by som žiť nemohla. 
Aspoň, že sa nám v závere sezóny darilo, postúpili sme do semifinále. Pomohlo to, aby som na horšie veci 
rýchlejšie zabudla. 

Počas sezóny ste neboli spokojná s úrovňou profesionalizmu vo Visby… 
Oni si myslia, že všetko robia správne a profesionálne. No po rokoch skúseností z rôznych krajín viem 

posúdiť, že to tak nie je. Zdá sa im normálne, že na semifinále cestujete loďou a lietadlom 11 hodín a potom máte 
necelú hodinu na rozcvičku pred zápasom. Odohráte stretnutie a ďalších 15 hodín cestujete domov. Nefungovalo 
tam viacero maličkostí, napríklad ľad v rámci regenerácie po zápase. Neuznávajú ho (smiech). Pýtali sa ma, 
prečo si ľadujem koleno, hoci všade vo svete je to bežné. Po mnohých operáciách je pre mňa ľad prvá pomoc. 

Poslúchalo vás zdravie? 
Áno. Som rada, že som bola celú sezónu zdravá. Minulý rok v marci mi operovali členok a nevedela som, či 

ešte budem môcť hrať. Našťastie polročná rehabilitácia dopadla výborne, šlo to a tak som s Visby podpísala 
trojmesačnú zmluvu, aby som sa otestovala. 

Regína Palušná (v modrom) v drese Spišskej Novej Vsi. Autor: SITA, Ivan Fleischer 

Absolvovali ste viacero vážnych operácií. Stále máte v sebe silu začínať od znova? 
Teraz po operácii členka som prvý raz vážne rozmýšľala, či je koniec. Po roztrhnutom krížnom väze viete, že 

hoci trvá regenerácia veľmi dlho, koleno sa vráti do stavu, že môžete ďalej profesionálne športovať. Pri členku mi 
to však nevedeli dopredu zaručiť. Niekoľko týždňov som len ležala, nemohla som chodiť. Zvažovala som, čo so 
mnou bude, ale povedala som si, že to ešte raz skúsim. Dobre som urobila. Zažila som najlepší rok. 

Našli ste alternatívu, čomu by ste sa mohli venovať? 
Neprišla som na nič. Asi preto, že som si ešte nepripustila, že skončím s basketbalom. Telo mám 

zhumpľované, ale stále robím maximum, aby som mohla hrať. Keby sa mi na ihrisku nedarilo, zabalím to. No 
stále som platná hráčka a mám tímu čo dať. Po zápase sa cítim zväčša mizerne, ale bolesť k športu patrí. 

Koncom októbra sa presuniete do Libanonu. Ako ste sa dostali k exotickému angažmánu? 



Hrala som rok bez prestávky. Preto som hľadala možnosť, vďaka ktorej by som si najprv oddýchla a keď sa 
budem chcieť vrátiť do Austrálie, aby som stihla celú tamojšiu sezónu. V Libanone trvá súťaž len štyri a pol 
mesiaca a začína sa koncom októbra. Agenta som sa pýtala, či je tam bezpečne. Vravel, že sa nemusím báť. Vraj 
si okamžite zamilujem Bejrút. Nových miest a výziev sa nikdy nebojím. Je super, keď môžem vďaka basketbalu 
precestovať a spoznať svet. Stále robím, čo ma baví. Bolo by hlúpe nevyužiť to. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Lamiová sa nestratila ani v noci. Zvládla aj štafetu 
[28.09.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20924382/lamiova-sa-nestratila-ani-v-noci-zvladla-aj-stafetu.html 

 
 

Pri obci Nová Bošáca sa uskutočnil slovenský šampionát v nočnom orientačnom behu. 
KOŠICE. V elitnej kategórii žien na 4,77 km trati si majstrovský titul vybojovala s výrazným náskokom 

Katarína Lamiová (ATU Košice) za 48:32 min., druhá skončila K. Kotrlová (ŠK Sandberg BA) a bronzovú medailu 
získala Kristína Krajčíková (ATU). 

V mužskej elite na 6,6 km trati s prevýšením 300 m sa majstrom stal Marián Dávidík (Kobra Bratislava) za 
52:05 min. 

Striebornú medailu si vybojoval Michal Krajčík (ATU) za 57:50 min. a tretí skončil Ondrej Piják (Kobra BA). 
V ďalších majstrovských kategóriách pretekári východoslovenských klubov zaznamenali šesť titulov majstrov 

SR a to v kategóriách: W-16E: Ľuboslava Weissová, M-20E: Dušan Sláma, W45-E: Jana Slámová (všetci ATU 
Košice), M45-E: Valér Franko (KOB Kysak), M50-E: Jozef Pollák, M55-E: Csaba Takács (obaja ATU). 

Medailové umiestenia ešte dosiahli: W-16E: 2. S. Mihaličová, 3. P. Filipová, M-16E: 3. M. Roháč, W-18E: 2. 
Michaela Velgosová, W45-E: 3. V. Kuráková, M45-E: 3. Z. Roháč, M50-E: 3. P. Sláma, W55-E: 2. J. Sádecká 
(všetci ATU Košice), M55-E: 2. G. Filó (KOB Kysak), 3. V. Tysz (ATU Košice). 

Ďalší triumf s Mušinským 
V intraviláne Nového Mesta nad Váhom o pár dní neskôr usporiadali i majstrovstvá Slovenska v orientačnom 

behu štafiet v šprinte. 
V hlavnej kategórii MW19-E si v konkurencii 23 štafiet tituly majstrov SR vybojovalo duo Katarína Lamiová a 

Tomáš Mušinský (obaja ATU Košice), ktorí zvíťazili s náskokom 2:29 min. pred štafetou Rapid Bratislava a 
štafetou ŽU Žilina so stratou 2:56 min. 

Vo veteránskej kategórii od 45 rokov majstrovský titul získalo duo Jana Slámová a Zdenko Roháč pred duom 
Eva Mušinská a Jozef Pollák (všetci ATU Košice). 

V najstaršej veteránskej kategórii od 55 rokov v rámci SR zvíťazilo duo Judita Sádecká a Mikuláš Novota 
(obaja ATU). V štafetách dorastu do 18 rokov duo ATU Košice (Petronela Filipová a Richard Sláma) finišovalo na 
striebornej pozícii. 

V nemajstrovskej kategórii Open bez rozdielu veku tretie miesto obsadilo duo Tatiana a Martin Bednárikovci 
(Čingov Spišská Nová Ves). 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (28. september): Dudova Hertha vyzve Bayern 

Mníchov aj hokejová Tipsport liga 
[28.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/358129/sportove-udalosti-dna-28-september-dudova-hertha-vyzve-bayern-
mnichov-aj-hokejova-tipsport-liga/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. Z futbalových zápasov si určite nenechajte ujsť ten v nemeckej Bundeslige, kde nastúpi Hertha Berlín aj 
s Ondrejom Dudom proti lídrovi z Mníchova. V hokeji bude ďalšie kolo Tipsport ligy a tak isto môžete sledovať aj 
zápasy KHL či NHL. 

FUTBAL - 11. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
19:00 FK Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa - FK Poprad 
FUTBAL - 10. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
17:00 Bohemians 1905 - MFK Karviná 
19:00 FC Viktoria Plzeň - AC Sparta Praha / ONLINE >> 
FUTBAL - 7. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20924382/lamiova-sa-nestratila-ani-v-noci-zvladla-aj-stafetu.html
https://sport.aktuality.sk/c/358129/sportove-udalosti-dna-28-september-dudova-hertha-vyzve-bayern-mnichov-aj-hokejova-tipsport-liga/
https://sport.aktuality.sk/c/358129/sportove-udalosti-dna-28-september-dudova-hertha-vyzve-bayern-mnichov-aj-hokejova-tipsport-liga/


21:00 Rayo Vallecano - RCD Espanyol Barcelona 
FUTBAL - 6. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 Hertha BSC - FC Bayern Mníchov / ONLINE >> 
FUTBAL - 8. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:45 AS Saint-Étienne - AS Monaco FC 
FUTBAL - 10. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00Wisla Plock - Legia Gdaňsk 
20:30 Legia Varšava - Arka Gdynia 
HOKEJ - 6. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HK Poprad - HKM Zvolen / NAŽIVO >> 
17:30 HC 05 iClinic Banská Bystrica - HC Košice / NAŽIVO >> 
18:00 Dukla Trenčín - MsHK Žilina / NAŽIVO >> 
18:30 HC Nové Zámky - HC 07 Detva / NAŽIVO >> 
19:00 MAC Budapešť - HK Nitra / NAŽIVO >> 
HOKEJ - 6. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
17.00 HK Skalica - HK Dukla Ingema Michalovce 
17:30 HK Spišská Nová Ves - HK 95 Považská Bystrica 

17:30 MHK Humenné - HC Mikron Nové Zámky B 
18:00 HK Gladiators Trnava - HK Martin 
18:00 HC Prešov - HC Topoľčany 
18:00 HC Bratislava - MHK Dubnica nad Váhom 
HOKEJ - KHL: 
18:00 Ak Bars Kazaň - Amur Chabarovsk 
18:00 Neftechimik Nižnekamsk - Admiral Vladivostok 
18:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod - Červená hviezda Kun-lun 
18:30 HC Dinamo Minsk - HK Sibir Novosibirsk 
18:30 SKA Petrohrad - Avangard Omsk 
18:30 Víťaz Podoľsk - HC Salavat Julajev Ufa 
HOKEJ - 5. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
15:00 BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 
16:30 Piráti Chomutov - HC Škoda Plzeň 
17:00 HC Olomouc - HC Vítkovice Ridera 
17:00 PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 
17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC VERVA Litvínov 
18:00 Mountfield HK - HC Oceláři Třinec 
HOKEJ - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NHL: 
01:00 Philadelphia Flyers - New York Rangers 
01:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 
02:00 Winnipeg Jets - New Jersey Devils 
02:30 Chicago Blackhawks - Ottawa Senators 
03:00 Edmonton Oilers - Arizona Coyotes 
04:30 San Jose Sharks - Calgary Flames 
sobota: 
01:00 Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 
01:00 New York Islanders - Buffalo Sabres 
01:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes 
01:30 Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 
02:00 St. Louis Blues - Dallas Stars 
03:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild 
04:00 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 
21:00 Edmonton Oilers - Calgary Flames 
23:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers 
CYKLISTIKA - MAJSTROVSTVÁ SVETA: 
12:10 Hromadné preteky mužov do 23 rokov / ONLINE >> 
VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA MUŽOV: 
Skupina I: 
17:00 Brazília - USA 
Skupina J: 
21:15 Taliansko - Poľsko 
BASKETBAL - 1. KOLO EXTRALIGY ŽIEN: 
19:30 BKM Junior UKF Nitra - ŠBK Šamorín 
HÁDZANÁ - 5. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
19:30 TJ Strojár Malacky - ŠKP Bratislava 

[Späť na obsah] 

 
 



7. Začala sa druhá fáza rekonštrukcie pasáže na ľubovnianskom námestí 
[27.09.2018; Ľubovnianske ECHO; s. 2; TASR] 

 
 

Pribudne moderná presklená časť. 
STARÁ ĽUBOVŇA. Približne mesiac od ukončenia obnovy podchodu, ako prvej fázy komplexnej 

rekonštrukcie pasáže medzi mestským palácom a meštianskym domom na Námestí sv. Mikuláša v Starej 
Ľubovni, sa začínajú realizovať ďalšie stavebné práce. Tie budú v rámci druhej fázy rekonštrukcie zahŕňať 
vybudovanie architektonicky modernej presklenej časti. Informoval o tom prednosta Mestského úradu v Starej 
Ľubovni Aleš Solár. Pasáž predstavuje pomerne frekventovaný peší priechod na Farbiarsku ulicu, kde sídlia 
dôležité objekty občianskej vybavenosti. “Vzhľadom na to, že jej pôvodná konštrukcia bola v zlom technickom 
stave, či už v dôsledku vplyvu opotrebenia alebo v rôznych časových obdobiach realizovaných stavebných úprav, 
súčasné vedenie mesta dlhodobo zvažovalo jej komplexnú rekonštrukciu. Tú však z dôvodu celkovej náročnosti 
musíme realizovať v dvoch fázach, a to formou obnovy existujúceho podchodu a vybudovaním presklenej pasáže 
naň nadväzujúcej. S realizáciou druhej fázy začíname tento mesiac,” objasnil Solár. 

Priestor sa presvetlí 
Konštrukcia novovybudovanej pasáže bude pozostávať z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom 

smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. Zastrešenie i opláštenie bočných stien 
bude z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor prirodzene presvetlí. V celom objekte použijú 
veľkoformátovú dlažbu i automatické ovládanie LED osvetlenia. Vstupy do pasáže budú predstavovať brány na 
báze ocele vyplnené dizajnovým pletivom, ktoré sa budú v nočných hodinách uzatvárať. “Celá stavba je 
navrhnutá tak, aby bola samostatná a konštrukčne nezávislá od susediacich objektov,” objasnil Solár s tým, že 
rekonštrukcia pasáže za približne 223 000 eur potrvá najviac deväť mesiacov. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť 
Širilia, a. s., Spišská Nová Ves, ktorej mesto ofi ciálne odovzdalo stavenisko začiatkom septembra. 

Budú aj obmedzenia 
O možných obmedzeniach týkajúcich sa prechodu chodcov týmto priestorom bude samospráva informovať 

priebežne, a to v závislosti od druhu vykonávaných prác. Verejnosti prístupný však bude podchod od Galérie 
Provinčný dom, denne od 8. hodiny. “Prístup k pekárni i úradu práce, sociálnych vecí a rodiny bude okrem toho 
možný aj z Farbiarskej a Popradskej ulice, teda od parkoviska pri Panoráme,” upozornil prednosta a ubezpečil, že 
realizácia prác by preto nemala výrazne obmedziť prepojenie s centrom mesta. Novonavrhovaná pasáž bude 
podľa radnice predstavovať krytý komunikačný priestor s prirodzeným presvetlením, čím sa vytvorí príjemnejší a 
pocitovo bezpečnejší priechod pre peších. Taktiež môže slúžiť aj ako exteriérová galéria na prezentáciu umenia a 
zaujímavostí z regiónu. “Komplexná rekonštrukcia pasáže tak nielen zabezpečí estetické a technické zlepšenie jej 
priestorov, prispeje aj k atraktívnosti historickej časti mesta a rozvoju cestovného ruchu,” uzatvára Solár. TASR 
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8. Spišské divadlo vstúpilo do sezóny Slovenského storočia 
[27.09.2018; Ľubovnianske ECHO; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

V októbri štartuje jubilejný 10. ročník Divadelného Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po letných divadelných prázdninách vstúpilo Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi do 

ďalšej sezóny. Pripravených má niekoľko premiér. Nimi si pripomenie 100. výročie vzniku prvej Československej 
republiky, ktorému predchádzal rozpad Rakúsko–Uhorska. Detského diváka divadelníci potešia na začiatku 
budúceho roka premiérou Perinbaby. Podľa slov riaditeľa Spišského divadla Emila Spišáka dramaturgický plán 
venovaný dejinným udalostiam divadelníci pomenovali ako Slovenské storočie. „Cez významné dramatické texty 
sa budeme snažiť na javisku ukázať najvýznamnejšie etapy histórie slovenského národa. Začíname už koncom 
septembra dramatizáciou prózy Jána Kalinčiaka Reštavrácia v dramatizácii Vladimíra Hurbana Vladimírova. 
Téma tejto Kalinčiakovej prózy je mnohým známa. Ide o voľby v bývalom Uhorsku. Inscenáciou sa ako keby 
lúčime s Rakúsko–Uhorskom a uzatvárame jednu kapitolu dejín našej existencie,“ priblížil riaditeľ divadla. 
Režisérsku taktovku nad inscenáciou vzal umelecký šéf divadla Michal Babiak. Prvá premiéra bude v piatok 28. 
septembra, druhá v sobotu 29. septembra o 19. hod. 

Premiéra Perinbaby 
V januári 2019 bude nasledovať ďalšia premiéra tentoraz hry Ivana Stodolu Marína Havranová. V nej sa refl 

ektuje Slovenské povstanie z roku 1948, vznik 1. Slovenskej národnej rady a ozbrojené vystúpenie Slovákov za 
svoje národné práva. Štúdio Spišského divadla naštuduje Laholovu hru Atentát, v ktorej sú zobrazené udalosti 2. 
svetovej vojny. Rovnako uvedie dramatizáciu časti románu Mila Urbana V osídlach. V júni to bude dramatizácia 
novely Hrdinovia Boženy Slančíkovej Timravy, v ktorej zobrazila 1. svetovú vojnu. „Nezabudli sme ani na 
detského diváka, ktorý patrí k našim stálym návštevníkom. Vo februári máme pre nich pripravenú premiéru 
Feldekovej Perinbaby v réžii Petra Palika. Ten sa podpísal už pod niekoľko našich úspešných rozprávok ako 
Palculienka či Kráska a netvor,“ uviedol Spišák. 

Divadelný Spiš 



Október už tradične patrí divadelnému festivalu Divadelný Spiš. V tomto roku pôjde o jubilejný 10. ročník. Hrať 
sa bude na troch scénach. Divadelná sála Spišského divadla, Štúdio SD, alternatívne predstavenia dostanú 
priestor na experimentálnej scéne koncertnej sály reduty. Svoj repertoár počas festivalu predstavia 
mimobratislavské divadlá z Nitry, Martina, Trnavy, Zvolena, Košíc, Prešova a samozrejme aj domáce Spišské 
divadlo. Festival odštartuje 16. októbra. Potrvá do 24. októbra. „Festival bude mať aj medzinárodný rozmer. 
Zúčastnia sa ho aj dve zahraničné divadlá Vertigo z Budapešti a Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho 
Petrovca v Srbsku,“ uviedol Spišák. Týždeň pred festivalom vyráža divadelný súbor na zahraničný zájazd do 
maďarskej Békešskej Čaby, rumunského Nadlaku a srbského Báčskeho Petrovca. Predstavia sa hrou 
Reštavrácia a rozprávkou Kráska a netvor. Počas uplynulej sezóny Spišské divadlo navštívilo 38 500 platiacich 
divákov. Koncom sezóny z divadla odišli traja herci, v novej sezóne ho naopak posilnia ďalší traja: Matúš Hollý, 
Martin Stolár a Dávid Szöke. „Na konci minulej sezóny sa Spišské divadlo zúčastnilo 15. ročníka festivalu 
Albamono v Albánsku, kde sme zaznamenali veľký úspech s inscenáciou Storočie podľa Márie,“ dodal Spišák. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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9. Historické vlaky v Tatrách. Nové číslo týždenníka MY 
[27.09.2018; Ľubovnianske ECHO; s. 1; redakcia] 

 
 

Týždenníky Popradské noviny i Noviny Spiša vychádzajú v utorok. 
SPIŠ/TATRY. Nové číslo regionálnych týždenníkov MY Popradské noviny a MY Noviny Spiša práve 

vychádza. V predaji, aj so samostatným magazínom s TV programom, sudoku i oddychovým čítaním, od utorka 
25. septembra do pondelka 1. októbra. Týždenník sa venuje aktuálnym témam z celého Spiša. Tatranská 
elektrická železnica oslavovala stodesať rokov. Na trať po rokoch postavili Trojča. V botanickej záhrade v 
Tatranskej Lomnici už kvety nekúpite. Prečo? Čo sa ukrýva v historických parkoch pri kaštieľoch? Dobrovoľníci 
upratovali Slovenský raj. Samozrejmosťou je bohatý kultúrny servis. 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: 
Plné sú aj športové strany. Dočítate sa o slovenskej reprezentácii, o futbalistoch pôsobiacich na východe, o 

hokeji, behu, nechýbajú rozhovory a správy z regiónu. Plus more výsledkov, pozvánok i ďalších správ zo sveta 
športu. Oba týždenníky prinášajú informácie priamo z daných lokalít. Čo napríklad? Poprad: Na Gerlachovskom 
štíte zachraňovali. Novinky z okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa… Spiš: O aktivitách zrakovo 
hendikepovaných. Prečo potrebujú kolkáreň? Novinky z okresov Spišská Nová Ves, Gelnica, Levoča… 

Toto a oveľa viac nájdete v novom čísle týždenníkov MY Popradské noviny a MY Noviny Spiša, v predaji od 
utorka. 
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10. Tipsport liga: Nitra nedala mladíkom šancu, ďalšia výhra maďarského tímu 
[27.09.2018; cas.sk; Čas.sk; 19:58; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/746172/hokej-tl-hk-orange-20-hk-nitra-2-6-vo-vlozenom-zapase-sumar-text/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase 8. kola Tipsport Ligy v piešťanskej Easton Aréne 

nad HK Orange 20 6:2. 
Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš prehrali v dueli 6. kola Tipsport Ligy s DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3. 

Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 

HK Orange 20 - HK Nitra 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) 
Góly: 2. Havrila (Svitana, Boldižár), 43. Fafrák (Kollár) - 16. Scheidl (Rais), 39. Slovák (Lantoši, Mezei), 43. 

Hrušík (Čaládi, Blackwater), 55. Richard (Morrison, Buček), 60. Rapáč (Fominych), 60. Čaládi (Hrušík, Pupák). 
Rozhodovali: Jonák, Goga - Synek, Orolin, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Pätoprstý (Nitra) 10 min. za vrazenie 
na mantinel, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 191 divákov. 

HK Orange 20: Sklenár – Štefanka, Golian, Brincko, Švec, Maňák, Boldižár, Kupec, Nahálka – Giertl, Kollár, 
Fafrák – Urbánek, Köver, Džugan – Zahradník, Havrila, Svitana – Juščák, Mriglot, Lunter 

HK Nitra: Foltán – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Versteeg, Rácz, Pupák, Sloboda – Lantoši, Slovák, 
Blackwater – Buček, Richard, Scheidl – Rapáč, Šiška, Pätoprstý – Fominych, Čaládi, Hrušík 

Mladíci sa už v 2. minúte dostali do vedenia, keď brankár Foltán nezareagoval na Havrilov bekhend. V polovici 
úvodnej tretiny dostal Pätoprstý dvojminútový a navyše osobný trest 10 minút za vrazenie na mantinel, ale 
domáci tím presilovku nevyužil. Nitrania v 16. minúte však tú ich áno, keď sa v skrumáži po nastrelenej žrdi 
najlepšie zorientoval Scheidl - 1:1. 

https://www.cas.sk/clanok/746172/hokej-tl-hk-orange-20-hk-nitra-2-6-vo-vlozenom-zapase-sumar-text/


V prostrednej časti sa neujali viaceré šance Nitranov, ktorí mohli v 37. minúte pykať po strele Fafráka, ale 
Foltán bol na mieste. Následne však zamieril na trestnú lavicu Kupec a “dvadsiatka” sa musela brániť veľkému 
tlaku súpera. Ten napokon vyústil do gólu Slováka po prihrávke Lantošiho spoza bránky - 1:2. Sekundu pred 
koncom pokus Slobodu skončil na žŕdke, čo potvrdil aj videorozhodca. 

V 43. minúte Hrušík zvýšil náskok hostí, ale už o osem sekúnd Fafrák po obrovskej chybe Foltána udržal 20-
ku v hre o prvý bodový zisk v novej sezóne - 2:3. Jej nádeje však zmarilo ďalšie vylúčenie Kupca, ktoré v 55. 
minúte potrestal Richard. V poslednej minúte ešte favorit prikrášlil víťazstvo ďalšími dvomi gólmi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) - 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). Rozhodovali: Štefik, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčenia: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 304 divákov 

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím – 
Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Baranov, Lichanec, Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – Uhrík, Oško, Vybiral 

DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – 
Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 

Foto: 
Na snímke vľavo tréner Miškovca Glen Hanlon s hráčmi. Zdroj: TASR 
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11. Miškovec s prvým triumfom z ľadu súpera, zaknihoval ho na Liptove 
[27.09.2018; tvnoviny.sk; Hokej; 19:18; LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1936667 

 
 

Nováčik súťaže už dokázal zdolať Žilinu a slovenskú dvadsiatku. 
Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš prehrali v dueli 6. kola Tipsport Ligy s DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3. 

Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) - 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). Rozhodovali: Štefik, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčenia: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 304 divákov 

Liptovský Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím - Rich. Huna, 
Rób. Huna, Kriška - Baranov, Lichanec, Sukeľ - Piatka, Lištiak, Heikkilä - Uhrík, Oško, Vybiral 

Miškovec: Adorján - Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó - Harrison, Vas, Magosi - Pance, 
Kulmala, Somogyi - Ritó, Loiseau, Galanisz - Vincze 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Liptovský Mikuláš zostal po prvýkrát v sezóne bez bodu 
[27.09.2018; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 19:15; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/mhk-32-liptovsky-mikulas-dvtk-miskovec-1-3-v-zapase-6-kola/84709 

 
 

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš prehrali v dueli 6. kola Tipsport Ligy s DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3. 
Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) - 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). Rozhodovali: Štefik, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčenia: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 304 divákov 

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím – 
Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Baranov, Lichanec, Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – Uhrík, Oško, Vybiral 

DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – 
Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 
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13. 6. kolo Tipsport ligy tipuje Rastislav Rovnianek 
[27.09.2018; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 17:31; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/6-kolo-tipsport-ligy-tipuje-rastislav-rovnianek/84700 

 
 

Po piatich dňoch je opäť na programe takmer kompletné kolo najvyššej hokejovej súťaže. V piatok zájdu 
fanúšikovia na päticu štadiónov od Popradu po Budapešť. Zápas Liptovský Mikuláš – Miškovec hraný v Spišskej 
Novej Vsi odohrali o deň skôr. Ako jednotlivé stretnutia dopadnú tipoval dlhoročný extraligový brankár Rastislav 

Rovnianek. 
Banská Bystrica – Košice 1 
„Je to šláger. Banská Bystrica minulý rok ligu vyhrala a Košice sú tradične silný tím. Prikloním sa však na 

stranu Banskej Bystrice, keďže sa zápas hrá na ich ľade.“ 
Tip na strelca gólu: Andrej Šťastný 
Pred zápasom: Košice majú pred sebou náročný víkendový program. V 6. kole sa najskôr predstavia na ľade 

majstra a v nedeľu doma privítajú druhého minuloročného finalistu z Trenčína. Banskú Bystricu zas v nedeľu čaká 
regionálny rival zo Zvolena. 

Poprad – Zvolen 1 
„Poprad netají ambície atakovať vedúce priečky, no aj Zvolen má dobré mužstvo. Očakávam vyrovnaný zápas 

a opäť sa prikloním na stranu domácich.“ 
Tip na strelca gólu: Rastislav Špirko 
Pred zápasom: Poprad hral doma doposiaľ len dva zápasy a v oboch zvíťazil. V predošlom kole tiež získal 

cennú výhru 1:0 z Košíc. Proti však budú najproduktívnejší hráči súťaže Lukáš Handlovský (10 bodov) a Rastislav 
Špirko (9). 

Trenčín – Žilina 1 
„Myslím si, že Trenčín potvrdí úlohu favorita a zápas proti Žiline vyhrá.“ 
Tip na strelca gólu: Branko Radivojevič 
Pred zápasom: Trenčín doma ešte neprehral, keď postupne zdolal Poprad, Liptovský Mikuláš a MAC 

Budapešť (posledných dvoch súperov po predĺžení). Na každý z týchto zápasoch prišlo aspoň tritisíc divákov. 
Nadviaže na to Trenčín aj proti Žiline? 

Nové Zámky – Detva 1 
„Nové Zámky vstúpili do sezóny výborne. Veľa zápasov povyhrávali a sú v tabuľke vysoko. Preto si myslím, 

že svoju formu potvrdia aj proti Detve.“ 
Tip na strelca gólu: Radovan Puliš 
Pred zápasom: Nové Zámky majú zatiaľ najlepšiu defenzívu v súťaži, keď v šiestich stretnutiach inkasovali iba 

deväť gólov. Zaujímavú sériu ťahá útok J. Jurík – Zbořil – H. Ručkay, ktorý si podľa štatistík SZĽH v hodnotení 
plus/mínus ešte nepripísal ani jeden mínusový bod. 

MAC Budapešť – Nitra 2 
„Budapešť je síce na spodku tabuľky, ale odohrala viaceré vyrovnané zápasy. Napriek tomu si myslím, že v 

tomto stretnutí bude úspešnejšia Nitra.“ 
Tip na strelca gólu: Marek Slovák 
Pred zápasom: Nitra zostala v oboch zápasoch vonku bez bodu (Nové Zámky 0:4, Banská Bystrica 5:6). 

Teraz má šancu získať prvé body z ľadu súpera proti MAC Budapešť, ktorá je v tabuľke zatiaľ na poslednom 
mieste. 
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14. V nemocnici v Dunajskej Strede zaviedli núdzové náramky pre pacientov 
[27.09.2018; dobrenoviny.sk; 16:02; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/143565/v-nemocnici-v-dunajskej-strede-zaviedli-nudzove-naramky-pre-
pacientov 

 
 

Prostredníctvom náramku má pacient možnosť privolať sestru aj v prípade, že nie je na lôžku, napríklad keď 
spadne uprostred izby, na chodbe či vo vonkajších priestoroch nemocnice. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc 
Dunajská Streda 27. septembra (TASR) – V nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda prezentovali vo štvrtok 

ráno núdzové náramky, ktorými si môžu pacienti v budove aj vo vonkajších priestoroch privolať pomoc sestry. Ide 
o zavedenie komunikačného systému pacient – sestra a funguje už na všetkých oddeleniach v nemocnici. 
Celkové náklady na uskutočnenie projektu predstavovali vyše 10.000 eur. 

„Pred zavedením náramkov využívali nemocničné telefóny, avšak privolať si na pomoc sestru prostredníctvom 
nich bolo pre pacientov najmä v zlom zdravotnom stave nekomfortné,“ informovala námestníčka pre 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/6-kolo-tipsport-ligy-tipuje-rastislav-rovnianek/84700
https://www.dobrenoviny.sk/c/143565/v-nemocnici-v-dunajskej-strede-zaviedli-nudzove-naramky-pre-pacientov
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ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Henrieta Földesová. Dodala, že pacient dostane náramok s červeným 
tlačidlom uprostred hneď pri hospitalizácii, sestra ho zaregistruje a vysvetlí jeho funkčnosť. V núdzovej situácii 
stlačí tlačidlo a sestra ho dokáže ihneď identifikovať. Prostredníctvom náramku má pacient možnosť privolať 
sestru aj v prípade, že nie je na lôžku, napríklad keď spadne uprostred izby, na chodbe či vo vonkajších 
priestoroch nemocnice. 

Náramky sú praktické, jednoduché, vodotesné a dezinfikovateľné. Pásik je odnímateľný (každý pacient 
dostane nový), tlačidlo možno umývať. Komunikačný systém funguje bezdrôtovo a nekazí sa do takej miery ako 
ten predchádzajúci. Keďže je bezdrôtový, odpadajú stavebné zásahy do budov a konštrukcií a s tým spojené 
hlučné a prašné práce vnútri budov. Vrecková jednotka je malá, ľahká a jej celodenné nosenie sestru ni jako 
neobťažuje. 

K funkčnosti sa vyjadrila tiež vedúca sestra interného oddelenia nemocnice Ilona Bartalosová, ktorá tvrdí, že 
iba v ojedinelých prípadoch si pacient náramok priľahne, a tým omylom zavolá personál. Ako hlavnú výhodu 
uviedla prenosnosť zariadenia. Podotkla, že tento komunikačný systém je diskrétny – nie je hlasný a privolanie 
sestry nezobúdza ostatných pacientov ako pri predchádzajúcom systéme. 

Výhodou systému je, že nemá žiadnu centrálnu ústredňu, volanie pacientov prijímajú sestry na prenosných 
vreckových jednotkách, ktoré signalizujú volanie zvukovým signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí 
informácia o volajúcom. Jedno zariadenie má sestra pri sebe, druhé sa nachádza na pulte v prípade núdze. 
Sestra si v prípade potreby môže privolať asistenciu stlačením tlačidla na ovládacej jednotke. 

Systém možno rozšíriť o ďalšie bezpečnostné komponenty. Môže byť teda využitý nielen na privolanie 
pomoci, ale napríklad aj na zvolávanie lekárskych tímov (pri urgentných prípadoch), na detekciu opustenia lôžka, 
oddelenia či budovy pacientom, detekciu pádu a epileptických záchvatov alebo manažment personálu a 
rozdelenie požiadaviek. 

Náklady na uskutočnenie projektu boli v celkovej výške nad 10.000 eur, väčšinou prispela poisťovňa Dôvera a 
časť si hradila nemocnica z vlastných nákladov. Systém začala zavádzať už pred dvoma rokmi. V týchto dňoch sa 
k nemu pripojili ešte interné a fyziatricko-rehabilitačné oddelenia s vyše 60 lôžkami. Tento komunikačný systém 
zaviedli aj iné nemocnice na Slovensku, napríklad v Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, v Humennom, 

Topoľčanoch či v Košiciach. 
× 
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15. Humenné si ľahko poradilo so Spišskou Novou Vsou 
[27.09.2018; dobrenoviny.sk; 09:15; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/143505/humenne-si-lahko-poradilo-so-spisskou-novou-vsou 

 
 

V piatom kole prvej ligy sa ďalej darilo Považskej Bystrici či Dubnici nad Váhom. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Považská Bystrica 26. septembra (TASR) - St. Nicolaus I. hokejová liga mala v stredu na programe zápasy 5. 

kola. 
MHK Humenné - HK Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) 

Góly: 7., 36. Babinec, 42., 46. Fedorko. Rozhodovali: Mihaľov - Pribula, Novotný, vylúčení: 4:3, presilovky: 
0:0, oslabenia: 0:0 

MHK Dubnica nad Váhom - HC Prešov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) 
Góly: 40., 60. Kanaet, 3. Medek, 26. Kokavec – 35. Novotný. Rozhodovali: Štefík, Vido - Rehák, P. Tvrdoň, 

vylúčení: 3:6, navyše: Kokavec (Dubnica) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 449 
divákov 

HK’95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 
Góly: 8. Danielčák, 39. Ďurkech – 31. Hudec. Rozhodovali: Píšťanský - Ševčík, Makúch, vylúčení: 3:1, 

navyše: Drevenák (Považská Bystrica) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 295 
divákov 

HK Martin - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0) 
Góly: 7. Pacalaj, rozhodujúci nájazd Poliaček – 8. Hančák. Rozhodovali: Novák, Hatala - Durmis, Holienka, 

vylúčení: 5:6, navyše: Balko (Michalovce) 10 minút za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0 
HC Bratislava - HK Skalica 3:4 pp a sn (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0, 0:1) 
Góly: 13. Smolka, 20. Ondris, 26. Valjent – 5. Štumpf, 53. Kutálek, 59. Trávniček, rozhodujúci nájazd 

Vaškovič. Rozhodovali: Jonák, Žák - Vyšný, J. Konc ml., vylúčení: 5:9, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 317 
divákov 

× 
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16. Hudáček: O pozíciu jednotky bojujem najtuhšie v živote. V Moskve sa 

nestratím 
[27.09.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/485748-hudacek-o-poziciu-jednotky-bojujem-
najtuhsie-v-zivote-v-moskve-sa-nestratim/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Július Hudáček. Autor: SITA, Diana Černáková 
Júliusa Hudáčka (30), brankára moskovského Spartaka, odprevádzal v utorok večer pri odchode z ľadu po 

zápase s bratislavským Slovanom potlesk. “Asi to boli fanúšikovia od Banskej Bystrice na východ,” žartoval vo 
víťaznej pohode. 

Ako ste spoza masky videli zápas? 
Prvá tretina bola veľmi slabá z oboch strán. Slovan sa vrátil z Vladivostoku po najdlhšom výjazde, my sme 

mali krátky let z Rigy, neviem, prečo sme ťahali nohy. Spočiatku to vyzeralo rozhárane, druhá tretina bola z našej 
strany vynikajúca. V šatni sme si povedali, že musíme zapnúť, hrať našu hru. Mali sme dať viac gólov, no Marek 
Čiliak chytal vynikajúco. Tréner nás upozornil, že dostáva veľa gólov na lapačku, no naše strely chytal ako 
cukríky. 

Vám jeden cukrík uletel. Neobávali ste sa, že Slovan zápas zdramatizuje? 
Na konci druhej tretiny dal Slovan kontaktný gól, z môjho pohľadu úplne smolný. Chcel som nejako 

zareagovať na strelu od modrej čiary, no puk som nevidel. Na začiatku tretej tretiny prišla naša gólová odpoveď – 
a potom sme už hru kontrolovali. 

Nečakali ste búrlivejšiu atmosféru? Nie ste sklamaný? 
Som. Pevne verím, že Slovan začne vyhrávať a jeho fanúšikovia sa vrátia. V minulých rokoch sa všetci tešili 

na skvelú atmosféru v hľadisku, teraz trošku upadla. Je oveľa lepšie hrať pred plnou arénou. Stále mám v 
Slovane veľa kamarátov, sú tam aj chlapci zo Spišskej Novej Vsi. Je super si zahrať proti nim, stále ich 

sledujem, bol to špecifický zápas. Som rád, že sme vyhrali, spoluhráči mi pomohli. 
Diváci domácich vypískali, vás odprevadili potleskom. Užili ste si to? 
(so smiechom) Myslím si, že na konci ostali len fanúšikovia z východného Slovenska. Počul som však pokriky 

nejakého pána z jedného sektoru. Dúfam, že okolo neho nesedeli deti, lebo zazneli všelijaké nadávky. Ak Slovan 
začne vyhrávať, aj jeho priaznivci sa budú zabávať. V hľadisku nie sú len fanúšikovia z Bratislavy, ale z celého 
Slovenska. Prajem im, aby si Kontinentálnu hokejovú ligu užili. Komorná atmosféra mi možno pomohla. 

S Marekom Čiliakom ste dali reč? 
Tak áno. Povzbudil som ho, aby sa v bránke držal a s chlapcami bojovali, čo to dá. V Jekaterinburgu hral 

Slovan veľmi dobre, prehral až v predĺžení, vzdoroval aj v Šanghaji. Dúfam, že do play off nepostúpi na náš úkor 
(smiech). 

Neuvažovali ste, že po zápase predvediete oslavný kúsok, keď vám diváci tlieskali? 
To nie, u súperov to nerobím, mám rešpekt pred ich fanúšikmi – aj keď som na Slovane takmer ako doma. 
Aké náročné je v Spartaku bojovať o post jednotky? 
Otvorene: je to asi moja najťažšia pozícia v profesionálnej kariére od čias súperenia s Mirom Lipovským v 

Košiciach – ak nerátam reprezentáciu. Nikita (Bespalov) mal v Spartaku dve výborné sezóny, podpísali ho na 
ďalšie dva roky. Chytám častejšie, som rád za každý zápas. Najbližšie nás čaká moskovské derby s CSKA, 
najväčším rivalom. Teším sa, už je vypredané, bude to trochu iná atmosféra ako na Slovane. 

Július Hudáček. Autor: SITA, Diana Černáková 
Ako vyznie porovnanie moskovského Spartaka s Čerepovcom, odkiaľ ste doň prišli? 
Spartak je väčší a slávnejší klub, Čerepovec bol skôr rodinný. Keď sme v úvode prehrali dva zápasy, už sme 

pociťovali väčší tlak, prišiel generálny manažér. Hráme dobre, tak zatiaľ je to fajn. 
Severstaľu ste pomohli do play off, na čo si trúfa Spartak? 
Prvé kolo play off je povinnosť, potom sa zíde medzi štyrmi najlepšími tímami v Západnej konferencii veľmi 

silná konkurencia: Petrohrad, CSKA, Jokerit, Jaroslavľ… Ísť ďalej je náš vnútorný cieľ, ak budeme hrať tak ako 
proti Slovanu od druhej tretiny, môžeme si trúfať na každého. 

Vidieť ešte v moskovskom Spartaku silnú slovenskú stopu z úvodu KHL? Jeho dres obliekali pod trénerom 
Milošom Říhom Radivojevič, Baranka, Obšut, Ružička, Cibák… 

Tým, že som si dal Branka Radivojeviča, Štefana Ružičku a Dominika Hašeka na masku, všetci mi to 
pripomenuli. Novinári mi vraveli, že v Spartaku boli so Slovákmi spokojní. Želali mi, aby som sa tak uchytil, ako 
oni, keď tam prišli na začiatku KHL a mužstvo posunuli do play off. 

V Moskve sa už nestratíte? 
Nie, aj keď je to obrovské veľkomesto. Bývam desať minút od zimného štadióna, čo som ani sám nečakal, mal 

som šťastie na byt. Rodina letí dnes so mnou po zápase, veľmi sa teším, chýbala mi. Metro i všetky hlavné trasy 
som už spoznal, je to v pohode. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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17. V nemocnici v Dunajskej Strede zaviedli núdzové náramky pre pacientov 
[27.09.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-nemocnici-v-dunajskej-strede-zaviedli-nudzove-naramky-pre-pacientov-
cl619736.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Dunajská Streda 27. septembra (TASR) – V nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda prezentovali vo štvrtok 

ráno núdzové náramky, ktorými si môžu pacienti v budove aj vo vonkajších priestoroch privolať pomoc sestry. Ide 
o zavedenie komunikačného systému pacient – sestra a funguje už na všetkých oddeleniach v nemocnici. 
Celkové náklady na uskutočnenie projektu predstavovali vyše 10.000 eur. 

