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Spišská Nová Ves 
 

1. Hory mi ho dali aj vzali 
[28.01.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6,7; Daniela Pirschelová] 

 
 

Spišská Nová ves - Srdcervúca rozlúčka, na ktorej sa zúčastnili stovky smútiacich. Na cintoríne v Spišskej 
Novej Vsi sa v sobotu najbližší, priatelia a kolegovia rozlúčili so známym horolezcom, s vysokohorským nosičom 

a skialpinistom Martinom Škorvánkom († 27). Ten zahynul v nedeľu 13. januára pod lavínou vo švajčiarskych 
Alpách, kde sa bol zdokonaliť v rámci prípravy na kurz medzinárodného vysokohorského sprievodcu v lyžovaní a 
skialpinizme. 

V obradnej sieni sa všetky oči upierali na mladú vdovu Máriu (29), ktorej zostal po Martinovi trojročný synček 
Jurko. Utrápená žena vpísala svoje vrúcne vyznanie do netradičného parte. „Ten, ktorého som ľúbila a najviac mu 
dôverovala, odišiel, už sa nikdy nevráti späť. Hory mi ho dali a hory aj vzali. Moje srdce bije už len pre Jurka!“ 
Zdrvenú Máriu utešoval nebohého otec Pavol. Pri pohľade na svetlú truhlu obsypanú kvetmi sa smútiacim tisli 
slzy do očí. Keď v úvode obradu zaznela pieseň Na Kráľovej holi, rozplakali sa aj tvrdí chlapi. Rozlúčku ukončila 
pieseň We Are The Champions od skupiny Queen a Hallelujah od Leonarda Cohena. Nasledovali kondolencie 
pozostalým. V dlhokánskom rade stál aj muž oblečený v goralskom kroji, ktorý držal v rukách kameň, ktorý 
priniesol zo Studenej doliny. Mária so smútkom prijímala prejavy sústrasti. Jej synček Jurko tam nebol. „Určite 
tušil, že sa dnes deje niečo neobvyklé, keďže sme odchádzali preč a on ostal u príbuzných spolu so sesternicami. 
Je ešte príliš malý,“ povedal Martinov brat Paľo. 

Nešťastnú Máriu pritom stíha jedna rana za druhou. Len nedávno prišla o nenarodené dieťatko. Netuší, čo 
prinesú najbližšie týždne a mesiace. Jedno však vie určite, napriek tomu, že hory jej zobrali manžela, ostane im 
verná a lásku k nim bude naďalej vštepovať aj ich synovi, keďže život mladej rodinky bol odjakživa spätý s horami 
a prírodou. „Zoznámili sme sa s Martinom na Téryho chate, kde sme pracovali. Bola to láska na prvý pohľad. Po 
ročnom randení sa nám narodil Jurko a neskôr bola svadba. Brali sme sa z veľkej lásky a chceli sme byť spolu 
celý život. To, že bude taký krátky, mi vôbec nenapadlo,“ povedala nám pri prvom stretnutí. 



Martinovi rodičia Katarína a Pavol i jeho dvaja starší bratia Paľo a Mišo sa zomkli a všemožne Márii pomáhajú 
prežiť. Rodina sa vidí v malom Jurkovi, ktorý je verná kópia svojho otca a už teraz má rád hory. Jeho otec s ním 
chodil na huby, učil ho bicyklovať, liezť po skalách či bivakovať v stane. Jurko už dokonca ako jeho otec, 
vysokohorský nosič, nosil náklad na malej krošni. A Mária ho chce v tomto naďalej podporovať. 

Daniela Pirschelová, FOTO: autorka 
Martin hral vo filme Posledná légia 
Martin sa ako tínedžer zaujímal aj o historický šerm. Vďaka tomu hral bojovníka vo filme Posledná légia 

(2007), ktorý sa natáčal aj na Slovensku v lokalite Spišský hrad a Červený Kameň. V čase nakrúcania nemal ešte 
ani 15 rokov. Vo filme hrali hviezdy ako Ben Kingsley, nositeľ Oscara za hlavnú úlohu vo filme Gándhí, a Colin 
Firth. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Môže to zničiť aj učiteľovu rodinu! 
[28.01.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 11; nov] 

 
 

Psychologička o pedagógovi (37) obvinenom zo sexuálneho zneužívania: 
Autor: nov I Foto: fb/zš, autor 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na výsledky vyšetrovania si učiteľ Michal B. (38) počká vo vyšetrovacej väzbe! 

Pedagóga z Prešova obvinili zo sexuálneho zneužívania, lebo sa podľa polície aj prokuratúry ukájal pred žiakmi 
na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku (okr. Spišská Nová Ves). Žiaci sa z výcviku vrátili minulý piatok. „Ak to naozaj 

urobil, je potrebné to vyšetriť. Neviem, ako to bude vplývať na môjho syna,“ povedal pod zárukou anonymity jeden 
z nich. Duševný stav pedagóga budú skúmať aj psychiatri a psychológovia. 

