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1. Coworking spaces spring up 
[29.10.2018; The Slovak Spectator; COWORKING; s. 11; NINA FRANCELOVÁ] 

 
 

Every regional capital in Slovakia has them 
BY NINA FRANCELOVÁ Spectator staff 
FOR MANY people, being a freelancer or small entrepreneur is a dream lifestyle. But no office hours or home-

based work is also possible in large companies, who offer home office as a benefit or design some job positions 
as homebased. This is most frequently seen in the fields of IT, telecommunications, marketing, advertising and 
PR, data from the Platy.sk website shows. 

“The number of respondents who work from home has increased,” Martin Menšík, marketing manager of the 
Profesia. sk job portal, told The Slovak Spectator, adding, however, that in the past, the number grew faster than 
it does now. 

Home office is an important benefit for employees, according to Jitka Součková from the Grafton recruitment 
company. 

But working on one’s own can create challenges regarding self-discipline, especially with the bed close by, the 
TV on and perhaps dirty dishes in the sink. Some people do just fine on their own, others feel they cannot handle 
working in the same room where they also eat and relax after work, with no colleagues to chat or argue with. 
Coworking spaces, springing up like mushrooms in Slovakia, are a solution in such cases. 

“The use of coworking spaces is a modern trend in Slovakia,” Součková told The Slovak Spectator, adding 
that it usually applies to larger towns in Slovakia. 

Coworking everywhere 
Today, it is possible to find coworking spaces in most regional capitals and even in smaller towns like Poprad, 

Spišská Nová Ves, Šaľa, Dunajská Streda and Pezinok. 

In the eastern-Slovak town of Prešov, a group of friends had a problem working from home, so they decided to 
start Eastcubator. 

“A home office may look like a dream, but it has its downsides,” said Michal Rázus of Eastcubator, listing 
isolation and boredom among them. It is simple things like interaction with people, sharing work problems and 
having lunch together that people working from home often miss. 

Clients included both those who have worked at the coworking space for a longtime and those who stop in for 
just a day or week. New people always bring a new perspective on both life and work, Rázus believes. Most 
people are Slovaks, but they have already had visitors from the US and Russia. People are not afraid to share 
their ideas and help each other. 

“There is no hierarchy in the company, the atmosphere is friendly,” Rázus said. His colleagues work mostly in 
IT, web design and online marketing. However, there is also a photographer, architect, translator and genealogist. 

Matej Babuliak of Ateliér coworking has a similar experience. When he listed everything he needed in the 
office to be a creative architect, he was sure that he would not be able to pay for it all on his own, so he decided 
to start a coworking space. It’s a smaller space for those searching for a calmer atmosphere. There are about 
eight places in an open space and one closed office for two to three people. Most people working here are 
freelancers: architects, designers, IT programmers, translators and marketing workers. 

“Many started alone or as a two-person company in our coworking space and now they have their own space 
since they grew rapidly,” Babuliak told The Slovak Spectator. 

Babuliak opines that there are several advantages of coworking in comparison with home-office, particularly 
for people who have a problem with self-discipline. Also, presenting work to a client may be problematic at home. 

With childcare 



Michaela Hrnčiarová is a co-founder of Coworking Cvernovka, which aims to connect the professional world 
with parenthood through its corner for children. “We wanted to focus on work while our children play next door 
under the supervision of teachers,” Hrnčiarová told The Slovak Spectator. 

Coworking Cvernovka has 40 stable members, others visiting on an irregular basis. The members of 
Cvernovka said that it is easier to maintain their work habits, that they are less disturbed and able to focus more 
on the job. They often ask each other for cooperation as they come from different work fields. 

Founder of Nitra-based coworking space Ponk, Natália Rondziková, realised she needed a space when many 
of her ideas failed in practice because people were unable to meet in person. She was always fascinated by 
freelancing and interesting, unstereotypical work. 

“We wanted to create an atmosphere to motivate people to overcome obstacles,” she explained, adding that 
“ponk” in Slovak is a small craft desk, which best describes the efforts given to create the coworking space. 

Coworking spaces often help build a community where relationships are friendlier and people want to 
cooperate, which differs from the corporate world where relationships among employees could be naturally 
competitive. 

Nitra is a small town, but they have never been short on people interested in joining Ponk, said Rondziková. 
Some come for a few days, others stay for months and some stay for good. 

“Our aim was to create a strong community and we succeeded,” said Rondziková. Ponk connects people of 
different professions who exchange experiences and enrich each other with various skills. 

“I dare say that many progress thanks to Ponk,” Rondziková opined. 
Keeping young people in town 
Eva Ščepková decided to found Link coworking in Banská Bystrica to create a space in the city that removed 

the financial burden from new entrepreneurs. She believes that small businesspeople are the motivating power of 
the region. 

“We want Banská Bystrica to be a city where young people can meet, develop and work in the field they like,” 
she opined, adding that the town will die out without young people since they tend to move to bigger cities. She 
created an open space for everyone interested in sharing ideas and networking. 

Her friends working from home lost interest in social contact with others, the level of their verbal 
communication dropped, and they felt demotivated since they had no stimulus to be more creative. At the same 
time, bad habits developed, such as laziness, procrastination, night work and a permanent online life. 

“A person working in a coworking space is freer than those working in a usual office and more social than 
those working from a home office,” said Ščepková. 

Link underwent reconstruction recently. In their new spaces in the centre of Banská Bystrica, there is also a 
café, workshop rooms and separate offices, including a centre for children. 

Among the traditional educative and networking activities, there will be new events for mothers and female 
entrepreneurs. Moreover, the community coworking centre promotes a zero-waste lifestyle to improve the 
environment. 

“We want to be an inspiration for other companies and organisations to merge a nice environment of 
coworking space and events,” said Ščepková. 

Waiting list 
The HUBa coworking space is a room for about 20 friends to work and share their experience. Its founders 

Jakub Ivančo and Pavol Mészáros brought the idea from foreign work experiences and decided to implement it at 
home. 

“We are totally booked now, we even have people on a waiting list,” Boris Kriško of HUBa told The Slovak 
Spectator, describing that the project was successful and attracts many young people. They also hosted 
enthusiastic workers from Great Britain, Ukraine, Poland and the Czech Republic. 

The citizens of Trnava have a new coworking space in Nádvorie (Courtyard). It serves as a space for 
contemporary culture and coworking where great ideas are exchanged. 

“People feel great here and that is important,” Rasťo Petráš of Nádvorie told The Slovak Spectator. There are 
also two foreigners among the members who are mostly startupers, freelancers, photographers and translators. 
Petráš hopes the place continues to support small entrepreneurs and local companies that have special 
importance to a town or region. 

He pointed out higher productivity and contact with people as advantages of coworking spaces. 
Downsides 
Not everyone is satisfied with working in coworking spaces. Součková sees the need to make reservations as 

the biggest disadvantage. 
“When you work at a spasmodic tempo, it could be a problem,” she opined. 
Martin Linkov talks about a negative experience, too. He worked in a coworking space for a year. 
“It was too noisy and distracting,” Linkov told The Slovak Spectator. It may be more advantageous to rent an 

office for a team of colleagues, he opined. 
Is the networking of working people in our nature and after some time alone, do we feel like joining a bigger 

group? Psychologist Martin Miler believes so, even though it is individual. Some can work from home for years 
and some give up after a few weeks. 

He stressed that when working from home, it is necessary to have at least a working room to divide work time 
and free time. In his experience, however, even introverts start looking for company sooner or later. 

“Just the feeling that you are in the same room with other people often helps a lot. It is not necessary to chat, 
but the possibility that you can if you want to makes people feel better,” Miler told The Slovak Spectator. 

—- 



Coworking spaces in Bratislava 
-Connect; connect-network.com/sk/domov 
-Dvojbodka; dvojbodka.sk 
-Impact HUB Bratislava; impacthub.sk/coworking 
-The Spot;FB: TheSpotSK 
-HUB Bratislava; hubbratislava.eu 
-Unicare centrum; FB: UniCareCoworkingCenter 
-Unpublic coworking OFFIS; offis.sk 
-Platform House; www.platformhouse.sk/en 
-0100 Campus; www.0100campus.com-Progressbar; cowork.progressbar.sk 
-Ateliér coworking; ateliercoworking.sk 
-Coworking Cvernovka; www.coworkingcvernovka.sk 
-RubixLab; rubixlab.com 
-eDocu coworking; FB: eDocu 
-Láska a neresť; FB: laskanerest 
-Business Cloud; businesscloud.me/coworkingbusinesscloud 
foto: 
Coworking spaces can serve as an alternative to home offices. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Vyhostili jedenásť Ukrajincov 
[29.10.2018; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

Po štvrtkovej kontrole cudzincov v okrese Spišská Nová Ves vyhostili zo Slovenska 11 občanov Ukrajiny. 

Ako informovala polícia, Ukrajinci pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov. Do 15 dní musia 
vycestovať zo Slovenska. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Na súťaži Florence roka 2018 si zmerali sily budúce zdravotné sestry 
[29.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20948391/na-sutazi-florence-roka-2018-si-zmerali-sily-buduce-zdravotne-
sestry.html 

 
 

Víťazkou sa stala študentka Prešovskej univerzity v Prešove Dominika Tarasovičová. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Víťazkou tretieho ročníka odbornej celonárodnej súťaže Florence roka 2018 sa stala 

študentka Prešovskej univerzity v Prešove Dominika Tarasovičová. 
Finále 20 študentov a študentiek - budúcich sestier, sa uskutočnilo počas víkendu (27.-28.10.) v 

spišskonovoveskej nemocnici. 
Zo siete nemocníc Svet zdravia o tom informovala Jana Fedáková. 
Do súťaže určenej pre študentov tretieho ročníka vysokoškolského denného štúdia v študijnom odbore 

ošetrovateľstvo a študentov zdravotníckych škôl vo vyššom odbornom vzdelaní na Slovensku sa zapojilo viac ako 
180 študentov. 

Na základe online testovania bola zostavená finálová dvadsiatka. 
Nie je nič krajšie… 
“Odmalička vnímam povolanie zdravotnej sestry ako jedno z najvznešenejších povolaní na svete. Byť človeku 

na pomoci v jeho často najťažších chvíľach, držať ho za ruku a pevným stiskom mu dať opäť nádej v lepší 
zajtrajšok, zdieľať s ľuďmi aj krásne okamihy, napríklad pri narodení dieťatka, to je predsa najviac. Nie je nič 
krajšie, ako vedieť pacienta usmerniť v liečbe, motivovať či pomôcť v každej chvíli,” povedala Tarasovičová. 

Na druhom mieste sa umiestnila študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Patrícia Bečková a tretie 
miesto obsadila študentka Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská 
Bystrica Dominika Filipko. 

Špeciálny titul Sestra s najväčším srdcom získala Darina Poláková zo Strednej zdravotníckej školy na 
Strečnianskej ulici v Bratislave. 

Od prednášok po testy a úlohy 
Finalisti v sobotu absolvovali prednášky a odborné workshopy, na ktorých si vyskúšali, ako ošetriť črevnú 

stómiu, ako správne resuscitovať, dezinfikovať si ruky či triediť pacientov na urgentnom príjme. 
V nedeľu ich čakali testy a praktické úlohy. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20948391/na-sutazi-florence-roka-2018-si-zmerali-sily-buduce-zdravotne-sestry.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20948391/na-sutazi-florence-roka-2018-si-zmerali-sily-buduce-zdravotne-sestry.html


“Vyberáme veci, o ktorých vieme, že sa im v škole venujú buď okrajovo, alebo na to vôbec nie je priestor. 
Zameriavame sa na tie časti, pri ktorých cítime, že keď k nám po škole nastúpia absolventi, tak v nich majú trošku 
deficit alebo nemajú až takú skúsenosť,” povedala garantka súťaže Tatiana Kosťová. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Súťaž sestričiek 
[28.10.2018; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Marek Baláž / Jaroslav Zápala;Zlatica Švajdová Puškárová] 

 
 

Jaroslav Zápala, moderátor: „Na Slovensku chýbajú tisícky zdravotných sestier. Pre ich nedostatok 
nemocnice redukujú počet lôžok a dokonca zatvárajú celé kliniky.“ 

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Sestry sú navyše slabo platené. Ísť preto študovať túto profesiu je 
malým hrdinstvom. Najlepšie budúce zdravotné sestry sa stretli na zaujímavej súťaži v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marek Baláž, redaktor: „Do finále súťaže Florence roka 2018 postúpilo 20 najlepších budúcich zdravotných 
sestier.“ 

Vladimír Zátopek, súťažiaci: „Skákal som 5 minút po izbe keď mi zavolali, že som vlastne postúpil.“ 
Marek Baláž: „Organizátori pripravili súťaže v reálnych nemocničných podmienkach.“ 
Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ nemocníc Pro Care, Svet zdravia: „Súťažia v triedení pacienta na 

urgente, súťažia v resuscitácii, hygiene rúk a súťažia v ošetrení stómie.“ 
Marek Baláž: „Najnáročnejšiu časť súťaže si mohli budúce zdravotné sestry po prvýkrát v histórii vyskúšať 

priamo na živom pacientovi. Volá sa kamarát do nepohody.“ 
Taťjana Kosťová, garant súťaže Florence 2018: „Kamarát do nepohody je stomického vrecko. Študenti reálne 

ošetrujú okolie stómie, zakladajú stomické vrecko, kde odchádza obsah čreva.“ 
Neuvedená: „Dobre, netlačí vás to nikde, je to v poriadku?“ 
Jozef, stomický pacient: „Nie. Je to v poriadku. Toľko sestričiek okolo mňa nebehalo ešte.““ 
Marek Baláž: „A sú šikovné?“ 
Jozef: „Začínajú byť.“ 
Marek Baláž: „Práca zdravotnej sestry nepatrí k tým najpopulárnejším a už vôbec nie k najľahším. Nová 

generácia sestier ukázala, že kvalitu má, stále ich je však málo a aj táto súťaž je cestou k popularizácii tejto 
profesie.“ 

Vladimír Dvorový: „Chceme ukázať ako dobre sa títo ľudia môžu uplatniť v regionálnych nemocniciach, kde sa 
robí moderná medicína s dobrým vybavením.“ 

Mariana Hlavinková, súťažiaca: „Ja som to tak už odmalička ako keby cítila, že som zrodená pre tú sestru, pre 
tú prácu sestry. Táto súťaž len k tomu prispela.“ 

Marek Baláž: „Všetci finalisti dostali pracovné ponuky, najlepšia trojica aj niečo navyše.“ 
Vladimír Dvorový: „Prvýkrát získajú finančnú prémiu, dokonca 1. miesto získa finančnú prémiu v hodnote 3 

tisíc eur.“ 
Marek Baláž: „Zo Spišskej Novej Vsi Marek Baláž, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Richard Rapáč skončil potichu, kariéru nahradilo štúdium, trénerstvo a práca 

agenta 
[28.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 17:08; Pavol Rajtar] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/richard-rapac-skoncil-potichu-karieru-nahradilo-studium-
trenerstvo-a-praca-agenta/85901 

 
 

Náročná choroba ešte z minulej sezóny máta Rapáča doteraz. Hovoril o tom v rozhovore pre Hokejportal.net 
Ešte v lete, v krátkej priamej reči pre náš web, hovoril spoločne s ďalšími takmer 20-timi v tom čase voľnými 

hráčmi o svojich hráčskych vyhliadkach pred sezónou. Po náročnom období sa však hokejový útočník Richard 
Rapáč rozhodol skončiť, respektíve minimálne prerušiť svoju hokejovú kariéru. „Rozhodol som sa skončiť s 
hokejom minimálne pre túto sezónu. Minulý rok som sa na začiatku sezóny ochorel a až spätne bola zistená 
správna diagnóza, a to infekčná mononukleóza. Bohužiaľ som sa minulý rok miesto dlhšej pauzy a správneho 
liečenia snažil o opakovaný návrat na ľad, čo spôsobovalo rôzne choroby, ktoré som postupne dostával, keďže 
moja imunita, dá sa povedať, neexistovala. Momentálne som na tom už výrazne lepšie, ale stále som počas 
tréningov pociťoval určitú slabosť. Nemohol som trénovať a teda ani hrať hokej na sto percent. Poučil som sa z 
vlastnej chyby, ktorú som minulý rok urobil, a preto som sa rozhodol, že ak nemôžem ísť do všetkého naplno, tak 
to nebudem robiť vôbec,“ objasnil svoje dôvody Richard Rapáč. V prípade priaznivých zdravotných okolností bol 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/richard-rapac-skoncil-potichu-karieru-nahradilo-studium-trenerstvo-a-praca-agenta/85901
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/richard-rapac-skoncil-potichu-karieru-nahradilo-studium-trenerstvo-a-praca-agenta/85901


pripravený podpísať zmluvu v našej lige. Chceli ho na južnom Slovensku. „Zo slovenskej ligy to boli Nové Zámky. 
S trénerom Jančuškom sa poznám dlho. Je to výborný človek a najmä tréner. Dohoda znela, že ak budem 
zdravotne v poriadku, Nové Zámky pred začiatkom ligy posilním. Žiaľ, zdravotný stav mi to nedovolil,“ konštatoval 
starší z bratského dua Rapáčovcov. Za Spišskú Ves si v prvej lige epizódne zahral, pre tento prvoligový klub 
pracuje aj teraz. Avšak už v inej ako hráčskej pozícii. „Momentálne sa venujem práci s mládežou v Spišskej 
Novej Vsi. Snažím sa prilákať najmenších na zimný štadión, pretože nám výrazne chýbajú počty. Detí je totiž 

veľmi málo. Počas posledných rokov som nemal veľa voľného času na dokončenie vysokoškolského štúdia, ktoré 
je teraz pre mňa prioritou,“ vysvetlil Richard Rapáč, ktorý je okrem trénerskej práce činný aj na poli hokejových 
agentov. „Agenta robím už od svojho pôsobenia vo Švajčiarsku pod záštitou švajčiarskej hráčskej agentúry, ktorá 
nemala zastrešenie na Slovensku. Nedávno sa mi podarilo umiestniť do Nitry nášho hráča Juraja Majdana,“ 
povedal hokejista, ktorý si s rodným Popradom zahral ligové finále, no vo svojej kariére si okrem úspešnej sezóny 
s materským klubom váži aj iný moment. „Pre mňa je to určite zápas švajčiarskej NLA proti Zürichu. Len veľmi 
málo Slovákom sa podarilo si zahrať v tejto lige a pre mňa to bola taká malá NHL. Spomínať určite budem najmä 
na Poprad, kde som okrem poslednej sezóny zažil krásne časy a nikdy na tie chvíle nezabudnem,“ prezradil. Ako 
už naznačil, okrem Slovenska si zahral aj v krajine Helvétskeho kríža, ale aj za český Litvínov. „Čo sa týka Zugu a 
Švajčiarska, tam ani nie je porovnávať, pretože rozdiel je markantný. Ani nie tak samotným hokejom ako všetkým 
okolo. Od starostlivosti o hráčov, pokračujúc divákmi a celým prostredím, ktoré je ideálnom pre profesionálneho 
športovca. Švajčiarsko je teda kapitola sama o sebe. Čo sa Česka týka, myslím si, že každým rokom sa znižuje 
rozdiel medzi našimi ligami a je to vďaka napredovaniu slovenskej súťaže. Verím, že to takto bude pokračovať, aj 
keď si myslím, že absencia pravidla o obmedzenom počte legionárov je veľkou chybou. Som zástanca toto, že ak 
má byť v mužstve import, tak má byť o hlavu lepší ako domáci hráč a to u nás nie je pravidlom. Potom chýba 
mladým hráčom dostatok priestoru na ľade a teda aj postupná možnosť zlepšovania,“ doplnil Richard Rapáč. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Týždeň v jednej kocke: Tieto články zo Spišskej upútali najväčšiu pozornosť 
[28.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/tyzden-v-jednej-kocke-tieto-clanky-zo-spisskej-uputali-najvacsiu-pozornost-
313161 

 
 

Nestíhali ste uplynulé dni sledovať dianie vo svojom meste? Prinášame vám prehľad najčítanejších článkov 
na portáli Spišská 24. 

Škôlkari prespievali známy song 
Október je mesiacom úcty k starším. Nezabudli na to ani spišskonovoveskí škôlkari. Pre seniorov si pripravili k 

ich sviatku roztomilý kúsok. 
Novoveská zoo zaznamenala rekord 
Novoveská zoologická záhrada sa môže radovať. Z roka na rok láka čoraz viac návštevníkov. A tento rok 

zaznamenala takýto krásny rekord. 
Vianočný trh v Spišskej 
Jeseň zbehne ako voda a ani sa nenazdáme a na dvere začnú klopať najkrajšie sviatky roka. Pred dlho 

očakávanými Vianocami sa bude konať, tak ako každý rok, v Spišskej Novej Vsi aj Vianočný trh. Prečítajte si o 

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

[Späť na obsah] 

 
 

7. Nepriaznivá séria sa natiahla na šesť zápasov 
[28.10.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20948005/nepriazniva-seria-sa-natiahla-na-sest-zapasov.html 

 
 

BKM Lučenec ani v šiestom extraligovom kole nezaznamenal víťazstvo. 
PP & TV Raj Žilina – BKM Lučenec 79:56 (16:8, 24:10, 21:17, 18:21) 
Žilina: Merešš 17, Rožánek 15, Stanojevič 13, Jackson 11, Tot 6 (Dickson 10, Blagojevič 4, Mátych 3, Ďuriš a 

Podhorský 0). 
Lučenec: Griffin 16, Shelton 11, Vranjes 9, Agusi a Dratva 0 (Menashe 11, Jacobs 6, Sarna 3, Jackuliak 0). 
TH: 17/11 – 14/7, Fauly: 19 – 15, Trojky: 6 – 1, Rozhodovali: Kúkelčík, Doušek, Turček. 

http://spisska.dnes24.sk/tyzden-v-jednej-kocke-tieto-clanky-zo-spisskej-uputali-najvacsiu-pozornost-313161
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ŽILINA/LUČENEC. Výhra neprišla ani na šiesty pokus. BKM Lučenec sa v sobotu (27.10.) vybral do Žiliny na 
zápas šiesteho extraligového kola proti zverencom trénera Ivana Kurillu. 

Ani v tomto prípade sa ale Novohradčanom nepodarilo zvíťaziť a s výnimkou poslednej štvrtiny boli domáci 
bodovo lepší. 

Rudolf Jugo a jeho hráči si na ďalší zápas budú musieť trochu počkať. V siedmom kole (3.11.) majú kvôli 
nepárnemu počtu účastníkov v súťaži prestávku. V stredu (7.11.) vycestujú na pôdu Handlovej a v sobotu (10.11.) 
doma privítajú Svit. 

Povedali po zápase: 
Rudolf Jugo, tréner Lučenca: “Je ťažké konštatovať tento zápas, pretože Žilina hrala veľmi dobre. Mali sme 

ťažké postupy v oboch smeroch. V obrane sa nám nedarilo a dopredu sme šli vždy priamočiaro. Žilina využila 
všetky chyby, ktoré sme im ponúkli. Naša realizácia hry bola veľmi zlá. Gratulujem Žiline k víťazstvu.” 

Filip Dratva, hráč Lučenca: “Nenastúpili sme vôbec koncentrovane, chýbal nám impulz. Žilina mala lepšie 
doskoky, hru dopredu a celkovú obranu. Musíme sa konečne odpichnúť, výhra by nás určite nakopla. 
Samozrejme, gratulujem Žiline k víťazstvu.” 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Roky na dialýze, dve transplantácie. Slováka to nezlomilo a má úspechy 
Ivan Kurilla, tréner Žiliny: “Úvod zápasu sme mali veľmi koncentrovaný, prevyšovali sme hráčov súpera v 

doskokoch. Myslím si, že sme mali veľmi dobrú obranu. Takéto zápasy sa nehrajú ľahko. Po polčase som sa 
snažil dávať príležitosť iným hráčom, lebo po stredajšom zápase je ťažké nastúpiť v plnej energii. Bol to pre nás 
ťažký zápas. Taktiež chcem poďakovať fanúšikom oboch celkov, pretože vytvárali skvelú atmosféru.” 