„Pred zavedením náramkov využívali nemocničné telefóny, avšak privolať si na pomoc sestru prostredníctvom 
nich bolo pre pacientov najmä v zlom zdravotnom stave nekomfortné,“ informovala námestníčka pre 
ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Henrieta Földesová. Dodala, že pacient dostane náramok s červeným 
tlačidlom uprostred hneď pri hospitalizácii, sestra ho zaregistruje a vysvetlí jeho funkčnosť. V núdzovej situácii 
stlačí tlačidlo a sestra ho dokáže ihneď identifikovať. Prostredníctvom náramku má pacient možnosť privolať 
sestru aj v prípade, že nie je na lôžku, napríklad keď spadne uprostred izby, na chodbe či vo vonkajších 
priestoroch nemocnice. 

Náramky sú praktické, jednoduché, vodotesné a dezinfikovateľné. Pásik je odnímateľný (každý pacient 
dostane nový), tlačidlo možno umývať. Komunikačný systém funguje bezdrôtovo a nekazí sa do takej miery ako 
ten predchádzajúci. Keďže je bezdrôtový, odpadajú stavebné zásahy do budov a konštrukcií a s tým spojené 
hlučné a prašné práce vnútri budov. Vrecková jednotka je malá, ľahká a jej celodenné nosenie sestru nijako 
neobťažuje. 

K funkčnosti sa vyjadrila tiež vedúca sestra interného oddelenia nemocnice Ilona Bartalosová, ktorá tvrdí, že 
iba v ojedinelých prípadoch si pacient náramok priľahne, a tým omylom zavolá personál. Ako hlavnú výhodu 
uviedla prenosnosť zariadenia. Podotkla, že tento komunikačný systém je diskrétny – nie je hlasný a privolanie 
sestry nezobúdza ostatných pacientov ako pri predchádzajúcom systéme. 

Výhodou systému je, že nemá žiadnu centrálnu ústredňu, volanie pacientov prijímajú sestry na prenosných 
vreckových jednotkách, ktoré signalizujú volanie zvukovým signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí 
informácia o volajúcom. Jedno zariadenie má sestra pri sebe, druhé sa nachádza na pulte v prípade núdze. 
Sestra si v prípade potreby môže privolať asistenciu stlačením tlačidla na ovládacej jednotke. 

Systém možno rozšíriť o ďalšie bezpečnostné komponenty. Môže byť teda využitý nielen na privolanie 
pomoci, ale napríklad aj na zvolávanie lekárskych tímov (pri urgentných prípadoch), na detekciu opustenia lôžka, 
oddelenia či budovy pacientom, detekciu pádu a epileptických záchvatov alebo manažment personálu a 
rozdelenie požiadaviek. 

Náklady na uskutočnenie projektu boli v celkovej výške nad 10.000 eur, väčšinou prispela poisťovňa Dôvera a 
časť si hradila nemocnica z vlastných nákladov. Systém začala zavádzať už pred dvoma rokmi. V týchto dňoch sa 
k nemu pripojili ešte interné a fyziatricko-rehabilitačné oddelenia s vyše 60 lôžkami. Tento komunikačný systém 
zaviedli aj iné nemocnice na Slovensku, napríklad v Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, v Humennom, 

Topoľčanoch či v Košiciach. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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18. Maďari rabovali na Liptove. Vyhrala aj Nitra 
[27.09.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 
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Hokejisti DVTK Jégesmedvék Miškovec. Autor: TASR, Milan Kapusta 
Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš prehrali v dueli 6. kola Tipsport Ligy s DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3. 

Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 

Tipsport Liga – 6. kolo 
MHK 32 Liptovský Mikuláš – DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) – 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). Rozhodovali: Štefik, Snášel – Durmis, Šoltés, vylúčenia: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 304 divákov 

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím – 
Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Baranov, Lichanec, Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – Uhrík, Oško, Vybiral 

https://www.24hod.sk/v-nemocnici-v-dunajskej-strede-zaviedli-nudzove-naramky-pre-pacientov-cl619736.html
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DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – 
Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 

Už po pár sekundách od začiatku zápasu mal dobrú šancu Pance, ktorý ale nedokázal dostať puk do 
poloprázdnej mikulášskej brány. Maďarský tím pokračoval v útočnej aktivite, no Galanisz a ani Ritó nedokázali 
prekonať Kislicyna. V závere prvej časti mal otvárací gól na hokejke Harrison, ten ale z blízkosti poslal puk iba do 
žrde. 

V úvode druhej tretiny mohli prekvapiť domáci hráči. Rich. Huna sa po chybe hosťujúcej obrany dostal do 
úniku, lenže Adroján skvelým zákrokom udržal bezgólový stav. Mikulášania v nasledujúcich minútach prebrali 
aktivitu. 

V 24. minúte pohrozil Kriška, vzápätí potrápil hosťujúceho brankára aj Sukeľ, no skóre stretnutia sa menilo až 
v 33. minúte, keď Rób. Huna prestreil Adorjána. Maďarský tím ale ešte do konca druhej tretiny stihol odpovedať, 
na 1:1 vyrovnal Pance. 

Miškovec sa prvýkrát ujal vedenia v tretej tretine. Hostia sa dostali do rýchleho protiútoku, v ktorom Kulamala 
našiel Panceho, ktorý dostal puk pomedzi Kislicynove betóny za bránkovú čiaru. Miškovec svoje víťazstvo 
definitívne spečatil zásluhou Somogyiho, ktorý z dorážky prekonal Kislicyna. 

Nitra potvrdila úlohu favorita 
Hokejisti HK Nitra zvíťazili vo štvrtkovom vloženom zápase 8. kola Tipsport Ligy v piešťanskej Easton Aréne 

nad HK Orange 20 6:2. 
HK Orange 20 – HK Nitra 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) 
Góly: 2. Havrila (Svitana, Boldižár), 43. Fafrák (Kollár) – 16. Scheidl (Rais), 39. Slovák (Lantoši, Mezei), 43. 

Hrušík (Čaládi, Blackwater), 55. Richard (Morrison, Buček), 60. Rapáč (Fominych), 60. Čaládi (Hrušík, Pupák). 
Rozhodovali: Jonák, Goga – Synek, Orolin, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše Pätoprstý (Nitra) 10 min. za vrazenie 
na mantinel, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, 191 divákov. 

HK Orange 20: Sklenár – Štefanka, Golian, Brincko, Švec, Maňák, Boldižár, Kupec, Nahálka – Giertl, Kollár, 
Fafrák – Urbánek, Köver, Džugan – Zahradník, Havrila, Svitana – Juščák, Mriglot, Lunter 

HK Nitra: Foltán – Mezei, McCormack, Rais, Morrison, Versteeg, Rácz, Pupák, Sloboda – Lantoši, Slovák, 
Blackwater – Buček, Richard, Scheidl – Rapáč, Šiška, Pätoprstý – Fominych, Čaládi, Hrušík 

Mladíci sa už v 2. minúte dostali do vedenia, keď brankár Foltán nezareagoval na Havrilov bekhend. V polovici 
úvodnej tretiny dostal Pätoprstý dvojminútový a navyše osobný trest 10 minút za vrazenie na mantinel, ale 
domáci tím presilovku nevyužil. Nitrania v 16. minúte však tú ich áno, keď sa v skrumáži po nastrelenej žrdi 
najlepšie zorientoval Scheidl – 1:1. 

V prostrednej časti sa neujali viaceré šance Nitranov, ktorí mohli v 37. minúte pykať po strele Fafráka, ale 
Foltán bol na mieste. Následne však zamieril na trestnú lavicu Kupec a „dvadsiatka“ sa musela brániť veľkému 
tlaku súpera. Ten napokon vyústil do gólu Slováka po prihrávke Lantošiho spoza bránky – 1:2. Sekundu pred 
koncom pokus Slobodu skončil na žŕdke, čo potvrdil aj videorozhodca. 

V 43. minúte Hrušík zvýšil náskok hostí, ale už o osem sekúnd Fafrák po obrovskej chybe Foltána udržal 20-
ku v hre o prvý bodový zisk v novej sezóne – 2:3. Jej nádeje však zmarilo ďalšie vylúčenie Kupca, ktoré v 55. 
minúte potrestal Richard. V poslednej minúte ešte favorit prikrášlil víťazstvo ďalšími dvomi gólmi. 

Tabuľka hokejovej Tipsport Ligy 
Z V V

P 
V

N 
P

N 
P

P 
P S B 

1
. 

Košice 6 5 0 0 0 0 1 

2
. 

Nové Zámky 6 4 1 0 0 0 1 

3
. 

Nitra 6 4 0 0 0 0 2 

4
. 

Liptovský 
Mikuláš 

6 2 0 2 1 0 1 

5
. 

Banská 
Bystrica 

6 3 0 0 1 1 1 

6
. 

Zvolen 5 3 0 0 1 0 1 

7
. 

Poprad 5 3 0 0 0 0 2 

8
. 

Detva 6 3 0 0 0 0 3 

9
. 

Miškovec 7 3 0 0 0 0 4 

1
0. 

Trenčín 5 1 2 0 0 0 2 

1
1. 

Žilina 6 1 1 0 0 0 4 

1
2. 

MAC 
Budapešť 

6 1 0 0 1 1 3 

-
. 

HK Orange20 8 0 0 0 0 0 8 
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19. Prvá prehra Liptákov v sezóne: Mikulášania podľahli nováčikovi súťaže 
[27.09.2018; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
http://mikulas.dnes24.sk/prva-prehra-liptakov-v-sezone-mikulasania-podlahli-novacikovi-sutaze-310427 

 
 

Hokejisti MHk 32 Liptovský Mikuláš majú na svojom konte prvú prehru. V prechodnom domácom prostredí vo 
Spišskej Novej Vsi podľahli nováčikovi z Miškolca. 

Už po pár sekundách od začiatku zápasu mal dobrú šancu Pance, ktorý ale nedokázal dostať puk do 
poloprázdnej mikulášskej brány. Maďarský tím pokračoval v útočnej aktivite, no Galanisz a ani Ritó nedokázali 
prekonať Kislicyna. V závere prvej časti mal otvárací gól na hokejke Harrison, ten ale z blízkosti poslal puk iba do 
žrde. 

V úvode druhej tretiny mohli prekvapiť domáci hráči. Rich. Huna sa po chybe hosťujúcej obrany dostal do 
úniku, lenže Adroján skvelým zákrokom udržal bezgólový stav. Mikulášania v nasledujúcich minútach prebrali 
aktivitu. V 24. minúte pohrozil Kriška, vzápätí potrápil hosťujúceho brankára aj Sukeľ, no skóre stretnutia sa 
menilo až v 33. minúte, keď Rób. Huna prestreil Adorjána. Maďarský tím ale ešte do konca druhej tretiny stihol 
odpovedať, na 1:1 vyrovnal Pance. 

Miškovec sa prvýkrát ujal vedenia v tretej tretine. Hostia sa dostali do rýchleho protiútoku, v ktorom Kulamala 
našiel Panceho, ktorý dostal puk pomedzi Kislicynove betóny za bránkovú čiaru. Miškovec svoje víťazstvo 
definitívne spečatil zásluhou Somogyiho, ktorý z dorážky prekonal Kislicyna. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
- Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) – 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). 
- MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím – 

Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Baranov, Lichanec, Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – Uhrík, Oško, Vybiral 
- DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – 

Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

20. VIDEO: DVTK Miškovec obral Liptovský Mikuláš o všetky body 
[27.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/358270/dvtk-miskovec-obral-liptovsky-mikulas-o-vsetky-body/ 

 
 

Hokejisti MHK 32 Liptovský Mikuláš prehrali v dueli 6. kola Tipsport Ligy s DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3. 
Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 

Duel Liptovský Mikuláš - Miškovec ste mohli sledovať NAŽIVO na ŠPORT.sk >> 
MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Jégesmedvék Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
Góly: 33. Rób. Huna (Nádašdi, Kriška) - 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 

Somogyi (Pance). 
Rozhodovali: Štefik, Snášel - Durmis, Šoltés, vylúčenia: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 304 

divákov 
Zostavy: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, Nemec, Horváth, Bača, Korím – 

Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška – Baranov, Lichanec, Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – Uhrík, Oško, Vybiral 
DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Láda, Rusk, Milam, Vojtkó – Harrison, Vas, Magosi – 

Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 
Už po pár sekundách od začiatku zápasu mal dobrú šancu Pance, ktorý ale nedokázal dostať puk do 

poloprázdnej mikulášskej brány. Maďarský tím pokračoval v útočnej aktivite, no Galanisz a ani Ritó nedokázali 
prekonať Kislicyna. V závere prvej časti mal otvárací gól na hokejke Harrison, ten ale z blízkosti poslal puk iba do 
žrde. 

V úvode druhej tretiny mohli prekvapiť domáci hráči. Rich. Huna sa po chybe hosťujúcej obrany dostal do 
úniku, lenže Adroján skvelým zákrokom udržal bezgólový stav. Mikulášania v nasledujúcich minútach prebrali 
aktivitu. V 24. minúte pohrozil Kriška, vzápätí potrápil hosťujúceho brankára aj Sukeľ, no skóre stretnutia sa 
menilo až v 33. minúte, keď Rób. Huna prestreil Adorjána. Maďarský tím ale ešte do konca druhej tretiny stihol 
odpovedať, na 1:1 vyrovnal Pance. 

http://mikulas.dnes24.sk/prva-prehra-liptakov-v-sezone-mikulasania-podlahli-novacikovi-sutaze-310427
https://sport.aktuality.sk/c/358270/dvtk-miskovec-obral-liptovsky-mikulas-o-vsetky-body/


Miškovec sa prvýkrát ujal vedenia v tretej tretine. Hostia sa dostali do rýchleho protiútoku, v ktorom Kulamala 
našiel Panceho, ktorý dostal puk pomedzi Kislicynove betóny za bránkovú čiaru. Miškovec svoje víťazstvo 
definitívne spečatil zásluhou Somogyiho, ktorý z dorážky prekonal Kislicyna. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 6. kolo 
1 
X 
2 
HC Košice Košice 
6 : 1 
HK Orange 20 Orange 20 
(3:1, 2:0, 1:0) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:0, 1:1, 0:2) 
HK Poprad Poprad 
17:00 
28.09.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
2.20 4.25 2.45 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
17:30 
28.09.2018 
HC Košice Košice 
1.95 4.60 3.05 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
18:00 
28.09.2018 
MsHK Žilina Žilina 
1.36 5.75 5.90 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
18:30 
28.09.2018 
HC 07 Detva Detva 
1.57 5.25 4.30 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
19:00 
28.09.2018 
HK Nitra Nitra 
4.15 5.25 1.54 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
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21. MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Miškovec 
[27.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/357958/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dvtk-miskovec/ 

 
 

Lepší z dvojice maďarských nováčikov sa stretne v 6. kole Tipsport ligy s mužstvom z tretieho miesta v 
tabuľke. Udrží Liptovský Mikuláš doma body alebo si ich vezmú za hranice? Sledujte prenos NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
27.09.2018|17:00|Tipsport Liga (SR)|6. kolo 
MHK 32 Liptovský Mikuláš 
1 : 3(0:0, 1:1, 0:2)koniec zápasu 
DVTK Miškovec 
Obnoviť 
Live komentárPrehľad Video ZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
48’ Somogyi (Pance), 43’ Pance (Kulmala / Milam), 39’ Pance (Kulmala / Milam), 32’ Huna (Nádašdi / Kriška) 

https://sport.aktuality.sk/c/357958/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dvtk-miskovec/


Online prenos 
MHK 32 Liptovský Mikuláš prvýkrát v tejto sezóne odchádza zo zápasu Tipsport ligy bez bodu, v Spišskej 

Novej Vsi, vo svojom prechodnom domácom prostredí, nezačal dobre. Naopak, Miškovec sa teší z dôležitých 

troch bodov. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný večer. 
Koniec zápasu. 
59:43 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
59:39 
Šanca aj na opačnej strane, kde zľava nahadzoval jeden z domácich, no trafil lapačku Adorjána. 
59:24 
Ryan Harrison mieril od modrej čiary na prázdnu bránu, trafil žrď. 
58:44 
Liptovský Mikuláš sa nevie usadiť v útočnom pásme. Kurali zakončil od modrej čiary, pokus zrazený na 

ochrannú sieť. 
58:13 
Aj Glen Hanlon si berie oddychový čas. 
58:13 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
58:01 
Začali sa posledné dve minúty tretej tretiny. 
57:49 
DVTK Miškovec sa zatiaľ dobre bráni a vyhadzuje puky do stredného pásma. 
57:25 
Anton Kislitsyn ostáva na striedačke, MHK v šestici. 
57:25 
Tréner domácich Anton Tomko si vyžiadal oddychový čas. 
57:25 
Nahodenie od modrej čiary spravilo problémy Adorjánovi, ktorý na dvakrát zasiahol. Mezovský sa teda pri 

dorážke nepresadil. 
57:18 
DVTK Miškovec v plnom počte. 
56:43 
Miškovec vyhadzuje cez všetky čiary, hostia bránia zatiaľ veľmi dobre. 
56:25 
Domáci sa držia v útočnom pásme, zatiaľ je to takmer bez striel. Jednu vyslal Lichanec, no minul bránu. 
55:18 
Vylúčenie v tíme DVTK Miškovec (Szirányi – 2 min., držanie hokejky). 
55:00 
Už len päť minút ostáva do konca riadneho hracieho času a MHK 32 Liptovský Mikuláš má čo robiť, ak chce 

pomýšľať na body, pretože prehráva o dva góly. 
54:11 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
54:00 
Harrison poslal puk proti hokejke Vasa, kapitán maďarského tímu trafil iba hráčov súpera pred sebou. 
53:37 
Hostia sa teraz síce nevedia dostať zo svojej tretiny, domáci ale nezískali puk. 
52:40 
Kulmala nabral rýchlosť a mieril priamo na bránu Liptovského Mikuláša. Nakoniec prihrával doprava, zrazený 

puk si našiel Kislitsyn. 
52:03 
Chyba v rozohrávke hostí nepriniesla strelu domácich, Baranovovi sa puk zamotal medzi korčuľami. 
51:28 
Kriška nahodil od modrej tesne vedľa brány, Liptáci sa ale nedokázali dostať k zakončeniu. 
50:32 
Pance opäť v zakončení, tentoraz cez obrancu mieril mimo priestor troch žrdí. 
49:58 
Magosi poslal sprava poriadnu bombu, Kislitsyn vyrazil pred seba a poslal puk späť do hry. 
49:28 
Tesne vedľa bránkoviska dostal puk Róbert Huna, tesne minul priestor brány. Následne pálil do blokov Kriška 

a Nádašdi tvrdo mimo. 
48:36 
Miškovec dal gól! 
Kulmala dostal puk do útočného pásma, Pance nahodil z rohu ihriska pred bránu. Puk sa odrazil tak, že ostal 

pred bránkoviskom a voľný BALÁSZ SOMOGYI trafil do rohu brány. 
47:58 
János Vas vystrelil cez obrancu spred bránkoviska. Kislitsyna síce prekonal, ale tomu pomohlo brvno. 
47:31 



Ryan Harrison strieľal z ľavého kruhu z otočky iba do stredu brány, znova bez väčších problémov zasiahol 
Kislitsyn. 