Učiteľ telesnej výchovy a informatiky z Prešova sa mal podľa našich informácií ukájať v prítomnosti žiakov ZŠ 
a v dychu mu zaznamenali alkohol. Po obvinení zo sexuálneho zneužívania skončil v sobotu vo vyšetrovacej 
väzbe. „Každý prípad sa posudzuje individuálne, preto sa nedá z dostupných informácií vyvodiť jednoznačný 
záver. Alkohol a iné psychoaktívne látky odbrzďujú kôrovú kontrolu správania. Môže sa tak demaskovať doteraz 
skryté sexuálne zameranie, napr. homosexualita, efebofília - erotické zameranie na dospievajúcich chlapcov. 
Avšak, mohlo ísť aj o momentálny nápad,“ vysvetľuje psychiatrička a sexuologička Dana Šedivá. Podľa nej sa 
dnes stretávame so sexom veľmi často. „V súčasnosti sme presýtení prezentovaním sexuality. Homosexuálne či 
bisexuálne sa prejavujú aj heterosexuáli v rámci experimentovania. Sexuálna orientácia je vrodená a nemenná. 
Spoločenská morálka koriguje správanie všetkých bez ohľadu na orientáciu,“ pripomenula odborníčka. Ako to 
bude vplývať na psychiku chlapcov nie je jednoduché povedať. Vplyv na psychiku 13-ročných súvisí 
s konkrétnymi okolnosťami situácie. Teda či boli „len“ pozorovateľmi obnaženia, či sa cítili priamo ohrození, 
nútení ku kontaktu, atď. V dobe internetu je prvý kontakt s pornografiou vo veku 11 rokov. „Väčšina tínedžerov 
teda hodí rukou, keď je svedkom podobného prejavu. Senzáciou je hlavne to, že sa jedná o ich pedagóga. 
Publicita prípadu nepomáha nikomu. Možno predpokladať zničujúci dosah na osobu učiteľa a jeho rodinu,“ dodala 
Šedivá. Obvinený učiteľ podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. „O jeho väzbe tak bude s konečnou platnosťou 
rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ uzavrel Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach. 

Foto: 
Obvinený učiteľ sa pri príchode na súd maskoval papierom a kapucňou. 
Pedagóg Michal B. (37) si narobil poriadne problémy. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Prešovského učiteľa obvinili zo zneužívania 
[28.01.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Škandalózny prípad, ktorý sa stal v závere minulého týždňa, mal dohru počas víkendu. Učiteľ, ktorého žiaci 
obvinili zo sexuálneho zneužívania, sa s rukami v putách postavil pred sudcu. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES, PREŠOV. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu dopoludnia rozhodoval o väzbe 

pre učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý mal sexuálne zneužívať chlapcov na izbách počas 
lyžiarskeho výcviku. Verdikt znel jasne - obvinený Michal (38) putoval do väzby. Ten sa proti rozhodnutiu súdu 
odvolal. 

Zneužiť mal 17 chlapcov 
Ako sme už informovali, incident sa mal odohrať minulý týždeň na Spiši, v lyžiarskom stredisku Hnilčík. Vo 

štvrtok nad ránom sa mal učiteľ Michal opiť a sexuálne zneužívať až 17 chlapcov, ktorí spali na izbách. Išlo o 
žiakov siedmeho ročníka. Opitý učiteľ vraj postupne navštevoval chlapcov na izbách, vyvolal v nich pocit strachu 
a sexuálne ich obťažoval. Siedmaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia učiteľa prípad ohlásili na polícii, 
ktorá ho okamžite vzala do cely policajného zadržania. Po väčšinu chlapcov, ktorí prežili hroznú noc, už vo štvrtok 



popoludní prišli ich rodičia. Zvyšok žiakov ostal na lyžiarskom výcviku ešte aj v piatok, popoludní mali 
naplánovaný odchod domov. 

Súd rozhodol o väzbe, učiteľ sa odvolal 
O osude učiteľa rozhodol spišskonovoveský súd v sobotu krátko pred 13. hodinou. Ako informoval košický 

prokurátor Milan Filičko, návrh na vzatie do väzby bol podaný v piatok. Obvinený je stíhaný za trestný čin 
sexuálneho zneužívania. „K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže poškodené sú maloleté 
osoby. Návrh na vzatie do väzby sme odôvodnili obavou, že by obvinený na slobode mohol ovplyvňovať svedkov 
a tiež pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ informoval Filičko. Súd akceptoval návrh 
prokuratúry v celom rozsahu a vzal obvineného do väzby. „Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. O 
väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ dodal Filičko. 

Neboli s ním problémy 
Učiteľ s titulom doktor pedagogiky v Prešove vyučoval informatiku, telesnú výchovu a technickú výchovu. 