Branislav Mátych, hráč Žiliny: “Hrali sme veľmi energicky a podľa pokynov trénera. Som veľmi spokojný s 
našou obranou, aj keď sme v nej mali pár výpadkov. Cítili sme sa fajn, keďže sme hrali pred domácim publikom, 
užívali sme si celú tú atmosféru. Lučenec prišiel s veľkým fanklubom, čo sa odrážalo na celkovej atmosfére.” 
(zdroj: basketliga.sk) 

Ostatné výsledky 6. kola: Svit - Inter 79:88, Prievidza - Levice 74:67, Spišská N. Ves - Komárno 91:85 (po 
predĺžení). 

TABUĽKA 
1. BK Levickí Patrioti 6 4 2 502:449(+53) 10 
2. BK Inter Bratislava 5 4 1 429:360(+69) 9 
3. BC Prievidza 5 4 1 401:377(+24) 9 
4. PP & TV RAJ Žilina 5 3 2 429:386(+43) 8 
5. Iskra Svit 5 3 2 425:405(+20) 8 
6. MBK Rieker Com-Therm Komárno 6 2 4 458:491(-33) 8 
7. MBK Handlová 5 2 3 378:419(-41) 7 
8. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 5 2 3 421:464(-43) 7 

9. BKM Lučenec 6 0 6 418:510(-92) 6 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Na časti východného Slovenska treba počítať s väčšími prehánkami 
[28.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20948133/na-casti-vychodneho-slovenska-treba-pocitat-s-vacsimi-
prehankami.html 

 
 

Podľa meteorológov by mohlo spadnúť 35 až 50 mm zrážok. 
KOŠICE. Na časti východného Slovenska treba od nedeľného popoludnia počítať s väčšími prehánkami. 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa aj pre okresy Prešovského a 

Košického kraja. 
V Prešovskom ide o okresy Poprad, v Košickom Spišská Nová Ves, Gelnica a Rožňava. 

Podľa meteorológov by na danom území mohlo spadnúť 35 až 50 mm zrážok. 
“Predpokladaný úhrn a intenzita môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu a predstavujú potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,” uvádza SHMÚ na svojej webovej stránke. 
Výstraha predbežne platí od nedele od 16.00 do pondelka do 7.00 h. 
Vietor do 22.00 hod. 
Od soboty (27.10.) naďalej platí výstraha pred silným vetrom vo vyšších polohách nad pásmom lesa. 
Ten môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 110 - 135 km/h. 
Týka sa to prevažne niektorých oblastí Prešovského kraja. 
Výstraha predbežne platí do nedele do 22.00 h. 
SHMÚ zároveň vydal hydrologické výstrahy prvého stupňa pre povodie Dolného a Horného Hrona, Ipľa a 

Slanej. 
(zdroj: shmu.sk)(zdroj: shmu.sk) 

[Späť na obsah] 
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9. Veľkolepý návrat BABIEHO LETA: Teplo bude aj v novembri, má to však 

jeden háčik! 
[28.10.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: Windy] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1748141/Velkolepy-navrat-BABIEHO-LETA–Teplo-bude-aj-v-novembri–ma-to-
vsak-jeden-hacik- 

 
 

BRATISLAVA - Zdá sa, že sa máme naozaj na čo tešiť. Dva dni pracovného pokoja nám spríjemní veľmi teplé 
počasie, ktoré by malo pretrvávať až do 4. novembra. Meteorológovia hlásia, že denné teploty budú v najbližších 
dňoch dosahovať 23 stupňov. Začiatok týždňa však bude upršaný. Pre viaceré regióny platí výstraha 2. stupňa 
pred dažďom. 

Budúci týždeň bude ako celok veľmi teplý, a to až o 8 stupňov od normálu, informoval Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej sociálnej sieti. Do našej oblasti bude prúdiť veľmi teplý vzduch, 
prevažne od juhu. „Celý týždeň bude podľa aktuálnych výstupov modelov ako celok približne o 4 až 8°C teplejší 
ako by normálne na prelome októbra a novembra mal byť,“ napísal ústav. 

Pre nižšie polohy to znamená, že v období od 29. októbra do 4. novembra bude v noci teplota klesať na 12 až 
7, len ojedinele (najmä v dolinách) na 6 až 0 stupňov. Naopak, výnimočne môže byť nočné minimum aj vyššie 
(najmä na juhozápade), na úrovni 15 až 13 stupňov. 

Zdroj: thinkstock.com 
Denná teplota bude v nižších polohách vystupovať zväčša na 14 až 20, v nížinách prechodne až do 23 

stupňov. Pri dlhšietrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti bude popoludní výnimočne len okolo 10 stupňov. 
Zrážky sa budú vyskytovať najmä na začiatku týždňa, neskôr ich už bude málo a miestami bude aj veterno. 
Výstrahy pred dažďom a vetrom 
SHMÚ vydal výstrahu 2. stupňa pred dažďom pre regióny Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Brezno, Poltár, 

Rimavská Sobota a Revúca. Platí od nedele 16. hodiny do pondelka siedmej hodiny rannej. Očakáva sa úhrn 
zrážok 50 až 65 mm. 

Zdroj: SHMÚ 
Pre regióny Banská Štiavnica, Krupina, Lučenec, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, 

Košice mesto, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo a Turčianske Teplice 

bola vydaná výstraha 1. stupňa pred dažďom, ktorá takisto platí do zajtra 7. hodiny rannej. 
Zdroj: SHMÚ 
Výstraha 1. stupňa pred vetrom bola vydaná pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Žilinský a 

Prešovský kraj. Trvanie javu platí od dnešnej 18. hodiny do 30. októbra 18. hodiny. Meteorológovia očakávajú, že 
vietor dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. 

PONDELOK 
V noci bude veľmi teplo. Malo by byť prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytne 

dážď, miestami aj výdatný. Najnižšia nočná teplota 14 až 9, na juhozápade ojedinele okolo 16 stupňov. Fúkať by 
mal prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h, v nárazoch ojedinele okolo 45 km/h. Vo vysokých polohách 
hrozí prudký až búrlivý vietor. 

Zdroj: predpovede.topky.sk 
Cez deň bude tiež oblačno až zamračené. Dopoludnia hmlisto. Spočiatku na mnohých miestach dážď, 

ojedinele až výdatný. Popoludní sa však oteplí a zrážky budú ubúdať. Najvyššia denná teplota 18 až 23, na 
Kysuciach, Orave, v Liptove, Horehroní a na severovýchode miestami 13 až 18 stupňov. Teplota na horách vo 
výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 25 km/h, popoludní na 
juhozápade miestami okolo 30 km/h, v nárazoch rýchlosťou 50 až 70 km/h. Vo vysokých polohách hrozí prudký 
až búrlivý vietor. 

Predpokladané množstvo zrážok v noci do 15, miestami 20 až 30 mm, ojedinele okolo 40 mm. Cez deň do 7 
mm, ojedinele 10 až 15 mm. 

UTOROK 
Oblačno až zamračené, miestami sa vyskytne aj zmenšená oblačnosť. V noci miestami, cez deň postupne na 

mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10 stupňov. 
Zdroj: predpovede.topky.sk 
Deň bude opäť teplý, najvyššia denná teplota 15 až 20 stupňov, na juhovýchode do 22 stupňov. Fúkať bude 

juhovýchodný až južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, na západe a severe miestami okolo 35 km/h, a v 
nárazoch 60 až 85 km/h. Na hrebeňoch hôr hrozí búrlivý vietor až víchrica. 

STREDA 
Bude jasno až polojasno. Zrána a dopoludnia sa miestami vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa 

ojedinele môže udržať aj celý deň. Možnosť mrholenia. Teplo. 
Zdroj: predpovede.topky.sk 
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Najnižšia nočná teplota 9 až 4, v dolinách a kotlinách miestami okolo 2 stupňov. Najvyššia denná teplota 14 
až 19 stupňov, pri dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 8 až 13 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný až južný 
vietor rýchlosťou 5 až 25 km/h. 

ŠTVRTOK 
Bude polojasno až oblačno, prechodne aj jasno. Zrána a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť, 

ktorá sa ojedinele môže udržať po celý deň. Možnosť mrholenia. Teplo. 
Zdroj: predpovede.topky.sk 
Najnižšia nočná teplota 8 až 2 stupne, na západe okolo 10 stupňov. Najvyššia denná teplota 16 až 21, pri 

dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 10 až 15 stupňov. 
PIATOK 
Polojasno až oblačno, miestami hmlisto. Ojedinele slabé zrážky. Teplo. Najnižšia nočná teplota 15 až 9 

stupňov, v údoliach aj chladnejšie. 
Zdroj: predpovede.topky.sk 
Najvyššia denná teplota 16 až 22 stupňov, pri dlhotrvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti 10 až 15. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Basketbalisti prevalcovali Lučenec 
[28.10.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20948232/basketbalisti-prevalcovali-lucenec.html 

 
 

Na palubovke v sobotňajšom zápase dominoval domáci tím. 
Pred zápasom sa nechali počuť tréneri oboch tímov. Žilinský tréner Kurilla: „Čaká nás ďalší dôležitý zápas, 

zodpovedne sme sa naň pripravovali. Veríme, že nás príde podporiť rovnaký počet fanúšikov, ako proti Svitu, čo 
nám môže pomôcť k víťazstvu“. 

Tréner Lučenca Jugo: „Musíme zabudnúť na nevydarený zápas so Spišskou Novou Vsou a proti Žiline hrať 
koncentrovane celých 40 minút. Len tak máme šancu uspieť.“ 

Prečítajte si tiež:V Nitre skóroval len Boženík. Dvakrát 
Lučenec na palubovke PP & TV RAJ neuspel, lebo domáci tím mu tri štvrtiny zápasu nedovolil takmer nič. Až 

v poslednej štvrtine, keď už bolo o výsledku rozhodnuté, hrali hostia so Žilinou ako tak vyrovnanú partiu. 
„My sme hrali veľmi energicky a presne podľa pokynov trénera. Veľmi dobre sme bránili, aj keď sme mali v 

obrane zopár výpadkov. Cítili sme sa fajn, keďže sme hrali doma, cítili a vnímali za sebou našich fanúšikov a 
užívali si celú tú atmosféru,“ povedal po zápase žilinský hráč Branislav Mátych. 

Od štvrtej minúty a stavu 7:6 dominoval na palubovke PP & TV RAJ. V 14. minúte po trojke Tota viedol už 
26:11, polčas vyhral rozdielom 22 bodov, mužstvo hralo kolektívne, veľmi dobre v útoku i v obrane. Obraz hry sa 
nezmenil ani po prestávke, najvyšší rozdiel v skóre bol v 25. minúte (55:28). Až potom sa začali presadzovať aj 
hostia, zo šiestich legionárov, ktorých majú v tíme, zaujali najviac Izraelčan Menashe a Chorvát Vranješ. Z 
ôsmich zápasov, ktoré sa hrali uplynulú stredu a sobotu, bolo víťazstvo Žiliny najvyššie a zo všetkých deviatich 
tímov inkasovala v tomto zápase najmenej bodov! 

PP & TV RAJ Žilina – BKM Lučenec 79:56 (16:8, 40:18, 61:35) 
Body Žiliny: Merešš 17, Rožánek 15, Stanojevič 13, Jackson 11, Dickson 10, Tot 6, Blagojevič 4, Mátych 3, 

Podhorský 0, Ďuriš 0. Za Lučenec najviac bodov: Griffin 16, Shelton 11, Menashe 11. Trestné hody: 17/11 – 14/7. 
Fauly: 19 – 14. Trojky: 6 – 1. Rozhodcovia: Kúkelčík, Doušek, Turček. 750 divákov. Štvrtiny: 16:8, 24:10, 21:17, 
18:21. 

Ostatné výsledky 6. kola: Svit – Inter Bratislava 79:88 (43:52), Prievidza – Levice 74:67 25:38), Spišská Nová 
Ves – Komárno 91:85 (š4:39, 72:72) po predĺžení. Handlová mala voľno. 

1. Levice 6 4 2 502 : 449 10 
2. Inter 5 4 1 429 : 360 9 
3. Prievidza 5 4 1 401 : 377 9 
4. Žilina 5 3 2 429 : 386 8 
5. Svit 5 3 2 425 : 405 8 
6. Komárno 6 2 4 458 : 491 8 
7. Handlová 5 2 3 378 : 419 7 
8. SNV 5 2 3 421 : 464 7 
9. Lučenec 6 0 6 418 : 510 6 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V Iglove svietili elektrinou skôr ako v Barcelone a Prahe 
[27.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

https://myzilina.sme.sk/c/20948232/basketbalisti-prevalcovali-lucenec.html


 
 

Iglovskú elektráreň preslávil šľachtický rod Münnichovcov. SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi 

odhalili v týchto dňoch pamätník elektrifikácie. Mesto sa môže pochváliť tým, že pred 124 rokmi bolo tu zavedené 
funkčné elektrické osvetlenie. Dokonca predbehlo také metropoly ako Barcelona, Praha či Bratislava. Pamätník 
má pripomínať významný rod Münnichovcov. Pred časom v meste vydali publikáciu z pera významného publicistu 
Jána Petríka. Približuje históriu mestskej elektrárne. Vyšla pod názvom Iglovská elektráreň. Významná rodina 
Münnichovcov Verejné osvetlenie slávnostne zapálili v meste 22. decembra 1894. Na Hlavnej ulici bolo skoro v 
každom dome elektrické osvetlenie. Zaslúžil sa o to priekopník elektrifikácie Koloman Münnich. Jeho rodina 
elektráreň založila aj ju prevádzkovala. Iglovskú elektráreň a pokrokových predkov pripomína nový pamätník v 
centre mesta na Radničnom námestí pri cirkevnom gymnáziu. Práve na tomto mieste sa zachoval jediný pôvodný 
stĺp verejného osvetlenia z čias, keď sa elektrifikovalo námestie. Nový pamätník si prišli pozrieť aj potomkovia 
Münnichovcov. Na slávnostnom odhalení sa zúčastnil aj autor knihy Ján Petrík. Ako uvádza vo svojej knihe, na 
výstavbu Iglovskej elektrárne sa využilo existujúce dielo horného a stredného mlyna mesta Iglov (starý názov 
Spišskej Novej Vsi). Oba boli poháňané mlynským náhonom. Domy na Hlavnej s elektrinou „Iglovská elektráreň, 

účastninná spoločnosť, uzavrela s mestom zmluvu o elektrifikácii. Platnosť mala 50 rokov. Mesto dalo do 
prenájmu oba mlyny. Elektráreň zasa dodávala verejné osvetlenie zdarma.“ Súčasne s výstavbou elektrárne sa 
stavala aj rozvodná sieť v meste. Obyvatelia metropoly Spiša teda mohli zabudnúť na petrolejky a sviečky. 
Elektrinou svietili skoro v každom dome. Elektráreň bola v prevádzke dlhých 62 rokov. Po skončení začala 
budova chátrať, neskôr ju zbúrali. Dnes na jej mieste stojí jeden zo supermarketov na brehu Hornádu. MÁRIA 
ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Nelegálni pracovníci 
[27.10.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Redakcia] 

 
 

Redaktor: „V Hrabušiciach sa uskutočnila akcia zameraná na kontrolu oprávnenosti pobytu cudzincov na 
území Slovenska. Policajti cudzineckej polície Košice v súčinnosti s policajtmi z Prešova a zo Spišskej Novej Vsi 

za pomoci pracovníkov inšpektorátu práce Košice podrobili kontrole okrem iných aj jedenásť cudzincov 
pochádzajúcich z Ukrajiny. Tí pracovali v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov. Administratívne ich vyhostili z 
územia Slovenskej republiky s tým, že do pätnástich dní musia vycestovať od vykonateľnosti rozhodnutia o 
vyhostení.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. METEOROLÓGOVIA VARUJÚ: Cez víkend si počasie veľmi neužijeme, valí 

na na nás TOTO! 
[27.10.2018; pluska.sk; Správy; 07:40; ev] 

 
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/meteorologovia-varuju-cez-vikend-pocasie-neuzijeme-vali-nas-
toto 

 
 

Výstrahy prvého stupňa vydali meteorológovia pred silným vetom a dažďom. Nepriaznivé počasie môžeme 
očakávať najmä na území stredného Slovenska. 

dnes 7:40 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na víkend varovanie prvého stupňa pred silným vetrom a 

dažďom najmä pre územie stredného Slovenska. 
Sobota 27. 10.Prvý víkendový deň môžeme čakať najmä silný vietor, ktorý zasiahne okresy Námestovo, 

Tvrdošín, Dolný Kubín, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica. Nárazový 
vietor tu môže dosianuť rýchlosť až 30 až 36 m/s. 

Naše územie ovplyvní tlaková níž, smerujúca od Stredomoria. Očakávať možno zamračené počasie, pričom 
na mnohých miestach sa vyskytne dážď alebo prehánky. Ráno bude ojedinele hmlisté. Denná teplota dosiahne 
12 až 19 stupňov Celzia. 

Nedeľa 28. 10.V nedeľu má podľa meteorológov na Slovensku úradovať okrem silného vetra aj dážď. 
Výstrahy prvého stupňa platia pre okresy Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Spišská 
Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Zvolen, Brezno, Banská 

Bystrica, Žiar nad Hronom, Prievidza, Turčianske Teplice. Spadnúť tu môže ojedinele aj 35- 50 mm zrážok, 
pričom výstrahy pred silným nárazovým vetrom ostávajú nemenné. 

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/meteorologovia-varuju-cez-vikend-pocasie-neuzijeme-vali-nas-toto
https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/meteorologovia-varuju-cez-vikend-pocasie-neuzijeme-vali-nas-toto


Na zbytku územia môžeme očakávať oblečné až zamračené počasie. Na mnohých miestach sa môže 
vyskytnúť dážď, prehánky alebo mrholenie. Denná teplota sa bude pohybovať v rozmedzí 15 až 22 stupňov 
Celzia. 

Autor: ev 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Pod Urpínom si sily zmerajú dve veľké bašty 
[27.10.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20947077/pod-urpinom-si-sily-zmeraju-dve-velke-basty.html 

 
 

Banská Bystrica privíta Prešov, proti ktorému sa postaví jeho bývalý tréner. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počas víkendu sa uzavrie prvá polovica II. a III. futbalovej ligy. 
Pravda, pre mužstvá sa ešte jeseň neskončí, keďže na programe ešte sú jarné predohrávky. 
Teraz nás čakajú súboje 15. kola. 
II. liga 
Kolo je rozťahané do troch hracích dní, v piatok sa odohrali dva zápasy (Lipt. Mikuláš – Žilina B, Pohronie – 

Šamorín), v sobotu bude v akcii osem tímov a v nedeľu zvyšné štyri. 
Konfrontácia kola 
BANSKÁ BYSTRICA – PREŠOV: Ostro sledované bude v sobotu popoludní stretnutie banskobystrickej Dukly 

a prešovského Tatrana. Dlhé roky sa tieto dve tradičné futbalové značky stretávali na najvyššej úrovni, či už vo 
federálnych časoch alebo po rozdelení Československa. 

Teraz oprášia staré časy, aj keď len v druholigovej spoločnosti. Napriek tomu to bude divácky atraktívny 
zápas dvoch krajských miest, v ktorom ťažko hľadať favorita. Miernym je šarišský celok, ktorý je o štyri priečky v 
tabuľke vyššie a doteraz nazbieral aj o štyri body viac ako Stredoslováci. 

„Budeme sa snažiť získať aspoň bod, ale nebude to ľahké. Liga je veľmi náročná, nemáme veľa hráčov, lebo 
niektorí sú zranení a po chorobe. Uvidíme, ako to poskladáme, určite sa však nechceme vracať naprázdno,“ 
prezradil jeden z najskúsenejších hráčov Tatrana Richard Kačala. 

Prešovčania v týždni v Slovnaft Cupe poriadne potrápili na domácej pôde v Stropkove prvoligovú Žilinu, ktorej 
podľahli iba tesne 1:2, a na tento dobrý výkon by radi nadviazali aj pod Urpínom. Prekaziť im to však bude určite 
chcieť Stanislav Varga, ktorý v nedávnej minulosti viedol práve zeleno-bielych. 

„Pre nášho bývalého trénera to bude menšie derby, určite bude mať dvojnásobnú motiváciu uspieť proti nám 
a neočakávam, že nám niečo pustí,“ dodal 27-ročný Kačala. 

Návrat kola 
TREBIŠOV – KOMÁRNO: Po jedenástich mesiacoch a dvoch týždňoch bude na trebišovskej striedačke v 

domácom prostredí opäť stáť kormidelník Vladimír Rusnák mladší, ktorý sa po abdikácii skúseného Karola Kisela 
staršieho vrátil na lavičku Slavoja. Premiéru si odkrútil pred týždňom v nedeľu na pôde žilinskej rezervy, odkiaľ sa 
mužstvo vrátilo s cennou remízou 1:1. 

„Aj v oklieštenej zostave sa nám podarilo uhrať dobrý výsledok, avšak bod bude mať svoju cenu až vtedy, keď 
doma neprehráme s Komárnom,“ skonštatoval Rusnák, ktorý už aj prezradil, s kým budú mať jeho zverenci 
dočinenia v nedeľu popoludní na svojom štadióne. 

Do cesty sa im postaví kvalitný celok nielen z opačného konca republiky, ale aj druholigovej tabuľky. Súper 
pricestuje na Zemplín v úlohe jasného favorita, na svojom konte má už teraz o polovicu viac bodov než Slavoj. 

„Komárno je tretie, my trinásti, takže aj to hovorí jasnou rečou. Hráme však doma, kde sme silnejší. Urobíme 
maximum pre to, aby sme divákom predviedli dobrý futbal a hlavne získali tri body, ktoré veľmi potrebujeme,“ 
podotkol trebišovský kouč, ktorého potešilo uzdravenie viacerých opôr. 

„Už v Žiline nastúpil Lorinčák a počas týždňa sa do tréningového procesu vrátil aj Novák so Starostom. Proti 
Komárnu už budem mať k dispozícii aj Vajsa.“ 

Program 15. kola II. ligy 
Sobota o 13.30 hod.: Inter Bratislava – Lipany, Bardejov – Lokomotíva Košice, Dubnica n/V – Skalica, B. 

Bystrica – Prešov. 
Nedeľa o 10.30 hod.: Petržalka – Poprad, o 13.30 hod.: Trebišov – Komárno. 
III. liga Východ 
V záverečnom kole prvej časti súťaže si oddýchnu hráči nováčika AŠK Maria Huta, ktorí majú kvôli odstúpeniu 

Rožňavy voľno. Dve stretnutia sú na programe už v sobotu, zvyšných päť v nedeľu. 
Ťahák kola 
HUMENNÉ – SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Hneď sobotňajšie popoludnie prinesie pútavú konfrontáciu dvoch 

veľkých okresných miest, v ktorých sa v minulosti hrali aj vyššie súťaže. Do Humenného zavíta Spišská Nová 
Ves. 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20947077/pod-urpinom-si-sily-zmeraju-dve-velke-basty.html


Zaujímavé je, že ešte pred pár mesiacmi delila tieto dva kluby úroveň dvoch súťaží, pretože Humenčania hrali 
štvrtú ligu a Spišiaci druhú. Kým vtedy by Zemplínčania boli vo vzájomnom dueli veľkým outsiderom, teraz vstúpia 
do zápasu ako favorit. 

„Ešte nedávno by nikto nepovedal, že sa takto karta obráti, ale veľmi by som nepasoval náš tím do roly 
favorita, lebo Spišiaci sa po zlom úvode dali dokopy a predvádzajú dobré výkony, dokonca pripravili zatiaľ aj 
jedinú prehru Vranovčanom. Určite nás nečaká jednoduchý zápas,“ uviedol manažér FK Humenné Martin Polák. 

Súboj môže prilákať solídnu divácku návštevu, pretože obe mužstvá okupujú priečky v hornej časti tabuľky – 
domáci sú tretí, Spišiaci šiesti. 

„Obaja súperi produkujú dobrý futbal, preto by mohlo prísť aj viac ľudí, avšak veľa bude záležať aj od počasia. 
Myslím si, že náš štadión je po rekonštrukcii už spôsobilý aj na to, aby sa na ňom dal pozrieť dobrý futbal aj v 
nepriaznivom počasí,“ podotkol manažér klubu. 