46:49 
Milam od modrej, pozorný Kislitsyn nemal so zákrokom prakticky žiadny problém. 
46:29 
Lichanec strieľal spomedzi kruhov, z dobrej pozície namieril iba do stredu brány, kde bol Adorján. 
46:03 
Kurali takmer stratil puk v útočnej tretine ihriska, kde ho prepadol Kulmala, avšak Liptáci ho udržali. 
45:24 
Richard Huna sa v útočnom pásme nedostal k ničomu, na opačnej strane to skúsil iba do brankára Harrison. 
44:26 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
43:34 
Miškovec dal gól! 
Defenzíva Liptákov v tretej tretine horí, teraz z toho bola kontra dvoch proti jednému. Kulmala našiel ŽIGU 

PANCEHO a ten sám pred Kislitsynom trafil medzi jeho betóny. 
42:59 
Žiga Pance sa tlačil do zakončenia z blízka po tom, ako puk ostal voľný v nebezpečnej pozícii. Kislitsyn 

zakročil. 
42:51 
Hostia pekne kombinovali v pásme súpera. Magosi našiel medzi kruhmi voľného Vasa, ten mieril do stredu 

brány. 
42:11 
Ritó sa dostal spoza brány až pred ňu, z tesnej blízkosti zasiahol betón Kislitsyna. Vzápätí icing domácich. 
41:33 
Baranov bol v tomto striedaní veľmi aktívny, nakoniec sa dostal k strele od mantinelu. Adorján si dal pozor. 
40:40 
Hostia vstúpili do tretiny aktívne, hneď po buly prešli dopredu a vystrelili. Potom sa vpredu usadili Liptáci. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
Aj v druhej tretine pokračoval dobrý hokej, videli sme už aj góly. Róbert Huna poslal domácich do vedenia, v 

závere vyrovnal Žiga Pance. Tretie dejstvo sa začne o 18:38. 
40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:48 
Miškovec dal gól! 
Rasmus Kulmala ustál súboj pri mantineli, prihral pred bránu, kde bol voľný ŽIGA PANCE a ten z prvej 

nemohol nedať. DVTK tak využil tretiu presilovku. 
39:28 
Milam z prvej neprestrelil obetavých hráčov Mikuláša, dopredu puk potiahol Uhrík a zakončil mimo bránu. 
39:01 
Začala sa posledná minúta prvej tretine. 
38:54 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Richard Huna – 2 min., hákovanie). 
38:31 
Icing hráčov MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
38:05 
Peter Lichanec získal puk na svojej modrej, dostal sa až do zakončenia získal buly v útočnom pásme. 
37:43 
Somogyi vyslal dve strely po sebe. Prvá bola zablokovaná, druhú vyrazil Kislitsyn. 
37:15 
MHK 32 Liptovský Mikuláš v plnom počte. 
36:41 
Loiseau sa individuálne dostal do útočného pásma, tečované nahodenie skončilo na ochrannej sieti. 
35:53 
Hráči MHK 32 Liptovský Mikuláš zatiaľ hrajú toto oslabenie veľmi dobre a vyhadzujú puky preč z tretiny. 
35:15 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Mezovský – 2 min., nedovolené bránenie). 
34:52 
Ryan Harrison si nakorčuľoval z krídla až k zakončeniu, podarilo sa mu namieriť len do Kislitsyna. 
33:56 
Galanisz vyslal dobré zakončenie spoza obrancu Liptovského Mikuláša, po odobratí puku Piatkovi zakončil do 

stredu brány. 
33:28 
Hostia mali problémy pri vlastnej rozohrávke, bol tam ale iba jeden hráč súpera, preto neprišlo k strate. 
32:44 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 



32:21 
Liptovský Mikuláš dal gól! 
Po buly v strednom pásme prešli domáci rýchlo dopredu a RÓBERT HUNA to cez obrancu spomedzi kruhov 

trafil parádne do rohu brány. 
31:53 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
31:18 
Prudká rana od mantinelu išla k vzdialenejšej žrdi, výborne lapačkou zasiahol Kislitsyn. 
30:57 
Kiss dobre nahadzoval na teč pred bránu, no teč neprišiel, a tak Kislitsyn bez problémov zasiahol. 
30:37 
Magosi sa ocitol na ľade po kontakte s Lichancom, no puk získal Somogyi a vystrelil spred brány do bočnej 

siete. 
30:03 
Strela od modrej čiary išla na bránu DVTK, dobre postavený Rusk ale zrazil a oslobodil svoj celok. 
28:59 
Žiga Pance sa dostal individuálne až pred bránu súpera, kde sa ale musel zvrtnúť pred obrancom a 

backhandom minul. 
28:12 
Mezovský prudko vystrelil od modrej čiary. Puk sa pred bránou Adorjána hocijako odrážal, do brány ale 

napriek snahe dvojice Liptákov neprešiel. 
28:00 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
27:25 
Na opačnej strane podobná situácia. Harrisonovu strelu Kislitsyn vyrazil pred seba, pokryl aj dorážku zblízka. 
27:08 
Uhrík v ďalšej dobrej šanci, strela spomedzi kruhov skončila vyrazením Adorjána, ten zlikvidoval aj dorážku 

Vybirala. 
26:36 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
26:25 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
26:06 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
25:53 
Ďalšia veľká príležitosť. Spomedzi kruhov to skúsil úplne voľný Jakub Sukeľ, zatriasla sa iba bočná sieť. 
24:49 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
24:25 
Liptovský Mikuláš ostal v útočnom pásme, smerom na bránu priletelo niekoľko striel, no neboli také 

nebezpečné. 
23:59 
Martin Kriška z pravého kruhu neprestrelil obrancov, Richard Huna z dorážky trafil žrď. 
22:49 
Najskôr sa snažil Vas zasunúť puk spoza brány za čiaru, následne spomedzi kruhov strieľal voľný Magosi a 

neskôr od modrej Crawford. Kislitsyn v permanencii. 
22:24 
Adorján nedokázal zastaviť strelu od modrej, preto prišlo niekoľko dorážok, ale ani jedna nešla na bránu. 
22:15 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
21:51 
Puk sa stratil vo výstroji maďarského obrancu Balásza Ládu, vhadzuje sa pred bránou Adorjána. 
21:15 
Zakázané uvoľnenie hráčov MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
21:03 
Domáci mali veľmi dobrý štart do druhej tretine, ale prišlo zakončenie aj na druhej strane. Kulmala od 

mantinelu trafil Kislitsyna. 
20:18 
Richard Huna sa po dlhom nahodení a chybe v zadných radoch súpera dostal do samostatného úniku, 

Adorján jeho pokus zastavil. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
DVTK Miškovec mal veľmi svižný úvod stretnutia, postupom času MHK 32 Liptovský Mikuláš hru vyrovnal. Na 

gól čakáme, ale hokej zatiaľ sledujeme veľmi dobrý. Druhá tretina sa začne o 17:47. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:33 



Adorján skvele zasiahol hokejkou po prihrávke pred jeho bránu, inak by sa jeden z domácich dostal do veľkej 
šance. 

19:01 
Začala sa posledná minúta prvej tretiny. 
18:44 
Ryan Harrison prihrával pred bránu, Magosi minul puk. Vzápätí sa to otočilo a Harrison zakončoval voľný 

spred brány, Kislitsyn sa skvele presunul. 
18:16 
Ritó sa ocitol úplne voľný po parádnej prihrávke od mantinelu pred bránkoviskom, strela švihom skončila 

zákrokom Kislitsyna. 
17:56 
Róbert Huna zakončil z ľavého kruhu, prudký pokus priestor brány minul. 
17:28 
Kulmala si chcel prehodiť puk okolo obrancu Liptovského Mikuláša, výborne však zasiahol Mezovský. 
16:57 
Matej Bača to skúsil od modrej po ľade, Adorján nemal so zákrokom najmenší problém. 
16:41 
Matej Bača našiel spoluhráča na útočnej modrej, Baranov sa previnil ofsajdom. 
16:03 
Súboje pri mantineli v strednom pásme dopadli lepšie pre hostí, tí sa ale nevedia dostať do útočného pásma. 
15:06 
Richard Huna udržal puk pri mantineli v ťažkej pozícii, tvrdá strela od modrej čiary skončila u Adorjána. 
14:22 
Michal Uhrík to skúsil zľava sám, Adorján vyrazil. Vyhodenie hostí znamenalo zakázané uvoľnenie. 
13:35 
Zakázané uvoľnenie DVTK Miškovec. 
13:15 
Magosi a Crawford zakombinovali pri mantineli, puk sa nedostal pred bránu a ani do zakončenia. Znova sa 

hralo dlho bez prerušenia, nejakých šesť minút. 
12:39 
Nedorozumenie v strednom pásme prinieslo stratu puku hráčov z Liptova, dopredu ide Miškolc. 
11:58 
Dve veľmi dobré pozície na zakončenie spred bránkoviska Liptovského Mikuláša neprešli, dobre postavený 

Fereta obe zablokoval. 
11:30 
Richard Huna si nedokázal spracovať puk na útočnej modrej čiary, ten mu ušiel do rohu, a tak z toho šanca 

nebola. 
10:23 
János Vas si našiel miesto pred bránkoviskom, kde bol úplne voľný. Crawfordova prihráva až na kapitána 

DVTK neprešla. 
09:39 
Aj Szirányi sa pokúsil zakončiť z ľavého kruhu na vhadzovanie, v strede brány Mikuláša bol pozorný Anton 

Kislitsyn. 
09:08 
Somogyi to skúsil individuálne, na útočnej modrej ho prepadla dvojica súperov a o puk prišiel. 
08:21 
Nahodenie z ľavej strany spravilo veľkú neplechu pred bránou Adorjána. Ten čelil niekoľkým strelám z diaľky, 

avšak jeden puk ho prekonal. Vtedy mu pomohlo brvno. Veľmi pekne to urobil backhandom Egor Baranov. 
07:47 
János Vas vystrelil z ľavého kruhu, jeho zakončenie nepustil na bránu ideálne postavený Mezovský. 
06:55 
Hostia iba nahodili puk po tom, ako ho získali vo vlastnom pásme a odišli striedať. Domáci sa postupne 

začínajú osmeľovať. 
06:18 
Oško a Vybiral to teraz v rohu spravili veľmi dobre, poslali puk pred bránu, kde ale Uhrík nezakončil. 
05:54 
MHK 32 Liptovský Mikuláš v plnom počte. 
04:49 
Hostia dlhšie kombinovali v útočnom pásme, po zlej prihrávke prichádza vyhodenie cez všetky čiary. 
04:18 
Obrovská šanca, do ktorej sa pred bránou dostal Galanisz. Zakončenie do protipohybu Kislitsyn vyrazil. 

Následne sa Loiseau ocitol sám pred bránkoviskom, znova zasiahol Rus v bráne Liptákov. 
03:54 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Lichanec – 2 min., hákovanie). 
03:44 
Strela od modrej preverila ruského brankára domáceho celku, ten ale prudké zakončenie vyrazil do bezpečia. 
03:03 



Zaujímavú strelu cez obrancu Liptovského Mikuláša vyslal z kruhu Magosi, Kislitsyn zakročil. 
02:43 
Až teraz sa prvýkrát prerušuje hra, pretože hostia sa previnili ofsajdom. 
02:06 
Galanisz sa ocitol úplne sám pred bránou súpera, jeho zakončenie k žrdi dokázal Kislitsyn vyraziť. 
01:48 
Po menšom tlaku Miškolca mohli ísť domáci do situácie dvoch proti jednému, prihrávka ale nebola ideálna. 
01:16 
Žiga Pance mal veľkú šancu, spred bránkoviska nedokázal zasunúť puk za Kislitsyna. Následne po prihrávke 

Slovinca nezakončil Kulmala. 
00:51 
Crawford vyhodil cez všetky čiary, hostia sa dostali k puku za bránou domácich. 
00:20 
Vas medzi kruhmi minul puk, od modrej nahadzoval Crawford, avšak netrafil priestor brány. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislitsyn (Hollý) – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, J. Nemec, P. Horváth, M. 

Bača, Korím – Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška (C) – Baranov, Lichanec, J. Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – 
Uhrík, Oško, Vybiral 

DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, B. Szirányi, Láda, Rusk, J. Milam, Vojtkó – Harrison, Vas (C), 
Magosi – Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 

Rozhodca: Štefik, Snášel – Durmis, Šoltés – Marušin. 
Vítam vás pri sledovaní štvrtkového zápasu Tipsport ligy medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a DVTK Miškovec. 

Hrať sa bude v Spišskej Novej Vsi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Aj keď sa na špici tabuľky držia napríklad Nové Zámky, tak práve Liptovský Mikuláš je najväčším prekvapením 

súťaže, keďže sa nachádza na treťom mieste so ziskom jedenástich bodov. Zverenci Antona Tomka dokázali 
zobrať dva body Banskej Bystrici, jeden Trenčínu, obom finalistom. Taktiež porazili po nájazdoch MAC Budapešť, 
v riadnom hracom čase zas Detvu a Orange 20. Najproduktívnejším hráčom tímu je Michal Uhrík (4+3). 

DVTK Miškovec 
Maďarskému nováčikovi pod vedením Glena Hanlona sa zatiaľ nedarí podľa predstáv, keďže sa Miškovec 

nachádza na desiatom mieste so ziskom šiestich bodov. Tie prišli proti HK Orange 20 a Žiline. Inak DVTK prehral 
proti Nitre, Košiciam, Zvolenu a naposledy v Detve. Klub sa “uviedol” ale hlavne bitkou zvolenských fanúšikov na 
štadióne tohto maďarského tímu. Najproduktívnejšími hráčmi mužstva sú Fín Rasmus Kulmala (3+4) a Maďar 
János Vas (0+7). 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
49’ Somogyi, Balazs Somogyi, Balazs / Pance, Ziga Pance, 

Ziga 
44’ Pance, Ziga Pance, Ziga / Kulmala, Rasmus Kulmala, 

Rasmus 
40’ Pance, Ziga Pance, Ziga / Kulmala, Rasmus Kulmala, 

Rasmus 
Tomáš Nádašdi T. Nádašdi / Róbert Huna R. 

Huna 
33’ 

Matej Bača M. Bača Baranov, Egor Baranov, Egor Samuel Fereta S. Fereta Milka Heikkila Milka Heikkila 
Peter Horváth P. Horváth Richard Huna R. Huna Róbert Huna R. Huna Anton Kislitsyn A. Kislitsyn Karol Korím K. 
Korím Martin Kriška M. Kriška Mário Kurali M. Kurali Peter Lichanec P. Lichanec Andrej Lištiak A. Lištiak Filip 
Mezovský F. Mezovský Tomáš Nádašdi T. Nádašdi Jakub Nemec J. Nemec Patrik Oško P. Oško Maroš Piatka 
M. Piatka Jakub Sukeľ J. Sukeľ Michal Uhrík M. Uhrík Vladimír Vybíral V. Vybíral 

Adorjan, Attila Adorjan, Attila Crawford, Nick Crawford, Nick Galanisz, Nikandrosz Galanisz, Nikandrosz Ryan 
Harrison R. Harrison Kiss, Daniel Kiss, Daniel Kulmala, Rasmus Kulmala, Rasmus Lada, Balazs Lada, Balazs 
Alexis Loiseau Alexis Loiseau Balint Magosi Balint Magosi Milam, Jamie Jamie Milam Pance, Ziga Pance, Ziga 
Rito, Laszlo Rito, Laszlo Rusk, Jed Rusk, Jed Somogyi, Balazs Somogyi, Balazs Bence Sziranyi Bence Sziranyi 
Janos Vas Janos Vas Vincze, Peter Vincze, Peter Vojtko, Matyas Vojtko, Matyas 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 27.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
Posledné zápasy MHk 32 L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 27.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
2 : 3 sn23.9.2018 



MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
1 : 2 21.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 pp18.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
4 : 5 sn14.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Orange 20 Orange 20 
1 : 5 12.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Comarch Krakow Krakow 
2 : 0 6.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 sn16.8.2018 
Comarch Krakow Krakow 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 2 9.8.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 2 10.4.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
4 : 6 8.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
1 : 5 6.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
2 : 6 3.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 3 1.4.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
7 : 0 30.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 0 27.3.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
5 : 1 25.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 4 23.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
4 : 3 sn20.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
5 : 3 18.3.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 2 16.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 3 pp11.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 1 9.3.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HKM Zvolen Zvolen 
5 : 2 6.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 



HK Poprad Poprad 
3 : 2 4.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 4 2.3.2018 
HK Nitra Nitra 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 0 28.2.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 pp25.2.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 9.2.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 1 7.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 4.2.2018 
HK Poprad Poprad 
HK Nitra Nitra 
7 : 4 2.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC Košice Košice 
2 : 1 pp30.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
6 : 3 28.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 26.1.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
3 : 2 21.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 4 19.1.2018 
HC Košice Košice 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 14.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 3 pp12.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 sn7.1.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 6.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 3.1.2018 
HK Nitra Nitra 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 1 30.12.2017 
HC 07 Detva Detva 
HKM Zvolen Zvolen 
4 : 2 28.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 4 pp26.12.2017 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
HC Košice Košice 



3 : 2 sn22.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 20.12.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 3 10.12.2017 
MsHK Žilina Žilina 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
4 : 1 8.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy DVTK Jegesmedvék Miskolc 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 27.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HC 07 Detva Detva 
5 : 2 23.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
0 : 5 21.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
8 : 4 19.9.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
HC Košice Košice 
6 : 3 18.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 2 16.9.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HK Nitra Nitra 
6 : 1 14.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 0 7.9.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 31.8.2018 
Vítkovice Vítkovice 
HK Poprad Poprad 
3 : 1 30.8.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 23.8.2018 
HC Košice Košice 
HC Košice Košice 
7 : 1 7.8.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 2 pp31.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 1 28.3.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 3 27.3.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
5 : 2 24.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
4 : 2 23.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 1 17.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 



HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
5 : 7 14.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
3 : 0 13.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 2 10.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 5 9.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
0 : 6 27.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
4 : 7 26.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 1 23.2.2018 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 0 22.2.2018 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 5 11.2.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
0 : 8 9.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DAB Docler DAB Docler 
3 : 6 5.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 2 2.2.2018 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 1 29.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
5 : 2 26.1.2018 
DAB Docler DAB Docler 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 3 pp14.1.2018 
DAB Docler DAB Docler 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
4 : 3 pp12.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 7.1.2018 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 2 5.1.2018 
Corona Brasov Corona Brasov 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 4 sn2.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 1 30.12.2017 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DAB Docler DAB Docler 
4 : 2 28.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 3 26.12.2017 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 



0 : 4 22.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 2 20.12.2017 
DAB Docler DAB Docler 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
2 : 1 pp18.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 0 12.12.2017 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
Corona Brasov Corona Brasov 
0 : 3 9.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
1 : 3 8.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 0 3.12.2017 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 
Vienna Capitals II Vienna Capitals II 
2 : 6 1.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 26.11.2017 
Vienna Capitals II Vienna Capitals II 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 2 24.11.2017 
Corona Brasov Corona Brasov 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 6. kolo 
1 
X 
2 
HC Košice Košice 
6 : 1 
HK Orange 20 Orange 20 
(3:1, 2:0, 1:0) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:0, 1:1, 0:2) 
HK Poprad Poprad 
17:00 
28.09.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
2.20 4.25 2.45 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
17:30 
28.09.2018 
HC Košice Košice 
1.95 4.60 3.05 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
18:00 
28.09.2018 
MsHK Žilina Žilina 
1.36 5.75 5.90 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
18:30 
28.09.2018 
HC 07 Detva Detva 
1.57 5.25 4.30 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
19:00 



28.09.2018 
HK Nitra Nitra 
4.15 5.25 1.54 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Miškovec zdolal ďalší slovenský klub, Nitra nemala veľké problémy s 

mladíkmi 
[27.09.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20924623/tipsport-liga-2018-2019-6-kolo-stvrtok-suhrn.html 

 
 

Hralo sa v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Liptovského Mikuláša utrpeli prvú prehru v riadnom hracom čase v novej 

sezóne slovenskej Tipsport ligy. 
Prekvapujúco ich na dočasnom domácom ľade v Spišskej Novej Vsi pokorili hráči maďarského Miškovca 3:1 

vo štvrtkovom stretnutí šiesteho kola. 
Prečítajte si tiež:Fábry nenaplnil potenciál. Môžu za to dievčatá, diskotéky i hádky 
Miškovec zvíťazil po dvoch prehrách, v opačnom postavení sa ocitol Liptovský Mikuláš. 
Úradujúci vicemajster HK Nitra si bez ťažkostí poradil s domácim HK Orange 6:2 vo štvrtkovom zápase 8. 

kola 
Slovenskí mladíci po ôsmich zápasoch zostávajú bez bodu, Nitra sa posunula na priebežnú tretiu priečku v 

tabuľke. 
Tipsport liga 2018/2019 - 6. kolo: 
Liptovský Mikuláš - Miškovec 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) 
/hralo sa v Spišskej Novej Vsi/ 

Góly: 33. Róbert Huna (Nádašdi, Kriška) - 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 
Somogyi (Pance) 

Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Snášel - Durmis, Šoltés, 304 
divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn - Nádašdi, Mezovský, Fereta, Kurali, P. Horváth, J. Nemec, Korím, M. Bača - Kriška, 
Róbert Huna, Richard Huna - J. Sukeľ, Lichanec, Baranov - Heikkila, A. Lištiak, Piatka - Vybiral, Oško, Uhrík 

Miškovec: Adorján - D. Kiss, Crawford, Láda, Szirányi, Milam, J. Rusk - Magosi, Vas, Harrison - Somogyi, 
Kulmala, Pance - Galanisz, Loiseau, Ritó - Vincze, Vojtkó 

HK Orange 20 - Nitra 2:6 (1:1, 0:1, 1:4) 
Góly: 2. Havrila (R. Svitana, Boldižár), 43. Fafrák (A. Kollár) - 16. Scheidl (Rais), 39. Marek Slovák (Lantoši, 

Blackwater), 43. Hrušík (Čaládi, Blackwater), 55. D. Richard (Morrison, S. Buček), 60. B. Rapáč (Fominych), 60. 
Čaládi (Hrušík, Miroslav Pupák) 

Vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše Pätoprstý (Nitra) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:3, oslabenia: 
0:0, rozhodovali: Jonák, Goga - Synek, M. Orolin, 191 divákov 

HK Orange 20: Sklenár - Golian, Štefanka, Enrik Švec, B. Brincko, Boldižár, Maňák, Nahálka, Kupec - Giertl, 
A. Kollár, Fafrák - Urbánek, Köver, Džugan - Zahradník, Havrila, R. Svitana - Juščák, Mriglot, L. Lunter 

Nitra: Foltán - McCormack, Mezei, Morrison, Rais, Rácz, M. Versteeg, Adrián Sloboda, Miroslav Pupák - 
Lantoši, Marek Slovák, Blackwater - S. Buček, D. Richard, Scheidl - B. Rapáč, Šiška, Pätoprstý - Fominych, 
Čaládi, Hrušík 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Panteri zdolali Gladiátorov: Z tesného víťazstva sa radovala Považská 

Bystrica 
[27.09.2018; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Monika Hanigovská] 

 
http://trnava.dnes24.sk/panteri-zdolali-gladiatorov-z-tesneho-vitazstva-sa-radovala-povazska-bystrica-
310351 

 
 

Počas zápasu padol jediný gól do súperovej bránky od Filipa Hudeca. Trnavskí hokejisti prehrali 2:1. 

https://sport.sme.sk/c/20924623/tipsport-liga-2018-2019-6-kolo-stvrtok-suhrn.html
http://trnava.dnes24.sk/panteri-zdolali-gladiatorov-z-tesneho-vitazstva-sa-radovala-povazska-bystrica-310351
http://trnava.dnes24.sk/panteri-zdolali-gladiatorov-z-tesneho-vitazstva-sa-radovala-povazska-bystrica-310351


Do boja sa pustili v stredu hráči HK ‘95 Považská Bystrica vs. HK Gladiators Trnava. Po sedemnástej minúte 
sa o gól postaral Danielčak, keď Trnavčanom daroval presný zásah do bránky a panteri viedli 1:0 v prvej tretine. 