„Škola s poľutovaním prijala túto správu a hneď po oboznámení sa s touto správou podala trestné oznámenie. 
Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo, verím, že sa to vyšetrí,“ uviedol pre MY Prešovské noviny 
riaditeľ školy Jaroslav Bizub, podľa ktorého s ním doteraz žiadne problémy neboli. „Je to skúsený pedagóg, 
pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. Neviem, čo sa stalo, ale je mi to 
ľúto,“ opakoval riaditeľ. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Môže to zničiť aj učiteľovu rodinu! 
[28.01.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 11; nov] 

 
 

Psychologička o pedagógovi (37) obvinenom zo sexuálneho zneužívania: 
Autor: nov I Foto: fb/zš, autor 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Na výsledky vyšetrovania si učiteľ Michal B. (38) počká vo vyšetrovacej väzbe! 

Pedagóga z Prešova obvinili zo sexuálneho zneužívania, lebo sa podľa polície aj prokuratúry ukájal pred žiakmi 
na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku (okr. Spišská Nová Ves). Žiaci sa z výcviku vrátili minulý piatok. „Ak to naozaj 

urobil, je potrebné to vyšetriť. Neviem, ako to bude vplývať na môjho syna,“ povedal pod zárukou anonymity jeden 
z nich. Duševný stav pedagóga budú skúmať aj psychiatri a psychológovia. 

Učiteľ telesnej výchovy a informatiky z Prešova sa mal podľa našich informácií ukájať v prítomnosti žiakov ZŠ 
a v dychu mu zaznamenali alkohol. Po obvinení zo sexuálneho zneužívania skončil v sobotu vo vyšetrovacej 
väzbe. „Každý prípad sa posudzuje individuálne, preto sa nedá z dostupných informácií vyvodiť jednoznačný 
záver. Alkohol a iné psychoaktívne látky odbrzďujú kôrovú kontrolu správania. Môže sa tak demaskovať doteraz 
skryté sexuálne zameranie, napr. homosexualita, efebofília - erotické zameranie na dospievajúcich chlapcov. 
Avšak, mohlo ísť aj o momentálny nápad,“ vysvetľuje psychiatrička a sexuologička Dana Šedivá. Podľa nej sa 
dnes stretávame so sexom veľmi často. „V súčasnosti sme presýtení prezentovaním sexuality. Homosexuálne či 
bisexuálne sa prejavujú aj heterosexuáli v rámci experimentovania. Sexuálna orientácia je vrodená a nemenná. 
Spoločenská morálka koriguje správanie všetkých bez ohľadu na orientáciu,“ pripomenula odborníčka. Ako to 
bude vplývať na psychiku chlapcov nie je jednoduché povedať. Vplyv na psychiku 13-ročných súvisí 
s konkrétnymi okolnosťami situácie. Teda či boli „len“ pozorovateľmi obnaženia, či sa cítili priamo ohrození, 
nútení ku kontaktu, atď. V dobe internetu je prvý kontakt s pornografiou vo veku 11 rokov. „Väčšina tínedžerov 
teda hodí rukou, keď je svedkom podobného prejavu. Senzáciou je hlavne to, že sa jedná o ich pedagóga. 
Publicita prípadu nepomáha nikomu. Možno predpokladať zničujúci dosah na osobu učiteľa a jeho rodinu,“ dodala 
Šedivá. Obvinený učiteľ podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. „O jeho väzbe tak bude s konečnou platnosťou 
rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ uzavrel Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach. 

Foto: 
Obvinený učiteľ sa pri príchode na súd maskoval papierom a kapucňou. 
Pedagóg Michal B. (37) si narobil poriadne problémy. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Toto MUSÍTE VIDIEŤ! Najzaujímavejšie správy zo Slovenska, ktoré nás dnes 

(28. januára) čakajú 
[28.01.2019; pluska.sk; Správy; 07:00; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/toto-musite-vidiet-najzaujimavejsie-spravy-slovenska-ktore-
nas-dnes-28-januara-cakaju 

 
 

https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/toto-musite-vidiet-najzaujimavejsie-spravy-slovenska-ktore-nas-dnes-28-januara-cakaju
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/toto-musite-vidiet-najzaujimavejsie-spravy-slovenska-ktore-nas-dnes-28-januara-cakaju


Máte sa na čo tešiť! S nami sa dozviete, čo zaujímavé sa udialo na Slovensku v posledných hodinách i to, čo 
nás aktuálne čaká. Stačí si každý deň ráno kliknúť na www.pluska.sk a sekciu Regióny alebo Krimi. Pozrite sa, čo 
sme nachystali na pondelok 28. januára! 

dnes 7:00Srdcervúca rozlúčka, na ktorej sa zúčastnili stovky smútiacich. Na cintoríne v Spišskej Novej Vsi 

sa v sobotu najbližší, priatelia a kolegovia rozlúčili so známym horolezcom, s vysokohorským nosičom a 
skialpinistom Martinom Škorvánkom († 27). 