Podľa Poláka sú zverenci trénera Punišu Memedoviča odhodlaní zvíťaziť, tobôž, keď naposledy nečakane 
stratili všetky body. „Po zaváhaní v Maria Hute budeme chcieť opäť zabodovať naplno. Neradi by sme pustili 
doma nejaké body.“ 

Program 15. kola III. ligy 
Sobota o 14.00 hod.: Humenné – Sp. N. Ves, Giraltovce – Vranov n/T. 
Nedeľa o 10.30 hod.: Prešov B – Snina, o 14.00 hod.: Bard. N. Ves – FC Košice, V. Revištia – Krompachy, 

Plavnica – Svidník, Stropkov – Š. Michaľany. 
Voľno má Maria Huta. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Hokejisti Skalice na Považí s tesným víťazstvom 
[27.10.2018; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://myzahorie.sme.sk/c/20947745/hokejisti-skalice-na-povazi-s-tesnym-vitazstvom.html 

 
 

V piatok pokračovalo ďalšie kolo 1. hokejovej ligy. 
13. KOLOPovažská Bystrica - Skalica 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 
V úvode mali strelecké pokusy domáci, no L. Ďurkech ani M. Dolinajec neboli úspešní. Postupne sa viac 

dostávali do šancí aj hostia, ale Kompas si udržal čisté konto po strelách Jašu a Vaškoviča z tesnej blízkosti. 
Hokej Pov. Bystrica - Skalica 
(8 fotografií) 
V úvode druhej časti Okoličány ešte neuspel, ale v 23. minúte už bol úspešný – 0:1. Panteri boli v presilovke 

blízko k vyrovnaniu, ale v 30. minúte sa Záhoráci tešili opäť po strele Štumpfa – 0:2. Po Mrázikovom faule mal 
obrovskú šancu Drevenák, no v 31. minúte nepremenil trestné strieľanie. Po bitke si vyslúžili naviac 
desaťminútové tresty Cíger s Kutálkom a hostí v závere druhej časti oslabil Janík, ktorý dostal päť minút a bol 
vylúčený aj do konca zápasu. 

Výhodu domáci nevyužili, rovnako ako následnú presilovku päť na tri a súper mohol v 49. minúte zvýšiť, no 
Jašu vychytal Kompas. Až v 52. minúte sa presadil Drevenák a po ubránenej presilovke v 55 minúte vyrovnal L. 
Dubeň na 2:2. Po sérii vylúčení na oboch stranách, nedohral zápas pre päťminútový trest L. Bednár. Keď v 57. 
minúte chytil Romančík tutovku Pšurného a o minútu dal Jaša víťazný gól hostí, súboj tímov s najväčším počtom 
remíz sa rozhodol už v riadnom hracom čase - 2:3. 

Góly: 52. Drevenák, 55. Dubeň – 23. Okoličány, 30. Štumpf, 58. Jaša. 
Vylúčení: 6:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 32:32. Divákov: 159. 
SKALICA: Romančík – Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Kotzman Pavol, Straka, Mrázik, Hílek – Kutálek, 

Vaškovič – Štumpf, Jaša, Jurák – Okoličány, Dufek, Trnka – Janáč, Mowrey, Kniazev, Kotzman Alexander. 
Ostatné výsledky 13. kola: Humenné – Martin 3:6 (0:3, 3:1, 0:2), Topoľčany - Michalovce 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), 

HC Bratislava – Spišská Nová Ves 3:4sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0), Prešov – Nové Zámky B 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), 

Dubnica - Trnava 4:1 (2:1, 0:0, 2:0). 
Tabuľka: 
1. Michalovce 14 11 1 1 1 76:23 36 
2. Martin 14 10 2 2 0 61:27 36 
3. Skalica 14 7 5 1 1 76:36 32 
4. Dubnica 15 10 0 1 4 67:36 31 
5. Topoľčany 14 7 3 1 3 48:32 28 
6. Bratislava 13 5 0 5 3 43:35 20 
7. Humenné 14 5 1 1 7 57:50 18 
8. Spiš. N. Ves 14 4 3 2 5 36:44 17 
9. P. Bystrica 13 3 2 3 5 38:45 16 
10. Trnava 13 3 0 1 9 34:55 10 
11. Prešov 14 2 1 0 11 35:65 8 
12. N. Zámky B 14 0 0 0 14 16:123 0 

https://myzahorie.sme.sk/c/20947745/hokejisti-skalice-na-povazi-s-tesnym-vitazstvom.html


Program Skalice - 14. kolo, streda 31. októbra o 17.00 hod.: Skalica - Prešov. 15. kolo, piatok 2. novembra o 
18.00 hod.: Martin - Skalica. 16. kolo, nedeľa 4. novembra o 17.00 hod.: Skalica - HC Bratislava. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. FK Senica - ŠKF Sereď 
[27.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363656/nazivo-fk-senica-skf-sered/ 

 
 

FK Senica, ktorá sa krčí na poslednom mieste tabuľky sa v 13. kole Fortuna ligy pokúsi obrať o body nováčika 
zo Serede. Duel sledujte NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
27.10.2018|17:00|Fortuna liga|13. kolo 
FK Senica 
0 : 0(0:0)koniec zápasu 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Zápas medzi Senicou a Sereďou sa skončil nepopulárnou bezgólovou remízou. Nesledovali sme príliš 

atraktívny zápas, šance síce boli, ale nie vyslovene gólové. 
90+2 
Koniec zápasu. 
90+2 
Senica útočí v nadstavenom čase, ale musí sa rýchlo vrátiť dozadu. Morong bol faulovaný, ale Sereď dostáva 

výhodu, Morong mal priestor a zakončil sám, oblúčik priletel do Tabordových rukavíc. 
90 
Nadstavený čas: 2 minúty. 
90 
Sereď zahrávala roh, Da Graca loptu odvrátil. Na opačnej strane sa dopredu vyrútil Castaneda, ale Nirennold 

následne poslal veľmi nepresný center. 
89 
Hráči Senice kombinujú na polovici súpera, ale rezultuje z toho len protiútok Serede, loptu má Richnák, nikam 

sa neponáhľa. 
87 
Striedanie v tíme FK Senica: z ihriska odchádza Désiré Ségbé Azankpo, prichádza Victor Nirennold. 
86 
Štandardná situácia aj pre Sereď. Loduha poslal oblúčik do 61-tky, ale Da Graca loptu odhlavičkoval do 

bezpečia. 
85 
Rozohrávka na krátko, Castaneda pristavil loptu Asmahovi, ktorý však loptu napálil len do pred ním stojaceho 

hráča Richnáka. 
84 
Kotula si predkopol loptu, Menich ho fauloval, nasledovať bude priamy kop z nebezpečnej vzdialenosti, tesne 

spoza pokutového územia z pravej strany. 
82 
Baez rozohral štandardku na Adekuoroyea, ktorý skúsil strelu po zemi z diaľky, avšak priestor troch žrdí 

netrafil. 
81 
Ba si vytvoril priestor, jeho prihrávka našla Ventúru, ktorého strelecký pokus bol zrazený na roh. Loduhov 

center do 16-tky však nikto do siete neusmernil, dvaja hráči Serede sa nedohodli a tak loptu nezasiahol nik. 
80 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Nikola Gatarić, prichádza Róbert Richnák. 
79 
Seničania sa snažia narobiť problémy hráčom Serede, síce obliehali bránu, ale zakončiť sa im nepodarilo. Na 

poliacej čiare ostáva ležať Gatarič a už k nemu pribiehajú lekári. 
78 
Krčov ceneter do 16-tky, Deretti sa tlačil do zakončenia, ale bol zablokovaný. 
77 
Gataričov center odvracia spred vlastnej brány Dias. 
76 

https://sport.aktuality.sk/c/363656/nazivo-fk-senica-skf-sered/


Pred nami je posledná štvrťhodina zápasu, uvidíme nejaký gól? Útočí Sereď, Baez vymyslel peknú prihrávku 
na Moronga, hostia zdá sa preberajú opraty do svojich rúk. 

74 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Ľubomír Ulrich, prichádza Chris Marlon Ondong-Mba. 
74 
Žltú kartu dostáva Martin Sus (ŠKF iClinic Sereď). 
73 
Baez našiel na ľavom krídle Moronga, ktorý ihneď prihrával do 16-tky, tam si už zbiehal Baez a narobil 

problémy senickým hráčom, nasleduje roh. 
Dnešné stretnutie sleduje 856 divákov. 
71 
Striedanie v tíme FK Senica: z ihriska odchádza Zezinho, prichádza Jakub Krč. 
70 
Domáca kombinácia viazne, prihrávky sú prevažne na vlastnej polovici. 
69 
Kotulov center do 16-tky, tam boli ale len dvaja hráči Serede, ktorí loptu odpratali do bezpečia. 
68 
Ulrich našiel presnou prihrávkou pod seba Baéza, ktorý sa oprel do lopty, tesne minul ľavú žrď. 
67 
Gataričov strieľaný center presvišťal popred bránu a kopať sa bude od brány Tabordu. 
65 
Azankpo to skúšal individuálne, ale Ba voči nemu vystúpil a zblokoval jeho prihrávku. 
64 
Sereď podnikla rýchly protiútok, lopta smeruje na Baéza, ktorý odcentroval do pokutového územia, avšak 

Morong sa k lopte nedokázal dostať. 
63 
Baez fauloval Zezinha a štandardku majú aj Záhoráci.Center do 16-tky odvrátený. 
62 
Sereď zahrávala priamy kop, Gatarič to skúšal strelou, ale veľmi nepresnou. 
61 
Loduha bude po Asmahovom nešetrnom zákroku potrebovať lekárske ošetrenie. 
60 
Žltú kartu dostáva Patrick Asmah (FK Senica). 
60 
Uvidíme, či striedajúci hráči prinesú čerstvý vietor a či sa dočkáme aj gólu, ktorý by zápasu určite prospel. 
59 
Striedanie v tíme FK Senica: z ihriska odchádza Erik Otrísal, prichádza Marko Tesija. 
58 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Filip Pankarićan, prichádza Aldo Baéz. 
57 
Azankpo na Kotulu, nasleduje center do 16-tky, kde si zbiehal Castaneda, no hosťujúca obrana túto situáciu 

zvládla. 
56 
Kotula posiela vysoký center do 16-tky, kde je Azankpo a Deretti, ktorý narazil do Nwolokora, ten situáciu ale 

dokázal vyriešiť, aj keď domáci si pýtali pokutový kop. 
55 
Žltú kartu dostáva Filip Pankarićan (ŠKF iClinic Sereď). 
55 
Deretti sklepáva Azankpovi, ale nasleduje len ďalšia nepresnosť na domácej strane. Ani Pankaričanovi 

nevyšla prihrávka na Moronga, opäť množstvo nepresností na ihrisku. 
53 
Kolmá prihrávka na Ulricha, ten vpravo našiel Loduhu, ktorý rozmýšľal čo s loptou v 16-tke, napokon ju 

prestrčil pomedzi dvoch senických hráčov, ale tam sa jej nikto v bielom drese neujal. 
51 
Zezinho už loptu pri postrannej čiare nestihol, avšak Senica zostáva pri lopte. 
50 
Žltú kartu dostáva Tidiane Djiby Ba (ŠKF iClinic Sereď). 
50 
Loduhova prihrávka smerovala za obranu, ale Asmah ju dokázal zachytiť. Morong napáda gólmana Tabordu a 

ten loptu posiela len za postrannú čiaru. 
49 
Po autovom vhadzovaní Kotulu Castaneda sklepával loptu Derettimu, no ten stál v postavení mimo hry. 
48 
Castaneda faulovaný na poliacej čiare, rozohrávka na dvakrát, napokon sme videli osobný súboj Derettiho a 

Susa, po ktorom sa píska faul. 
46 



Výkop druhého polčasu obstarala Sereď, dlhá lopta hľadala vpredu Moronga, ktorému sa nepodarilo presadiť 
a tak to skúša Gatarič. 

46 
Začal sa druhý polčas. 
V prvom polčase sme gól nevideli, taktiež ani hra veľmi nenadchla, nechajme sa ale prekvapiť, čo si pre nás 

oba tímy prichystajú v druhom polčase, ktorý sa začne približne o 18:04. 
45+2 
Prvý polčas sa skončil. 
45+2 
Castaneda centroval do 16-tky, jeho center upratal Menich. 
45+1 
Loduha si vybral Pankaričana, jeho strelecký pokus spoza pokutového územia však míňa Tabordovu bránu. 
45 
Zezinho zobral loptu súperovi, ale neprihral presne do 16-tky. V prvom polčase sa bude hrať ešte dve minúty. 
45 
Pankaričanov center odvrátený, protiútok domáceho tímu, ale dobre sa vrátil Ventúra a priťukol loptu 

Nwolokorovi. 
44 
Morong našiel na pravej strane Loduhu, ktorého prízemný center bol zrazený na roh. 
43 
Medzišestnástková hra pokračuje, zatiaľ nevidíme príliš atraktívny duel. 
42 
Azankpov individuálny prienik nebol úspešný, navyše sa tento hráč previnil útočným faulom. 
41 
Síce rýchla akcia Serede, ale nepresná, Morong nedokázal prešprintovať Otrísala a k lopte sa nedostal. 
40 
Azankpovu centrovanú loptu odvracia Menich a pri lopte zostane Sereď, ktorá začína mať opticky viac z hry. 
39 
Loduha s Gataričom kombinujú na malom priestore, ale Sereď je vytláčaná na vlastnú polovicu, je to príliš 

opatrné. 
38 
Zatiaľ je to taký remízový zápas, gól sme nevideli, uvidíme, či sa to v najbližších minútach zmení. 
37 
Otrísal vystúpil voči Ventúrovi a zobral mu loptu, domáci však pri rozohrávke loptu rýchlo strácajú. 
36 
Hostia odvrátili centrovanú loptu Diasa z poliacej čiary a mohli ísť dopredu, je to ale pomalé. 
35 
Ďalšie ošetrovanie na štadióne v Senici, tentokrát je na trávniku Petshi. 
34 
Deretti našiel Asmaha, ktorý to skúšal individuálne, čo sa napokon nevyplatilo. 
33 
Menich sa nedostal cez Azankpa, ktorému nabiehal Otrísal a po jeho prihrávke ohrozil Nwolokora, ten bol ale 

pozorný. 
32 
Dvojica Gatarič – Asmah si nič nedaruje, zatiaľ sa to obíde bez kartového trestu. 
31 
Ulrich sa snažil prejsť cez Kotulu, podarilo sa mu odcentrovať, ale na center si nabehol len brankár Taborda. 
30 
Nwolokor pomáha svojím spoluhráčom s rozohrávkou, Gatarič prihrával Morongovi, ten sa ale zásluhou nie 

príliš ideálneho spracovania do šance nedostal. 
29 
Sereď rozvinula sľubnú akciu, no napokon sa do zakončenia nedostala a je vytlačená na vlastnú polovicu. 
28 
Hra sa teraz prelieva zo strany na stranu, vidíme aj dosť nepresností a strát lôpt. 
27 
Castaneda síce o loptu prišiel, ale Sereď sa tiež ďaleko nedostala po tom, čo sa nepresadil Morong. 
25 
Kotula centroval do 16-tky, Azankpo zakončoval z prvej veľmi nebezpečne k bližšej žrdi, Nwolokor jeho pokus 

vytesnil na roh, po ktorom Azankpo opäť nebezpečne zakončoval najprv hlavou, potom z otočky. 
24 
Pankaričan to skúšal individuálne, následne sa rozhodol hľadať spoluhráčov, ale prihrávku poslal do územia 

nikoho. Akcia hostí pokračuje, strieľa Ulrich, po ňom Morong, Taborda jeho pokus dokázal pokryť. 
22 
Pankaričan mohol využiť chybu v defenzíve Senice, ale Ulrich nebol dostatočne rýchly a Taborda bol pri lopte 

skôr. 
21 



Asmahovu centrovanú loptu do 16-tky hostia odvrátili, následne sa píska proti Senici a to je príležitosť pre 
Sereď na zaútočenie. Ventúra však nedokázal loptu ideálne spracovať a Sereď sa sama vytláča na vlastnú 
polovicu. 

19 
Gataričov strelecký pokus z diaľky, Taborda však bol pozorný a zakročil pri pravej žrdi. 
19 
Hostia idú dopredu postupnými prihrávkami, Ventúra centroval do 16-tky na Moronga, Taborda zneškodnil 

jeho hlavičkové zakončenie. 
18 
Deretti dobiedzal v pokutovom území, napokon sa ale píska proti domácim. 
16 
Zezinho sa nedostal cez Gatariča a musí sa rýchlo vrátiť späť. Hra musí byť opäť prerušená po tom, čo sa na 

trávniku ocitol Otrísal. 
14 
Asmah si postrážil pohyb Gatariča a nasledovať bude odkop od Tabordovej brány, ktorý však ostáva sedieť 

na trávniku a bude musieť byť ošetrený. 
13 
Do zakončenia sa tlačil Ba, napokon je z toho len autové vhadzovanie. Hostia sa snažili zakombinovať na 

malom priestore, no Gatarič o loptu prišiel. 
12 
Pri lopte sú opäť domáci, ktorí si prihrávajú na svojej polovici, Azankpo však o loptu prišiel, Ulrich sa snažil 

nájsť Moronga a uvidíme prvý sereďský roh. 
10 
Loduha rozohral priamy kop na Ulricha, ktorý postupoval sám, napokon ale nič nevymyslel. 
9 
Gatarič sa snažil pred 16-tkou nájsť Ulricha, proti bol Petshi, ktorý ale fauluje a Sereď má k dispozícii 

štandardku. 
8 
Domáci rozvíjajú svoju ďalšiu akciu postupnými prihrávkami, Sus im loptu berie a dopredu tak ide Sereď, 

Ventúra kombinuje s Ulrichom, dobre sa vrátil Kotula. 
7 
Zezinhovi zobral loptu Morong, následne strieľal spoza 16-tky Ulrich, Taborda musel ísť na zem, ale bez 

problémov zakročil. 
5 
Otrísal sa vrátil a zastavil akciu Gatariča. Seničania začínajú sebavedomo, určite im pomohol aj nedávny 

výsledok zo Slovnaft Cupu, keď zvíťazili nad Dunajskou Stredou vysoko 5:1. 
4 
Petshi prihral Azankpovi, ten to skúsil spoza 16-tky, ale Nwolokor nemal žiadne problémy jeho strelu 

zneškodniť. 
3 
Zezinho kolmicou vysunul Derettiho, ktorý si zbiehal do 16-tky, po zákroku Ba sa ocitol na trávniku, hlavný 

rozhodca penaltu pískať nebude. 
2 
Na druhej strane sa Pankaričan ďaleko nedostal, zastavil ho vracajúci sa Castaneda. 
1 
Domáci okamžite nakopávajú loptu na útočnú polovicu, Otrísal napriahol z veľkej vzdialenosti, jeho pokus 

zblokoval Ventúra. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
FK Senica: Taborda – Da Graca, Otrísal (C), Dias – Kotula, Petshi, Zezinho, Asmah – Azankpo, Deretti, 

Castaňeda. 
Náhradníci: Vorel – Krč, Nirennold, Tesija, Kováč, Solano, Cuadros. 
ŠKF iClinic Sereď: Nwolokor – Loduha, Ba, Menich, Sus – Adekuoroye, Ventúra – Ulrich, Pankarićan, Gatarić 

– Morong (C). 
Náhradníci: Penksa – Mečiar, Hučko, Baéz, Richnák, Subotić, Ondong-Mba. 
Rozhodca: Dohál – Hancko, Vitko. 
V rámci 13. kola Fortuna ligy sa proti sebe postavia FK Senica a ŠKF iClinic Sereď. Zápas má úvodný výkop 

naplánovaný na 17:00 na futbalovom štadióne v Senici a povedie ho rozhodcovská trojica Dohál, Hancko, Vitko. 
SENICA pozitívne prekvapila v uplynulom kole Slovnaft Cupu, keď papierového favorita z Dunajskej Stredy 

rozstrieľala 5:1 a postúpila už do štvrťfinále. V lige sa jej však vôbec nedarí a po dvanástich zápasoch jej patrí 
posledné 12-te miesto so siedmimi bodmi, o skóre za Zlatými Moravcami. V minulom kole Seničania prehrali v 
Trnave 1:4. 

SEREĎ je nováčikom aktuálnej sezóny a nepočína si vôbec zle, drží sa v pokojných vodách tabuľky a 
poškuľuje po prvej šestke. Aktuálne je siedma so šestnástimi bodmi, o skóre za Podbrezovou. V minulom kole 
Sereď zvíťazila doma nad Ružomberkom 3:1, čo ju určite povzbudilo a uvidíme, aký výkon dnes predvedie. 

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



Strelci / Asistencie 
Victor Nirennold V. Nirennold / Désiré Ségbé 

Azankpo D.S. Azankpo 
88’ 

80’ Nikola Gatarič N. Gatarič / Róbert Richnák R. Richnák 
74’ Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich / Mba, Chris Ondong Marlon 

Mba, Chris Ondong Marlon 
74’ Martin Sus M. Sus 
Jakub Krč J. Krč / Jose Luis Zezinho J.L. 

Zezinho 
72’ 

Patrick Asmah P. Asmah 60’ 
Marko Tešija M. Tešija / Erik Otrísal E. Otrísal 59’ 
58’ Filip Pankaričan F. Pankaričan / Aldo Baez A. Baez 
55’ Filip Pankaričan F. Pankaričan 
51’ Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba 
Držanie lopty 53% 47% 
Strely na bránu 4 5 
Strely mimo bránu 3 7 
Priame kopy 19 16 
Rohové kopy 1 5 
Ofsajdy 0 1 
Vhadzovania 21 18 
Brankárske zákroky 5 4 
Výkopy 10 9 
Fauly 16 18 
Brankári 
Federico Taborda F. Taborda David Nwolokor D. Nwolokor 
Základné zostavy 
Kay Kay Erik Otrísal E. Otrísal Roberto Dias R. Dias Juraj Kotula J. Kotula Sacha Petshi S. Petshi Jose Luis 

Zezinho J.L. Zezinho Patrick Asmah P. Asmah Jean Deretti J. Deretti Désiré Ségbé Azankpo D.S. Azankpo Frank 
Castaneda F. Castaneda 

Matej Loduha M. Loduha Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Jozef Menich J. Menich Martin Sus M. Sus Bankole 
Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Denis Ventúra D. Ventúra Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich Filip Pankaričan F. 
Pankaričan Nikola Gatarič N. Gatarič Adam Morong A. Morong 

Diego Cuadros D. Cuadros Alan Kováč Al. Kováč Jakub Krč J. Krč Victor Nirennold V. Nirennold Naren 
Solano N. Solano Marko Tešija M. Tešija Vojtěch Vorel V. Vorel 

Aldo Baez A. Baez Tomáš Hučko T. Hučko Martin Mečiar M. Mečiar Mba, Chris Ondong Marlon Mba, Chris 
Ondong Marlon Pavol Penksa P. Penksa Róbert Richnák R. Richnák Nemanja Subotič N. Subotič 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy FK Senica 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
5 : 1 23.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 1 20.10.2018 
FK Senica Senica 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 10.10.2018 
FK Senica Senica 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 2 6.10.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 2 29.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



MŠK Žilina Žilina 
5 : 0 22.9.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 2 15.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Slovan Hlohovec Hlohovec 
1 : 2 5.9.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 1 25.8.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 18.8.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 1 11.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
ŠK VEGUM Dolné Vestenice Vestenice 
0 : 5 8.8.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 0 4.8.2018 
FK Senica Senica 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Baník Ostrava Ostrava 
6 : 0 30.6.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 3 27.6.2018 
FC Petržalka Petržalka 
FK Senica Senica 
1 : 0 26.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 22.5.2018 
FK Senica Senica 
FC Nitra Nitra 
5 : 2 19.5.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 0 12.5.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FK Senica Senica 
3 : 1 5.5.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 2 28.4.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.4.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
3 : 1 14.4.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 2 7.4.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 



2 : 2 31.3.2018 
FK Senica Senica 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 16.3.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 1 10.3.2018 
FC Nitra Nitra 
FK Senica Senica 
1 : 0 3.3.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 2 18.2.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Gyirmot FC Gyirmot FC 
2 : 3 10.2.2018 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
2 : 1 20.1.2018 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
FK Senica Senica 
1 : 0 13.1.2018 
OFK Dunajská Lužná Lužná 
FK Senica Senica 
1 : 1 9.12.2017 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 0 2.12.2017 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 0 25.11.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.11.2017 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
4 : 1 5.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 2 28.10.2017 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
0 : 3 21.10.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 14.10.2017 
FK Senica Senica 
FK Senica Senica 
1 : 3 23.9.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 20.9.2017 
FK Senica Senica 
MFK Spartak Medzev Medzev 
2 : 1 13.9.2017 
FK Senica Senica 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
2 : 2 26.8.2017 
FK Senica Senica 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 



FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 29.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 20.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 15.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 2 24.9.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 4 17.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 10.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
OFK Malženice Malženice 
2 : 1 6.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 1.9.2017 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 0 27.8.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 6 19.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 13.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 4 9.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Inter Bratislava Inter 
2 : 1 5.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 13. kolo 
1 
X 
2 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 
AS Trenčín Trenčín 
(0:0, 1:0) 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 2 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:1, 0:1) 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(0:0, 2:1) 
FK Senica Senica 
0 : 0 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
(0:0, 0:0) 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 
MŠK Žilina Žilina 
(0:2, 0:0) 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
17:00 
28.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
2.95 3.40 2.25 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Nepreseďte víkend doma v obývačke: Aj takéto akcie môžete zažiť v našom 

meste 
[27.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/nepresedte-vikend-doma-v-obyvacke-aj-taketo-akcie-mozete-zazit-v-nasom-
meste-312999 

 
 

Víkend je tu a núka sa tak možnosť zrelaxovať a odreagovať sa. Poslúžiť na to môžu aj akcie, ktoré sa konajú 
v Spišskej a ktoré sme vybrali medzi tie naj. 

http://spisska.dnes24.sk/nepresedte-vikend-doma-v-obyvacke-aj-taketo-akcie-mozete-zazit-v-nasom-meste-312999
http://spisska.dnes24.sk/nepresedte-vikend-doma-v-obyvacke-aj-taketo-akcie-mozete-zazit-v-nasom-meste-312999


Spišská burza starožitností a kuriozít 
27. októbra 2018 od 8:00, trhovisko / sídlisko Východ 
V sobotu si prídu na svoje milovníci retro kúskov či rôznych zberateľských predmetov. Na starom trhovisku sa 

uskutoční pravidelná Spišská burza starožitností a kuriozít, kde môžete predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti 
a predmety minulých čias. 