V druhej tretine sa svojej šance úspešne ujal Hudec a Gladiátori vyrovnali na 1:1. Po ôsmych minútach 
hracieho času sa však dlho trnavskí hokejisti neradovali. Ďurkech sa v drese panterov postaral o druhý gól, 2:1. 

HK Gladiators Trnava čaká najbližší zápas v piatok 28. septembra, keď privítajú na domácej pôde o 18.00 
hod. Martin. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Považská Bystrica – HK Gladiators Trnava 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) 
Góly: 18. Danielčak, 39. Ďurkech – 31. Hudec, diváci: 295 
Rozhodovali: Píšťanský, Ševčík, Makúch 
P. Bystrica: Kompas – Niník, Leško, Ďurkech L, Ďurkech J,, Bednár L, Augustín – Cíger, Koleda – Drevenák, 

Zlocha, Mokrohajský – Bednár E – Németh, Turan, Ligas, D. Trška, Špankovič, Kubala, Danielčák, Fančovič 
Trnava: Košút – Kuna, Šimek, Mihalko, Burian, Housa, Klein, Šanko – Szalay, Schmidt, Ševčík – Hrbáčik, 

Valo, Hudec – Ftáčnik, Klema, Škokor – Mikeš, Lindeman, Lukačovič, Olša 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

3 
2. Martin 1

3 
3. Skalica 1

2 
4. Bratislava 1

1 
5. Topoľčany 1

1 
6. Dubnica 1

0 
7. Spišská Nová 

Ves 
7 

8. Považská 
Bystrica 

7 

9. Humenné 5 
10. Trnava 4 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
13. Slovensko U 

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] 

 
 

24. NAŽIVO: MHK 32 Liptovský Mikuláš - DVTK Miškovec 
[27.09.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/357958/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dvtk-miskovec/ 

 
 

Lepší z dvojice maďarských nováčikov sa stretne v 6. kole Tipsport ligy s mužstvom z tretieho miesta v 
tabuľke. Udrží Liptovský Mikuláš doma body alebo si ich vezmú za hranice? Sledujte prenos NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
27.09.2018|17:00|Tipsport Liga (SR)|6. kolo 
MHK 32 Liptovský Mikuláš 
0 : 0(-:-, -:-, -:-)1. tretina 
DVTK Miškovec 
Obnoviť 
Live komentárPrehľad Live prenos ZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
11:30 
Richard Huna si nedokázal spracovať puk na útočnej modrej čiary, ten mu ušiel do rohu, a tak z toho šanca 

nebola. 
10:23 

https://sport.aktuality.sk/c/357958/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dvtk-miskovec/


János Vas si našiel miesto pred bránkoviskom, kde bol úplne voľný. Crawfordova prihráva až na kapitána 
DVTK neprešla. 

09:39 
Aj Szirányi sa pokúsil zakončiť z ľavého kruhu na vhadzovanie, v strede brány Mikuláša bol pozorný Anton 

Kislitsyn. 
09:08 
Somogyi to skúsil individuálne, na útočnej modrej ho prepadla dvojica súperov a o puk prišiel. 
08:21 
Nahodenie z ľavej strany spravilo veľkú neplechu pred bránou Adorjána. Ten čelil niekoľkým strelám z diaľky, 

avšak jeden puk ho prekonal. Vtedy mu pomohlo brvno. 
07:47 
János Vas vystrelil z ľavého kruhu, jeho zakončenie nepustil na bránu ideálne postavený Mezovský. 
06:55 
Hostia iba nahodili puk po tom, ako ho získali vo vlastnom pásme a odišli striedať. Domáci sa postupne 

začínajú osmeľovať. 
06:18 
Oško a Vybiral to teraz v rohu spravili veľmi dobre, poslali puk pred bránu, kde ale Uhrík nezakončil. 
05:54 
MHK 32 Liptovský Mikuláš v plnom počte. 
04:49 
Hostia dlhšie kombinovali v útočnom pásme, po zlej prihrávke prichádza vyhodenie cez všetky čiary. 
04:18 
Obrovská šanca, do ktorej sa pred bránou dostal Galanisz. Zakončenie do protipohybu Kislitsyn vyrazil. 

Následne sa Loiseau ocitol sám pred bránkoviskom, znova zasiahol Rus v bráne Liptákov. 
03:54 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Lichanec – 2 min., hákovanie). 
03:44 
Strela od modrej preverila ruského brankára domáceho celku, ten ale prudké zakončenie vyrazil do bezpeč ia. 
03:03 
Zaujímavú strelu cez obrancu Liptovského Mikuláša vyslal z kruhu Magosi, Kislitsyn zakročil. 
02:43 
Až teraz sa prvýkrát prerušuje hra, pretože hostia sa previnili ofsajdom. 
02:06 
Galanisz sa ocitol úplne sám pred bránou súpera, jeho zakončenie k žrdi dokázal Kislitsyn vyraziť. 
01:48 
Po menšom tlaku Miškolca mohli ísť domáci do situácie dvoch proti jednému, prihrávka ale nebola ideálna. 
01:16 
Žiga Pance mal veľkú šancu, spred bránkoviska nedokázal zasunúť puk za Kislitsyna. Následne po prihrávke 

Slovinca nezakončil Kulmala. 
00:51 
Crawford vyhodil cez všetky čiary, hostia sa dostali k puku za bránou domácich. 
00:20 
Vas medzi kruhmi minul puk, od modrej nahadzoval Crawford, avšak netrafil priestor brány. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislitsyn (Hollý) – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Fereta, J. Nemec, P. Horváth, M. 

Bača, Korím – Rich. Huna, Rób. Huna, Kriška (C) – Baranov, Lichanec, J. Sukeľ – Piatka, Lištiak, Heikkilä – 
Uhrík, Oško, Vybiral 

DVTK Miškovec: Adorján – Crawford, Kiss, B. Szirányi, Láda, Rusk, J. Milam, Vojtkó – Harrison, Vas (C), 
Magosi – Pance, Kulmala, Somogyi – Ritó, Loiseau, Galanisz – Vincze 

Rozhodca: Štefik, Snášel – Durmis, Šoltés – Marušin. 
Vítam vás pri sledovaní štvrtkového zápasu Tipsport ligy medzi MHK 32 Liptovský Mikuláš a DVTK Miškovec. 

Hrať sa bude v Spišskej Novej Vsi. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Aj keď sa na špici tabuľky držia napríklad Nové Zámky, tak práve Liptovský Mikuláš je najväčším prekvapením 

súťaže, keďže sa nachádza na treťom mieste so ziskom jedenástich bodov. Zverenci Antona Tomka dokázali 
zobrať dva body Banskej Bystrici, jeden Trenčínu, obom finalistom. Taktiež porazili po nájazdoch MAC Budapešť, 
v riadnom hracom čase zas Detvu a Orange 20. Najproduktívnejším hráčom tímu je Michal Uhrík (4+3). 

DVTK Miškovec 
Maďarskému nováčikovi pod vedením Glena Hanlona sa zatiaľ nedarí podľa predstáv, keďže sa Miškovec 

nachádza na desiatom mieste so ziskom šiestich bodov. Tie prišli proti HK Orange 20 a Žiline. Inak DVTK prehral 
proti Nitre, Košiciam, Zvolenu a naposledy v Detve. Klub sa “uviedol” ale hlavne bitkou zvolenských fanúšikov na 
štadióne tohto maďarského tímu. Najproduktívnejšími hráčmi mužstva sú Fín Rasmus Kulmala (3+4) a Maďar 
János Vas (0+7). 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 



Matej Bača M. Bača Baranov, Egor Baranov, Egor Samuel Fereta S. Fereta Milka Heikkila Milka Heikkila 
Peter Horváth P. Horváth Richard Huna R. Huna Róbert Huna R. Huna Anton Kislitsyn A. Kislitsyn Karol Korím K. 
Korím Martin Kriška M. Kriška Mário Kurali M. Kurali Peter Lichanec P. Lichanec Andrej Lištiak A. Lištiak Filip 
Mezovský F. Mezovský Tomáš Nádašdi T. Nádašdi Jakub Nemec J. Nemec Patrik Oško P. Oško Maroš Piatka 
M. Piatka Jakub Sukeľ J. Sukeľ Michal Uhrík M. Uhrík Vladimír Vybíral V. Vybíral 

Adorjan, Attila Adorjan, Attila Crawford, Nick Crawford, Nick Galanisz, Nikandrosz Galanisz, Nikandrosz Ryan 
Harrison R. Harrison Kiss, Daniel Kiss, Daniel Kulmala, Rasmus Kulmala, Rasmus Lada, Balazs Lada, Balazs 
Alexis Loiseau Alexis Loiseau Balint Magosi Balint Magosi Milam, Jamie Jamie Milam Pance, Ziga Pance, Ziga 
Rito, Laszlo Rito, Laszlo Rusk, Jed Rusk, Jed Somogyi, Balazs Somogyi, Balazs Bence Sziranyi Bence Sziranyi 
Janos Vas Janos Vas Vincze, Peter Vincze, Peter Vojtko, Matyas Vojtko, Matyas 

#TímBZVPRSkóre 
Posledné zápasy MHk 32 L.Mikuláš 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
2 : 3 sn23.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
1 : 2 21.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 pp18.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
4 : 5 sn14.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Orange 20 Orange 20 
1 : 5 12.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Comarch Krakow Krakow 
2 : 0 6.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 sn16.8.2018 
Comarch Krakow Krakow 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 2 9.8.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 2 10.4.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
4 : 6 8.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
1 : 5 6.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
2 : 6 3.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 3 1.4.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
7 : 0 30.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 0 27.3.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
5 : 1 25.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 4 23.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
4 : 3 sn20.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 



5 : 3 18.3.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 2 16.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 3 pp11.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 1 9.3.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HKM Zvolen Zvolen 
5 : 2 6.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 4.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 4 2.3.2018 
HK Nitra Nitra 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 0 28.2.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 pp25.2.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 9.2.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 1 7.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 4.2.2018 
HK Poprad Poprad 
HK Nitra Nitra 
7 : 4 2.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC Košice Košice 
2 : 1 pp30.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
6 : 3 28.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 26.1.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
3 : 2 21.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 4 19.1.2018 
HC Košice Košice 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 14.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 3 pp12.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 sn7.1.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 6.1.2018 



MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 3.1.2018 
HK Nitra Nitra 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 1 30.12.2017 
HC 07 Detva Detva 
HKM Zvolen Zvolen 
4 : 2 28.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 4 pp26.12.2017 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
HC Košice Košice 
3 : 2 sn22.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 20.12.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 3 10.12.2017 
MsHK Žilina Žilina 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
4 : 1 8.12.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 4 pp3.12.2017 
HK Poprad Poprad 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy DVTK Jegesmedvék Miskolc 
HC 07 Detva Detva 
5 : 2 23.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
0 : 5 21.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
8 : 4 19.9.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
HC Košice Košice 
6 : 3 18.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 2 16.9.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HK Nitra Nitra 
6 : 1 14.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 0 7.9.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 31.8.2018 
Vítkovice Vítkovice 
HK Poprad Poprad 
3 : 1 30.8.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 23.8.2018 
HC Košice Košice 
HC Košice Košice 
7 : 1 7.8.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 2 pp31.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 



4 : 1 28.3.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 3 27.3.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
5 : 2 24.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
4 : 2 23.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 1 17.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
5 : 7 14.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
3 : 0 13.3.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 2 10.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 5 9.3.2018 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
0 : 6 27.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
4 : 7 26.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 1 23.2.2018 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 0 22.2.2018 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 5 11.2.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
0 : 8 9.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DAB Docler DAB Docler 
3 : 6 5.2.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
6 : 2 2.2.2018 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 1 29.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
5 : 2 26.1.2018 
DAB Docler DAB Docler 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 3 pp14.1.2018 
DAB Docler DAB Docler 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
4 : 3 pp12.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 7.1.2018 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 2 5.1.2018 



Corona Brasov Corona Brasov 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
3 : 4 sn2.1.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 1 30.12.2017 
Fehervari Titanok Fehervari Titanok 
DAB Docler DAB Docler 
4 : 2 28.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 3 26.12.2017 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 
0 : 4 22.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
4 : 2 20.12.2017 
DAB Docler DAB Docler 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
2 : 1 pp18.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 0 12.12.2017 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
Corona Brasov Corona Brasov 
0 : 3 9.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HSC Csikszereda HSC Csikszereda 
1 : 3 8.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 0 3.12.2017 
Ferencvaros-Esmtk Ferencvaros-Esmtk 
Vienna Capitals II Vienna Capitals II 
2 : 6 1.12.2017 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
3 : 1 26.11.2017 
Vienna Capitals II Vienna Capitals II 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
7 : 2 24.11.2017 
Corona Brasov Corona Brasov 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2 : 3 sn5.11.2017 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 6. kolo 
1 
X 
2 
HC Košice Košice 
6 : 1 
HK Orange 20 Orange 20 
(3:1, 2:0, 1:0) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 0 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HK Poprad Poprad 
17:00 
28.09.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
2.20 4.25 2.45 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 



17:30 
28.09.2018 
HC Košice Košice 
1.95 4.60 3.05 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
18:00 
28.09.2018 
MsHK Žilina Žilina 
1.36 5.75 5.90 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
18:30 
28.09.2018 
HC 07 Detva Detva 
1.55 5.05 3.90 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
19:00 
28.09.2018 
HK Nitra Nitra 
4.15 5.25 1.54 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

25. V nemocnici v Dunajskej Strede zaviedli núdzové náramky pre pacientov 
[27.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/d-streda-v-nemocnici-zaviedli/351272-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc 
Prostredníctvom náramku má pacient možnosť privolať sestru aj v prípade, že nie je na lôžku, napríklad keď 

spadne uprostred izby, na chodbe či vo vonkajších priestoroch nemocnice. 
Dunajská Streda 27. septembra (TASR) – V nemocnici Svet zdravia Dunajská Streda prezentovali vo štvrtok 

ráno núdzové náramky, ktorými si môžu pacienti v budove aj vo vonkajších priestoroch privolať pomoc sestry. Ide 
o zavedenie komunikačného systému pacient – sestra a funguje už na všetkých oddeleniach v nemocnici. 
Celkové náklady na uskutočnenie projektu predstavovali vyše 10.000 eur.„Pred zavedením náramkov využívali 
nemocničné telefóny, avšak privolať si na pomoc sestru prostredníctvom nich bolo pre pacientov najmä v zlom 
zdravotnom stave nekomfortné,“ informovala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť nemocnice Henrieta 
Földesová. Dodala, že pacient dostane náramok s červeným tlačidlom uprostred hneď pri hospitalizácii, sestra ho 
zaregistruje a vysvetlí jeho funkčnosť. V núdzovej situácii stlačí tlačidlo a sestra ho dokáže ihneď identifikovať. 
Prostredníctvom náramku má pacient možnosť privolať sestru aj v prípade, že nie je na lôžku, napríklad keď 
spadne uprostred izby, na chodbe či vo vonkajších priestoroch nemocnice. Náramky sú praktické, jednoduché, 
vodotesné a dezinfikovateľné. Pásik je odnímateľný (každý pacient dostane nový), tlačidlo možno umývať. 
Komunikačný systém funguje bezdrôtovo a nekazí sa do takej miery ako ten predchádzajúci. Keďže je 
bezdrôtový, odpadajú stavebné zásahy do budov a konštrukcií a s tým spojené hlučné a prašné práce vnútri 
budov. Vrecková jednotka je malá, ľahká a jej celodenné nosenie sestru nijako neobťažuje. K funkčnosti sa 
vyjadrila tiež vedúca sestra interného oddelenia nemocnice Ilona Bartalosová, ktorá tvrdí, že iba v ojedinelých 
prípadoch si pacient náramok priľahne, a tým omylom zavolá personál. Ako hlavnú výhodu uviedla prenosnosť 
zariadenia. Podotkla, že tento komunikačný systém je diskrétny – nie je hlasný a privolanie sestry nezobúdza 
ostatných pacientov ako pri predchádzajúcom systéme. Výhodou systému je, že nemá žiadnu centrálnu ústredňu, 
volanie pacientov prijímajú sestry na prenosných vreckových jednotkách, ktoré signalizujú volanie zvukovým 
signálom a vibrovaním, zároveň sa na displeji zobrazí informácia o volajúcom. Jedno zariadenie má sestra pri 
sebe, druhé sa nachádza na pulte v prípade núdze. Sestra si v prípade potreby môže privolať asistenciu 
stlačením tlačidla na ovládacej jednotke. Systém možno rozšíriť o ďalšie bezpečnostné komponenty. Môže byť 
teda využitý nielen na privolanie pomoci, ale napríklad aj na zvolávanie lekárskych tímov (pri urgentných 
prípadoch), na detekciu opustenia lôžka, oddelenia či budovy pacientom, detekciu pádu a epileptických záchvatov 
alebo manažment personálu a rozdelenie požiadaviek. Náklady na uskutočnenie projektu boli v celkovej výške 
nad 10.000 eur, väčšinou prispela poisťovňa Dôvera a časť si hradila nemocnica z vlastných nákladov. Systém 
začala zavádzať už pred dvoma rokmi. V týchto dňoch sa k nemu pripojili ešte interné a fyziatricko-rehabilitačné 
oddelenia s vyše 60 lôžkami. Tento komunikačný systém zaviedli aj iné nemocnice na Slovensku, napríklad v 
Partizánskom, Spišskej Novej Vsi, v Humennom, Topoľčanoch či v Košiciach. 

[Späť na obsah] 

http://www.teraz.sk/regiony/d-streda-v-nemocnici-zaviedli/351272-clanok.html


 
 

26. Plagáty na námestí v Spišskej: Pripomínajú vraždu Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice 
[27.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/plagaty-na-namesti-v-spisskej-pripominaju-vrazdu-jana-kuciaka-a-jeho-
snubenice-310335 

 
 

Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento týždeň v Spišskej výstavu plagátov s názvom 
“Shut up! Voice of democracy in danger”. 

„Expozícia vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto 
roku. Hlas demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na 
dizajnérov, aby sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by 
nemala upadnúť do zabudnutia,“ uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. 

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej 
Ameriky či Poľska. 

Projekt „Shut up! Voice of democracy in danger“ už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou 
niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

27. Plagáty v Spišskej N. Vsi pripomínajú vraždu Kuciaka a jeho snúbenice 
[27.09.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/plagaty-na-namesti-pripominaju-vrazdu/351173-clanok.html 

 
 

Na snímke sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. Foto: TASR - Jakub Kotian 

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. 

Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) - Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento 
týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom “Shut up! Voice of democracy in danger”. “Expozícia 

vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas 
demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby 
sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do 
zabudnutia,” uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. Výstava 60 plagátov sa 
nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť do 25. októbra. Na jej tvorbe 
sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej Ameriky či Poľska. “Pre nás, 
naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy nezabudli. Pretože keď niekto 
zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný život, na náš právny štát, na 
našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť,” konštatoval spoluorganizátor výstavy Tomáš Cehlár, predseda 
Občianskeho združenia Život v meste. Projekt “Shut up! Voice of democracy in danger” už zavítal do viacerých 
slovenských miest, stal sa súčasťou niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po 

tragických udalostiach z februára zareagovali na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali 
dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej výstavy je sto z nich. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Východniarske derby: Novoveskí hokejisti neuspeli v Humennom 
[27.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-novoveski-hokejisti-neuspeli-v-humennom-310317 

http://spisska.dnes24.sk/plagaty-na-namesti-v-spisskej-pripominaju-vrazdu-jana-kuciaka-a-jeho-snubenice-310335
http://spisska.dnes24.sk/plagaty-na-namesti-v-spisskej-pripominaju-vrazdu-jana-kuciaka-a-jeho-snubenice-310335
http://www.teraz.sk/regiony/plagaty-na-namesti-pripominaju-vrazdu/351173-clanok.html
http://spisska.dnes24.sk/vychodniarske-derby-novoveski-hokejisti-neuspeli-v-humennom-310317


 
 

V stredu mala 1. hokejová liga na programe zápasy 5. kola. Naši hokejisti vycestovali za svojim súperom do 
Humenného. 

Po tesnej prehre na domácom ľade s Topoľčanmi vycestovali naši hokejisti do Humenného. Napriek novej 
posile, ktorým je odchovanec Spišskej Marko Ondov, ktorý sa vrátil z Kanady, sa našim chlapcom nepodarilo 
skórovať ani raz a tak po tretinách (1:0, 1:0, 2:0) sa z víťazstva tešil náš súper. 

Ďalšie kolo odohráme na domácom ľade a to už v piatok 28. septembra, kedy si zmeriame sily s Považskou 
Bystricou. 

MHK Humenné – HK Spišská Nová Ves 4:0 

Góly: 7., 36. Babinec, 42., 46. Fedorko. 
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] 

 
 

29. Uchádzači o poslanecký post v Spišskej a ich povolania: Najviac je 

riaditeľov 
[27.09.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/uchadzaci-o-poslanecky-post-v-spisskej-a-ich-povolania-najviac-je-riaditelov-
310386 

 
 

Päťdesiatpäť ľudí v Spišskej spája jedno, chcú sa stať mestským poslancom. Na túto funkciu kandidujú ľudia s 
rôznymi povolaniami. 

Zaregistrovaní kandidáti na funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi sú už známi. Je 

ich presne 55. Uchádzajú sa pritom dokopy o 19 miest v spišskonovoveskom zastupiteľstve. 
Najviac spomedzi zaregistrovaných kandidátov na funkciu spišskonovoveského poslanca si na kandidačnej 

listine uvádza povolanie riaditeľ. Takých kandidátov je celkovo jedenásť, z toho sedem z nich tvoria riaditelia 
stredných či materských škôl. 

So školstvom súvisí aj ďalšia početná skupina, ktorú tvoria kandidáti, ktorí si ako svoje povolanie uviedli učiteľ 
či pedagóg. Takých je celkovo sedem. Ten istý počet v zozname zaregistrovaných kandidátov tvoria aj živnostníci 
a tiež i manažéri. Päticu najčastejších povolaní spomedzi kandidátov na poslancov uzatvárajú lekári. 

Medzi kandidátmi sú však napríklad aj konatelia spoločností, či energetik. Zastúpenie na zozname 
zaregistrovaných kandidátov na funkciu mestského poslanca v Spišskej Novej Vsi majú napríklad aj rušňovodič, 

prevádzkový dispečer či dôchodcovia. Ucelený zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Spišskej si môžete pozrieť TU. 

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] 

 
 

30. Plagáty v Spišskej N. Vsi pripomínajú vraždu Kuciaka a jeho snúbenice 
[27.09.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/plagaty-v-spisskej-n-vsi-pripominaju-vrazdu-kuciaka-a-jeho-snubenice-
cl619614.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na snímke sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. 
Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) - Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento 

týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom “Shut up! Voice of democracy in danger”. “Expozícia 

vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas 
demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby 
sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do 
zabudnutia,” uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. 

http://spisska.dnes24.sk/uchadzaci-o-poslanecky-post-v-spisskej-a-ich-povolania-najviac-je-riaditelov-310386
http://spisska.dnes24.sk/uchadzaci-o-poslanecky-post-v-spisskej-a-ich-povolania-najviac-je-riaditelov-310386
https://www.24hod.sk/plagaty-v-spisskej-n-vsi-pripominaju-vrazdu-kuciaka-a-jeho-snubenice-cl619614.html
https://www.24hod.sk/plagaty-v-spisskej-n-vsi-pripominaju-vrazdu-kuciaka-a-jeho-snubenice-cl619614.html


Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej 
Ameriky či Poľska. “Pre nás, naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy 
nezabudli. Pretože keď niekto zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný 
život, na náš právny štát, na našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť,” konštatoval spoluorganizátor výstavy 
Tomáš Cehlár, predseda Občianskeho združenia Život v meste. 

Projekt “Shut up! Voice of democracy in danger” už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou 
niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po tragických udalostiach z februára zareagovali 

na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej 
výstavy je sto z nich. 

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

 
 

31. Dvadsiatka nestačila v zápase na HK Nitru, Liptovský Mikuláš sa predčasne 

radoval z prvého a jediného gólu 
[27.09.2018; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/dvadsiatka-nestacila-v-zapase-na-hk-nitru-liptovsky-mikulas-sa-predcasne-
radoval-z-prveho-jedineho-golu/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Úradujúci vicemajster HK Nitra si bez ťažkostí poradil s 

domácim HK Orange 6:2 vo štvrtkovom zápase 8. kola slovenskej hokejovej Tipsport ligy. Hostia museli otáčať, 
skóre duelu otvoril už v 2. min Matúš Havrila. Ešte v prvej tretine vyrovnal v presilovke Lane Sheidl, zvyšok 
stretnutia už režírovali hostia. 

V druhom dejstve Nitra opäť využila nedisciplinovanosť domácich a presadil sa Marek Slovák. V záverečnej 
časti hry poslal Lukáš Hrušík „Corgoňov“ do dvojgólového vedenia, na jeho zásah o osem sekúnd ešte 
zareagoval Miloš Fafrák, ale to bolo zo strany „dvadsiatky“ všetko. Tretiu presilovku premenil na gól 

Dylan Richard, po ňom skórovali Branislav Rapáč a Erik Čaládi. Slovenskí mladíci po ôsmich zápasoch 
zostávajú bez bodu, Nitra sa posunula na priebežnú tretiu priečku v tabuľke. 

Hokejisti Liptovského Mikuláša utrpeli prvú prehru v riadnom hracom čase v novej sezóne slovenskej Tipsport 
ligy. Prekvapujúco ich na dočasnom domácom ľade v Spišskej Novej Vsi pokorili hráči maďarského Miškovca 

3:1 v štvrtkovom stretnutí 6. kola. 
Liptáci pritom viedli po góle Róberta Hunu z 33. min. Ich radosť však netrvala dlho, v závere druhej tretiny 

vyrovnal slovinský hrdina zápasu Žiga Pance. Maďarský tím dokonal obrat v záverečnej časti, druhý a zároveň 
víťazný zásah dosiahol v 44., min Pance, poistku pridal o päť minút neskôr Balász Somogyi, asistoval mu autor 
dvoch gólov Pance. Miškovec zvíťazil po dvoch prehrách, v opačnom postavení sa ocitol Liptovský Mikuláš. 

6. kolo- hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Góly: 33. Róbert Huna (Nádašdi, Kriška) – 40. Pance (Kulmala, Milam), 44. Pance (Kulmala, Milam), 49. 
Somogyi (Pance) Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Snášel – Durmis, 
Šoltés, 304 divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Fereta, Kurali, P. Horváth, J. Nemec, Korím, M. Bača – Kriška, 
Róbert Huna, Richard Huna – J. Sukeľ, Lichanec, Baranov – Heikkila, A. Lištiak, Piatka – Vybiral, Oško, Uhrík 
Miškovec: Adorján – D. Kiss, Crawford, Láda, Szirányi, Milam, J. Rusk – Magosi, Vas, Harrison – Somogyi, 
Kulmala, Pance – Galanisz, Loiseau, Ritó – Vincze, Vojtkó 

8. kolo: 
Góly: 2. Havrila (R. Svitana, Boldižár), 43. Fafrák (A. Kollár) – 16. Scheidl (Rais), 39. Marek Slovák (Lantoši, 

Blackwater), 43. Hrušík (Čaládi, Blackwater), 55. D. Richard (Morrison, S. Buček), 60. B. Rapáč (Fominych), 60. 
Čaládi (Hrušík, Miroslav Pupák) Vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše Pätoprstý (Nitra) 10 min za vrazenie na mantinel, 
presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Goga – Synek, M. Orolin, 191 divákov 

HK Orange 20: Sklenár – Golian, Štefanka, Enrik Švec, B. Brincko, Boldižár, Maňák, Nahálka, Kupec – Giertl, 
A. Kollár, Fafrák – Urbánek, Köver, Džugan – Zahradník, Havrila, R. Svitana – Juščák, Mriglot, L. Lunter Nitra: 
Foltán – McCormack, Mezei, Morrison, Rais, Rácz, M. Versteeg, Adrián Sloboda, Miroslav Pupák – Lantoši, 
Marek Slovák, Blackwater – S. Buček, D. Richard, Scheidl – B. Rapáč, Šiška, Pätoprstý – Fominych, Čaládi, 
Hrušík 

[Späť na obsah] 
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DALITO.SK/Sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. FOTO TASR - Jakub Kotian Dalito 
nezabúda. Informácie o vývoji vyšetrovania dvojnásobnej beštiálnej vraždy investigatívneho novinára Aktuality.sk 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej priebežne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ. 
Zavraždených mladých ľudí našli v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta 26. februára 2018 v okrese Galanta 
. Obaja podľahli strelným zraneniam. Podľa expolicajného prezidenta Tibora Gašpara vražda môže súvisieť s 
prácou 27 ročného investigatívneho reportéra Jána Kuciaka, ktorý sa venoval hlavne podozreniam z daňových 
podvodov. Šéfredaktori slovenských médií v spoločnom vyhlásení vyzvali štát, aby urobil všetko preto, aby vraždu 
vyšetril a nebola ohrozená sloboda slova. 

zdroj: Polícia SRzdroj: Polícia SRMIMORIADNY ZÁSAH 
Polícia na sociálnej sieti uviedla, že zatiaľ nebude uvádzať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu 

vyšetrovania, pretože naďalej prebiehajú procesné úkony. 
Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic PODOZRIVÍ Z VRAŽDY JÁNA A MARTINY 
Dnes v skorých ranných hodinách boli zadržaní podozriví zo spáchania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej. 
Chcel by som k tomu napísať dve stručné poznámky: 
1. Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali dvaja mimoriadne erudovaní 

prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných 
zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne (a často oprávnene) všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o doveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať. 

2. Vyšetrovanie nie je a nebude skončené dovtedy, kým nebudú identifikovaní, zadržaní a postavení pred súd 
tí najhorší a najnebezpečnejší – objednávatelia tohto ohavného činu. Tí, ktorí pre zakrytie svojich kriminálnych 
aktivít neváhali brutálne zavraždiť odvážneho novinára a jeho snúbenicu. 

Takže – dnes je doležitý deň, ale zďaleka nie sme na konci! 
D. Saková: V prípade vraždy J. Kuciaka vypočula polícia približne 200 ľudí 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Približne 200 výsluchov svedkov, desiatky znaleckých posudkov a 

množstvo ďalších dôkazov vykonala polícia podľa informácií ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ministerka to uviedla na svojom profile na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Vo vyšetrovacom tíme pracuje viac ako 90 ľudí. „Hoci nemám konkrétne informácie o vyšetrovaní tohto 
trestného činu, je teraz už zrejmý výrazný posun v prípade. Ďakujem každému jednému policajtovi, svedkovi a 
úplne každému človeku, ktorý prispieva k objasneniu tejto brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí,“ dodala Saková. 

Saková zdôraznila, že riadne vyšetrenie prípadu vraždy bolo a stále je jej najväčšou prioritou na poste 
ministerky vnútra. „Hoci z posunu vo vyšetrovaní mám nesmiernu radosť, k právoplatnému rozsudku vedie ešte 
dlhá cesta. Som naďalej pripravená vytvárať všetky podmienky pre vyšetrovací tím, aby si mohol tak ako doteraz 
riadne robiť svoju prácu,“ uvádza sa v reakcii Sakovej, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. 

Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z 

násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to 
situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic na sociálnej sieti vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k 
doterajším výsledkom vyšetrovania. „Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali 
dvaja mimoriadne erudovaní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti 
Europolu a iných zahraničných zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem požiadať o dôveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať,“ uviedol Lipšic. 

foto: KP SRPremiér: Verím, že sa podarí objasniť motív aj objednávateľov vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Vyšetrenie a potrestanie vinníkov vraždy investigatívneho novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je jednou z priorít vlády. Uviedol to premiér Peter Pellegrini na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Pellegriniho správa o zadržaní podozrivých teší, oceňuje profesionálnu prácu vyšetrovateľov a prokuratúry. 
„Som veľmi rád, že policajné orgány už reálne konajú. Verím, že sa tento brutálny skutok podarí objasniť a odhaliť 
jeho motív ako aj objednávateľov, aby prestal rozdeľovať našu spoločnosť,“ doplnil predseda vlády. 

https://www.dalito.sk/aktualizujeme-jano-martina-nezabudame/


Sp. Nová Ves: Plagáty na námestí pripomínajú vraždu J. Kuciaka a jeho snúbenice 
Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento 

týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom „Shut up! Voice of democracy in danger“. „Expozícia 

vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas 
demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby 
sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do 
zabudnutia,“ uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. 

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej 
Ameriky či Poľska. „Pre nás, naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy 
nezabudli. Pretože keď niekto zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný 
život, na náš právny štát, na našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť,“ konštatoval spoluorganizátor výstavy 
Tomáš Cehlár, predseda Občianskeho združenia Život v meste. 

Projekt „Shut up! Voice of democracy in danger“ už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou 
niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po tragických udalostiach z februára zareagovali 

na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej 
výstavy je sto z nich. 

Ľ. Galko: Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy. Ak sa 

dôkazmi či priznaniami zadržaných potvrdí, že sú skutočnými páchateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, bude to dobrá správa pre celé Slovensko. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko 
(SaS) na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti vo štvrtok ráno zadržali osoby 
podozrivé z tejto vraždy. 

„Zostáva teraz len veriť, že polícia nešla po falošnej stope, má dostatok dôkazov a vyšetrovateľské úkony sú 
vykonávané profesionálne,“ poznamenal. Ako ďalej doplnil, otvorenou otázkou je, či polícia zadržala podozrivých 
z vraždy i z objednávky na vraždu, lebo to nemusia byť totožné osoby.I. Matovič: Vrah vykonávateľ už putuje za 
mreže, treba odhaliť objednávateľa 

Bratislava 27. septembra (TASR) – Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže, ale omnoho dôležitejšie je, 
aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. V reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedol líder OĽaNO Igor 
Matovič. Podstatné je podľa neho odhaliť toho, „kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so 
snúbenicou treba navždy zavrieť ústa“. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa 
informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 
„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia 
dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

M. Krajniak: V objasnení prípadu vraždy J. Kuciaka sa urobil prvý veľký krok 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom 
NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. 

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, 
prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom 
zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. „Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí 
si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuc iakovej 
vraždy,“ zdôraznil Krajniak. 

V EP sa naďalej diskutuje o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Bratislava 26. septembra (TASR) – Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej i únos 

vietnamského občana kazia povesť, ktorú si Slovensko dlho budovalo. Reagoval tak na otázku novinárov 
poslanec Európskeho parlamentu (EP) Richard Sulík (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii v rámci schôdze 
predsedníctva skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Bratislave. 

Poslankyňa EP Jana Žitňanská (Nova) uviedla, že v rámci schôdze nechceli znova otvárať túto tému, keďže 
nedávno bola na Slovensku v tejto súvislosti delegácia europoslancov. Zdôraznila však, že sa o vražde Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice naďalej diskutuje. 

Richard Sulík zároveň viedol pracovné kolo na tému politiky Európskej centrálnej banky (ECB) týkajúce sa 
eura. Podľa jeho slov sa prítomní zhodli na tom, že súčasný stav nemôže fungovať naveky. „Napriek tomu, že 
situácia je teraz pokojná, všetky príznaky sú negatívne…Máme obavy, že v najbližšej kríze – o ktorej nevieme, 
kedy a v akom rozsahu bude, iba vieme, že jedného dňa bude – môžeme na to veľmi škaredo doplatiť,“ doplnil 
Sulík. 

Druhé pracovné kolo sa zameralo na situáciu na Blízkom východe. Jednou z tém boli vzťahy medzi Izraelom a 
Palestínou. Poslanec EP Branislav Škripek (OĽaNO) konštatoval, že cieľom politikov je priniesť pokoj do tohto 
regiónu. Dúfa, že aj ich sily tomu môžu napomôcť. 

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov je stredopravicová politická skupina v Európskom 
parlamente, založená v roku 2009. Je treťou najväčšou skupinou v EP s viac ako 70 členmi z 19 krajín EÚ. 
Najväčšími stranami skupiny sú Konzervatívna a unionistická strana Spojeného kráľovstva (Conservative Party) a 
poľská Právo a spravodlivosť (PiS). ECR odmieta centralizáciu moci v rámci EÚ a snaží sa zefektívniť jej 
fungovanie. Sústreďuje sa na reformu EÚ podľa hodnôt eurorealizmu a nesúhlasí s centralizáciou moci v rámci 
Únie. 



Ďalší pochod Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra v Bratislave 
Bratislava 23. septembra (TASR) – Ďalší pochod iniciatívy Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra 

v Bratislave so začiatkom o 19.00 h. Okrem toho sa pochody uskutočnia aj v Košiciach a Banskej Bystrici, uviedol 
to v nedeľu počas tlačovej konferencie na Námestí SNP v Bratislave predstaviteľ tejto iniciatívy Juraj Šeliga. 

Podľa Šeligu pôjde pochod z Námestia SNP cez Palisády smerom k Národnej rade SR. Organizátori 
pripomenuli, že ani po siedmich mesiacoch verejnosť nepozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnako nie je známy ani jej objednávateľ. 

Protest ohlásila iniciatíva Za slušné Slovensko spolu s ďalšími iniciatívami vedcov, študentov, farmárov, 
umelcov, učiteľov či mimovládnymi organizáciami. „Chceme žiť v slušnej krajine, kde politici slúžia verejnosti a 
dodržiavajú zákony. My sme sa v priebehu leta presvedčili, že Slovensko takto nefunguje, a preto sa treba ozvať 
a politikov na to upozorniť,“ povedal Fedor Gömöry z iniciatívy Veda chce žiť. 

„Je to aj apel na pána Bélu Bugára, ktorý dnes jediný drží túto politickú koalíciu,“ povedal Šeliga. Podľa neho 
by mala prísť nová vláda, ktorá by mala byť dôveryhodná. 

Organizátori pripomenuli, že od zostavenia vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) prešlo pol roka, ale nemajú 
pocit, že by presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Pellegriniho vláda podľa 
nich nie je dôveryhodná. Organizátori kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), pretože zatiaľ 
nepredstavila nový zákon o Policajnom zbore. Rovnako poukázali aj na únos vietnamského občana. 

Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvala ľudí, aby si priniesli sviečky, baterky, lampáše či 
mobily, ktorými budú svietiť. „Chceme poukázať, že svetlo vždy porazí tmu,“ doplnila. 

Polícii sa prihlásil svedok k vražde Kuciaka, spoznal muža z identikitu 
Bratislava 22. septembra (TASR) – Na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z 

indentikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Informuje o tom na svojom webe denník Nový Čas s tým, že sa mu svedok ozval, má ísť o mužovho 
exkolegu. 

„Bol som najprv v Sládkovičove. Večer ma brali na obvodné oddelenie, tam som mal výsluch. Vypočúvali ma 
tri a pol až štyri hodiny. Prišla tam vyšetrovateľka z Galanty, zisťovali totožnosť toho pána. Toho našli asi po 
hodine a pol, volá sa Miroslav Č. a pochádza od Popradu,“ povedal pre Nový Čas o výsluchu. Prokurátor o 
hľadanom povedal, že môže „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne osobám, ktoré sa na 
spáchaní skutku mohli podieľať“. 

Úrad špeciálnej prokuratúry detaily možného posunu vo vyšetrovaní komentovať nechce. „Vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ reagovala hovorkyňa 
Jana Tökölyová. 