1/3 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Podnikavý Slovák našiel dieru v zákone: Takto chce zarábať na Dankových 

poukazoch! 
[28.01.2019; pluska.sk; Rady a tipy; 06:00; fd] 

 
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/podnikavy-slovak-nasiel-dieru-zakone-takto-chce-zarabat-
rekreacnych-poukazoch 

 
 

S týmto šéf SNS Andrej Danko asi nerátal. Jeho rekreačné poukazy, na ktoré majú zamestnanci nárok od 
januára tohto roku, zaujali už aj kšeftárov. Na internete sa objavil inzerát, v ktorom ponúkajú za rekreačný poukaz 
zamestnanca 300 eur. 

dnes 6:00 
Od januára tohto roku si od zamestnávateľa môžete pýtať peniaze na dovolenku na Slovensku. Zamestnanec 

môže získať ročne až 275 eur, ktoré sú oslobodené od odvodov a dane z príjmu. 
Hoci sa zamestnanci s touto novinkou ešte len zoznamujú, na internete sa už s poukazmi rozbieha biznis. 

„Kúpim rekreačné poukazy v hodnote 500 eur za 300 eur. Keďže poukaz je oslobodený od dane a zamestnávateľ 
vám strhne z platu 225 eur, váš čistý zisk je medzi 75 až 100 eur,"uvádza sa v inzeráte. 

Záujemca o rekreačné poukazy zverejnil na internete tento inzerát. 
Plus JEDEN DEŇ 
Zadávateľ napísal, že je zo Spišskej Novej Vsi. Medzičasom už ponuku stiahol. Otázne je, ako by získané 

rekreačné poukazy využil, keďže tie majú byť vydávané len na meno zamestnanca. 
Odborník na sociálne veci a exminister práce Jozef Mihál v tom ale vidí dieru v zákone. Dohliadať na to, kto a 

čo si za poukaz kupuje, majú totiž rekreačné zariadenia. Tým ale teoreticky nemusí záležať na tom, kto im zaplatí. 
„Nevylučujem, že táto diera je v zákone úmyselne,” vyjadril sa nezaradený poslanec Mihál. 

Anketa 
Keby ste si mohli vybrať, čo by ste uprednostnili? 
Rekreačný poukaz v hodnote 275 eur 
0% 
Zvýšenie platu o 100 eur v čistom. 
100% 
Ďakujeme 
Váš hlas bol započítaný 
Rekreačné poukazy sú povinné pre súkromné aj štátne firmy, ktoré majú 50 a viac zamestnancov. Pre menšie 

spoločnosti sú dobrovoľné. Na príspevok má nárok ten, kto vo firme pracuje viac ako 2 roky. Zamestnávateľ 
preplatí 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne vo výške 275 eur. Pri dovolenke za 500 eur tak 
zamestnanec musí doplatiť 225 eur. Časť zamestnávateľov i ekonómovia toto opatrenie od začiatku kritizujú. 

Strojca návrhu Andrej Danko ale systém rekreačných poukazov vytrvalo obhajuje. „Ja som rekreačné poukazy 
vymyslel, aj štruktúru, aj systém. Nemôže sa zamestnávateľ potešiť, že má možnosť vyplácať niečo bez daní a 
odvodov? Veď pri tej sume 275 eur ušetrí 120 eur na odvodoch,” vysvetľoval v nedeľnej televíznej diskusii na 
TA3. 

Autor:fd 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Nagy musí volať Mirovi Šatanovi: Zlé správy o zdravotnom stave 
[28.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 06:00; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795869/nagy-musi-volat-mirovi-satanovi-zle-spravy-o-zdravotnom-stave/ 

 
 

Otvoriť galériu 

https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/podnikavy-slovak-nasiel-dieru-zakone-takto-chce-zarabat-rekreacnych-poukazoch
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/podnikavy-slovak-nasiel-dieru-zakone-takto-chce-zarabat-rekreacnych-poukazoch
https://www.cas.sk/clanok/795869/nagy-musi-volat-mirovi-satanovi-zle-spravy-o-zdravotnom-stave/


spišská nová ves - Predčasný koniec. Kapitán hokejistov Košíc Ladislav Nagy (39) odstúpil z 

predohrávaného zápasu Tipsport Ligy proti Liptovskému Mikulášu už v priebehu druhej tretiny. 
Dôvodom bolo zranenie slabín, pre ktoré zrejme príde aj o medzinárodný turnaj Kaufland Cup v Bratislave (7. 