Deti na hokej 
27. októbra 2018 o 15:00, Zimný štadión 
Slovenský zväz ľadového hokeja a Hokejový klub SNV pripravil pre všetky deti, ktorým sa páči hokej a 

korčuľovanie, zábavné popoludnie na zimnom štadióne. Okrem množstva zábavy čaká na deti aj občerstvenie, 
drobné darčeky či diplom. Príde aj Vĺčik Gooly. 

Keď draka bolí hlava 
27. októbra 2018 o 17:00, kino Mier 
Barborka s Tomikom trávia prázdniny u babičky a deda v kováčskej dielni pod Dračou skalou, kde zo všetkých 

síl pracuje aj netradičný pomocník dvojhlavý dráčik Čmoudík. Raz, keď sa deti chystajú prespať v jaskyni 
spoločne s dráčikom, objavia na stene jaskyne starú mapu a Čmoudík, ktorého jedna hlava hovorí po česky a 
druhá po slovensky, začína rozprávať napínavý príbeh. 

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

Vladimírov, satirickým a humorným spôsobom zachytáva volebné peripetie slovenských zemanov v polovici 19. 
storočia. V sobotu večer si môžete v podaní hercov spišského divadla vychutnať brilantnú komédiu o tom, že aj 
vo voľbách na konci bič plieska. 

Nedeľný kreatívny ateliér 
28. októbra 2018 od 13:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivé dielne pre rodiny s deťmi, veľkých i malých, zamerané na rôznorodé výtvarné a remeselné techniky. V 

prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť. 
Kráska a netvor 
28. októbra 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
V nedeľu popoludní si prídu na svoje tí najmenší. Režisér Peter Palik pripravil pre Spišské divadlo ďalší 

pôvabný rozprávkový príbeh, ktorý zdramatizoval na motívy rozprávky Kráska a zviera. Romantický príbeh v sebe 
skrýva veľkú metaforu života, že skutočná krása človeka nie je v jeho zovňajšku, ale je ukrytá v jeho srdci. 

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

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v nedeľu podvečer. 
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] 

 
 

18. Po vzniku Československa boli v Kežmarku snahy o vytvorenie Spišskej 

republiky 
[27.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20945261/po-vzniku-ceskoslovenska-boli-v-kezmarku-snahy-o-vytvorenie-
spisskej-republiky.html 

 
 

Historik Mikuláš Lipták: Dedo Hefty bol rebel. 
Spomienky historika na slávneho deda 
(4 fotografie) 
KEŽMAROK. Koniec prvej svetovej vojny, rozpad rakúsko-uhorskej monarchie, snahy národov o sebaurčenie, 

takéto podhubie mal vznik Československej republiky. 
V tom čase vyvinuli mimoriadnu aktivitu aj spišskí Nemci. 
Prečítajte si tiež:Nová Československá republika sa na východe nerodila ľahko 
V čase, keď vznikol spoločný štát Čechov a Slovákov, prišli na sklonku roka 1918 s myšlienkou založenia 

Spišskej republiky. 
Značnú aktivitu spomedzi spišských Nemcov vyvinul redaktor Karpathen - Post Gyula Ándor Hefty z 

Kežmarku. 
„Stará mama aj mama vždy o starom otcovi hovorila v dobrom. Žil a bojoval za vyššie ideály. Bol preto v 

očiach vrchnosti často rebelom a ostalo mu to celý život,“ zaspomínal Mikuláš Lipták z Kežmarku. 
Historik, vydavateľ a publicista vidí v sebe veľa spoločných vlastností s Gyulom Heftym. Najvýraznejší je zápal 

pre prácu. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20945261/po-vzniku-ceskoslovenska-boli-v-kezmarku-snahy-o-vytvorenie-spisskej-republiky.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20945261/po-vzniku-ceskoslovenska-boli-v-kezmarku-snahy-o-vytvorenie-spisskej-republiky.html


A práve on nám priblížil okolnosti vzniku jednej veľkej myšlienky, ako aj život jedného z jej podporovateľov. 
Spišská identita 
Na Spiši sa od 13. storočia udržiavala myšlienka autonómie so spišským grófom, druhým po kráľovi. 
Spišský hrad ako centrum tunajšej svetskej vrchnosti, Spišská Kapitula ako jeho duchovné centrum, neskôr 

Levoča, to všetko bolo v minulosti samostatné. 
Prečítajte si tiež:Prezidenti, ktorí štyridsať rokov písali dejiny komunistického Československa 
„Spiš bol dlhé stáročia jedným nedeliteľným celkom. Pre ľudí bývajúcich na tomto území to bola spišská 

identita. Dnes by sme tomu povedali lokálpatriotizmus. Toto vnímanie je prítomné dodnes u Karpatských 
Nemcov, ktorí boli v rámci Benešových dekrétov násilne vysťahovaní po 2. svetovej vojne. Spišský patriotizmus 
bol v časoch vzniku ČSR podporovaný aj rôznymi organizáciami,“ priblížil historik Lipták. 

V týchto turbulentných časoch sa začal aktivizovať jeho starý otec Hefty. 
Liptákov praprastarý otec Ándor Hefty pochádzal z Glarusu, zo Švajčiarska. Nezávislé kantóny v tejto krajine, 

ktoré profitovali z poľnohospodárstva, prírodných krás a kultúrnych pamiatok, boli inšpiráciou aj pre redaktora 
Karpathen-Post. 

„Z deda urobili maďaróna“ 
Gyula Hefty bol vášnivý horolezec, lyžiar, turista, historik, mal rád kultúru, bol učiteľom dejepisu. 
Myšlienka autonómneho Spiša v rámci ČSR bola pre neho aktuálna a živá. 
((piano)) 
„Starý otec si vedel predstaviť, že cez Karpathen - Post by mohol spropagovať myšlienku autonómnosti Spiša. 

V tom čase vznikali rôzne národné rady zastrešujúce iné národnosti žijúce na území Slovenska. Tak to bolo aj v 
prípade hornouhorských nemeckých rád. Ich predstavitelia vyhlasovali, že Spišiaci majú nemecký jazyk, uhorské 
srdce a žijú na Slovensku. V nemčine sa vtedy slovo maďarský a uhorský označovalo jedným pomenovaním, 
nebol v tom rozdiel. Vtedajší politici a neskôr aj niektorí historici tak urobili z môjho starého otca maďaróna,“ 
uviedol Lipták. 

Dva dátumy vyhlásenia 
Hefty koncom roka 1918 vycestoval doBudapešti a stretol sa tam s niekoľkými vládnymi činiteľmi, aj s 

Milanom Hodžom. 
Žiadal rešpektovanie svojráznosti Spiša, splnenie základných administratívnych, národnostných, kultúrnych a 

spoločenských požiadaviek v rámci ČSR. Ak by to nemeckým Uhrom nesplnili, tak vyhlásia Spišskú republiku. 
Hefty telegrafoval domov, aby zverejnili v Karpathen - Post, že síce Hodža niečo prisľúbil, ale nie všetko, čo 

žiadali. Preto je situácia taká, že treba vyhlásiť Spišskú republiku. 
Udialo sa to 7.decembra 1918. Republika mala byť vyhlásená v Spišskej Novej Vsi, potom to zhromaždenie 

presunuli do Kežmarku. 
Niektorí historici píšu, že bola vyhlásená 9. decembra 1918. Druhí tvrdia, že bola vyhlásená 19. decembra. 
„Druhý dátum je nezmyslom. Už 18. decembra bolo v Kežmarku československé vojsko i talianske komando a 

bolo vyhlásené stanné právo. Ja som zatiaľ nenašiel žiaden písomný dôkaz, že by bola Spišská republika 
vyhlásená. Pravdepodobne vyhlásená nebola, ale nemôžem to zatiaľ tvrdiť na sto percent. Pre dve chystané 
prednášky na túto tému to ešte dôkladne preverím. Najneskôr 24. novembra na konferencii Spišského 
dejepisného spolku v Levoči to už budem vedieť,“ tvrdí Heftyho vnuk. 

Ak by aj republika vyhlásená bola, trvala by týždeň vzhľadom na vyhlásené stanné právo. 
Heftyho uväznili 
Po týchto snahách skončil Gyula Hefty vo väzení. Obvinili ho z velezrady. Napísal svojmu vyšetrovateľovi list, 

že sa pred časom oženil, že jeho manželka je v treťom mesiaci a už schudla vyše desať kíl. Trápi sa, že on je 
uväznený. Bojí sa o ňu. 

Sľúbil, že nebude agitovať, aby ho pustili, že aj pán župan Ruman môže potvrdiť, že je spoľahlivý. Jeho 
žiadosti vyhoveli a 4. marca ho prepustili. 

„Starý otec bol rebel. Nedal si pokoj a vo väzení skončil znova. Skončil tam aj počas druhej svetovej vojny, 
keď pôsobil v Tatrách ako obchodný riaditeľ tatranských kúpeľov a nepáčilo sa mu, ako Hitlerjugend ničí naše 
krásne Tatry a ruší jeho turistov. Napísal protestný list a skončil vo väzení. Potom prišli komunisti, chceli Tatry 
znárodňovať a zasa bol uväznený. Preto sa s mojou starou mamou rozišiel, nechcel rodinu ohrozovať a po istom 
čase odišiel do Rumunska – Sedmohradska. Babka s ním udržiavala kontakt. Stále ho mala rada. Vravievala, že 
to bol dobrý a láskavý človek,“ zaspomínal na dedov osud Kežmarčan. 

Pohnutá rodinná história 
Mikuláš Lipták sa do kontaktu s pohnutou rodinnou históriou dostal až ako dospelý človek. Jeho matka 

vyrastala v atmosfére pohnutých čias. 
V rodine sa hovorilo po nemecky a československé štátne občianstvo rodina získala až v roku 1953. Dedo 

Hefty zomrel v roku 1957, v ktorom sa narodil Mikuláš Lipták. 
„Naši sa báli, že ako dieťa by som mohol niečo z rodinnej histórie vytárať a boli by sme znovu ohrození. Až po 

revolúcii v ’89. som sa začal o to viac zaujímať,“ vysvetlil. 
Snahy starého otca nevníma ako zlý nápad. Podľa neho, ak by bola československá vláda trocha 

prezieravejšia, mohla by súhlasiť s nejakou autonómnou oblasťou v rámci krajiny, ktorej by sa mohlo dobre dariť, 
v prospech oboch. 

„Spiš má bohaté prírodné a kultúrne bohatstvo. Pre turistov je tu raj. Na Spiši spolunažívali viaceré etniká. 
Dobre spolu vychádzali, navzájom sa obohacovali. Tak si myslím, že to nebol až taký zlý nápad. No v tom čase 
vláda chcela profitovať z toho, čo tu bolo dobré, ale ty – Spiš, až tak veľmi nevyčnievaj,“ zamyslel sa Lipták. 

[Späť na obsah] 



 
 

19. Hokejisti sa dotiahli na vedúce Michalovce 
[27.10.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20947724/hokejisti-sa-dotiahli-na-veduce-michalovce.html 

 
 

Martinu vyšiel úvod aj záver stretnutia v Humennom a pripísal si na svoje konto dvanástu výhru v sezóne. 
MHK Humenné – HK Martin 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) 
HUMENNÉ. Naši v 6. min využili presilovku o dvoch hráčov a keďže boli i v ďalšom priebehu prvej tretine 

dostatočne efektívni, do šatní odchádzali s trojgólovým náskokom. Druhá časť však patrila domácim, ktorí mali 
viac z hry, a keď v 36. min počas početnej výhody piatich proti trom znížili na 3:4, bolo zas všetko otvorené. 
Záverečné dejstvo už Turčania po taktickej stránke zvládli veľmi dobre, dokázali otupiť snahu súpera a v 
koncovke súboja ho definitívne zlomili dvomi gólmi. Aj druhé stretnutie tímov, ktoré sa pred sezónou od základov 
prebudovali, tak skončilo víťazstvom HK Martin. Naši sa tak po prehre Michaloviec v Topoľčanoch bodovo dotiahli 
na lídra tabuľky. 

Góly: 24:35 Baláž (Bylina, Ondrej), 25:10 Petráš (Krempaský, Vrábeľ) a 35:46 Babynets (Pavúk, Ondrej), 
resp. 5:59 Langhammer (Markovič, Zeliska), 7:35 Oravec (Dírer, Zeliska), 19:00 Rudzan (Rusina, Rechtorík), 
34:44 Poliaček (Brezniak, Jurášek), 55:59 Poliaček (Brezniak, Jurášek) a 56:23 Zeliska (Rusina).Strely: 39:28. 
Vylúčení : 6:7. Presilovky : 1:1. Oslabenia : 0:1. Rozhodcovia : Korba – Wolf, Gavalier. Diváci : 630. 

HUMENNÉ: Sidor – Ondrej, Buraľ, Pavúk, Mačkovič, Michalčin, Krempaský, Kamenický, Šiňanský – 
Solomončak, Bylina, Baláž – Vaško, Babinets, Fedorko – Jokeľ, Vrábeľ, Petráš – Markuš, Duhoň.MARTIN: Bernát 
– Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec – Markovič, Langhammer, Rudzan – Poliaček, Jurášek, 
Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Rechtorík, Barto, Brveník. 

Róbert Spišák, tréner Martina: - Mužstvu vyšiel úvod, počas ktorého sme po dobre rozbehnutých protiútokoch 
dokázali zvládnuť aj ich finálnu fázu. Domáci však napriek nepriaznivému vývoju zostali aktívni a v prostrednej 
tretine sa vrátili do zápasu. V tejto fáze duelu sme boli pomalší a predovšetkým v obrannom pásme robili chalani 
veľmi zlé rozhodnutia a viackrát nás od najhoršieho zachránil brankár Bernát. V záverečnej časti aj vďaka našej 
zlepšenej hre už Humenné nedokázalo byť také nebezpečné a náročný súboj sme zvládli. Dnes o našom 
víťazstve rozhodlo to, že na tlak domácich mužstvo dokázalo reagovať gólmi. Pozícia v tabuľke nás teší, ale 
veľmi ju rozoberať nebudeme. Predovšetkým sa sústredíme na to, aby tím, ktorí sme začali budovať len počas 
tohto leta, výkonnostne napredoval. Stále sme len na začiatku nášho snaženia. 

Ostatné výsledky 13.kola: Topoľčany – Michalovce 2:1, HC Bratislava – Spišská Nová Ves 3:4 SN, Považská 

Bystrica – Skalica 2:3, Dubnica – Trnava 4:2, Prešov – Nové Zámky B 4:2 . 
1. Michalovce 14 11 1 1 1 76:23 36 
2. Martin 14 10 2 2 0 61:27 36 
3. Skalica 14 7 5 1 1 76:36 32 
4. Dubnica 15 10 0 1 4 67:36 31 
5. Topoľčany 14 7 3 1 3 48:32 28 
6.HC Bratislava 13 5 0 5 3 43:35 20 
7. Humenné 14 5 1 1 7 57:50 18 
8. Sp. N. Ves 14 4 3 2 5 36:44 17 
9. P. Bystrica 13 3 2 3 5 38:45 16 
10. Trnava 13 3 0 1 9 34:55 10 
11. Prešov 14 2 1 0 11 35:65 8 
12. Nové Zámky B 14 0 0 0 14 16:123 0 
SR 8 2 0 0 6 18:34 6 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Rýchly gól Gladiátorom nepomohol 
[27.10.2018; mytrnava.sme.sk; Trnava / Šport; 00:00; Stanislav Cibulka] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/20947740/rychly-gol-gladiatorom-nepomohol.html 

 
 

V piatok pokračovalo ďalšie kolo 1. hokejovej ligy. 
13. KOLO 
Dubnica - Trnava 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) 

https://myturiec.sme.sk/c/20947724/hokejisti-sa-dotiahli-na-veduce-michalovce.html
https://mytrnava.sme.sk/c/20947740/rychly-gol-gladiatorom-nepomohol.html


Hostia Dubničanov zaskočili Hrbáčikovým gólom už v 1. minúte. Domáci pridali, po nevyužite presilovke sa 
dočkali vyrovnania v 8. minúte, kedy mieril presne Krajči. V 11. minúte trafil do siete parádne obranca Jarábek a 
domáci viedli 2:1. 

V druhej tretine sa hral vyrovnaný duel, šance boli na oboch stranách, no keď obe mužstvá nevyužili 
presilovky, stav sa nemenil. Dubnica v závere tretiny nevyužila ani štvorminútovú presilovku. 

Trnave sa nedarilo vyrovnať, a tak v 50. minúte Kútny zvýšil na 3:1. Dubnica vedenie kontrolovala a tesne po 
nevyužitej presilovke dal Kokavec v 59. min štvrtý gól - 4:1. 

Góly: 8. Krajči, 11. Jarábek, 50. Kútny, 59. Kokavec – 1. Hrbáčik. 
Vylúčení: 3:7, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 44:24. Divákov: 364. 
TRNAVA: Košút – Klein, Kuna, Housa, Burian, Mikeš, Kiss – Hrbáčik, Valo, Hudec – Lukačovič, Klema, 

Ševčík – Škokor, Lindeman, Olša – Ftáčnik, Lavrenov, Ibolya. 
Ostatné výsledky 13. kola: Humenné – Martin 3:6 (0:3, 3:1, 0:2), Topoľčany - Michalovce 2:1 (1:0, 0:0, 1:1), 

HC Bratislava – Spišská Nová Ves 3:4sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0), Považská Bystrica – Skalica 2:3 (0:0, 0:2, 2:1), 

Prešov – Nové Zámky B 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). 
Tabuľka: 
1. 
Michalovce 
14 
11 
1 
1 
1 
76:23 
36 
2. 
Martin 
14 
10 
2 
2 
0 
61:27 
36 
3. 
Skalica 
14 
7 
5 
1 
1 
76:36 
32 
4. 
Dubnica 
15 
10 
0 
1 
4 
67:36 
31 
5. 
Topoľčany 
14 
7 
3 
1 
3 
48:32 
28 
6. 
Bratislava 
13 
5 
0 
5 
3 



43:35 
20 
7. 
Humenné 
14 
5 
1 
1 
7 
57:50 
18 
8. 
Spiš. N. Ves 
14 
4 
3 
2 
5 
36:44 
17 
9. 
P. Bystrica 
13 
3 
2 
3 
5 
38:45 
16 
10. 
Trnava 
13 
3 
0 
1 
9 
34:55 
10 
11. 
Prešov 
14 
2 
1 
0 
11 
35:65 
8 
12. 
N. Zámky B 
14 
0 
0 
0 
14 
16:123 
0 
Program Trnava - 14. kolo, streda 31. októbra o 17.30 hod.: Trnava - Topoľčany. 15. kolo, piatok 2. novembra 

o 17.30 hod.: Humenné - Trnava. 16. kolo, nedeľa 4. novembra o 17.00 hod.: Považská Bystrica - Trnava. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Kniha o bábkach, ktoré liečia dušu, pomôže chorému Jurkovi 
[27.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20947818/kniha-o-babkach-ktore-liecia-dusu-pomoze-choremu-jurkovi.html 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20947818/kniha-o-babkach-ktore-liecia-dusu-pomoze-choremu-jurkovi.html


 
 

Krstným otcom bol Ján Gáll Zlatý Ámos 2018 
Smižany: Ela a jej kľúče k zázrakom krst knihy 
(7 fotografií) 
SMIŽANY. V piatok podvečer v Smižanoch pokrstili detskú knižôčku z pera Zuzany Almáši Koreňovej. 
Motivátorky a autorky bábok, ktoré liečia dušu a sú určené nielen pre deti, ale aj pre dospelých. 
Knihu ilustrovala kreatívna Smižianka Iveta Košíková. 
Pokrstil ju samotný kráľ Zlatý Ámos 2018 Ján Gáll z Košíc. 
Výťažok z predaja publikácie venovali chorému 9-ročnému Jurkovi zo Smižian. 
Prvý krst knihy sa uskutočnil vo Zvolene, odkiaľ spisovateľka pochádza. Takmer dve tisíc eur putovalo pre 

chorú, 7-ročnú Janku. 
Štedrí Spišiaci 
Ani Spišiaci sa nenechali zahanbiť a ukázali, že majú veľké srdcia. 
Po krste publikácie, ktorú nositeľ titulu Naj učiteľ roka Ján Gáll posypal trblietkami, nasledovala dražba s 

podpismi spisovateľky, ilustrátorky aj Zlatého Ámosa. 
Licitácia začala na 20 eurách a bola z minúty na minútu zaujímavejšia. 
Dobrí ľudia neváhali a pridávali viac a viac. 
Nakoniec sa knihu podarilo predať za 180 eur. 
Samotnej dražbe predchádzal aj predaj originálnych obrazov maľovaných na plátne, ktorých fotokópie zdobia 

aj knihu. 
Ako prezradila Iveta Košíková, obrazy sa predali takmer okamžite. Spolu s peniazmi za vydraženú knihu sa 

suma zastavila na 2 066 eur. 
„Som fascinovaná. Priznám sa, nečakala som to. Verila som, že dobrí ľudia sú, ale tá vyzbieraná suma je 

krásna. Som dojatá, ako sa ľudia zmobilizovali a že nezabudli pomáhať. Pre mňa je to motivácia ísť ďalej a 
pomáhať deťom. Tieto peniaze idú presne tam, kde ich potrebujú,“ zdôraznila Almáši Koreňová. 

„Úžasné a perfektné. Sm rada, že sa niečo také podarilo. Konečná suma za vydraženú knižku bola viac ako 
potešujúca. Veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí prispeli. Je to krásny moment,“ netajila nadšenie ilustrátorka 
knižky Košíková. 

Pomoc pre Jurka 
Malý Jurko zo Smižian trpí detskou mozgovou obrnou, k tomu sa pridávajú aj ďalšie diagnózy. 
Navštevuje špeciálnu školu v Spišskej Novej Vsi. 

Roztomilý chlapček sa s mamkou a starou mamou tiež zúčastnili krstu knihy. 
Mamina po odovzdaní peňazí, ako aj drobných darčekov pre Jurka, bola dojatá. 
„Veľmi pekne všetkým ďakujem,“ krátko uviedla. S darčekov sa tešil aj Jurko, plyšový psík, ktorého dostal sa 

mu ihneď zapáčil. 
Správny čas je práve teraz 
Ela a jej kľúče k zázrakom, útla knižka, pri písaní ktorej sa autorka inšpirovala vlastným životom. 
Ela bola jej mamka, ktorá zomrela veľmi mladá. 
„Často hovorievala, keď príde ten správny čas budeme robiť toto, pôjdeme tam, prežijeme toto…a ten správny 

čas neprišiel, nestihla to. Kedy je ten správny čas? Kedy sme tak správne mladí a tak správne starí na robenie 
rôznych vecí? Práve teraz. Treba žiť naplno. To je odkaz tejto knižky. A vôbec nie je dôležité, čo hovoria tí druhí,“ 
zdôraznila Koreňová. 