S Miroslavom sa svedok spoznal počas tohto leta v práci, spolu robili murárov na stavbe v Trnave. Obaja 
bývali v tom čase vo Veľkej Mači, takisto ako Ján Kuciak a Martina Kušnírová. „Robili sme spolu dva týždne v 
auguste, potom zdrhol z roboty. To bolo niekedy koncom augusta. September už nechodil celý do roboty a potom 
odišiel do Česka,“ uviedol. 

Susedia Novému Času povedali, že Miroslav býval v obci v podnájme asi rok spolu s rodinou. Naposledy ho 
videli pred vyše dvomi týždňami. Sused z ulice o Miroslavovi tvrdil, že žil ako asociál a často chodieval do krčmy 
hrať automaty. V Spišskej Teplici pri Poprade, odkiaľ Miroslav pochádzal, miestni denníku potvrdili, že tam býval 
a odsťahoval sa na západ. 

Delegáciu EP znepokojuje možné zapojenie R. Kaliňáka do viacerých káuz 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Delegáciu europoslancov počas návštevy Slovenska znepokojilo, že 

bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa spomína v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa aj 
motorkárskym gangom Noční vlci. Nepozdáva sa im tiež, že ľudia, ktorí pre tlak verejnosti odišli zo svojich funkcií, 
sa dostávajú na iné dôležité pozície. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedala šéfka delegácie Sophie in ‘t 
Veldová. 

Podľa europoslancov vyzerajú nový premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho vláda skutočne odhodlaní robiť 
zmeny, no zdá sa, že nevedia spraviť čiaru za minulosťou. „Vidíme ľudí, ktorí odstúpili alebo boli prepustení a po 
niekoľkých mesiacoch vidíme tie isté tváre v iných rolách. Myslím si, že to nie je prospešná prax,“ uviedla in ‘t 
Veldová. Je podľa nej potrebné ukázať skutočné odhodlanie bojovať s korupciu. To podľa nej nespočíva len v 
prijímaní nových zákonov, je to aj o politickej kultúre. 

Europoslanci tiež zdôraznili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby sa vyšetrila vražda novinára a jeho snúbenice. 
„Vnímam silné odhodlanie dotiahnuť vyšetrovanie vraždy do rýchleho a dobrého konca,“ vyhlásila in ‘t Veldová. 
Pochválila tiež, že slovenská demokracia a právny štát sú „veľmi odolné“. Vidieť to podľa nej na niektorých ľuďoch 
v štátnej správe, ktorí sa ju snažia vylepšiť a stransparentniť. 

In ‘t Veldová tiež zdôraznila, že návšteva europoslancov nie je o jednotlivých krajinách, ale integrite Európskej 
únie ako celku. Pridala tiež konkrétne odporúčanie pre EÚ – posilnenie roly Europolu. Ten podľa nej v súčasnosti 
nemá dostatočné nástroje ani prostriedky. „Keď je zločin medzinárodný a orgány činné v trestnom konaní lokálne, 
vytvárate raj pre gangsterov,“ vysvetlila. 

Päť europoslancov sa počas svojej návštevy Slovenska stretlo s prezidentom SR Andrejom Kiskom, 
premiérom Pellegrinim, ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), ministrom spravodlivosti Gáborom 
Gálom (Most-Híd), prokurátormi, políciou, zástupcami Europolu, novinárov a mimovládnych organizácií. 
Slovensko navštívili aj v marci, po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Špeciálny prokurátor D. Kováčik sa stretol s delegáciou európskych poslancov 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v utorok prijal na Úrade špeciálnej 

prokuratúry (ÚŠP) delegáciu európskych poslancov. 



„Na stretnutí spoločne s riaditeľmi odboru všeobecnej kriminality, odboru ekonomickej kriminality a 
dozorujúcim prokurátorom trestnej veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zodpovedali v 
maximálne možnej miere položené otázky europoslancov a poskytli im všetky dostupné informácie, ktoré je 
možné sprístupniť v aktuálnej fáze prebiehajúceho prípravného konania v súlade s Trestným poriadkom,“ 
informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

Dozorujúci prokurátor z ÚŠP zverejnil v pondelok (17.9) identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 

Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol v pondelok. 

Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z 
pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších 
informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v snahe vyhnúť sa trestnému postihu,“ doplnil. 
Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy 
novinára. 

Vláda: Pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude vo Svidníku 
Bratislava 18. septembra (TASR) – So šnúrou výjazdových rokovaní pokračuje vláda aj v septembri, v utorok 

bude zasadať vo Svidníku. Venovať sa bude realizácii akčného plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do 
najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. 

S výjazdovými rokovaniami v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Zverejnili identikit muža, ktorý môže mať informácie o Kuciakovej vražde 
Bratislava 17. septembra (TASR) – Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zverejnil v 

pondelok identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 

Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol. Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva 
hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, 
pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v 
snahe vyhnúť sa trestnému postihu.“ Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. V apríli podpísali v Haagu dohodu o zriadení spoločného vyšetrovacieho 
tímu s Talianskom, ktorá bola základom pre vymieňanie si informácií. Od prvého dňa vyšetrovania spolupracujú 
na prípade aj s Europolom. „Analytickou činnosťou Europolu sa podarilo získať niektoré dôležité informácie, ktoré 
by za iných okolností zostali nedostupné a ktoré priniesli posun vo vyšetrovaní,“ ozrejmil prokurátor. Niektoré 
čiastkové analýzy k prípadu priniesla aj spolupráca s FBI. 

„V priebehu doterajšieho vyšetrovania bolo päť obhliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest 
výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie veci, štyri domové prehliadky, šesť prehliadok iných 
priestorov, 18 prehliadok tiel vrátane zaisťovania odtlačkov prstov, DNA, pachových stôp, atď.,“ informoval o 
doterajšom priebehu a postupe vyšetrovania prokurátor. Vypočuli viac ako 200 osôb, niektoré aj opakovane 
vrátane troch rodinných príslušníkov poškodených. 

„Ďalej boli vykonané dva vyšetrovacie pokusy, ktorými sa overoval priebeh čiastkových dejov na mieste činu a 
v jeho okolí,“ doplnil. Vyšetrovaciemu tímu sa podarilo zabezpečiť niekoľko desiatok tisíc záznamov o 
uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré podľa prokurátora boli a sú predmetom podrobných analýz. Do 
dnešného dňa zadržali sedem podozrivých osôb, ktoré však po vykonaní potrebných úkonoch prepustili. 
Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy novinára. 

„O ďalšom priebehu a konkrétnych výsledkoch vyšetrovania bude verejnosť informovaná ihneď, ako to 
procesná situácia umožní a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde,“ 
uviedol. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúben icu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. 

ČR: Generál Pavel odsúdil Zemanov výrok o vyhubení novinárov ako nepatričný 
Praha 31. augusta (TASR) – Český generál Petr Pavel odsúdil nedávny výrok prezidenta Miloša Zemana o 

tom, že sa českých novinárov ešte nepodarilo vyhubiť. Podľa tohto vysoko postaveného vojaka a donedávna 
predsedu Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie sú takéto slová mimoriadne nepatričné. 



Na štvrtkové vyjadrenie českého generála počas odovzdávania cien Hanno Ellenbogenovej v Prahe upozornil 
v piatok server Hlídací pes. 

Server vyspovedal Pavla, pretože v po anglicky prednesenom prejave v sále Kongresového centra ČNB 
povedal, že sa za Zemanove slová hanbí. 

Zemanovu nepatričnosť generál vyzdvihol predovšetkým v súvislosti s cenou za výnimočnú službu verejnosti, 
ktorú na tejto akcii udelili zavraždenému slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine 
Kušnírovej. 

„Bola tu prítomná jeho rodina a odovzdanie ceny bolo nielen veľmi emotívne, ale tiež vyznelo ako memento 
pre všetkých, ktorým leží na srdci sloboda tlače ako jeden z podstatných strážnych psov demokracie,“ povedal v 
krátkom rozhovore bývalý náčelník generálneho štábu s tým, že zavraždený novinár sa podieľal na vyšetrovaní 
korupcie na Slovensku. 

„Myslím si, že v tomto kontexte bolo vyjadrenie prezidenta Zemana na adresu novinárov nie nešťastné, ale 
povedal by som, že mimoriadne nepatričné. Takéto vyhlásenie by sa rozhodne nemalo objaviť nielen v tomto 
kontexte, ale aj v žiadnom inom,“ dodal. 

Ako uviedol spravodajský server Novinky.cz, Zeman slová o vyhubení novinárov, ktorých dlhodobo kritizuje, 
povedal v stredu po stretnutí s českými veľvyslancami na Pražskom hrade. 

„Som presvedčený, že inteligencia českých novinárov je niekedy na úrovni dronta nelietavého (po česky: 
blboun nejapný), čo bol tvor žijúci na Madagaskare, ale bol právom vyhubený. Českých novinárov sa zatiaľ 
vyhubiť nepodarilo,“ zakončil Zeman svoj prejav k ambasádorom. 

České médiá si všimli, že si hlava štátu zrejme splietla ostrov, na ktorom spomínaný nelietavý vták v minulosti 
žil. V skutočnosti nešlo o Madagaskar ale o Maurícius. 

V Košiciach odhalili pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej 
Košice 21. augusta (TASR) – Pomník zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej v utorok večer slávnostne odhalili v parku na Južnej triede v Košiciach. Na odhalení sa zúčastnilo viac 
ako 100 ľudí. Autorom diela je košický výtvarník Peter Kalmus. 

Podľa Kalmusa nie je podstatné, kto je pomník vytvoril. „Podstatná je tragická vec, ktorá sa udiala pred pol 
rokom. Spomienka na nevinné obete brutálnej popravy je v nás stále prítomná. Myslím, že je to prvý, ale verím že 
nie posledný pomník na území Slovenska,“ povedal s tým, že by bol najradšej, keby na Slovensku takéto 
pomníky nemuseli vznikať. 

„Na pomníku sú len mená, portréty Jána a Martiny a QR kód, na základe ktoré sa dostanete k životopisným 
údajom obidvoch brutálne zavraždených, ale aj k údajom, kto bol v čase popravy premiérom, ministrom vnútra, 
policajným prezidentom a podobne,“ vysvetlil Kalmus. Dodal, že ide symbolický hrob, ktorý sa ešte dokončí 
úpravou zelene a bude tu vysadený strom. 

Podľa jeho slov ho miesto, kde je pamätník umiestnený, zaujalo. „Je tu ruch veľkomesta, ale zároveň je tu 
kúsok parčíka a hneď sakrálny kostol.“ Zároveň pripomenul, že pomník vznikol zo súkromných zdrojov a ak ho 
bude niekto poškodzovať, bude sa stále opravovať. 

Na slávnostnom odhalení pomníka sa okrem iných zúčastnili aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka, matka 
Martiny Kušnírovej a ich advokáti. Po príhovoroch odznela aj báseň Tomáša Straku. Nasledovala zádušná omša 
za dvojicu zavraždených a obete okupácie Československa z roku 1968. 

Zlatica Kušnírová vyjadrila poďakovanie a samotnú myšlienku vzniku pomníka označila za veľmi pekné gesto. 
„Verím, že miesto nikto nezneuctí,“ uviedla pre médiá. 

„Politiku nemám rád, nikdy som ju ani nemal, a tieto hádky, že sa to veľmi spolitizovalo, to mi nevyhovuje,“ 
povedal Jozef Kuciak. 

„Myslím že ak má mať tragická smrť Jána a Martiny v niečom zmysel, tak v tom, aby sme sa prestali báť. Aby 
sme sa naučili pomenúvať veci pravými slovami, bojovať za dobro, bojovať za slušný život na Slovenku, za čo 
Ján a Martina celý život bojovali. Verím, že aj po pol roku, ktorý zvláštnym spôsobom pripadá na 50. výročie 
okupácie, si spomenieme, že tieto výročia sú o slobode Slovenska,“ povedal počas príhovoru advokát Daniel 
Lipšic. 

Organizácia RSF je znepokojená stavom vyšetrovania prípadu Kuciaka a Kušnírovej 
Brusel/Bratislava 21. augusta (TASR) – Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v utorok 

oznámila, že je znepokojená situáciou na Slovensku šesť mesiacov po tom, ako bol 21. februára zavraždený 
investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. 

V stanovisku, ktoré médiám zaslala šéfka bruselskej pobočky RSF Julia Majerczaková, sa uvádza, že 
vyšetrovanie tejto dvojnásobnej vraždy „sa zastavilo“ a na sľuby o ochrane novinárov sa zabudlo. 

„Potrebovali by sme zázrak, aby sme pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka dospeli k úspešným záverom,“ 
cituje RSF jedného z kolegov zavraždeného novinára. Organizácia RSF v tejto súvislosti upozornila, že aj napriek 
neustálemu tlaku zo strany rodín obetí a verejnosti vyšetrovanie zatiaľ neprinieslo presvedčivé výsledky. Taktiež 
upozornila, že počas vyšetrovania bolo zaznamenaných veľa nezrovnalostí, na čo poukázalo aj spoločné 
stanovisko zo 17. augusta, pod ktoré sa podpísalo viac ako 300 slovenských novinárov a redaktorov a ktoré 
vyjadrovalo „pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania“. 

Stavovská organizácia, ktorá obhajuje slobodu tlače a médií, poukázala aj na znepokojenie slovenských 
novinárov nad nedostatkom zásadných zmien v rámci polície alebo v orgánoch prokuratúry po spomínanej 
dvojnásobnej vražde. Aj preto, že články, na ktorých pracoval Kuciak, sa týkali údajných vzťahov medz i 
organizovaným zločinom a osobami blízkymi vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi. 

„Slovenská demokracia sa nemôže zriecť skutočného a nezávislého vyšetrovania,“ uvádza sa v stanovisku 
organizácie. „Tí, ktorí zabili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, musia byť identifikovaní a postavení pred súd.“. 



Podľa stanoviska RSF je znepokojujúci aj trend zhoršovania celkovej atmosféry pre médiá, kde badať 
nedostatok jasnej politickej vôle umožniť slovenským novinárom bezpečne pracovať. Slovenskí novinári v tejto 
súvislosti upozornili na skutočnosť, že slovník, ktorý vládni úradníci používajú pri komunikácii s novinármi, je od 
Kuciakovej vraždy ešte tvrdší ako predtým. 

Predstavitelia slovenských médií upozornili RSF, že za posledných šesť mesiacov neboli na Slovensku prijaté 
žiadne oficiálne opatrenia s cieľom posilniť slobodu tlače. Podľa informácií, ktoré zhromaždila RSF, došlo za 
posledných niekoľko mesiacov k trvalému poklesu úrovne fyzickej ochrany poskytovanej novinárom, ktorí boli po 
vražde Kuciaka ohrození. 

Podľa posledného indexu RSF o stave slobody tlače na svete Slovensko kleslo o desať miest v porovnaní s 
rokom 2017. V súčasnosti je na 27 priečke zoznamu 180 sledovaných krajín. 

V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa naďalej vykonávajú procesné úkony. „V predmetnej trestnej 
veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný čin a potrestať páchateľa, 
respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného konania. O priebehu trestného 
konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas ich návštevy na Slovensku,“ 
uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Zároveň uviedla, že vo vzťahu k 
vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné úkony na mieste 
činu, najmä obhliadku miesta činu, „boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky, na ktoré 
prokurátor bezodkladne reagoval“. „Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor 
nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 

ÚŠP bude o zisteniach vo veci vraždy novinára J. Kuciaka informovať… 
Bratislava 21. augusta (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

sa naďalej vykonávajú procesné úkony. 
„V predmetnej trestnej veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný 

čin a potrestať páchateľa, respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného 
konania. O priebehu trestného konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas 
ich návštevy na Slovensku,“ uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. 

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme v tomto štádiu vyjadrovať k priebehu vyšetrovania ani 
jednotlivým úkonom, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie. Osobitne zdôrazňujeme, že pri takýchto 
závažných trestných činoch je zdržanlivosť orgánov činných v trestnom konaní pri poskytovaní informácií 
verejnosti absolútnou nevyhnutnosťou a práve takýmto spôsobom je zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa 
trestného konania, a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov,“ doplnila. 

„Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné 
úkony na mieste činu, najmä obhliadku miesta činu, boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré 
nedostatky, na ktoré prokurátor bezodkladne reagoval. Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci 
činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 

Vyše 300 novinárov podpísalo vyhlásenie po pol roku od vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 17. augusta (TASR) – Viac ako 300 slovenských novinárov a vydavateľov sa podpísalo pod 

vyhlásenie v súvislosti s ubehnutím pol roka od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. V ňom okrem iného apelujú na to, aby sa na tento čin a tiež na nenahraditeľnosť 
invetigatívnych novinárov v demokratickej krajine nezabudlo. Informujú o tom portály Aktuality, Denník N a SME. 

„Stále nevieme, kto ich zabil a prečo to urobil. Stále máme pochybnosť, či je vyšetrovanie naozaj nezávislé. 
Keďže po vražde sa zásadné zmeny na polícii či prokuratúre neudiali, veľkú dôveru v skutočné vyšetrovanie mať 
ani nemôžeme,“ uvádza sa v otvorenom liste. Novinári a vydavatelia v ňom zároveň zdôrazňujú, že hoci nimi 
vražda kolegu otriasla, nezastrašila ich. Neprestávajú sa preto pýtať, pátrať či kontrolovať politikov a ľudí vo 
verejných funkciách. Nezávislí novinári sú podľa nich pre demokratickú krajinu nenahraditeľní, preto apelujú, aby 
sa na to ani po pol roku od dvojnásobnej vraždy nezabudlo. 

Taliansko: Bossa ‘Ndranghety zatkli po návrate z Nemecka, kde sa ukrýval 
Rím 18. augusta (TASR) – Vplyvného člena talianskej zločineckej organizácie ‘Ndrangheta zatkli po tom, čo 

strávil tri roky na úteku, väčšinou v Nemecku. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na 
sobotňajšie oznámenie talianskej polície. 

Luigiho Abbruzzeseho (28) našli v súkromnom dome v meste Cassano allo Ionio v juhotalianskom regióne 
Kalábria. V čase zatknutia mal pri sebe dve ručné strelné zbrane, náboje a falšované doklady totožnosti, uviedla 
polícia v e-mailovom vyhlásení. 

Policajtom sa ho podarilo obkľúčiť v dome, keď sa dozvedeli, že sa z Nemecka vrátil do rodnej Kalábrie, kde 
sa „dlhý čas skrýval“, dodala polícia. 

Abbruzzeseho odsúdili v neprítomnosti na 20 rokov väzenia za nelegálne obchodovanie s drogami. Mafián 
údajne riadil veľký gang pašerákov drog. 

Jeho zločinecká organizácia pašovala kokaín z Kolumbie, heroín z Afganistanu a marihuanu z Albánska, 
informoval na tlačovej konferencii miestny prokurátor Nicola Gratteri. 

‘Ndrangheta pôvodne pochádza z regiónu Kalábria, ktorý tvorí na mape „špičku talianskej čižmy“, a stala sa 
najmocnejšou mafiou na svete, tromfla teda aj sicílsku mafiu Cosa Nostra. 

‘Ndrangheta je výrazne rozšírená v Európe, Severnej Amerike a Austrálii a v Nemecku je pokladaná za 
najaktívnejšiu zločineckú organizáciu, pripomenula agentúra DPA. 

M. Lučanský: Tím vyšetrovateľov vraždy J. Kuciaka plánujem posilniť 



Bratislava 31. júla (TASR) – Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť. Povedal to novinárom po 
stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. 

„Spravil som tam jemné úpravy, zabezpečili sa im materiálno-technické veci. Je mojím plánom posilniť ho aj 
vzhľadom na moju minulosť. Keďže som pracoval na vraždách, chcem do toho vniesť iný pohľad, aby sa to 
pohlo,“ avizoval. Lučanský môže podľa svojich slov len dúfať, že sa túto vraždu podarí objasniť. Detaily hovoriť 
nechcel, aby nepomáhal páchateľom. 

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nedávno uviedol, že dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
(ÚŠP) má voľné ruky informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Nemám prečo 
nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s tým, že bude 
komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 
Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

EÚ: Poslanci EP uskutočnia v septembri prieskumnú misiu na Slovensku a Malte 
Brusel/Bratislava 19. júla (TASR) – Osem poslancov Európskeho parlamentu (EP) uskutoční v dňoch 17.-19. 

septembra návštevu Slovenska a Malty s cieľom preskúmať situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a 
bezpečnosti novinárov. 

Vyslanie ad hoc delegácie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo štvrtok 
schválila Konferencia predsedov EP (predseda EP a lídri politických skupín). Delegácia nadviaže na zistenia 
predchádzajúcich prieskumných pracovných ciest poslancov z decembra 2017 na Malte a z marca 2018 na 
Slovensku a zhodnotí doterajší vývoj v oboch členských štátoch EÚ. 