- 9. februára), čo oznámi generálnemu manažérovi reprezentácie Miroslavovi Šatanovi (44). 
Liptáci odohrali v sobotu posledný zápas v Spišskej Novej Vsi, kde mali prechodný domov pre rekonštrukciu 

svojho zimného štadióna. Skóre zápasu otvoril práve Ladislav Nagy, no v druhej polovici zápasu pocítil bolesť a 
musel predčasne pod sprchy. „Niečo mi ruplo v slabinách a v pondelok uvidíme, či to je natrhnuté, roztrhnuté 
alebo natiahnuté,“ povedal po triumfe oceliarov 2:1 pre RTVS Ladislav Nagy. Samozrejme, že najlepšia by bola 
posledná možnosť a slabiny by boli len natiahnuté. Podobný problém mal Nagy už aj vlani. „Musím zavolať Mirovi 
Šatanovi. Veľmi som sa tešil na reprezentáciu, no nedá sa nič robiť,“ dodal kapitán Košíc, ktorý sa v tejto sezóne 
lúči s kariérou a bodku by chcel dať na domácich majstrovstvách sveta. 

Stavili na Rusov 
Tím Košíc posilní v stredu dvojica ruských hráčov. Obranca Roman Derljuk (32) má na konte 287 zápasov v 

KHL a v sezóne 2012/2013 vyhral s Dinamom Moskva Gagarinov pohár. Útočník Eliezer Šerbatov (27) má aj 
izraelské občianstvo a v minulej sezóne hral za Slovan Bratislava. 

PREDOHRÁVKA 44. KOLA 
L. Mikuláš - Košice 1:2 
Foto: 
Košiciam sa v 
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8. Prípad pedagóga obvineného zo sexuálneho zneužívania očami 

psychologičky: Môže to zničiť aj jeho rodinu! 
[28.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 05:30; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795975/pripad-pedagoga-obvineneho-zo-sexualneho-zneuzivania-ocami-
psychologicky-moze-to-znicit-aj-jeho-rodinu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na výsledky vyšetrovania si učiteľ Michal B. (38) počká vo vyšetrovacej väzbe. Pedagóga z Prešova obvinil i 

zo sexuálneho zneužívania. Podľa našich informácií sa mal na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku (okr. Spišská Nová 
Ves) ukájať v prítomnosti žiakov ZŠ. 

Školáci sa odtiaľ vrátili minulý piatok. „Ak to naozaj urobil, je potrebné to vyšetriť. Neviem, ako to bude vplývať 
na môjho syna,“ povedal jeden z rodičov, ktorý si neželal byť menovaný. Duševný stav pedagóga budú skúmať aj 
psychiatri a psychológovia. Učiteľovi telesnej výchovy a informatiky podľa informácií Nového Času zaznamenali aj 
alkohol v dychu. Po obvinení zo sexuálneho zneužívania skončil v sobotu vo vyšetrovacej väzbe. 

„Každý prípad sa posudzuje individuálne, preto sa nedá z dostupných informácií vyvodiť jednoznačný záver. 
Alkohol a iné psychoaktívne látky odbrzďujú kôrovú kontrolu správania. Môže sa tak demaskovať doteraz skryté 
sexuálne zameranie, napr. homosexualita, efebofília - erotické zameranie na dospievajúcich chlapcov. Avšak, 
mohlo ísť aj o momentálny nápad,“ vysvetľuje psychiatrička a sexuologička Dana Šedivá. Podľa nej sa dnes 
stretávame so sexom veľmi často. Otvoriť galériu 

„V súčasnosti sme presýtení prezentovaním sexuality. Homosexuálne či bisexuálne sa prejavujú aj 
heterosexuáli v rámci experimentovania. Sexuálna orientácia je vrodená a nemenná. Spoločenská morálka 
koriguje správanie všetkých bez ohľadu na orientáciu,“ pripomenula odborníčka. Ako to bude vplývať na psychiku 
chlapcov nie je jednoduché povedať. Vplyv na psychiku 13-ročných súvisí s konkrétnymi okolnosťami situácie. 

Teda či boli „len“ pozorovateľmi obnaženia, či sa cítili priamo ohrození, nútení ku kontaktu, atď. V dobe 
internetu je prvý kontakt s pornografiou vo veku 11 rokov. „Väčšina tínedžerov teda hodí rukou, keď je svedkom 
podobného prejavu. Senzáciou je hlavne to, že sa jedná o ich pedagóga. Publicita prípadu nepomáha nikomu. 
Možno predpokladať zničujúci dosah na osobu učiteľa a jeho rodinu,“ dodala Šedivá. 

Obvinený učiteľ podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. „O jeho väzbe tak bude s konečnou platnosťou 
rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ uzavrel Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach. 