Pre Ivetu Košíkovú bolo ilustrovanie knihy premiérové. 
Bola to výzva, pre ktorú sa nadchla. 
Autorka jej dala voľnú ruku a tak jej to išlo ako po masle. 
„Každý príbeh vidíme inak. Zuzanina stará mama piekla perníčky v trblietavej zástere, moja starká piekla 

buchty v tyrkysovej s bielymi bodkami. A tak sú tam obe. Ako keby boli v mojej kuchyni a piekli. A Ela? Keď som 
čakala svojho syna, mala som pripravené aj meno pre dievča. Bola to Ela. Tak mám svojho milovaného syna a 
teraz aj Elu,“ doplnila. 

„Krstným otcom som nikdy nebol. Bola to pre mňa veľká česť. Knihu som si prečítal už pred mesiacom a veľmi 
sa mi páčila. S Elou máme spoločnú chuť pre perníčky a schovávačku,“ prezradil krstný otec. 

„Ľudia veľmi milým a ľudským spôsobom ukázali, že sú dobrí a majú veľké srdcia. Licitácia bola skvelá a tešil 
som sa z každej prihodenej sumy,“ dodal Gáll. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (27. októbra): Petra Vlhová štartuje sezónu, 

Slováci bojujú v Davis Cupe 
[27.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363561/sportove-udalosti-dna-27-oktobra-petra-vlhova-startuje-sezonu-slovaci-
bojuju-v-davis-cupe/ 

https://sport.aktuality.sk/c/363561/sportove-udalosti-dna-27-oktobra-petra-vlhova-startuje-sezonu-slovaci-bojuju-v-davis-cupe/
https://sport.aktuality.sk/c/363561/sportove-udalosti-dna-27-oktobra-petra-vlhova-startuje-sezonu-slovaci-bojuju-v-davis-cupe/


 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. 

TENIS - DAVISOV POHÁR: 
2. kolo play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny: 
13:00 Kližan, Polášek - Mirnyj, Vasilevskij / ONLINE >> 
14:30 Martin Kližan - Jegor Gerasimov / ONLINE >> 
16:00 Norbert Gombos - Alexander Zgirovskij / ONLINE >> 
LYŽOVANIE - SP V ALPSKÝCH DISCIPLÍNACH: 
10:00 Obrovský slalom žien 1. kolo / ONLINE >> 
13:00 Obrovský slalom žien 2. kolo / ONLINE >> 
FUTBAL - SLOVENSKÁ FORTUNA LIGA: 
13. kolo: 
13:45 MFK Ružomberok - AS Trenčín / NAŽIVO >> 
16:00 FC Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava / NAŽIVO >> 
17:00 FK Senica - ŠKF iClinic Sereď / NAŽIVO >> 
17:00 FC Nitra - MŠK Žilina / NAŽIVO >> 
17:00 MFK Zemplín Michalovce - DAC Dunajská Streda / NAŽIVO >> 
FUTBAL - SLOVENSKÁ II. LIGA: 
15. kolo: 
13:30 FK Inter Bratislava - ŠK Odeva Lipany 
13:30 Partizán Bardejov BŠK - FC Lokomotíva Košice 
13:30 FK Dubnica nad Váhom - MFK Skalica 
13:30 MFK Dukla Banská Bystrica - 1. FC Tatran Prešov 
FUTBAL - ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
13. kolo: 
15:00 MFK Karviná - SK Sigma Olomouc 
15:00 FK Mladá Boleslav - Bohemians 1905 
15:00 SFC Opava - 1.FK Příbram 
17:00 FC Fastav Zlín - AC Sparta Praha 
FUTBAL - ANGLICKÁ PREMIER LEAGUE 
10. kolo: 
16:00 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton Wanderers 
16:00 Fulham FC - AFC Bournemouth 
16:00 Liverpool FC - Cardiff City / ONLINE >> 
16:00 Southampton - Newcastle United / ONLINE >> 
16:00 Watford - Huddersfield Town 
18:30 Leicester City - West Ham United 
FUTBAL - ŠPANIELSKA LA LIGA: 
10. kolo: 
13:00 Girona - Rayo Vallecano 
16:15 Athletic Club Bilbao - Valencia CF 
18:30 Celta Vigo - SD Eibar / ONLINE >> 
18:30 Levante UD - CD Leganés 
20:45 Atlético Madrid - Real Sociedad San Sebastian 
FUTBAL - NEMECKÁ BUNDESLIGA: 
9. kolo: 
15:30 Borussia Dortmund - Hertha BSC / ONLINE >> 
15:30 Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg 
15:30 Hannover 96 - FC Augsburg 
15:30 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern Mníchov 
18:30 TSG 1899 Hoffenheim - VfB Stuttgart 
FUTBAL - TALIANSKA SERIE A: 
10. kolo: 
15:00 Atalanta Bergamo - FC Parma 
18:00 Empoli FC - Juventus FC / ONLINE >> 
20:30 FC Turín - ACF Fiorentina 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
11. kolo: 
17:00 Angers SCO - Olympique Lyon 
20:00 Amiens SC - FC Nantes 
20:00 EA Guingamp - RC Štrasburg Alsace 
20:00 Lille OSC - SM Caen 
20:00 AS Monaco - Dijon FCO 
20:00 Toulouse FC - HSC Montpellier 



FUTBAL - KVALIFIKÁCIA ME 2019 DO 17 ROKOV: 
I. fáza - 10. skupina: 
12:00 Slovensko - San Maríno 
15:30 Turecko - Severné Írsko 
HOKEJ - NHL: 
00:00 Vegas - Tampa Bay 
01:30 Carolina - San Jose 
01:30 Detroit - Winnipeg 
03:00 Colorado - Ottawa 
19:00 New Jersey - Florida 
19:00 Philadelphia - New York Islanders 
21:00 Nashville - Edmonton 
22:00 Calgary - Washington 
Nedeľa ráno: 
01:00 Boston - Montreal 
01:00 Columbus - Buffalo 
01:00 Toronto - Winnipeg 
02:00 Minnesota - Colorado 
02:00 St. Louis - Chicago 
03:00 Arizona - Tampa Bay 
03:00 Vancouver - Pittsburgh 
20:30 Los Angeles - New York Rangers 
22:00 Carolina - New York Islanders 
22:00 Detroit - Dallas 
23:00 Chicago - Edmonton 
HOKEJ - KHL: 
14:00 Metallurg Magnitogorsk - Dinamo Moskva 
16:30 Neftechimik Nižnekamsk - Traktor Čeľabinsk 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
13. kolo: 
18:00 Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 
F1 - VEĽKÁ CENA MEXIKA: 
20:00 Kvalifikácia / ONLINE >> 
BASKETBAL - SBL MUŽOV: 
6. kolo: 
18:00 Iskra Svit - BK Inter Bratislava 
18:00 BC Prievidza - BK Levickí Patrioti 
18:00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Rieker Com-therm Komárno 

18:00 PP & TV Raj Žilina - MBK Lučenec 
BASKETBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
5. kolo: 
17:00 MBK Ružomberok - ŠBK Šamorín 
17:30 BAM Poprad - Young Angels Košice 
HÁDZANÁ - KVALIFIKÁCIA ME 2020 MUŽOV: 
2. kolo 2. fázy - 7. skupina: 
18:00 Slovensko - Rusko 
HÁDZANÁ: MOL LIGA ŽIEN: 
7. kolo: 
15:00 Sokol Písek - Prešov 
16:00 DHC Plzeň - Iuventa Michalovce 
17:00 HC Zlín - HK Slovan Duslo Šaľa 
18:00 HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou - DHK Baník Most 
VOLEJBAL - EXTRALIGA MUŽOV: 
7. kolo: 
18:00 MVK Zvolen - VK Prievidza 
18:00 VK Spartak UJS Komárno - VKM Stará Ľubovňa 
18:00 TJ Slávia Svidník - VKP Bystrina SPU Nitra 
18:00 VK KDS Šport Košice - VK Mirad PU Prešov 
VOLEJBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
5. kolo: 
17:00 KV MŠK Oktan Kežmarok - HIT UCM Trnava 
18:00 Volley project UKF Nitra - VK Nové Mesto nad Váhom 
18:00 VK Prešov - Slávia EU Bratislava 
18:00 VTC Pezinok Bilíkova - Strabag VC Bratislava 

[Späť na obsah] 



 
 

23. VIDEO: SBL: Spišská Nová Ves zdolala Komárno po predĺžení 
[27.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363889/video-sbl-spisska-nova-ves-zdolala-komarno-po-predlzeni/ 

 
 

Výsledky sobotňajších zápasov 6. kola Slovenskej basketbalovej ligy mužov 2018/2019: 
SBL - 6. kolo: 
Iskra Svit - BK Inter Bratislava 79:88 (24:24, 19:28, 15:17, 21:19) 
Najviac bodov: Avramovič 19, D. Davis 17 (10 doskokov), Guillory 14 - Baťka 18, Skiner 16, Fusek 14 
BC Prievidza - BK Levickí Patrioti 74:67 (7:15, 18:23, 22:17, 27:12) 
Najviac bodov: Derksen 20, J. Jones 14 (3 trojky), D. Johnson 10 (18 doskokov) - Žiak 17 (4 trojky), Tomič 14, 

S. Davis 13 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Rieker Com-therm Komárno 91:85 po predĺžení (23:15, 11:24, 15:15, 

23:18 - 19:13) 
Najviac bodov: Nottage 35 (4 trojky), Rocca 12, Juríček 11 - Delič 22, Goodman 21 (10 doskokov), O’Reilly 16 

(3 trojky) 
PP & TV Raj Žilina - MBK Lučenec 79:56 (16:8, 24:10, 21:17, 18:21) 
Najviac bodov: Merešš 17 (12 doskokov), Rožánek 15, Stanojevič 13 - J. Griffin 16, Shelton a Menashe po 11 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 6. kolo 
1 
X 
2 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
27.10.2018 
BK Inter Bratislava Bratislava 
2.29 15.00 1.65 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
27.10.2018 
BKM Lučenec Lučenec 
1.25 17.00 3.98 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
27.10.2018 
BK Levickí Patrioti Levice 
1.75 15.00 2.12 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
27.10.2018 
MBK Rieker Komárno Komárno 
2.63 16.00 1.50 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

24. VÝSTRAHY Na Slovensko sa valí silný vietor a dážď: Hrozí nebezpečenstvo, 

varuje SHMÚ 
[27.10.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: Windy] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1747945/VYSTRAHY-Na-Slovensko-sa-vali-silny-vietor-a-dazd–Hrozi-
nebezpecenstvo–varuje-SHMU 

 
 

https://sport.aktuality.sk/c/363889/video-sbl-spisska-nova-ves-zdolala-komarno-po-predlzeni/
https://www.topky.sk/cl/10/1747945/VYSTRAHY-Na-Slovensko-sa-vali-silny-vietor-a-dazd--Hrozi-nebezpecenstvo--varuje-SHMU
https://www.topky.sk/cl/10/1747945/VYSTRAHY-Na-Slovensko-sa-vali-silny-vietor-a-dazd--Hrozi-nebezpecenstvo--varuje-SHMU


BRATISLAVA – Víkend je konečne tu! Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu 
(SHMÚ) ho však neodporúčajú stráviť v horských oblastiach. Od dnešnej 20. hodiny v nich platí výstraha pred 
silným vetrom. Navyše, v nedeľu pre viaceré regióny platí i výstraha pred dažďom. 

Vyzerá to tak, že tento víkend bude veľmi oblačné a upršané počasie. SHMÚ na svojej stránke varuje pred 
silnejším vetrom a dažďom. 

Sobota 
Výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu a 

v nárazoch rýchlosť 110 až 130 km/h, bola vydaná pre regióny Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, 
Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. 

Trvá od soboty 20. hodiny do nedele 22. hodiny. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a 
oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a 
horolezectvo),“ varuje ústav. 

Zdroj: SHMÚ 
Dnešná najvyššia denná teplota bude 14 až 19, na krajnom západe, Orave, v Liptove, na Horehroní a na Spiši 

okolo 12 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. 
Nedeľa 
Na zajtrajší deň okrem spomínanej výstrahy 1. stupňa pred vetrom na horách, ktorá platí do 22. hodiny bola 

vydaná aj výstraha 1. stupňa pred dažďom, a to pre regióny Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, 
Zvolen, Žiar nad Hronom, Prievidza, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad, Dolný Kubín, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice a Tvrdošín. 
Zdroj: SHMÚ 
Trvanie javu platí od nedele 12. hodiny do pondelka 12. hodiny. Očakáva sa výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 

až 50 mm. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a 
intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje 
SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Podľa meteorológov bude zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach hrozí dážď, prehánky alebo 

mrholenie. Miestami aj výdatné zrážky. Inak bude teplo. Najnižšia nočná teplota 11 až 6 stupňov. Najvyššia 
denná teplota 17 až 22, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na Horehroní okolo 15 stupňov Celzia. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. 13.kolo St.Nicolaus ligy: Spišská Nová Ves zdolala Bratislavu, Dukla našla 

prvého premožiteľa 
[26.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:57; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-stnicolaus-ligy-spisska-nova-ves-zdolala-bratislavu-dukla-
nasla-prveho-premozitela/85859 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 13.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 13.kolo - 26.10.2018 
HUMENNÉ - MARTIN 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) 
Góly: 25. Baláž (Bylina, Ondrej), 26. Petráš (Krempaský), 36. Babinets (Pavúk, Ondrej) – 6. Langhammer 

(Markovič, Zeliska), 8. Oravec (Dírer, Zeliska), 19. Rudzan (Rusina, Rechtorík), 35. Poliaček (Brezniak), 56. 
Poliaček (Burzík), 57. Jurášek, Rozhodovali: Korba – Wolf, Gavalier, Vylúčení: 6:7, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 
0:1, 620 divákov. 

Humenné: Sidor – Ondrej, Buraľ, Pavúk, Mačkovič, Michalčin, Krempaský, Kamenický, Šiňanský – 
Solomončak, Bylina, Baláž – Vaško, Babinets, Fedorko – Jokeľ, Vrábeľ, Petráš – Markuš, Duhoň. 

Tréner: Milan Staš. 
Martin: Bernát – Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec – Markovič, Langhammer, Rudzan – 

Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Rechtorík, Barto, Brveník. 
Tréner: Róbert Spišák. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - SKALICA 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 
Góly: 52. Drevenák (Fančovič, Trška), 55. Dubeň – 23. Okoličány (Trnka), 30. Štumpf (Jurák), 58. Jaša 

(Trnka), Rozhodovali: Krist - Ševčík, Tvrdoň, Vylúčení: 12:15, navyše Cíger (P.Bystrica) 2+2+10 za hrubosť a 
nešportové správanie, Turan (P.Bystrica) 2+2 za hrubosť, L. Bednár (P.Bystrica) 5+DKZ za hrubosť, Kutálek 
(Skalica) 2+10 za hrubosť, Janík (Skalica) 5+DKZ za napadnutie zozadu, hráčska lavica Skalice 5+10+10 za 
napádanie rozhodcov, Mowrey (Skalica) 2+2 za hrubosť, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 159 divákov. 

P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Dubeň, Fančovič, Augustín, Trška – Dolinajec, Pšurný, Cíger – 
Mokrohajský – Rodionov, Turan, Koleda – Miro, Németh, Bednár, Drevenák. 

Tréner: Miroslav Nemček. 
Skalica: Romančík - Janík, Škápik, Pač, Trávniček, P. Kotzman, Straka, Mrázik, Hílek – Kutálek, Vaškovič – 

Štumpf, Jaša, Jurák – Okoličány, Dufek, Trnka – Janáč, Mowrey, Kňazev, A. Kotzman. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-stnicolaus-ligy-spisska-nova-ves-zdolala-bratislavu-dukla-nasla-prveho-premozitela/85859
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-stnicolaus-ligy-spisska-nova-ves-zdolala-bratislavu-dukla-nasla-prveho-premozitela/85859


Tréner: Michal Ružička. 
TOPOĽČANY - MICHALOVCE 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) 
Góly: 15. Bystričan (Ďurčo, Podstavek), 51. Podstavek (Tábi, Laššo) – 47. Toma (Hančák, Valečko), 

Rozhodovali: Bachúrik – Jurčiak, Konc ml., Vylúčení: 3:4, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, 1376 divákov. 
Topoľčany: Halo - Ďurčo, Král, Hrudík, Kováčik, Bystričan, Hruška, Grman, Duran - Tábi, Laššo, Podstavek - 

Kluka, Uhnák, Šťastný - Pekarčík, Tomčák, Bečka - Dvonč, Klenko, Gergel. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Michalovce: Trenčan - Korenko, Kolba, Hančák, Valečko, Hopkovič, Novický, Balko, Mesaroš - Gavrik, Piatak, 

Mašlonka - Chalupa, Cútt, Banovský - Safaraleyev, Linet, Róth - Pulščák, Toma, Hamráček. 
Tréner: Miroslav Chudý. 
DUBNICA - TRNAVA 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) 
Góly: 8. Krajči (Ďuriš), 11. Jarábek (Kokavec, Jakubík), 50. Kútny, 59. Kokavec (Serkin, Ďuriš) – 1. Hrbáčik 

(Ševčík), Rozhodovali: Valach – Makúch, Drblík, Vylúčení: 3:7, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 364 divákov. 
Dubnica: Pajpach - Brňák, Jarábek, Rehák, Serkin, Hlaváček, Hohl, Vladimirov, Matejovič – Kristín, Lantoš, 

Medek – Kokavec, Ďuriš, Krajči – Kútny, Jakubík, Kanaet – Trenčan, Vakhrameev. 
Tréner: Tibor Melichárek. 
Trnava: Košút - Klein, Kuna, Housa, Burian, Mikeš, Kiss – Hrbáčik, Valo, Hudec – Lukačovič, Klema, Ševčík – 

Škokor, Lindeman, Olša – Ftáčnik, Lavrenov, Ibolya. 
Tréner: Rudolf Macko. 
BRATISLAVA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 3:4pp (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0) 

Góly: 36. Klučiar (Pavešic, Mlynčár), 44. Pavešic (Vidovič, Musliu), 50. Mikolášek (Mlynčár) – 19. M.Nagy 
(Vartovník, Vantroba), 23. Vartovník (Vantroba), 40. Olejník (Vartovník), rozhod. nájazd Findura, Rozhodovali: 
Purgat – Vyšný, J.Šefčík, Vylúčení: 7:7, navyše Pavešic (Bratislava) 2+10 za krosček a napádanie rozhodcov, 
Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:0, 242 divákov. 

Bratislava: Němec (25. Mega) - Vidovič, Ficel, Juriga, Valjent, Hřebíček, Pavešic, Guoth,Vyskoč – Musliu, 
Prokop, Danišovský – Brodek, Mlynčár, Mikolášek – Kľučiar, Šalka, Ondris – Bednarič, Smolka, Mucha. 

Tréner: Imrich Antal. 
Sp.Nová Ves: Surák - Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík – Vartovník, Nagy, Olejník – 

Ondov, Macko, Zwick – Findura, Halász, Štrauch – Pastucha. 
Tréner: Vladimír Turan. 
PREŠOV - NOVÉ ZÁMKY B 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) 
Góly: 36. Novák (Španko), 43. Novotný (Tužinský, Španko), 46. Lunter (Lupták, Matejovie), 60. Marcinek 

(Lupták, Novotný) – 23. Maroš (Slávik, Konig), 46. Hariš, Rozhodovali: Žák – Číž, Hanko, Vylúčení: 4:4, 
Presilovky: 1:0, Oslabenia: 1:0, 100 divákov. 

Prešov: Bábik - Španko, Kohút, Nociar, Dubina, Matejovie, Kováč, Rudy - D. Novák, Tužinský, Novotný - 
Ľupták, Stena, K. Lunter - Marcinek, Hrabčák, Magdolen - Lamač, Ševčenko, Ljubimov. 

Tréner: Slavomír Chlebec. 
Nové Zámky B: Vyžinkár - Kudrna, Sabo, König, Židulják, Štefánik, Jesenský, Evdokimov, Petro - Ryšavý, 

Buc, Dobrotina - Hariš, Vörös, Kucsera - Šimko, Janka. 
Tréner: Garip Saliji. 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Rozbehnutý Zvolen nezastavili ani Nové Zámky, Košice otočili proti 

“kamzíkom” 
[26.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 21:45; sita] 

 
https://www.cas.sk/clanok/758790/rozbehnuty-zvolen-nezastavili-ani-nove-zamky-kosice-otocili-proti-
kamzikom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hokejisti Zvolena aj naďalej pokračujú vo víťaznom ťažení Tisport ligou, po víťazstve 4:2 na ľade Nových 

Zámkov v piatkovom stretnutí 16. kola majú už jedenásty triumf v sérii. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Domáci po prvej tretine viedli, keď v presilovke skóroval obranca Peter Ordzovenský. Zvolenčania obrátili duel 

vo svoj prospech v druhej časti hry gólmi Samuela Petráša a Petra Šišovského. Novozámčania vyrovnali opäť 
gólom v početnej výhode, o ktorý sa postaral Patrick Kudla, no líder súťaže v záverečnej päťminútovke rozhodol 
po zásahoch Samuela Petráša a Petra Zuzina. 

Košický obrat v Poprade 

https://www.cas.sk/clanok/758790/rozbehnuty-zvolen-nezastavili-ani-nove-zamky-kosice-otocili-proti-kamzikom/
https://www.cas.sk/clanok/758790/rozbehnuty-zvolen-nezastavili-ani-nove-zamky-kosice-otocili-proti-kamzikom/


Košickí hokejisti zvíťazili v Poprade 5:2 v piatkovom súboji 16. kola Tipsport ligy a priebežne sa ocitli o 1 bod 
pred Zvolenčanmi na čele tabuľky slovenskej najvyššej súťaže. Vo východniarskom derby viedli domáci po prvej 
tretine 2:0, keď sa v rozpätí necelých troch minút strelecky presadili Patrik Koyš a Samuel Takáč. 

V druhej tretine prišlo košické vyrovnanie zásluhou Tomáša Klímu a Evana Brophea. Pôsobivý obrat dovŕšili 
hostia v tretej desaťminútovke, keď od 46. do 53. min strelili góly Tomáš Hričina, Petr Kafka a Marcel Haščák. 
Dva góly strelili “oceliari” v presilovkách a ďalšie dva pridali v oslabení. Košičania odplatili Popradčanom prehru 
0:1 z domáceho ľadu z úvodu súťažného ročníka. 

MHC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) 
Góly: 12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (R. Hruška, Andersons) - 25. S. Petráš (D. Růžička, A. 

Drgoň) , 34. Šišovský (D. Růžička, Lušňák), 55. S. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár (Michal Chovan) 
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Goga - Synek, Tvrdoň, 2165 

divákov 
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 
Góly: 36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) - 48. Blackwater (Rácz), 
Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Müllner - Valo, Výleta, 4126 

divákov 
HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 
Góly: 7. Selleck (Asselin, K. Sloboda), 38. Asselin (Faille, Selleck) - 43. Hvila 
Vylúčení: 5 4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Babic, Snášel - Šoltés, Soltész, 2344 divákov 
MHk 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť (Maď.) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) - hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Góly: 12. J. Nemec (Uhrík), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. M. Uram - 31. C. Langkow 
Vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský 10 min za bitku - Garát 10 min za bitku, Burt 10 min za napádanie 

rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Kalina - Durmis, Kacej, 328 divákov 
HK Poprad - HC Košice 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) 
Góly: 4. P. Koyš (Salija, Abdul), 7. S. Takáč (D. Brejčák) - 22. T. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Marcel Haščák), 

46. Hričina (Netík, R. Žitný), 50. Kafka (T. Klíma), 53. Marcel Haščák (Pulli, R. Žitný) 
Vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Kókai, M. Novák - Gegáň, Pálkövi, 1906 

divákov 
DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HC 07 Detva 5:4 po predĺžení (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0) 
Góly: 10. Pance (J. Vas), 16. Pance (Somogyi, J. Vas), 49. Magosi (Loiseau, Láda), 60. Loiseau (Pance), 64. 