Europarlament vyšle delegáciu na Slovensko a na Maltu na základe odporúčania Monitorovacej skupiny pre 
právny štát (ROLMG), ktorá sa zaoberá situáciou v oboch krajinách po vraždách maltskej novinárky a blogerky 
Daphne Caruany Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Vedúcou delegácie bude holandská poslankyňa Sophie in ‘t Veldová z frakcie liberálov a demokratov (ALDE). 
In ‘t Veldová v tejto súvislosti uviedla, že EP stojí po boku rodín a priateľov zavraždených novinárov na Malte a na 
Slovensku. 

„Tieto vraždy musia byť vyšetrené a nesmú ostať nepotrestané. Novinári musia cítiť, že svoju prácu môžu 
vykonávať bezpečne. Opätovne navštívime Maltu a Slovensko, aby sme dostali ďalšie odpovede a získali jasnejší 
obraz o aktuálnej situácii. Táto cesta by tiež mala byť vnímaná v kontexte nášho úsilia o zabezpečenie 
dodržiavania zásad právneho štátu v celej Európskej únii. Existujú vážne obavy súvisiace so špecifickými 
problémami v oboch krajinách, ktoré majú vplyv na Európsku úniu ako celok,“ upozornila europoslankyňa. 

Presný program pracovnej cesty poslancov a mená zákonodarcov, ktorí sa na nej zúčastnia, budú spresnené 
na prelome augusta a septembra. 

J. Čižnár: Dozorujúci prokurátor ÚŠP má voľné ruky informovať o vražde Kuciaka 
Bratislava 16. júla (TASR) – Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má voľné ruky 

informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Povedal to v pondelok na tlačovej 
konferencii v Bratislave generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

„Nemám prečo nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s 
tým, že bude komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho 
nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 
Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

Za dozorujúceho prokurátora ÚŠP však hovoriť nechcel. „Vie konkrétne výsledky úkonov, nechodí mi ich 
referovať, môže o nich informovať,“ dodal na záver. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

Vyjadrenie dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry k včerajšiemu zasadnutiu výboru 
Európskeho parlamentu Bratislava 12. júla (TASR) – „Na stredajšom (11.7.) zasadnutí Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu sa zúčastnil dozorujúci prokurátor Úradu 
špeciálnej prokuratúry a prvá viceprezidentka Policajného zboru. Dozorujúci prokurátor informoval poslancov o 
priebehu a aktuálnom stave vyšetrovania trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka a spol. v rozsahu stanovenom 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Ubezpečil ich o tom, že úkonom, ktoré sú vykonávané v tejto trestnej veci na území Slovenskej republiky ako 
aj v zahraničí je venovaná mimoriadna pozornosť a vyšetrovanie je vykonávané nezávisle od akýchkoľvek 
vplyvov. Jediným záujmom orgánov činných v trestnom konaní je čo najskôr odhaliť a usvedčiť páchateľov tohto 
brutálneho trestného činu. 

Pri poskytovaní informácií verejnosti prokurátor je viazaný Trestným poriadkom, preto rozsah poskytovaných 
informácií v tejto veci je obmedzený. Zdôrazňujeme absolútnu nevyhnutnosť zdržanlivosti orgánov činných v 



trestnom konaní, aby bolo zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a 
potrestanie páchateľov. 

Ďalšie informácie budú verejnosti poskytnuté Úradom špeciálnej prokuratúry hneď ako to dovolí stav 
vyšetrovania a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde.“ 

Europoslanci vo výbore riešili vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Štrasburg 11. júla (TASR) – Vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci (LIBE) sa uskutočnilo v stredu vypočutie vo veci vyšetrovania vrážd maltskej novinárky Daphne 
Caruanovej-Galiziovej, slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predsedníčka 
Monitorovacej skupiny pre právny štát (ROLMG) v Európskom parlamente Sophie in ‘t Veldová naň prišla tlmočiť 
znepokojenie nad nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. 

„Dôvod, prečo sme tu, je to, že sme znepokojení, že zatiaľ sa nič nevyšetrilo na Malte ani na Slovensku. 
Nevidíme nejaké výsledky,“ povedala médiám. 

Laurent Richard, investigatívny filmár a výkonný riaditeľ iniciatívy Daphne Project, ktorú vedie skupina 
Forbidden Stories, zase vyjadril presvedčenie, že je dôležité, aby novinári na Malte a Slovensku vedeli, že nie sú 
sami. „Je dôležité, aby si pomáhali a spolupracovali. Sloboda tlače je základ demokracie,“ podotkol s tým, že veľa 
očakávajú od justičných orgánov, ktoré vyšetrujú obe vraždy. 

Na vypočutí sa zúčastnila aj prvá viceprezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. Členov EP naň 
podľa vlastných slov prišla ubezpečiť, že môžu „mať dôveru v políciu a veriť, že vyšetrovanie je naozaj objektívne, 
bez nejakých úvah o nejakom zasahovaní“. 

Poslankyňa EP za Smer-SD Monika Smolková vyjadrila sklamanie z toho, že na vypočutie prišlo podľa jej slov 
„len desať“ europoslancov, z toho štyria slovenskí. „Na druhej som rada, pretože boli tu predstavitelia Europolu, 
FBI a Eurojustu a uistili nás, že na Slovensku prebieha vyšetrovanie pod ich kontrolou, že je nezávislé,“ povedala. 
„Pevne verím, že tá vražda bude vyšetrená,“ dodala. 

Europoslanec Branislav Škripek z OĽaNO zase po vypočutí skonštatoval, že europoslanci „nedostali 
odpovede na viaceré otázky, ktoré kládli“ a ostalo podľa neho „zahmlené, ako sa vyvíja celé vyšetrovanie“. 
Vyšetrovanie podľa jeho slov „mrzne“, kauzu treba stále pripomínať a je potrebné, aby pokračovali protesty a 
ľudia žiadali konkrétne zmeny. 

Na vypočutí sa okrem europoslancov zúčastnili aj novinári – Češka Pavla Holcová a Slovák Matúš Dávid. 
Hovorili o politickej situácii a útokoch či očierňovaní, akým čelia novinári v ich vlastiach. 

Mesto Žilina si uctilo zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
Žilina 4. júl 2018 – Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam získal zavraždený 

novinár z neďalekého Štiavnika Ján Kuciak. Ocenenie navrhli udeliť mestskí poslanci za hodnoty, ktoré tento 
mladý muž vyznával – žiť v pravde a osobným príkladom dávať ľuďom nádej, že sa dá na Slovensku slušne a 
morálne žiť. 

Osobne bol toto ocenenie odovzdať rodičom spomínaného novinára zástupca primátora Patrik Groma. Pri 
tejto príležitosti si vedenie mesta uctilo pamiatku novinára položením venca a zapálením sviece pri jeho hrobe. 
Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová. 

Ocenenie mesta Žilina prebrali Jánovi rodičia/foto: mesto Žilina„Ak pripustíme, že ľudia budú umierať len 
preto, že sa dopátrajú nejakej veľkej pravdy, potom skôr či neskôr začnú umierať i pre celkom malé veci. 
Slovensko sa nemôže stať bitúnkom občanov hľadajúcich pravdu. Mesto Žilina ocenením Jana a Martiny, ako 
Čestných občanov mesta, dalo jasne všetkým vedieť, že takéto zločiny nemajú miesto v našej komunite. Prosím, 
nezatvárajme oči, pretože vec našich susedov je i našou vecou. Ľudia, zostaňte na našej strane,“ dodal Patrik 
Groma. 

Položením venca si viceprimátor Patrik Groma uctil pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka/foto: mesto Žilina. 
2. 7. 2018 
Čestné občianstvo mesta Žilina pre Jána a Martinu 
Košický krajský súd potvrdil prepustenie Sebastiana V. z väzby na kauciu 
Košice 25. júna (TASR) – Krajský súd v Košiciach v pondelok potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v 

Trebišove o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu. Sebastiano V. je obvinený z prečinu nebezpečného 
vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, vo väzbe bol od polovice marca. 

Sudca trebišovského okresného súdu 12. júna rozhodol o nahradení väzby kauciou vo výške 2000 eur, 
sľubom obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými, a dohľadom mediačného a probačného úradníka. 
Voči tomuto verdiktu podal sťažnosť prokurátor, o ktorej na neverejnom zasadnutí rozhodoval krajský súd. 

„Krajský súd v Košiciach uznesením potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Trebišov, doplnil však výrok o 
uložení primeraných povinností a obmedzení obvinenému Sebastianovi V. tak, že mu uložil zákaz vycestovať do 
zahraničia a povinnosť pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi pridelenému na výkon 
funkcie na Okresnom súde Trebišov, a to podľa určenia probačného a mediačného úradníka, prvýkrát v lehote 
troch pracovných dní od momentu jeho prepustenia z výkonu väzby,“ uviedla pre TASR hovorkyňa krajského 
súdu Anna Pančurová. 

Sebastiano V. je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V. taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je 
v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina V. eskortovali zo Slovenska do Talianska 15. mája na základe 
európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol 
zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak. 

V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie. Okresný prokurátor podal na neho 15. júna obžalobu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného 
vyhrážania. Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. „Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného 
tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho 



istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre,“ uviedol hovorca košickej krajskej 
prokuratúry Milan Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky. 

Podľa krajského súdu po vzatí obvineného do väzby boli vykonané procesné úkony orgánmi činnými v 
trestnom konaní až po dva a pol mesiacoch. Dôvodom nahradenia väzby je tak nesplnenie podmienky plynulosti 
konania a rozhodovania o veci. „Miernejšie prostriedky nahradenia väzby obvineného Sebastiana V. zohľadňujú 
ako závažnosť skutkov (prečiny), osobu obvineného (bez záznamu v odpise registra trestov), dĺžku už vykonanej 
väzby viac ako tri mesiace, tak aj postup orgánov činných v trestnom konaní vo väzobnej veci, ktorý nezodpovedá 
postupu s osobitnou starostlivosťou,“ informovala Pančurová. Proti danému rozhodnutiu nie je prípustný ďalší 
riadny opravný prostriedok. 

D. Saková: K vražde J. Kuciaka prišlo veľmi veľa informácií, no nepravdivé 
Bratislava 21. júna (TASR) – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, 

ktorými chceli oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Vyhlásila to ministerka 
vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a „skutočne išlo len o 
pokusy, aby bola odmena milión eur vyplatená“. Ministerka sa na počet oznamov od ľudí informovala u prezidenta 
Policajného zboru SR Milana Lučanského. 

Vyplatenie miliónovej odmeny, ktorú ponúkla vláda za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a 
jeho partnerky, podľa Sakovej stále platí. „Nebolo žiadne rozhodnutie súčasného premiéra, že by odmenu 
nechcel vyplatiť,“ povedala ministerka. Ako dodala, odmena by bola vyplatená v prípade, že by sa skutočne prišlo 
na stopu alebo na páchateľa, respektíve objednávateľa na základe oznámenia konkrétneho človeka. 

Vláda ponúkla 26. februára odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho 
partnerky. Vyhlásil to vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD). Prijímať sa budú aj anonymné podania. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia tiež nezistili žiadne stopy zápasu a s 
najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

12. 6. 2018 
Výzva Jozefa Kuciaka, brata zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka 
,,Jozef, keby ste hocičo potrebovali, stačí sa ozvať“ 
Túto vetu povedalo mne, mojim rodičom aj sestre veľa ľudí, veľa z Vás. 
A my potrebujeme, tak sa ozývam. 
Potrebujeme aby ste nezabúdali, aby ste sa neprestali zaujímať, čítať, zdielať, neboli leniví, aby ste nás v tom 

nenechali samých ani teraz, keď už psychóza opadla. Pomôžte nám nebáť sa. 
Náš život je zničený naveky, tí, ktorí majú rodinu to chápu a preto Vás prosím, pomôžte nám aby sa 

nezabudlo a obeť Janka a Martinky nevyšla nazmar. 
My na vás nikdy nezabudneme! Jozef Kuciak 
Janko a Martina/foto: archív rodiny KuciakovejEurokomisárka nechce kritizovať prácu slovenských 

vyšetrovateľov 
Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní 

vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Uviedla, že v tejto súvislosti 
nemôže dostať viac informácií ako verejnosť. „Kauza sa vyšetruje pod veľkým tlakom. Všetci chceme, aby sa 
vražda vyšetrila. Mám z toho dojem, že je veľkým záujmom vyšetrovateľov vec posunúť k pozitívnemu výsledku,“ 
povedala. Zároveň potvrdila, že stále sa pracuje s viacerými verziami, o ktorých je verejnosť informovaná. 

Jourová tvrdí, že nechce kritizovať prácu slovenských vyšetrovateľov, ktorí pracujú na objasňovaní tohto 
prípadu. „Dostala som informácie, že vyšetrovanie pokračuje. Mám vysoké očakávania, že sa čoskoro dozvieme 
o nejakom posune,“ povedala. Potvrdila, že sa bola pozrieť aj pri dome zosnulého páru vo Veľkej Mači. 

Cieľom dvojdňovej (7.-8.6.) návštevy eurokomisárky na Slovensku bolo i stretnutie s novým ministrom 
spravodlivosti SR Gáborom Gálom (Most-Híd). V piatok dopoludnia Jourová diskutovala so splnomocnencom 
vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom (Most-Híd), ako aj so zástupcami mimovládnych organizácií 
pôsobiacimi v oblasti začleňovania Rómov či s kolegami Jána Kuciaka. 

EP bude monitorovať korupciu a slobodu tlače, posvieti si aj na Slovensko 
Brusel/Bratislava 5. júna (TASR) – Poslanci Európskeho parlamentu (EP) budú v nasledujúcich mesiacoch 

intenzívnejšie monitorovať stav právneho štátu v krajinách EÚ, najmä v oblasti korupcie a slobody médií. V tejto 
súvislosti ich bude zaujímať aj pokrok vo vyšetrovaní vraždy slovenského investigatívneho novinára Jána 
Kuciaka. Informoval o tom v utorok Výbor EP pre občianske slobody (LIBE), ktorý zriadil Monitorovaciu skupinu 
pre právny štát (ROLMG). Skupina, ktorej šéfuje holandská liberálna europoslankyňa Sophie In ‘t Veldová, v 
utorok zahájila svoju činnosť. 

Monitorovacia skupina okrem iného nadviaže na dve ad hoc delegácie, ktoré europarlament zostavil a vyslal 
na Maltu po vražde maltskej novinárky a blogerky Daphne Caruanovej Galiziovej (v decembri 2017) a na 
Slovensko po vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej (v marci 2018). Podkladom pre prácu 
členov ROLMG budú aj dve uznesenia EP so závermi a odporúčaniami vo vzťahu k Malte (prijaté 15. novembra 
2017) a k Slovensku (prijaté 19. apríla 2018). 

V správe LIBE sa uvádza, že Európsky parlament je znepokojený nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní 
vrážd v oboch krajinách, ale aj opakujúcimi sa tvrdeniami o obťažovaní a zastrašovaní novinárov a množiacimi sa 
obvineniami z korupcie a podvodov. 

Cieľom novej monitorovacej skupiny je poskytnúť plnú podporu snahám o dosiahnutie spravodlivosti a 
zaistenie dodržiavania princípov právneho štátu. 



Mandát monitorovacej skupiny vyprší 31. decembra. Členovia skupiny majú právomoc zorganizovať vypočutia 
a formálne stretnutia na pôde EP, ale aj vysielať poslancov na prieskumné pracovné cesty po členských krajinách 
EÚ. Novovytvorená skupina bude o svojej činnosti priebežne informovať celý Európsky parlament. Na konci 
svojho pôsobenia predloží plénu návrh uznesenia. 

Členmi monitorovacej skupiny budú okrem In ‘t Veldovej aj maltská poslankyňa z tábora ľudovcov (EPP) 
Roberta Metsolová, rakúsky poslanec z frakcie socialistov a demokratov (S&D) Josef Weidenholzer, holandská 
poslankyňa z tábora Zelení/EFA Judith Sargentiniová, talianska poslankyňa z frakcie Európa priamej slobody a 
demokracie (EFDD) Laura Ferrarová a holandský poslanec zo skupiny Európa národov a slobody (ENF) Auke 
Zijlstra. Politické frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR) a Európska zjednotená ľavica – Severská 
zelená ľavica (GUE/NGL) zatiaľ svojich členov do novej monitorovacej skupiny nenominovali. 

Vyšetrovateľ vrátil v pondelok mobil novinárke, ktorá komunikovala s Kuciakom 
Bratislava 5. júna (TASR) – Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vrátil v pondelok (4.6.) 

mobilný telefón českej novinárke Pavle Holcovej, ktorá komunikovala so zavraždeným investigatívnym novinárom 
Jánom Kuciakom. TASR to v utorok potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. 

„Orgány činné v trestnom konaní postupovali v súlade s Trestným poriadkom. Podľa zákona je ten, kto má pri 
sebe vec alebo údaje dôležité pre trestné konanie, povinný ich na vyzvanie predložiť policajtovi alebo 
prokurátorovi. Ak ich na vyzvanie nevydá, môžu mu byť podľa zákona na príkaz prokurátora alebo policajta 
odňaté. Zákon ukladá povinnosť pri vyzvaní svedka upozorniť, že ak nevyhovie výzve, môžu mu byť odňaté a 
musia ho upozorniť na následky nevyhovenia – uloženie poriadkovej pokuty,“ povedala ďalej hovorkyňa. ÚŠP 
zdôrazňuje, že mobilný telefón bol svedkyňou dobrovoľne vydaný a nedošlo k jeho odňatiu políciou tak, ako to 
bolo nesprávne medializované. 

„Pre potreby trestného konania vedeného pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy novinára Jána 
Kuciakaa jeho partnerky Martiny Kušnírovej bolo nevyhnutné zabezpečiť údaje, ktoré mali zachytávať obsah, 
rozsah a formu komunikácie svedkyne so zavraždeným novinárom ohľadom pripravovaného článku o talianskej 
mafii na Slovensku, ktoré by mohli byť motívom páchateľa skutku,“ povedala v utorok pre TASR hovorkyňa. 

„Včera svedkyňa kópiu tejto komunikácie pre potreby trestného konania poskytla v elektronickej podobe, preto 
nie je potrebné vyhotoviť kópiu tejto komunikácie z mobilného telefónu. Potvrdzujeme, že vyšetrovateľ Národnej 
kriminálnej agentúry 4. júna vrátil svedkyni mobilný telefón zaistený v trestnom konaní,“ ozrejmila ďalej 
Tökölyová. 

ÚŠP ďalej zdôrazňuje, že nedošlo k akejkoľvek manipulácii s mobilným telefónom alebo s jeho obsahom. 
Orgány činné v trestnom konaní s predmetným mobilným telefónom 
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V Spišskej Novej Vsi sa uskutoční hromadné očkovanie aj čipovanie psov a mačiek. Prinášame vám 

podrobnosti. 
V Spišskej Novej Vsi bude už čoskoro prebiehať hromadné očkovanie psov a mačiek proti besnote. Zároveň 

bude prebiehať aj čipovanie, ktoré je od 1. septembra 2018 povinné. Očkovanie aj čipovanie sa uskutoční v 
nasledovných termínoch. 

- 5. októbra 2018 od 8.00 do 16.00 vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves, Duklianska 46 (pred 

sídliskom Západ I) 
- 6. októbra 2018 od 8.00 do 10.00 v Novoveskej Hute pred pohostinstvom 
Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 7 eur. Veterinárna klinika v Spišskej Novej 

Vsi zároveň upozorňuje chovateľov, že očkovanie proti besnote je povinné, nakoľko sa jedná o nebezpečnú 

nákazu so smrteľným priebehom. Nesplnením si tejto povinnosti sa chovatelia vystavujú riziku postihu. 
Aj čipovanie 
Za čipovanie sa platí 10 eur. Ako doplnili kompetentní, majiteľ psa narodeného pred 31. augustom 2018 ho 

bude musieť označiť mikročipom najneskôr do 31. novembra 2019. Psa, ktorý sa narodil po 1. septembri 2018, 
bude nutné začipovať pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12. týždňa jeho veku. 

„Majiteľovi neoznačeného psa hrozí pokuta 50 eur. Pri podnikateľoch a firmách je sadzba od 400 do 3 500 
eur,“ upozorňujú s tým, že veterinárny lekár nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, ktorý nemá mikročip, inak mu 
hrozí pokuta až 20-tisíc eur. Výnimkou sú len nevyhnutné prípady v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. 
„Kvôli zápisu do CRSZ je potrebné aj u čipovaných psov pri očkovaní nahlásiť rodné číslo majiteľa psa a pri 
adrese uviesť popisné číslo domu,“ dodáva veterinárna klinika. 

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