Foto: 
Obvinený učiteľ sa pri príchode na súd maskoval papierom a kapucňou. Zdroj: nov 
Učiteľ Michal B. (37) bol podľa kolegov veľmi spoľahlivý. Zdroj: fb/zš 
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9. Tipy na dnes - pondelok 28. januára 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Cestou necestou 
KOŠICE. V Tabačke sa môžete tešiť na dvojdňový cestovateľský festival Cestou necestou, na ktorom sa 

dozviete viac o tajomnom Zaskare v Himalájach, o utečeneckom tábore Rohingov v Bangladéši, o lesoch v 
Mongolsku a ďalších zaujímavostiach z rozličných krajín. V pondelok vás o 18.00 hod. budú čakať Peter Popovič 
a Alexandra Popovičová s prednáškou V krajine Čingischána, o 19.30 hod. Patrícia Mrázková, ktorá porozpráva o 
púti do Santiaga de Compostela a o 20.40 hod. odprezentuje Tomáš Hallon kolumbijskú pohostinnosť a 
srdečnosť. 

Až tri v tancu na vidermaňcu 
KOŠICE. Spišský rodák a dramaturg Michal Babjak prichádza s ďalšou komédiou v spišskom nárečí Až tri v 

tancu na vidermaňcu o ľúbostnom trojuholníku v spišskej dedine Sepešovce v 30. rokoch minulého storočia. V 
podaní Spišského divadla si ju môžete pozrieť v Historickej radnici o 19.00 hod. 

Prednáška 
PREŠOV. V Penzióne Átrium vás bude o 18.00 hod. čakať politický analytik, expert spravodajských služiev, 

bývalý riaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula, ktorý na svojej prednáške Vzdá sa Severná Kórea jadrových zbraní? 
porozpráva viac o geopolitickej situácii vo svete, vrátane americko-ruských vzťahov a Ukrajiny. 

Teatro set 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 hod. sa v Dome kultúry Mier predstaví skupina Desmod so sériou vianočných 

koncertov s názvom Teatro set. Ide o „divadelne“ poňatý projekt, kde sa mieša veľa hudby s vtipným sprievodom 
moderátora. Divák má možnosť aktívne sa zapájať do programu, dokonca si nechať zahrať pieseň na želannie. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Tipy na dnes - pondelok 28. januára 
[28.01.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22037121/tipy-na-dnes-pondelok-28-januara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Cestou necestou 
KOŠICE. V Tabačke sa môžete tešiť na dvojdňový cestovateľský festival Cestou necestou, na ktorom sa 

dozviete viac o tajomnom Zaskare v Himalájach, o utečeneckom tábore Rohingov v Bangladéši, o lesoch v 
Mongolsku a ďalších zaujímavostiach z rozličných krajín. V pondelok vás o 18.00 hod. budú čakať Peter Popovič 
a Alexandra Popovičová s prednáškou V krajine Čingischána, o 19.30 hod. Patrícia Mrázková, ktorá porozpráva o 
púti do Santiaga de Compostela a o 20.40 hod. odprezentuje Tomáš Hallon kolumbijskú pohostinnosť a 
srdečnosť. 

Až tri v tancu na vidermaňcu 
KOŠICE. Spišský rodák a dramaturg Michal Babjak prichádza s ďalšou komédiou v spišskom nárečí Až tri v 

tancu na vidermaňcu o ľúbostnom trojuholníku v spišskej dedine Sepešovce v 30. rokoch minulého storočia. V 
podaní Spišského divadla si ju môžete pozrieť v Historickej radnici o 19.00 hod. 

Prednáška 
PREŠOV. V Penzióne Átrium vás bude o 18.00 hod. čakať politický analytik, expert spravodajských služiev, 

bývalý riaditeľ rozviedky SIS Igor Cibula, ktorý na svojej prednáške Vzdá sa Severná Kórea jadrových zbraní? 
porozpráva viac o geopolitickej situácii vo svete, vrátane americko-ruských vzťahov a Ukrajiny. 

Teatro set 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 hod. sa v Dome kultúry Mier predstaví skupina Desmod so sériou vianočných 

koncertov s názvom Teatro set. Ide o „divadelne“ poňatý projekt, kde sa mieša veľa hudby s vtipným sprievodom 
moderátora. Divák má možnosť aktívne sa zapájať do programu, dokonca si nechať zahrať pieseň na želannie. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Sudca posadil učiteľa za mreže! 
[27.01.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 6,7; nov] 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Nebude to mať vôbec jednoduché. Michal B. (37), učiteľ telesnej výchovy 

a informatiky z Prešova, ktorý sa mal podľa našich informácií na lyžiarskom výcviku ukájať v prítomnosti žiakov 
ZŠ, skončil po obvinení zo sexuálneho zneužívania vo vyšetrovacej väzbe. K incidentu malo dôjsť v noci zo 
stredy na štvrtok. 