Magosi (J. Milam, Loiseau) - 5. Jakuceňa (Ščurko, Kuklev), 29. M. Surový (F. Fekiač, J. Žilka), 42. Matúš Chovan 
(Tibenský, Sládok), 60. Hraško (Sládok) 

Vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše Somogyi 5+DKZ za pästný súboj, J. Vas 5+DKZ za faul kolenom - Kuklev 
5+DKZ za pästný súboj, Ščurko 10+DKZ osobný trest , presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lokšík, T. 
Orolín - Frimmel, Bogdaň, 985 divákov 

Foto: 
Košice otočili zápas v Poprade. Zdroj: TASR 
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27. Veľký zásah polície na Slovensku: Z nášho územia vyhostila niekoľko 

cuzincov! 
[26.10.2018; pluska.sk; Krimi; 17:34; TASR] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/velky-zasah-policie-slovensku-nasho-uzemia-vyhostila-niekolko-cuzincov 

 
 

Oddelenie cudzineckej polície vyhostilo z nášho územia 11 cudzincov. 
dnes 17:34 
Po štvrtkovej (25. 10.) policajnej kontrole cudzincov v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves vyhostili zo 

Slovenska 11 občanov Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa 
Baloghová. 

“Pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov,”vysvetlila. Cudzincov preto administratívne vyhostili a 
do 15 dní musia vycestovať zo Slovenska. Kontrolu vykonávali policajti cudzineckej polície v Košiciach, policajti 
mobilnej jednotky v Prešove a obvodného oddelenia v Spišskej Novej Vsi spolu s pracovníkmi Inšpektorátu 

práce Košice. 
Ilustračné foto 
Foto: MARTIN DOMOK 
Oddelenia cudzineckej polície sú kompetentné okrem iného udeľovať prechodné pobyty na území SR 

napríklad na účely zamestnania. Občania Európskej únie, ktorí sa chcú na Slovensku zdržať dlhšie ako tri 
mesiace, sa musia zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare. 

Prisťahovalci z tretích krajín musia u nás spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov aj podľa zákona 
o službách zamestnanosti. 

Autor: TASR 

https://www1.pluska.sk/krimi/velky-zasah-policie-slovensku-nasho-uzemia-vyhostila-niekolko-cuzincov
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28. Ukrajinci pracovali na Slovensku načierno, do 15 dní musia preč 
[26.10.2018; aktuality.sk; Krimi; 15:37; Ján Debnár] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/636153/ukrajinci-pracovali-na-slovensku-nacierno-do-15-dni-musia-prec/ 

 
 

Policajti kontrolujú cudzincov v Hrabušiciach – 25. októbra 2018 
Zdroj: PZ SR 
Ján Debnár 
Skupinu 11 cudzincov pracujúcich v rozpore s platnou legislatívou odhalili včera, nasledovalo administratívne 

vyhostenie. 
Včera predpoludním policajti kontrolovali oprávnenosť pobytu cudzincov na území Slovenska. Kontrolu robili 

aj v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, kde okrem iných podrobili kontrole aj 11 cudzincov 

pochádzajúcich z Ukrajiny. 
„Tí totiž, ako policajti zistili, pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov. Cudzincov následne 

administratívne vyhostili z územia Slovenskej republiky s tým, že do 15 dní musia vycestovať od vykonateľnosti 
rozhodnutia o vyhostení,“ informovala dnes popoludní Aktuality.sk hovorkyňa policajného prezídia Denisa 
Baloghová. 

Podľa jej slov sa na kontrole podieľali policajti cudzineckej polície Košice v súčinnosti s policajtmi mobilnej 
jednotky z Prešova a obvodného oddelenia zo Spišskej Novej Vsi. Participovali aj pracovníci Inšpektorátu práce 

Košice. 
Aj občania EÚ sa musia registrovať na polícii 
„Do kompetencií oddelení cudzineckej polície patrí okrem iného aj udeľovanie prechodných pobytov na území 

Slovenskej republiky, kde jedným z účelov je aj účel zamestnania,“ tvrdí policajná hovorkyňa. Doplnila, že aj v 
prípade občanov Európskej únie, ktorí sa chcú na našom území zdržiavať viac ako 3 mesiace, musia sa 
zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare. 

„Každý štátny príslušník tretej krajiny musí u nás spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov, ako aj 
podľa zákona o službách zamestnanosti,“ dodala Denisa Baloghová. 

Vražda Jána Kuciaka 
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom 

[Späť na obsah] 

 
 

29. V súťaži Florence roka 2018 si zmeria sily dvadsiatka budúcich sestier 
[26.10.2018; dobrenoviny.sk; 09:13; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/146072/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-
sestier 

 
 

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 
praktickej prípravy. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich 

sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. „Ide o súťaž pre študentky a 
študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra. Sily si zmerajú 
od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,“ informovala špecialistka pre externú a internú 
komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková. 

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 
praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, 
systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. „Koncept súťaže pozostáva z 
troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná registrácia. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia 
študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a 
tento rok sme dosiahli číslo 184,“ ozrejmila Fedáková. 

Dodala, že v druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. Tento rok vyplnili aj 
143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. Súčasťou trojdňového sústredenia na 
Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná súťaž. 

„Z dvadsiatky finalistov je najviac – piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo 
Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo 

https://www.aktuality.sk/clanok/636153/ukrajinci-pracovali-na-slovensku-nacierno-do-15-dni-musia-prec/
https://www.dobrenoviny.sk/c/146072/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-sestier
https://www.dobrenoviny.sk/c/146072/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-sestier


finále majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na 
Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ konkretizovala Fedáková. 

Hlavnou cenou pre celkových víťazov súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. Všetkým dvadsiatim 
finalistom zároveň ponúknu garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. Prví traja výhercovia si 
môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu. 

„Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž odchádzajú za prácou 
do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám prostredie nemocnice a 
naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich inšpirovať pre prácu na 
Slovensku,“ uzatvára Fedáková. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

30. V súťaži Florence roka 2018 si zmeria sily dvadsiatka budúcich sestier 
[26.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 08:29; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria/45140-clanok.html 

 
 

Ide o súťaž pre študentky a študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná 
všeobecná sestra. 

Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich 

sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. „Ide o súťaž pre študentky a 
študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra. Sily si zmerajú 
od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,“ informovala špecialistka pre externú a internú 
komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková. 

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 
praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, 
systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. „Koncept súťaže pozostáva z 
troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná registrácia. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia 
študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a 
tento rok sme dosiahli číslo 184,“ ozrejmila Fedáková. 

Dodala, že v druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. Tento rok vyplnili aj 
143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. Súčasťou trojdňového sústredenia na 
Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná súťaž. 

„Z dvadsiatky finalistov je najviac – piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo 
Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo 
finále majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na 
Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ konkretizovala Fedáková. 

Hlavnou cenou pre celkových víťazov súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. Všetkým dvadsiatim 
finalistom zároveň ponúknu garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. Prví traja výhercovia si 
môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu. 

„Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž odchádzajú za prácou 
do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám prostredie nemocnice a 
naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich inšpirovať pre prácu na 
Slovensku,“ uzatvára Fedáková. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. V súťaži Florence roka 2018 si zmeria sily dvadsiatka budúcich sestier 
[26.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-sestier-
cl626659.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále 

mohli postúpiť len tí najlepší. … 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria/45140-clanok.html
https://www.24hod.sk/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-sestier-cl626659.html
https://www.24hod.sk/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria-sily-dvadsiatka-buducich-sestier-cl626659.html


Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich 

sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. „Ide o súťaž pre študentky a 
študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra. Sily si zmerajú 
od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,“ informovala špecialistka pre externú a internú 
komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková. 

Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 
praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, 
systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. „Koncept súťaže pozostáva z 
troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná registrácia. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia 
študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a 
tento rok sme dosiahli číslo 184,“ ozrejmila Fedáková. 

Dodala, že v druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. Tento rok vyplnili aj 
143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. Súčasťou trojdňového sústredenia na 
Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná súťaž. 

„Z dvadsiatky finalistov je najviac – piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo 
Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo 
finále majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na 
Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ konkretizovala Fedáková. 

Hlavnou cenou pre celkových víťazov súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. Všetkým dvadsiatim 
finalistom zároveň ponúknu garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. Prví traja výhercovia si 
môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu. 

„Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž odchádzajú za prácou 
do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám prostredie nemocnice a 
naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich inšpirovať pre prácu na 
Slovensku,“ uzatvára Fedáková. 

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

 
 

32. Košice odplatili Popradu prehru na domácom ľade, Nitra opäť nebodovala 
[26.10.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20947550/hokej-tipsport-liga-18-19-sumar-piatkovych-zapasov.html 

 
 

Sumár piatkových zápasov hokejovej Tipsport ligy 2018/2019. 
Výsledky - Tipsport liga 2018/2019 - 16. kolo - piatok: 
BRATISLAVA. Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali 4:1 MAC Budapešť v piatkovom stretnutí 16. kola 

Tipsport ligy. 
Liptáci išli vo svojom prechodnom domove v Spišskej Novej Vsi za troma bodmi od úvodu, prvú tretinu 

vyhrali 2:0 po góloch Jakuba Nemca a Adama Nechaja. 
Lenže v druhej tretine utiekol domácim obrancom Chris Langkow a vrátil maďarský tím do hry. Pokoj do 

záveru zápasu pre Liptovský Mikuláš zabezpečil obranca Samuel Fereta, ktorý presne trafil strelou od modrej 
čiary. 

V závere ešte pridal poistku Marek Uram. Liptáci ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru. 
Nitre sa opäť nepodarilo bodovať 
Hokejisti Dukly Trenčín zdolali Nitru 2:1 v piatkovom stretnutí 16. kola Tipsport ligy. Pred vyše štvortisícovkou 

divákov začali padať góly až v druhej polovici zápasu. 
Úvodný strelil v 36. min domáci Milan Bartovič, druhý pridal v 48. min v presilovej hre Peter Sojčík. Hostia ešte 

zabojovali, keď v 48. min znížil Judd Blackwater, no vyrovnať sa im nepodarilo. Nitrania nebodovali už v treťom 
stretnutí v sérii. 

Hlasy po zápase 
Peter Oremus, tréner Trenčína: “Diváci videli dobrý zápas. Z víťazstva sa tešíme a veľmi si ho vážime. Poraziť 

Nitru nie je jednoduché a vždy nás posúva dopredu.” 
Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: “S jedným gólom sa ťažko vyhráva. Dnes sme sa Dukle vyrovnali. Zápas bol 

bojovný, veľa sa korčuľovalo. Prehrali sme už tretí zápas v rade a potrebujeme sa chytiť. Teraz nás čaká viac 
zápasov na ľade súpera. Nasadenie hráčov bolo dobré, ale na body nestačilo.” 

Košická odplata v Poprade 
Košickí hokejisti zvíťazili v Poprade 5:2 v piatkovom súboji 16. kola Tipsport ligy a priebežne sa ocitli o 1 bod 

pred Zvolenčanmi na čele tabuľky slovenskej najvyššej súťaže. 
Vo východniarskom derby viedli domáci po prvej tretine 2:0, keď sa v rozpätí necelých troch minút strelecky 

presadili Patrik Koyš a Samuel Takáč. 
HK Poprad - HC Košice (26. 10. 2018) 
(9 fotografií) 

https://sport.sme.sk/c/20947550/hokej-tipsport-liga-18-19-sumar-piatkovych-zapasov.html


V druhej tretine prišlo košické vyrovnanie zásluhou Tomáša Klímu a Evana Brophea. Pôsobivý obrat dovŕšili 
hostia v tretej desaťminútovke, keď od 46. do 53. min strelili góly Tomáš Hričina, Petr Kafka a Marcel Haščák. 

Dva góly strelili Košičania v presilovkách a ďalšie dva pridali v oslabení. Košičania odplatili Popradčanom 
prehru 0:1 z domáceho ľadu z úvodu súťažného ročníka. 

Bystrica si poradila so Žilinou 
Hráči majstrovskej Banskej Bystrice v piatkovom zápase zdolali Žilinu 2:1. 
Skóre otvoril v 7. min Eric Selleck. Na druhý presný zásah si diváci museli počkať až do záveru druhej tretiny, 

v 38. min sa presadil Guillaume Asselin. 
Žlto-zelení sa ešte vrátili do zápasu, keď v 43. min Lukáš Hvila dorazil svoju vlastnú strelu do bránky Samuela 

Baroša. No vyrovnať sa im už nepodarilo a v tabuľke zostávajú zo slovenských tímov najslabší. 
Zvolen je na veľkej víťaznej vlne 
Hokejisti Zvolena aj naďalej pokračujú vo víťaznom ťažení Tisport ligou, po víťazstve 4:2 na ľade Nových 

Zámkov v piatkovom stretnutí 16. kola majú už jedenásty triumf v sérii. 
Prečítajte si tiež:Toto nie je normálne, hovorili si fanúšikovia Trenčína v Budapešti 
Domáci po prvej tretine viedli, keď v presilovke skóroval obranca Peter Ordzovenský. 
Zvolenčania obrátili duel vo svoj prospech v druhej časti hry gólmi Samuela Petráša a Petra Šišovského. 
Novozámčania vyrovnali opäť gólom v početnej výhode, o ktorý sa postaral Patrick Kudla, no líder súťaže v 

záverečnej päťminútovke rozhodol po zásahoch Samuela Petráša a Petra Zuzina. 
Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 16. kolo - piatok: 
MHk 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť (Maď.) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) 
Góly: 12. J. Nemec (Uhrík), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. M. Uram - 31. C. Langkow 
Vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský 10 min za bitku - Garát 10 min za bitku, Burt 10 min za napádanie 

rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Kalina - Durmis, Kacej, 328 divákov - hralo sa v 
Spišskej Novej Vsi. 

Zostavy: 
L. Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec - Róbert 

Huna, Richard Huna, Nechaj - J. Sukeľ, Oško, M. Uram - Piatka, Tamáši, Heikkilä - L. Žiak, Uhrík, A. Lištiak . 
Budapešť: Bálizs - Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Kreisz - Bodó, C. Langkow, Orban - 

Dansereau, J. Brown, Klempa - Szabad , Terbócs, Odnoga - Szigeti, Majoross 
HK Poprad - HC Košice 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) 
Góly: 4. P. Koyš (Salija, Abdul), 7. S. Takáč (D. Brejčák) - 22. T. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Marcel Haščák), 

46. Hričina (Netík, R. Žitný), 50. Kafka (T. Klíma), 53. Marcel Haščák (Pulli, R. Žitný) 
Vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Kókai, M. Novák - Gegáň, Pálkövi, 1906 

divákov 
Zostavy: 
Poprad: Gračnar - D. Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, L. Kozák, Erving, Š. Fabian - R. Václav, Mlynarovič, S. 

Takáč - P. Koyš, Zagrapan, Abdul - D. Bondra, Heizer, P. Svitana - Macík, L. Paukovček, Belluš 
Košice: Škorvánek - Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák - L. Nagy, Brophey, Marcel 

Haščák - Kafka, Suja, Netík - Šoltés, Galamboš, Spilar - R. Žitný, T. Klíma, Hričina 
HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 
Góly: 36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) - 48. Blackwater (Rácz), 
Vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Müllner - Valo, Výleta, 4126 

divákov 
Zostavy: 
Trenčín: M. Valent - Luža, Rýgl, Holenda, L. Bohunický, Frühauf, L. Kovář, Niko, Marek Hudec, - Sádecký, 

Sojčík, Radivojevič - M. Hecl, Ölvecký, Bartovič - Ján Pardavý ml., Bližňák, T. Varga - Špankovič, J. Švec, D. 
Hudec 

Nitra: Šimboch - Rácz, Mezei, Morrison, Morrison, Rais, Miroslav Pupák, A. Sloboda, Korím - Blackwater, 
Marek Slovák, Lantoši - S. Buček, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, D. Richard - J. Majdan, Čaládi, L. 
Hrušík, - J. Šiška 

HC ‘05 iClinic Banská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) 
Góly: 7. Selleck (Asselin, K. Sloboda), 38. Asselin (Faille, Selleck) - 43. Hvila 
Vylúčení: 5 4 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Babic, Snášel - Šoltés, Soltész, 2344 divákov 
Zostavy: 
Banská Bystrica: Samuel Baroš - B. Marshall, B. Miller, K. Sloboda, V. Mihálik, Kubka, I. Ďatelinka, M. Nemčík 

- Asselin, Faille, Selleck - J. Sýkora, Higgs, T. Török - Kabáč, Češík, Gabor - Bartánus, Buc, Lichanec - R. Varga 
Žilina: M. Mikoláš - Bagin, Kučný, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej - Milý, Podešva, Bárta - Rudolf Huna, 

Surovka, Jenčík - Hvila, J. Ručkay, Beránek - Danielčák, Dominik Rehák, Hrazdíra 
MHC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) 
Góly: 12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (R. Hruška, Andersons) - 25. S. Petráš (D. Růžička, A. 

Drgoň) , 34. Šišovský (D. Růžička, Lušňák), 55. S. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár (Michal Chovan) 
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Goga - Synek, Tvrdoň, 2165 

divákov 
Zostavy: 
Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, M. Novák, Henderson, Hatala - 

Pospíšil, R. Hruška, Štrauch - H. Ručkay, A. Zbořil, J. Jurík - Nejezchleb, T. Urban, Rogoň - Jakúbek, Fábry, 
Bajtek 



Zvolen: Skapski - Ulrych, Vandane, D. Růžička, Zeleňák, Poyhonen, A. Drgoň - Handlovský, Špirko, Vandas - 
Šišovský, M. Halama, Lušňák - P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan - P. Halama, S. Petráš, Andrisík 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Na Vianočný trh v Spišskej sa môžeme tešiť aj tento rok: Prinášame o ňom 

prvé info 
[26.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/na-vianocny-trh-v-spisskej-sa-mozeme-tesit-aj-tento-rok-prinasame-o-nom-prve-
info-313080 

 
 

Na obľúbený Vianočný trh sa v našom meste môžeme tešiť aj tento rok. A my vám teraz o ňom prinášame už 
prvé info. 

Jeseň zbehne ako voda a ani sa nenazdáme a na dvere začnú klopať najkrajšie sviatky roka. Pred dlho 
očakávanými Vianocami sa bude konať, tak ako každý rok, v Spišskej Novej Vsi aj Vianočný trh. Pôjde už o 28. 

ročník tohto tradičného podujatia. 
Stánky, rozvoniavajúce jedlá či chutné nápoje a predovšetkým vianočná atmosféra zlákajú nejedného 

Novovešťana. Tohtoročný termín konania trhu je už známy a môžete si ho značiť do kalendárov. 
Vianočný trh sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční od 7. do 9. decembra 2018. 

Počas troch dní budeme môcť nakúpiť vianočné darčeky aj sa zabaviť. Aj tento rok toto obľúbené podujatie so 
sebou prinesie lákavú atmosféru blížiacich sa sviatkov. Predaj sa uskutoční tradične na pešej zóne Letnej ulice 
od Reduty až po veľkú križovatku. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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34. Zo Slovenska vyhostili 11 Ukrajincov 
[26.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/zo-slovenska-vyhostili-11-ukrajincov-cl626868.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 26. októbra (TASR) - Po štvrtkovej (25. 10.) policajnej kontrole cudzincov v Hrabušiciach v okrese 

Spišská Nová Ves vyhostili zo Slovenska 11 občanov Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia 

Policajného zboru Denisa Baloghová. 
“Pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov,” vysvetlila. Cudzincov preto administratívne vyhostili a 

do 15 dní musia vycestovať zo Slovenska. Kontrolu vykonávali policajti cudzineckej polície v Košiciach, policajti 
mobilnej jednotky v Prešove a obvodného oddelenia v Spišskej Novej Vsi spolu s pracovníkmi Inšpektorátu 

práce Košice. 
Oddelenia cudzineckej polície sú kompetentné okrem iného udeľovať prechodné pobyty na území SR 

napríklad na účely zamestnania. Občania Európskej únie, ktorí sa chcú na Slovensku zdržať dlhšie ako tri 
mesiace, sa musia zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare. Prisťahovalci z tretích krajín musia u nás 
spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov aj podľa zákona o službách zamestnanosti. 

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

 
 

35. V súťaži Florence roka 2018 si zmerajú sily budúce sestry 
[26.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20946773/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeraju-sily-buduce-sestry.html 
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Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich sestier. Prihlásilo sa ich 

vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. 
“Ide o súťaž pre študentky a študentov 3. ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná 

všeobecná sestra. Sily si zmerajú od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,” informovala 
špecialistka pre externú a internú komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková. 

Teória aj prax 
Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 

praktickej prípravy. 
Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného 

poistenia, ako aj o iných potrebných nemedicínskych témach. 
“Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná registrácia. Súťaž sa 

čoraz viac dostáva do povedomia študentov a každý rok má počet zaregistrovaných stúpajúcu tendenciu. Vlani 
ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a tento rok sme dosiahli číslo 184,” ozrejmila Fedáková. 

Online kvíz 
V druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. 
Tento rok vyplnili aj 143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. 
Súčasťou trojdňového sústredenia na Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná 

súťaž. 
“Z dvadsiatky finalistov je najviac - piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo 

Strednej zdravotníckej univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo 
finále majú Katolícka univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na 
Kukučínovej v Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,” konkretizovala Fedáková. 

Ponúknu pracovné miesto 
Hlavnou cenou pre celkových víťazov súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. 
Všetkým dvadsiatim finalistom zároveň ponúknu garantované pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. 
Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení podľa vlastného výberu. 
“Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž odchádzajú za prácou 

do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám prostredie nemocnice a 
naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich inšpirovať pre prácu na 
Slovensku,” uzatvára Fedáková. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Policajti kontrolovali cudzincov z Ukrajiny na východnom Slovensku, 

následne ich vyhostili 
[26.10.2018; webnoviny.sk; Krimi správyHrabušiceKrimi správy z lokality Hrabušice; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/policajti-kontrolovali-na-vychdnom-slovensku-cudzincov-z-ukrajiny-nasledne-
ich-vyhostili/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) – Policajti cudzineckej polície Košice, mobilnej jednotky z Prešova 

a obvodného oddelenia zo Spišskej Novej Vsi vo štvrtok 25. októbra zasahovali na akcii v Hrabušiciach (okres 
Spišská Nová Ves), pri ktorej kontrolovali 11 cudzincov z Ukrajiny. 

Ako policajti zistili, Ukrajinci na Slovensku pracovali v rozpore so zákonom o pobyte cudzincov. Na zásahu 
spolupracovali aj pracovníci Inšpektorátu práce Košice. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa policajného 
prezídia Denisa Baloghová, „cudzincov následne administratívne vyhostili z územia Slovenskej republiky s tým, 
že do 15 dní musia vycestovať od vykonateľnosti rozhodnutia o vyhostení“. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Košice prehrávali vo východniarskom derby 0:2, z Popradu si však vezú tri 

body 
[26.10.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/489523-kosice-prehravali-vo-
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vychodniarskom-derby-0-2-z-popradu-si-vsak-vezu-tri-
body/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Momentka zo zápasu Poprad - Košice. Autor: SITA, Radoslav Maťaš 
Košickí hokejisti zvíťazili v Poprade 5:2 v piatkovom súboji 16. kola Tipsport ligy a priebežne sa ocitli o 1 bod 

pred Zvolenčanmi na čele tabuľky slovenskej najvyššej súťaže. 
Vo východniarskom derby viedli domáci po prvej tretine 2:0, keď sa v rozpätí necelých troch minút strelecky 

presadili Patrik Koyš a Samuel Takáč. 
V druhej tretine prišlo košické vyrovnanie zásluhou Tomáša Klímu a Evana Brophea. Pôsobivý obrat dovŕšili 

hostia v tretej desaťminútovke, keď od 46. do 53. min strelili góly Tomáš Hričina, Petr Kafka a Marcel Haščák. 
Dva góly strelili „oceliari“ v presilovkách a ďalšie dva pridali v oslabení. Košičania odplatili Popradčanom prehru 
0:1 z domáceho ľadu z úvodu súťažného ročníka. 

Hokej – Tipsport liga 2018/2019 – 16. kolo – piatok: 
HK Poprad – HC Košice 2:5 (2:0, 0:2, 0:3) 
Góly: 4. P. Koyš (Salija, Abdul), 7. S. Takáč (D. Brejčák) – 22. T. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Marcel Haščák), 

46. Hričina (Netík, R. Žitný), 50. Kafka (T. Klíma), 53. Marcel Haščák (Pulli, R. Žitný) 
Vylúčení: 7:7 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Kókai, M. Novák – Gegáň, Pálkövi, 1906 

divákov 
Poprad: Gračnar – D. Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, L. Kozák, Erving, Š. Fabian – R. Václav, Mlynarovič, S. 

Takáč – P. Koyš, Zagrapan, Abdul – D. Bondra, Heizer, P. Svitana – Macík, L. Paukovček, Belluš 
Košice: Škorvánek – Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák – L. Nagy, Brophey, Marcel 

Haščák – Kafka, Suja, Netík – Šoltés, Galamboš, Spilar – R. Žitný, T. Klíma, Hričina 
Liptovský Mikuláš má tri body 
Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali 4:1 MAC Budapešť. Liptáci išli vo svojom prechodnom domove v 

Spišskej Novej Vsi za troma bodmi od úvodu, prvú tretinu vyhrali 2:0 po góloch Jakuba Nemca a Adama 

Nechaja. Lenže v druhej tretine utiekol domácim obrancom Chris Langkow a vrátil maďarský tím do hry. 
Pokoj do záveru zápasu pre Liptovský Mikuláš zabezpečil obranca Samuel Fereta, ktorý presne trafil strelou 

od modrej čiary. V závere ešte pridal poistku Marek Uram. Liptáci ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru. 
MHk 32 Liptovský Mikuláš – MAC Budapešť (Maď.) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) 
Góly: 12. J. Nemec (Uhrík), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. M. Uram – 31. C. Langkow 
Vylúčení: 7:6 na 2 min, navyše Mezovský 10 min za bitku – Garát 10 min za bitku, Burt 10 min za napádanie 

rozhodcov, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Kalina – Durmis, Kacej, 328 divákov 
L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec – 

Róbert Huna, Richard Huna, Nechaj – J. Sukeľ, Oško, M. Uram – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, A. 
Lištiak . 

Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Kreisz – Bodó, C. Langkow, Orban – 
Dansereau, J. Brown, Klempa – Szabad , Terbócs, Odnoga – Szigeti, Majoross, 
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38. V súťaži Florence roka 2018 si zmeria sily dvadsiatka budúcich sestier 
[26.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Mayerová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria/357029-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a 

praktickej prípravy. 
Spišská Nová Ves 26. októbra (TASR) - Súťaž Florence roka 2018 pozná finálovú dvadsiatku budúcich 

sestier. Prihlásilo sa ich vyše 180, no do finále mohli postúpiť len tí najlepší. „Ide o súťaž pre študentky a 
študentov tretích ročníkov v študijnom odbore ošetrovateľstvo a diplomovaná všeobecná sestra. Sily si zmerajú 
od piatka do nedele 28. októbra v spišskonovoveskej nemocnici,“ informovala špecialistka pre externú a internú 
komunikáciu skupiny Svet Zdravia Jana Fedáková. Budúcim sestrám poskytne súťaž príležitosť preveriť si svoje 
poznatky a zmerať si sily v oblasti teoretickej a praktickej prípravy. Zároveň má jej účastníkom rozšíriť vedomosti 
o moderných ošetrovateľských trendoch, systéme zdravotného poistenia, ako aj o iných potrebných 
nemedicínskych témach. „Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým bola samotná 
registrácia. Súťaž sa čoraz viac dostáva do povedomia študentov a každý rok má počet zaregistrovaných 
stúpajúcu tendenciu. Vlani ich bolo 163, v roku 2016 len 86 a tento rok sme dosiahli číslo 184,“ ozrejmila 
Fedáková. Dodala, že v druhom kole uchádzači vypracovávali prípadové štúdie formou online kvízu. Tento rok 
vyplnili aj 143 testov a na základe výsledkov následne vybrali najlepších 20 finalistov. Súčasťou trojdňového 
sústredenia na Spiši sú aj workshopy pod vedením skúsených odborníkov a záverečná súťaž. „Z dvadsiatky 
finalistov je najviac – piati - z Prešovskej univerzity, štyria z Trnavskej univerzity a traja zo Strednej zdravotníckej 

http://www.teraz.sk/regiony/v-sutazi-florence-roka-2018-si-zmeria/357029-clanok.html


univerzity v Bratislave - Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica. Po jednom zástupcovi vo finále majú Katolícka 
univerzita v Ružomberku, Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej ulici v Bratislave, na Kukučínovej v 
Košiciach, v Trnave a Žiline, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,“ konkretizovala Fedáková. Hlavnou cenou pre celkových víťazov 
súťaže Florence roka 2018 sú finančné odmeny. Všetkým dvadsiatim finalistom zároveň ponúknu garantované 
pracovné miesto v sieti nemocníc Svet zdravia. Prví traja výhercovia si môžu zvoliť pracovné miesto na oddelení 
podľa vlastného výberu.„Práve sestry dlhodobo personálne chýbajú v slovenskom zdravotníctve, mnohé totiž 
odchádzajú za prácou do zahraničia. Hlavným cieľom tejto súťaže teda nie je len priblížiť budúcim sestrám 
prostredie nemocnice a naučiť ich niečo nové, ale im aj predstaviť regionálne nemocnice a snažiť sa ich 
inšpirovať pre prácu na Slovensku,“ uzatvára Fedáková. 
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39. Zoologická záhrada zaznamenala rekordnú návštevnosť vo svojej histórii 
[26.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20947031/zoologicka-zahrada-zaznamenala-rekordnu-navstevnost-vo-svojej-
historii.html 

 
 

Na budúci rok oslávi zoo v Spišskej Novej Vsi 30. narodeniny. 
Zoo Spišská Nová Ves rekordná návštevnosť 

(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi zaznamenali rekordnú návštevnosť. 

Od polovice apríla do polovice októbra navštívilo najmenšiu zoo na Slovensku vyše 117-tisíc návštevníkov. 
V doterajšej histórii záhrady takúto návštevnosť ešte nemali. 
Už vlani zaznamenali rekordné čísla. 
O tom, že pravdepodobne aj v tomto roku padne rekord, hovorili aj letné čísla návštevnosti. 
K 30. júnu tohto roka to bolo 50 468 návštevníkov, čo bolo o 4 377 ľudí viac, ako vlani za rovnakú obdobie. 
„Aj júlové čísla platiacich návštevníkov boli vyššie ako vlani. Bolo ich o dvetisíc viac, ako v júli minulého roku. 

Výrazne sa to odrazí na celoročnej návštevnosti,“ zdôraznila pred časom riaditeľka Jana Dzuriková. 
Aj letný mesiac august bol pomerne silný. Brány zoo prekročilo vyše 24-tisíc platiacich návštevníkov. 

Návštevný rekord tak padol. 
V roku 2017 navštívilo zoo 111 907 návštevníkov. Tohto roku ich bolo 117 045. 
Nový domov pre leva 
Sezóna v zoo začína 20. apríla, vonkajšiu časť záhrady uzatvorili 20. októbra. 
Celoročne je možné navštíviť pavilón aquaterra , kde sa nachádzajú ZOO shop aj centrum environmentálnej 

výchovy pre deti. 
Na budúci rok si spišskonovoveská zoo pripomenie 30 rokov od svojho založenia. Narodeninové oslavy budú 

12. mája. 
V roku 2019 v zoo plánujú vybudovať nové zariadenie pre leva. 
Vyrásť by malo na mieste, kde boli kedysi lamy krotké, v susedstve pavilónu opíc. 
Nové chovné zariadenie pre lamy je už vybudované v blízkosti pokladnice. 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Ak hľadáte džob v našom meste, teraz klikajte: Tu možno objavíte miesto 

ako pre vás! 
[26.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/ak-hladate-dzob-v-nasom-meste-teraz-klikajte-tu-mozno-objavite-miesto-ako-pre-
vas-313082 

 
 

Chcete si nájsť pracovné miesto v našom meste? Obetujte chvíľu vášho času a možno sa vám to podarí 
vďaka tomuto prehľadu… 

Pozrite si celý rad voľných pracovných miest zo Spišskej Novej Vsi. Veď šťastie treba pokúšať a možno sa 

vám podarí nájsť flek stvorený ako pre vás. Prehľad je vypracovaný na základe údajov z ústredia práce, 
aktuálnych k 26. októbru 2018. 

Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Automechanik osobných motorových vozidiel – H+H SERVICE, s.r.o. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20947031/zoologicka-zahrada-zaznamenala-rekordnu-navstevnost-vo-svojej-historii.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20947031/zoologicka-zahrada-zaznamenala-rekordnu-navstevnost-vo-svojej-historii.html
http://spisska.dnes24.sk/ak-hladate-dzob-v-nasom-meste-teraz-klikajte-tu-mozno-objavite-miesto-ako-pre-vas-313082
http://spisska.dnes24.sk/ak-hladate-dzob-v-nasom-meste-teraz-klikajte-tu-mozno-objavite-miesto-ako-pre-vas-313082


- Programátor CNC strojov – G-SNV, s.r.o. 
- Obsluha CNC stroja – G-SNV, s.r.o. 
- Majster zámočníckej dielne – G-SNV, s.r.o. 
- Zvárač kovov – G-SNV, s.r.o. 
- Pomocník v kuchyni – Forspiš, Stodola Gastro, s.r.o. 
- Kuchár – Forspiš, Stodola Gastro, s.r.o. 
- Čašník, servírka – CHENG & SHENG s.r.o. 
- Elektrikár – Bytové družstvo Spišská Nová Ves 
- Stavebný technik – Bytové družstvo Spišská Nová Ves 

- Diagnostický technik – Brantner Nova, s.r.o. 
- Kuchár – ACEM, s. r. o. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Obchodný zástupca pre oblasť odškodnenia (SNV) – TAAK Odškodňovacia spoločnosť s.r.o. 
- Čašník, servírka – Hotel METROPOL a.s. 
- Vodič MKD – cargo M&M spol. s r.o. 
- Vodič a stavač javiskových dekorácií – Spišské divadlo 
- Asistentka nákupu s anglickým jazykom – NATURAL s.r.o. 
- Marketingový a internetový predaj – NATURAL s.r.o. 
- Administratívny pracovník v poisťovníctve – MATTE s.r.o. 
- Expedient/ka pekárenskej výroby – Paciga s.r.o. 
- Stolár /Montážnik – PRO PERSONA s.r.o. 
- Zvárač/zámočník – PRO PERSONA s.r.o. 
- Výrobný robotník – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Nástrojár, zoraďovač prípravkov – CFM Slovakia s.r.o. 
Názov pozície – Zadávateľ pracovnej ponuky 
- Ekonóm / Účtovník – Spišská katolícka charita 
- Skladník-Prípravár v strojárskej výrobe – AGA priemyselný park s.r.o. 
- Marketingový špecialista s anglickým jazykom – WPW Center s.r.o. 
- Pracovník výstavby veľtrhov a výstav – VF-company s.r.o. 
- Realitný maklér – Diamond Reality, s. r. o. 
- Žeriavnik – BMZ a.s. 
- Vodič , donáška pizze – Pizzeria Mama Mia, s. r. o. 
- Rušňovodiči- traťový strojníci pre pracovisko v Spišskej Novej Vsi – Železnice Slovenskej republiky 
- NN poradca ,Spišská Nová Ves – NN Životná poisťovňa, a.s. 

- Vodič – LUANA, spol. s r.o. 
- Čalúnnik – FITZROI, s.r.o. 
- Autoelektrikár – PRODUCT TRADE s.r.o. 
Viac informácií nájdete 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] 

 
 

41. Zo Slovenska vyhostili 11 Ukrajincov 
[26.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/zo-slovenska-vyhostili-11-ukrajincov/357220-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš 
Občania Európskej únie, ktorí sa chcú na Slovensku zdržať dlhšie ako tri mesiace, sa musia zaregistrovať na 

príslušnom policajnom útvare. 
Bratislava 26. októbra (TASR) - Po štvrtkovej (25. 10.) policajnej kontrole cudzincov v Hrabušiciach v okrese 

Spišská Nová Ves vyhostili zo Slovenska 11 občanov Ukrajiny. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia 

Policajného zboru Denisa Baloghová.“Pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov,” vysvetlila. Cudzincov 
preto administratívne vyhostili a do 15 dní musia vycestovať zo Slovenska. Kontrolu vykonávali policajti 
cudzineckej polície v Košiciach, policajti mobilnej jednotky v Prešove a obvodného oddelenia v Spišskej Novej 
Vsi spolu s pracovníkmi Inšpektorátu práce Košice. Oddelenia cudzineckej polície sú kompetentné okrem iného 

udeľovať prechodné pobyty na území SR napríklad na účely zamestnania. Občania Európskej únie, ktorí sa chcú 
na Slovensku zdržať dlhšie ako tri mesiace, sa musia zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare. 
Prisťahovalci z tretích krajín musia u nás spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov aj podľa zákona o 
službách zamestnanosti. 

[Späť na obsah] 

http://www.teraz.sk/slovensko/zo-slovenska-vyhostili-11-ukrajincov/357220-clanok.html


 
 

42. Zo Slovenska vyhostili jedenásť Ukrajincov 
[26.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20947475/zo-slovenska-vyhostili-jedenast-ukrajincov.html 

 
 

Polícia vykonala kontrolu cudzincov v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Po štvrtkovej policajnej kontrole cudzincov v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová 

Ves vyhostili zo Slovenska 11 občanov Ukrajiny. 

Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. 
“Pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov,” vysvetlila. 
Cudzincov preto administratívne vyhostili a do 15 dní musia vycestovať zo Slovenska. 
Kontrolu vykonávali policajti cudzineckej polície v Košiciach, policajti mobilnej jednotky v Prešove a 

obvodného oddelenia PZ v Spišskej Novej Vsi spolu s pracovníkmi Inšpektorátu práce Košice. 

Musia spĺňať podmienky 
Oddelenia cudzineckej polície sú kompetentné okrem iného udeľovať prechodné pobyty na území SR 

napríklad na účely zamestnania. 
Občania Európskej únie, ktorí sa chcú na Slovensku zdržať dlhšie ako tri mesiace, sa musia zaregistrovať na 

príslušnom policajnom útvare. 
Prisťahovalci z tretích krajín musia u nás spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov aj podľa zákona 

o službách zamestnanosti. 
[Späť na obsah] 

 
 

43. I. liga: Topoľčany pripravili Michalovciam prvú prehru v riadnom hracom 

čase 
[26.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363627/i-liga-spisska-nova-ves-uspel-v-bratislave-po-najazdoch/ 

 
 

Hokejisti Michaloviec v sezóne 2018/2019 našli premožiteľa v riadnom hracom v St. Nicolaus I. lige až v 
štrnástom zápase. Zemplínčania v piatok prehrali na ľade Topoľčian tesne 1:2. 

V predchádzajúcich trinástich dueloch si Michalovce pripísali jedenásť triumfov v riadnom hracom čase, jeden 
úspech v nájazdoch v Skalici a prehru v nájazdoch v Martine. 

Napriek piatkovému zaváhaniu si Michalovčania udržali pozíciu lídra súťaže, pred druhým Martinom však 
vedú už len zásluhou lepšieho skóre. Oba kluby majú na svojom konte po 36 bodov. 

I. liga - 13. kolo: 
HC Prešov - MHC Mikron Nové Zámky “B” 4:2 (0:0, 1:1, 3:1) 
Góly: 36. Novák, 43. Novotný, 46. Lunter, 60. Marcinek – 23. Maroš, 46. Hariš. Rozhodovali: Žák - Číž, 

Hanko, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 100 divákov. 
MHK Humenné - HK Martin 3:6 (0:3, 3:1, 0:2) 
Góly: 25. Baláž, 26. Petráš, 36. Babinec – 35., 56. Poliaček, 6. Langhammer, 8. Oravec, 19. Rudzan, 57. 

Jurášek. Rozhodovali: Korba - Wolf, Gavalier, vylúčení: 6:7, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 630 divákov. 
MHK Dubnica nad Váhom - HK Gladiators Trnava 4:1 (2:1, 0:0, 2:0) 
Góly: 8. Krajči, 11. Jarábek, 50. Kútny, 59. Kokavec – 1. Hrbáčik. Rozhodovali: Valach - Makúch, Drblík, 

vylúčení: 3:7, presilovky a oslabenia: 0:0, 364 divákov. 
HK’95 Považská Bystrica - HK Skalica 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) 
Góly: 52. Drevenák, 55. Dubeň – 23. Okoličány, 30. Štumpf, 58. Jaša. Rozhodovali: Krist - Ševčík, P. Tvrdoň, 

vylúčení: 6:7, navyše: Cíger 10 minút za nešportové správanie - Kutálek 10 minút za nešportové správanie, Janík 
5+DKZ za napadnutie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 159 divákov. 

HC Topoľčany - HK Dukla Ingema Michalovce 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) 
Góly: 15. Bystričan, 51. Podstavek – 47. Toma. Rozhodovali: Bachúrik - Jurčiak, J. Konc ml., vylúčení: 3:4, 

presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1376 divákov. 
HC Osmos Bratislava - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp a sn (0:1, 1:2, 2:0 - 0:0, 0:1) 

Góly: 36. Kľučiar, 44. Pavešic, 50. Mikolášek – 19. M. Nagy, 23. Vartovník, 40. Olejník, rozhodujúci nájazd 
Findura. Rozhodovali: Purgat - Vyšný, Šefčík, vylúčení: 6:7, navyše: Pavešic (Bratislava) 10 minút za napádanie 
rozhodcov, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 242 divákov. 

ZÁPASY 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20947475/zo-slovenska-vyhostili-jedenast-ukrajincov.html
https://sport.aktuality.sk/c/363627/i-liga-spisska-nova-ves-uspel-v-bratislave-po-najazdoch/


TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 13. kolo 
1 
X 
2 
MHK Humenné Humenné 
3 : 6 
HK Martin Martin 
(0:3, 3:1, 0:2) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
2 : 3 
HK Skalica HK Skalica 
(0:0, 0:2, 2:1) 
Prešov PENGUINS Prešov 
4 : 2 
MHC Nové Zámky B Nové Zámky B 
(0:0, 1:1, 3:1) 
HC Bratislava Bratislava 
3 : 4 sn 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(0:1, 1:2, 2:0, 0:1) 
HC Topoľčany Topoľčany 
2 : 1 
Dukla Michalovce Michalovce 
(1:0, 0:0, 1:1) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
4 : 1 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(2:1, 0:0, 2:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Košičania obrátili zápas v druhej tretine a Miškovec ukončil sériu prehier v 

šlágri Tipsport ligy 
[26.10.2018; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/kosicania-obratili-zapas-v-druhej-tretine-a-miskovec-ukoncil-seriu-prehier-v-
slagri-tipsport-ligy/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Sprava: Radoslav Macík z HK Poprad a Tomáš Netík z HC Košice počas 16. kola hokejovej Tipsport ligy 

medzi HK Poprad – HC Košice. Poprad, 26. október 2018. 
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 26. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali 4:1 MAC 

Budapešť v piatkovom stretnutí 16. kola Tipsport ligy. Liptáci išli vo svojom prechodnom domove v Spišskej 
Novej Vsi za troma bodmi od úvodu, prvú tretinu vyhrali 2:0 po góloch Jakuba Nemca a Adama Nechaja. Lenže v 

druhej tretine utiekol domácim obrancom Chris Langkow a vrátil maďarský tím do hry. Pokoj do záveru zápasu 
pre Liptovský Mikuláš zabezpečil obranca Samuel Fereta, ktorý presne trafil strelou od modrej čiary. V závere 
ešte pridal poistku Marek Uram. Liptáci ťahajú trojzápasovú víťaznú šnúru. 

Košickí hokejisti zvíťazili v Poprade 5:2 a priebežne sa ocitli o 1 bod pred Zvolenčanmi na čele tabuľky 
slovenskej najvyššej súťaže. Vo východniarskom derby viedli domáci po prvej tretine 2:0, keď sa v rozpätí 
necelých troch minút strelecky presadili Patrik Koyš a Samuel Takáč. 

V druhej tretine prišlo košické vyrovnanie zásluhou Tomáša Klímu a Evana Brophea. Pôsobivý obrat dovŕšili 
hostia v tretej desaťminútovke, keď od 46. do 53. min strelili góly Tomáš Hričina, Petr Kafka a Marcel Haščák. 
Dva góly strelili „oceliari“ v presilovkách a ďalšie dva pridali v oslabení. Košičania odplatili Popradčanom prehru 
0:1 z domáceho ľadu z úvodu súťažného ročníka. 

Hráči majstrovskej Banskej Bystrice zdolali 2:1 Žilinu. Skóre otvoril v 7. min Eric Selleck. Na druhý presný 
zásah si diváci museli počkať až do záveru druhej tretiny, v 38. min sa presadil Guillaume Asselin. Žlto-zelení sa 

https://www.webnoviny.sk/kosicania-obratili-zapas-v-druhej-tretine-a-miskovec-ukoncil-seriu-prehier-v-slagri-tipsport-ligy/
https://www.webnoviny.sk/kosicania-obratili-zapas-v-druhej-tretine-a-miskovec-ukoncil-seriu-prehier-v-slagri-tipsport-ligy/


ešte vrátili do zápasu, keď v 43. min Lukáš Hvila dorazil svoju vlastnú strelu do bránky Samuela Baroša. No 
vyrovnať sa im už nepodarilo a v tabuľke zostávajú zo slovenských tímov najslabší. 

Hokejisti Zvolena aj naďalej pokračujú vo víťaznom ťažení Tisport ligou, po víťazstve 4:2 na ľade Nových 
Zámkov majú už jedenásty triumf v sérii. Domáci po prvej tretine viedli, keď v presilovke skóroval obranca Peter 
Ordzovenský. Zvolenčania obrátili duel vo svoj prospech v druhej časti hry gólmi Samuela Petráša a Petra 
Šišovského. Novozámčania vyrovnali opäť gólom v početnej výhode, o ktorý sa postaral Patrick Kudla, no líder 
súťaže v záverečnej päťminútovke rozhodol po zásahoch Samuela Petráša a Petra Zuzina. 