Žiaci boli na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku (okr. Spišská Nová Ves). Svedkami nechutností mali byť až 

šestnásti školáci. Okrem masturbovania údajne deti aj obchytkával. Podľa informácií Nového Času mu 
zaznamenali aj alkohol v dychu. Keď sa o tom dozvedelo vedenie školy, podalo trestné oznámenie. Michala B. 
zadržali policajti a vyšetrovateľ ho v piatok obvinil zo sexuálneho zneužívania. Policajti prostredníctvom 
prokurátora dali návrh na vzatie učiteľa do vyšetrovacej väzby. V sobotu napoludnie sa o nej rozhodovalo na 
Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi. „V piatok sme podali návrh na vzatie do väzby obvineného Michala B., 
ktorý je stíhaný za trestný čin sexuálneho zneužívania. K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže 
na strane poškodených sú maloleté osoby,” podotkol Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach. 
Návrh na väzbu podali až z dvoch dôvodov. „Odôvodnili sme ho obavou, že obvinený by na slobode mohol 
ovplyvňovať svedkov a tiež pokračovať v trestnej činnosti. Súd akceptoval náš návrh v celom rozsahu a vzal 
muža do väzby. Obvinený podal proti rozhodnutiu sťažnosť. O väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať 
Krajský súd v Košiciach,” vysvetlil Filičko. Riaditeľ školy Jaroslav Bizub je z toho všetkého zhrozený. „Je to 
skúsený pedagóg. Pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. Neviem, čo 
sa stalo, je mi to ľúto,“ vyjadril sa riaditeľ. 

(nov, foto autor, fb/zš) 
[Späť na obsah] 
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13. 43.kolo St.Nicolaus ligy: Kanonáda Topoľčian, Michaloviec a Dubnice, 

ôsma priečka stále otvorená 
[27.01.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 22:18; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/43kolo-stnicolaus-ligy-kanonada-topolcian-michaloviec-a-dubnice-
osma-priecka-stale-otvorena/89320 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v nedeľu na programe zápasy 43.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 43.kolo - 27.01.2019 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - SKALICA 4:5 (0:3, 2:1, 2:1) 

Góly: 27. Zwick (Nagy, Kövér), 38. Koky (Piščalnikov, Soveľ), 52. Novák (Koky, Kövér), 53. Piščalnikov 
(Vantroba, Ondov) - 4. Jurák (Hujsa, Trávniček), 13. Pač (Trávniček, Mowrey), 16. Janík (Škápik, Hujsa), 36. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/43kolo-stnicolaus-ligy-kanonada-topolcian-michaloviec-a-dubnice-osma-priecka-stale-otvorena/89320
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/43kolo-stnicolaus-ligy-kanonada-topolcian-michaloviec-a-dubnice-osma-priecka-stale-otvorena/89320


Janáč (Grman), 54. Štumpf (Hujsa), Rozhodovali: Vido - Hanko, Gajan, Vylúčení: 5:11, navyše Štumpf (Skalica) 
10 minút napadnutie hlavy a krku, Presilovky: 1:2, Oslabenia: 0:1, 327 divákov. 

Sp.Nová Ves: Surák - Vantroba, Knižka, Grebeňuk, Gerasimov, Zekucia, Krmenčík, Soveľ - Ondov, Koky, 
Piščalnikov - Kövér, Halász, Polomský - M. Olejník, Nagy, Findura - Mikula, Novák, Zwick. 

Tréner: Dávid Káňa. 
Skalica: Romančík - Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Straka, Grman, Hílek - Štumpf, Hujsa, Vaškovič - 

Okoličány, Mowrey, Jurák - Janáč, Dufek, A. Kotzman - Trnka, P. Kotzman, Kňazev. 
Tréner: Michal Ružička. 
TRNAVA - NOVÉ ZÁMKY B 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) 
Góly: 12. Poláček (Mrava, Kamenický), 16. Lindeman (Mikeš, Olša), 26. Poldruhák (Szalay, Mihalko), 28. 

Mrázik (Mrava, Klema), 44. Mrázik (Mrava, Klema), 49. Valo (Hudec, Ševčík) – 19. Evdokimov (Danilov, 
Ondrušek), Rozhodovali: Bachúrik – Crman, Michna, Vylúčení: 1:3, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 115 divákov. 

Trnava: Brucháč - Mrázik, Poláček, Poldruhák, Štepanovský, Mihalko, Klein, Kuna – Mrava, Klema, 
Kamenický – Hudec, Valo, Ševčík – Szalay, Lavrenov, Hrbáčik – Mikeš, Lindeman, Olša. 