Hokejisti Miškovca ukončili sériu prehier v Tipsport lige na čísle osem, Detvu zdolali 5:4 po predĺžení. 
Podpoľanci mohli z Maďarska odísť s troma bodmi, keďže Peter Hraško 59 sekúnd pred koncom riadneho 
hracieho času trafil presne od modrej a zvýšil na 4:3 pre hostí. Lenže o 24 sekúnd neskôr Žiga Pance ideálne 
prihral Alexisovi Loiseauovi a ten poslal duel do predĺženia. V ňom rozhodol kapitán domáceho tímu Bálint 
Magosi. 

piatok 
MHk 32 Liptovský Mikuláš – MAC Budapešť (Maď.) 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) – hralo sa v Spišskej Novej Vsi Góly: 

12. J. Nemec (Uhrík), 16. Nechaj (Richard Huna), 54. Fereta (Sukeľ), 58. M. Uram – 31. C. Langkow Vylúčení: 
7:6 na 2 min, navyše Mezovský 10 min za bitku – Garát 10 min za bitku, Burt 10 min za napádanie rozhodcov, 
presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Kalina – Durmis, Kacej, 328 divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec – 
Róbert Huna, Richard Huna, Nechaj – J. Sukeľ, Oško, M. Uram – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, A. 
Lištiak . Budapešť: Bálizs – Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Kreisz – Bodó, C. Langkow, Orban – 
Dansereau, J. Brown, Klempa – Szabad , Terbócs, Odnoga – Szigeti, Majoross, 

Góly: 4. P. Koyš (Salija, Abdul), 7. S. Takáč (D. Brejčák) – 22. T. Klíma, 38. Brophey (Šoltés, Marcel Haščák), 
46. Hričina (Netík, R. Žitný), 50. Kafka (T. Klíma), 53. Marcel Haščák (Pulli, R. Žitný) Vylúčení: 7:7 na 2 min, 
presilovky: 0:2, oslabenia: 0:2, rozhodovali: Kókai, M. Novák – Gegáň, Pálkövi, 1906 divákov 

Poprad: Gračnar – D. Brejčák, Petran, Ťavoda, Salija, L. Kozák, Erving, Š. Fabian – R. Václav, Mlynarovič, S. 
Takáč – P. Koyš, Zagrapan, Abdul – D. Bondra, Heizer, P. Svitana – Macík, L. Paukovček, Belluš Košice: 
Škorvánek – Koch, Pretnar, Pulli, Čížek, Šedivý, Dudáš, Lenďák, Krajňák – L. Nagy, Brophey, Marcel Haščák – 
Kafka, Suja, Netík – Šoltés, Galamboš, Spilar – R. Žitný, T. Klíma, Hričina 

Góly: 7. Selleck (Asselin, K. Sloboda), 38. Asselin (Faille, Selleck) – 43. Hvila Vylúčení: 5 4 na 2 min, 
presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Babic, Snášel – Šoltés, Soltész, 2344 divákov 

Banská Bystrica: Samuel Baroš – B. Marshall, B. Miller, K. Sloboda, V. Mihálik, Kubka, I. Ďatelinka, M. 
Nemčík – Asselin, Faille, Selleck – J. Sýkora, Higgs, T. Török – Kabáč, Češík, Gabor – Bartánus, Buc, Lichanec – 
R. Varga Žilina: M. Mikoláš – Bagin, Kučný, Žilin, Piegl, Matejka, Pastor, Mendrej – Milý, Podešva, Bárta – Rudolf 
Huna, Surovka, Jenčík – Hvila, J. Ručkay, Beránek – Danielčák, Dominik Rehák, Hrazdíra 

Góly: 36. Bartovič (Ölvecký, Holenda), 48. Sojčík (Ölvecký) – 48. Blackwater (Rácz), Vylúčení: 3:4 na 2 min, 
presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Müllner – Valo, Výleta, 4126 divákov 

Trenčín: M. Valent – Luža, Rýgl, Holenda, L. Bohunický, Frühauf, L. Kovář, Niko, Marek Hudec, – Sádecký, 
Sojčík, Radivojevič – M. Hecl, Ölvecký, Bartovič – Ján Pardavý ml., Bližňák, T. Varga – Špankovič, J. Švec, D. 
Hudec Nitra: Šimboch – Rácz, Mezei, Morrison, Morrison, Rais, Miroslav Pupák, A. Sloboda, Korím – Blackwater, 
Marek Slovák, Lantoši – S. Buček, Kerbashian, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, D. Richard – J. Majdan, Čaládi, L. 
Hrušík, – J. Šiška 

Góly: 12. Ordzovenský (Rogoň, Nejezchleb), 46. Kudla (R. Hruška, Andersons) – 25. S. Petráš (D. Růžička, 
A. Drgoň) , 34. Šišovský (D. Růžička, Lušňák), 55. S. Petráš (Špirko), 57. Zuzin (Kytnár (Michal Chovan) 
Vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Goga – Synek, Tvrdoň, 2165 
divákov 

Nové Zámky: Košarišťan – Andersons, Kudla, Hain, Juraško, Ordzovenský, M. Novák, Henderson, Hatala – 
Pospíšil, R. Hruška, Štrauch – H. Ručkay, A. Zbořil, J. Jurík – Nejezchleb, T. Urban, Rogoň – Jakúbek, Fábry, 
Bajtek Zvolen: Skapski – Ulrych, Vandane, D. Růžička, Zeleňák, Poyhonen, A. Drgoň – Handlovský, Špirko, 
Vandas – Šišovský, M. Halama, Lušňák – P. Zuzin, Kytnár, Michal Chovan – P. Halama, S. Petráš, Andrisík 

Góly: 10. Pance (J. Vas), 16. Pance (Somogyi, J. Vas), 49. Magosi (Loiseau, Láda), 60. Loiseau (Pance), 64. 
Magosi (J. Milam, Loiseau) – 5. Jakuceňa (Ščurko, Kuklev), 29. M. Surový (F. Fekiač, J. Žilka), 42. Matúš Chovan 
(Tibenský, Sládok), 60. Hraško (Sládok) Vylúčení: 1:6 na 2 min, navyše Somogyi 5+DKZ za pästný súboj, J. Vas 
5+DKZ za faul kolenom – Kuklev 5+DKZ za pästný súboj, Ščurko 10+DKZ osobný trest , presilovky: 3:1, 
oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lokšík, T. Orolín – Frimmel, Bogdaň, 985 divákov 

Miškovec: Adorján – Kiss, N. Crawford, Vojtkó, Szirányi, J. Milam, Láda, Rusk – Magosi, Galanisz, Miskolczi – 
Kulmala, J. Vas, Pance – R. Harrison, Loiseau, Somogyi, – Vincze, Hajós, Ritó Detva: R. Petrík – Kuklev, Martin 
Chovan, Hraško, Sládok, M. Šimon, F. Fekiač, Gachulinec, Hedera – Puliš, Jakuceňa, Ščurko – Matúš Chovan, 
P. Valent, Tibenský – J. Žilka, Murček, M. Surový – Z. Král, V. Fekiač, Martin Ďaloga 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Policajná kontrola cudzincov na Spiši: Slovensko musí opustiť 11 

Ukrajincov 
[26.10.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 



 
https://www.topky.sk/cl/100370/1747883/Policajna-kontrola-cudzincov-na-Spisi–Slovensko-musi-opustit-
11-Ukrajincov 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Po štvrtkovej (25. 10.) policajnej kontrole cudzincov v Hrabušiciach v okrese Spišská 
Nová Ves vyhostili zo Slovenska 11 občanov Ukrajiny. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru 

Denisa Baloghová. 
“Pracovali v rozpore zo zákonom o pobyte cudzincov,” vysvetlila. Cudzincov preto administratívne vyhostili a 

do 15 dní musia vycestovať zo Slovenska. Kontrolu vykonávali policajti cudzineckej polície v Košiciach, policajti 
mobilnej jednotky v Prešove a obvodného oddelenia v Spišskej Novej Vsi spolu s pracovníkmi Inšpektorátu 

práce Košice. 
Oddelenia cudzineckej polície sú kompetentné okrem iného udeľovať prechodné pobyty na území SR 

napríklad na účely zamestnania. Občania Európskej únie, ktorí sa chcú na Slovensku zdržať dlhšie ako tri 
mesiace, sa musia zaregistrovať na príslušnom policajnom útvare. Prisťahovalci z tretích krajín musia u nás 
spĺňať podmienky podľa zákona o pobyte cudzincov aj podľa zákona o službách zamestnanosti. 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Tipy na víkend - 27. a 28. októbra 
[26.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20942921/tipy-na-vikend-27-a-28-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
SOBOTA 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 27. októbra do Košického lesa po trase: Horný Bankov – Kamenný hrb – 

Girbeš – KVP, kláštor (10 km). Zraz na Havlíčkovej, odchod autobusu č.14 o 7.56 hod. Akciu vedie I. Lipták. 
Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa 
KOŠICE. K 100. výročiu vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov pripravil Slovensko-český klub v SR 

slávnostný koncert zložený z piesní, árií aj duetov českých a slovenských autorov v podaní Patricie Janečkovej 
(ČR), Gabriely Hübnerovej (SR), Martina Šrejmu (ČR), Mariána Lukáča (SR) s klavírnym sprievodom Júlie 
Grejtákovej. Na koncerte vystúpi aj 9-ročná klaviristka z Prahy, víťazka tohtoročnej medzinárodnej súťaže Pro 
Bohemia v Ostrave, kde získala titul absolútneho víťaza. Koncert začína v sobotu o 17.00 hod. na konzervatóriu 
na Timonovej ulici. 

Veci, čo sa dejú 
KOŠICE. Pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej Československej republiky predstaví folklórny súbor Hornád 

v sobotu program Veci, čo sa dejú, ktorý bol predstavený v apríli tohto roka na doskách Štátneho divadla v 
Košiciach ako premiérový program k 55. výročiu založenia súboru. Autorom tohto tanečného divadla je spevák, 
tanečník, choreograf a umelecký vedúci súboru Štefan Štec. Začiatok je v sobotu o 18.00 hod. 

Piotr Rubik 
KOŠICE. V sobotu o 19.00 hod. vystúpi v Steel Aréne skladateľ a hudobník Piotr Rubik. Predstaví svoje dielo 

Septembrový žaltár, v ktorom odznejú aj jeho skladby. 
CINEMAX 
KOŠICE. Johnny English znova zasahuje o 15.40, 18.30, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.10, 18.20, Venom 

o 16.00, Halloween o 20.40, Králi zlodejov o 17.40, Piadinôžka o 15.50, Po čom muži túžia o 18.10, Prvý človek o 
20.20, Tajomstvo domu s hodinami o 15.45, Toman o 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.30, Piadinôžka 
3D o 16.15, Piadinôžka o 18.25, Venom o 19.50, Kapela o 17.50, Mníška o 20.30, Piadinôžka o 13.40, 3D o 
14.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.30, Princezná a dráčik o 13.10, Tajomstvo domu s 
hodinami o 13.50, Venom o 13.20, Detské kino - Rodinka Úžasných 2 o 13.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 13.50, 15.50, Halloween o 

18.10, 20.30, Toman o 20.00, Princezná a dráčik o 14.30, Tajomstvo domu s hodinami o 14.20, Tieň jaguára o 
18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40, 20.15, Piadinôžka o 13.30, Po čom muži túžia o 16.20 
hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Keď draka bolí hlava o 16.30, Múzeum (Kolnoa) o 18.30, Milý Fredy (Kolnoa) o 20.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Kapela o 18.00, Keď draka bolí hlava o 13.50, 

15.50, Halloween o 20.30, Toman o 20.00, Pricezná a dráčik o 14.30, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 
17.40, Piadinôžka o 13.30 hod. 

CINEMAX 

https://www.topky.sk/cl/100370/1747883/Policajna-kontrola-cudzincov-na-Spisi--Slovensko-musi-opustit-11-Ukrajincov
https://www.topky.sk/cl/100370/1747883/Policajna-kontrola-cudzincov-na-Spisi--Slovensko-musi-opustit-11-Ukrajincov
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PREŠOV. Johnny English znovu zasahuje o 18.40, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.00, Venom 3D o 18.30, 
Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 15.10, Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 16.10, Prvý človek o 20.30, 
Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Toman o 17.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, Kapela o 18.20 hod., 
Mníška o 20.30 hod., Keď draka bolí hlava o 13.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, 
Piadinôžka o 13.30, Princezná a dráčik o 14.20, Detské kino - Rodinka Úžasných 2 o 13.40 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Johnny English znovu zasahuje o 18.00, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 20.10, Kapela o 
18.30, Mníška o 20.30, Keď draka bolí hlava o 13.30, Piadinôžka o 13.20, Rodinka Úžasných 2 o 13.20 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Keď draka bolí hlava o 15.30, Johnny English znova zasahuje o 17.30, Halloween o 19.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Carmen o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Doma u Hitlerovcov: 

Historky z kuchyne o 19.00 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Reštavrácia o 19.00 hod. 
PechaKucha 
PREŠOV. PechaKucha Night vol. 18 odštartuje vo Wave – centrum nezávislej kultúry v sobotu o 20.20 hod. 
Trhovisko 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 8.00 h sa na starom trhovisku na sídlisku Východ uskutoční Spišská burza 

starožitností a kuriozít. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť rozprávku Keď draka bolí hlava. 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h zahrajú Kalinčiakovu Reštavráciu. V predstavení sa fajčí, je vhodné od 15 

rokov. 
NEDEĽA 
Matičné podujatie o slovenských legionároch pripomenie Košiciam vznik prvého Česko-Slovenska 
KOŠICE. Séria matičných podujatí na pripomenutie si významnej úlohy Slovákov pri vzniku prvej Česko-

Slovenskej republiky v roku 1918 pokračuje v Košiciach. Storočnicu od oslobodenia sa od Rakúsko-Uhorska a 
vzniku nového demokratického štátu v srdci Európy priblíži slávnostný sprievod, dobová dramatizácia i kultúrny 
program. 

Dom Matice slovenskej v Košiciach vyzýva verejnosť v nedeľu 28. októbra o 14.00 hod pripojiť sa k 
slávnostnému sprievodu od tabule legionárov na Hlavnej ulici č. 113. Následne sa v priestoroch Slovenského 
technického múzea uskutoční o 15.00 hod. divadelná dramatizácia v dobových kostýmoch a ďalší kultúrny 
program. 

Autogramiáda Oteckovia 
KOŠICE. V nedeľu od 10.00 do 12.00 sa v Optime uskutoční autogramiáda hercov zo známeho seriálu. 
Festival svetlonosov 
KOŠICE. V nedeľu od 15.00 hod. sa v parku pri kaplnke sv. Michala uskutoční ďalší ročník Festivalu 

svetlonosov. Na deti čakajú tvorivé dielne, výstava tekvíc, maľovanie na tvár aj sprievod svetlonosov. 
Vegánska večera 
KOŠICE. V kine Úsmev sa v nedeľu o 17.00 hod. uskutoční vegánska večera. Vstupom na večeru je 

zhotovené alebo kúpené vegánske jedlo. 
Zdeněk Izer 
KOŠICE. Nový program Zdeňka Izera s názvom Na plný coole začína v nedeľu o 19.00 hod. divadle Grand. 
CINEMAX 
KOŠICE. Johnny English znova zasahuje o 15.40, 18.30, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.10, 18.20, Venom 

o 16.00, 21.00, 3D o 18.40, Halloween o 17.50, 20.40, Králi zlodejov o 17.40, Piadinôžka o 15.50, 16.30, Po čom 
muži túžia o 18.10, Prvý človek o 20.20, Tajomstvo domu s hodinami o 15.45, Toman o 20.00, Zrodi la sa hviezda 
o 15.00, 18.00, 20.30, Kapela o 20.10, Piadinôžka o 13.40, 3D o 14.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná 
dovolenka o 13.30, Princezná a dráčik o 13.10, Tajomstvo domu s hodinami o 13.50, Venom o 13.20, Detské kino 
- Rodinka Úžasných 2 o 13.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 13.50, 15.50, Halloween o 

18.10, 20.30, Toman o 20.00, Princezná a dráčik o 14.30, Tajomstvo domu s hodinami o 14.20, Tieň jaguára o 
18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40, 20.15, Piadinôžka o 13.30, Po čom muži túžia o 16.20 
hod. 

CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Kapela o 18.00, Keď draka bolí hlava o 13.50, 

15.50, Halloween o 20.30, Toman o 20.00, Pricezná a dráčik o 14.30, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 
17.40, Piadinôžka o 13.30, Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 13.50, 15.50, 
Halloween o 20.30, Toman o 20.00, Pricezná a dráčik o 14.30, Tieň jaguára o 18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa 
hviezda o 15.30, 17.40, Piadinôžka o 13.30 hod. 

CINEMAX 
PREŠOV. Johnny English znovu zasahuje o 18.40, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.00, Venom o 20.20, 3D o 

18.30, Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 15.10, Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 16.10, Prvý človek o 



20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Toman o 17.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, Kapela o 18.20 
hod., Keď draka bolí hlava o 13.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.00, Piadinôžka o 13.30, 
Princezná a dráčik o 14.20, Detské kino - Rodinka Úžasných 2 o 13.40 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Johnny English znovu zasahuje o 18.00, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Venom o 17.50, Zrodila sa 
hviezda o 20.10, Kapela o 18.30, Keď draka bolí hlava o 13.30, Piadinôžka o 13.20, Rodinka Úžasných 2 o 13.20 
hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Dogman o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. MALÁ SCÉNA - Tri prasiatka a vlk úžerník o 16.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Alžbetina 38 - Guľko Bombuľko o 14.30 a 16.30 hod., Tajovského 4 - Úbohý Platonov o 19.00 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Kráska a netvor o 16.00 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. HB: V dobrom aj v zlom o 18.00 hod. 
Filmový festival 
PREŠOV. V nedeľu o 18.00 hod. začne v rámci kina Pocity vo Wave 3. ročník festivalu izraelských 

dokumentárnych filmov Kolnoa.doc. Pripravený je film Opäť dieťaťom a Ben-Gurion. 
Galéria umelcov Spiša 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Od 13.00 do 16.00 h sa uskutočnia tvorivé dielne pre rodiny s deťmi zamerané na 

rôznorodé výtvarné a remeselné techniky. V prípade záujmu je potrebné sa vopred nahlásiť. 
Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h si môžete pozrieť predstavenie Kráska a netvor na motívy rozprávky Kráska 

a zviera. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť rozprávku Keď draka bolí hlava. 

Stretnutie kultúr v múzeu 
HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva v nedeľu na podujatie Stretnutie kultúr v múzeu – Deň 

českej kultúry. Podujatie je pokračovaním múzejného projektu multikultúrneho múzea zameraného na 
prezentáciu európskeho kultúrneho dedičstva v regióne horného Zemplína s odkazom na 100. výročie vzniku 
Československa. 

Program: 14.00 - 18.00 hod. - prehliadka výstav; videoprojekcia filmov o Českej republike; Vône a chute 
českej kuchyne. 16.00 hod. - Slávnostné otvorenie podujatia; Hymnický koncert českých piesní a klasickej hudby 
Rusinija, Základná umelecká škola Humenné. 17.00 hod. - Folklórne hudobno-tanečné pásmo FS Chemlon, 
Hačure, Bosorčatá, Vanda Marinčáková, Ľudovít Džubák. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Líder prvýkrát nebodoval, rozhodli presilovky Topoľčian 
[26.10.2018; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/20947589/lider-prvykrat-nebodoval-rozhodli-presilovky-topolcian.html 

 
 

Pred fantastickou diváckou kulisou sa hral výborný hokej. Presilovkové góly Bystričana a Podstavka 
znamenajú tri body pre Topoľčany. 

Topoľčany – Michalovce 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) 
Góly: 15. M. Bystričan, 51. Podstavek – 47. Toma, rozhodovali Bachúrik – Jurčiak, Konc ml., vylúčenia 3:4, 

presilovky 2:0, oslabenia 0:0, 1376 divákov. HC: Halo – Ďurčo, Král, Kováčik, Hrudik, Bystričan, Hruška, Grman, 
Duran – Tábi, Laššo, Podstavek – Kluka, Uhnák, Šťastný – Pekarčák, Tomčák, Bečka – Dvonč, Klenko, D. 
Gergel, tréner Ľ. Hurtaj. 

Topoľčany - Michalovce. FOTO: JARO ŠUPA 
(31 fotografií) 
Hostia vyleteli v úvode na domácich, svojou aktivitou si vypýtali aj dva fauly, ale domáci obrancovia na čele s 

fantastickým Halom odolávali. Domáci sa dlho nevedeli presadiť, a len ťažko sa dostávali do obrannej tretiny 
Michaloviec. V 15. minúte však mali hostia prvého vylúčeného hráča a Topoľčany okamžite trestali. Peknou 
strelou sa prezentoval kapitán Bystričan – 1:0. V druhej tretine sa opäť hrať rýchly hokej, šance sa striedali na 
oboch stranách. Výborné zákroky predvádzali obaja brankári. V polovici zápasu poskakoval puk na bránkovej 
čiare hostí, a síce sa domáci už radovali z gólu, ten však hlavný rozhodca neuznal. Na druhej strane tri výborne 
zákroky predviedol Halo. V závere tretiny mali blízko ku gólu Bečka s Hruškom, vyznamenal sa Trenčan v bránke 
Michaloviec. V záverečnej tretine sa domácim dlho darilo odolávať tlaku hostí. V 47. minúte však do tretiny 
nebojácne nakorčuľoval Toma a tvrdou strelou prepálil domáceho brankára. Po góle hostia ožili, ale pribrzdilo ich 

https://mytopolcany.sme.sk/c/20947589/lider-prvykrat-nebodoval-rozhodli-presilovky-topolcian.html


vylúčenie Hančáka, ktorý po chybnej rozohrávke zatiahol ručnú brzdu pred Podstavkom. Práve faulovaný hráč sa 
hosťom ideálne pomstil v 51. minúte, keď presilovkovú akciu zakončil gólom do prázdnej bránky – 2:1. Hostia sa 
v závere snažili o vyrovnanie, dokonca hrali i presilovku po faule Hrušku. Michalovce odvolali i brankára, ale 
domáci sa enormne bojovným výkonom už ubránili, a lídrovi z Michaloviec tak pripravili prvú prehru v riadnom 
hracom čase. 

Spokojný po všetkých stránkach 
Topoľčany na domáci zápas proti Michalovciam nastúpili po týždňovej prestávke. „Pred náročným zápasom 

sme mali týždeň voľno, ktoré sme využili na doliečenie menších zranení. Od súpera sme očakávali, že bude hrať 
vo veľmi vysokom tempe a to sa aj potvrdilo. V prvej tretine boli hostia lepším tímom, my sme však v obrane 
držali súpera na dištanc a navyše fantastické zákroky predvádzal brankár Halo,“ začal hodnotenie zápasu tréner 
Ľubomír Hurtaj. 

Domáci hokejisti sa ujali vedenia v 15. minúte, kedy presilovku využil peknou strelou kapitán Bystričan. 
„Dostali sme sa do vedenia, ktoré sme v druhej tretine mohli aj navýšiť. Mali sme niekoľko výborných šancí, mohli 
sme súperovi odskočiť,“ pridal domáci tréner. 

V záverečnej tretine sa domáci umne bránili, skúsení hostia však napriek tomu vyrovnali a vrátili sa späť do 
zápasu. „Som rád, že aj napriek vyrovnaniu na 1:1 sme zabojovali, a pridali druhý gól. S víťazstvom som 
maximálne spokojný, navyše diváci videli výborný zápas. Dovolím si povedať, že hoci sa v rovnakom čase hralo v 
Extralige až šesť zápasov, tak aj tento duel by sa v najvyššej súťaži nestratil. Som rád, že sa o výborný hokej 
pričinilo i topoľčianske mužstvo. Porazili sme lídra, ktorý v riadnom hracom čase ešte ani raz neprehral. Navyše 
prišla aj početná divácka kulisa, ktorá nás hnala dopredu. Po všetkých stránkach môžem byť iba spokojný,“ 
povedal na záver tréner Ľubomír Hurtaj. 

Hoci sme vyhrali, musíme bojovať ďalej 
Vynikajúci výkon v domácej bránke podal Juraj Halo. Ten zo 47 striel pustil za svoj chrbát iba jednu. „Prišiel 

líder z Michaloviec, silný súper. Myslím si, že sme sa veľmi dobre pripravili. Tréner zvolil na ťažkého súpera veľmi 
dobrú taktiku, a tak sme boli úspešní. Navyše aj chalani v obrane mi výborne pomáhali,“ začal hodnotenie 
víťazného zápasu topoľčiansky gólman. 

Oba góly Topoľčian padli z presilovky. „Konečne sme využili v zápase presilové hry. Príkladne sme bojovali, 
zisk troch bodov teší,“ dodal Juraj Halo a zároveň dodal: „Michalovce majú veľa dobrých a mohutných útočníkov. 
Obrancovia mi pomáhali, aj útočníci sa zapájali taktiež do bránenia, a preto sme odohrali z našej strany výborný 
zápas.“ 

Topoľčany sú prvým mužstvom v súťaži, ktoré porazilo Michalovce v riadnom hracom čase. „Pred zápasom 
sme sa v kabíne hecovali, pretože sme ich chceli konečne poraziť. Viem, že Martin ich zdolal až po nájazdoch, 
my však teraz za tri body. Hoci sme vyhrali, musíme bojovať ďalej, aby sme sa aj v tabuľke posunuli vyššie,“ 
zaželal si brankár Juraj Halo. 

Ďakujeme divákom 
V piatok na topoľčiansky zimný štadión zavítalo takmer 1400 divákov. Tí videli vynikajúci hokej so šťastným 

koncom pre domácich. Topoľčany vyhrali 2:1, po zápase dokonca na ľadovej ploche nechýbal ani tradičný vláčik. 
Šťastím žiaril i prezident HC Topoľčany Ervín Mik. „Videli sme výborné hokejové predstavenie. Okrem bodov ma 
však teší divácka kulisa. Konečne sa zaplnilo hľadisko, za čo by som chcel každému jednému fanúšikovi 
poďakovať. Verím, že hráči ich nesklamali, a že nám diváci zostanú verní aj v ďalších zápasoch. Hráči cítia ich 
podporu a aj toto víťazstvo je taktiež aj ich zásluhou,“ dodal E. Mik. 

Ďalší program: 31. 10. (streda) o 17.30 h: Trnava – Topoľčany, 2. 11. (piatok) o 18.00 h: Topoľčany – Spišská 
Nová Ves, 4. 11. (nedeľa) o 16.00 h: N. Zámky B – Topoľčany. 

[Späť na obsah] 

 
 
 
 

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03  Bratislava, Slovenská republika 

 