Tréner: Rudolf Macko. 
Nové Zámky B: Glosár - Kudrna, Evdokimov, Šimko, Procháczka, Dybanev – Murashov, Danilov, Maroš – 

Kucsera, Vörös, Ryšavý – Ondrušek, Otruba, Mihalčin. 
Tréner: Garip Saliji. 
MICHALOVCE - PREŠOV 12:2 (5:1, 5:0, 2:1) 
Góly: 6. Cútt (Hopkovič), 8. Toma (Gavrik, Chalupa), 8. Boiko (Piatak, Dvurečensky), 8. Dvurečensky (Piatak, 

Chalupa), 10. Safaraleyev (Linet, Róth), 22. Mašlonka (Novický, Giľák), 31. Hančák (Cútt), 32. Toma, 36. 
Banovský (Chalupa, Hopkovič), 38. Cútt (Giľák, Mašlonka), 45. Giľák (Cútt, Korenko), 55. Gavrik (Chalupa) – 17. 
Ľupták (Voitcekh, Magdolen), 55. Ljubimov (Španko), Rozhodovali: Korba – Gavalier, Ordzovenský, Vylúčení: 
13:15, navyše Róth (Michalovce) 2+2+10 za hrubosť, Toma (Michalovce) 5+20+DKZ za hrubosť, Zavalňuk 
(Prešov) 2+2+10 za hrubosť, Lušnikov (Prešov) 5+20+DKZ za hrubosť, Presilovky: 3:1, Oslabenia: 2:0, 858 
divákov. 

Michalovce: Tkáčik - Korenko, Bdžoch, Hančák, Košecký, Hopkovič, Novický, Banovský – Bojko, Piatak, 
Dvurečensky – Mašlonka, Cútt, Giľák – Róth, Linet, Safaraleyev – Chalupa, Toma, Gavrik. 

Tréner: Miroslav Chudý. 
Prešov: Bábik - Zavalňuk, Lušnikov, Matejovie, Voitcekh, Rudy – Magdolen, Tužinský, Ľupták – Lamač, Kiča, 

Vrbka – Španko, Ljubimov, Dubina. 
Tréner: Slavomír Chlebec. 
MARTIN - BRATISLAVA 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) 
Góly: 6. Jurášek (Langhammer, Dírer), 17. Jurášek (Tabaček, Markovič), 28. Poliaček (Oravec, Urbánek), 46. 

Rudzan (Paulíny), 48. Barto (Tabaček, Šimon), Rozhodovali: Druga – Ševčík, Kováčik, Vylúčení: 2:8, Presilovky: 
2:0, Oslabenia: 0:0, 906 divákov. 

Martin: Riečický - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Burzík, Themár – Markovič, 
Langhammer, Jurášek – Poliaček, Urbánek, Pokrivčák – Zeliska, Dírer, Brveník – Paulíny, Barto, Rudzan. 

Tréner: Róbert Spišák. 
Bratislava: Lakosil - Vidovič, Hedera – Juriga, Valjent – Ficel, Pavešic – Vyskoč, Boldižár – Müsliu, Prokop, 

Šálka – Rzavský, Pék, Trudman – Klučiar, Smolka, Ondris – Mucha, Bednarič, Mlynčár. 
Tréner: Róbert Pukalovič. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - DUBNICA 1:6 (1:0, 0:3, 0:3) 
Góly: 15. Pšurný (Rodionov, Bednár) – 27. Kristín (Vešutkin, Hlaváček), 36. Mikolášek (Lantoš), 39. Lee 

(Rehák, Trenčan), 49. Kokavec (Jarábek, Dvonč), 52. Trenčan (Kanaet), 60. Kokavec (Vešutkin, Kristín), 
Rozhodovali: Valko, Štefik – Drblík, Makúch, Vylúčení: 7:11, navyše Trška (P.Bystrica) 10 minút nešportové 
správanie, Kútny (Dubnica) 2+10+20+DKZ za nešportové správanie, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, 280 divákov. 

P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Trška, Fančovič, Leško, Niník, Pšurný, Nahálka – Drevenák, 
Zlocha, Cíger – Dolinajec, Ligas, Koleda – Bednár, Turan, Rodionov – Danielčák, Németh, Mokrohajský. 

Tréner: Miroslav Nemček. 
Dubnica: Gibl - Jarábek, Švec, Rehák, Lee, Hlaváček, Hohl, Vladimirov, Matejovič – Vešutkin, Kristín, 

Kokavec – Mikolášek, Lantoš, Kútny – Trenčan, Dvonč, Kanaet – Vakhrameyev, Jakubík, Medek. 
Tréner: Tibor Melichárek. 
HUMENNÉ - TOPOĽČANY 2:10 (0:5, 2:1, 0:4) 
Góly: 32. Babinets, 34. Solomončak (Fedorko, Ondrej) – 1. Podstavek (Lichanec), 7. Kluka (Nemček, Kalináč), 

9. Kalináč (Lichanec), 10. Bečka (Uhnák, Tábi), 15. Šťastný (Pekarčík, Laššo), 35. Loydl (Kalináč, Kluka), 41. 
Kalináč (Lichanec), 48. Kalináč (Loydl), 56. Hřebíček (Kalináč), 59. Bečka (Loydl), Rozhodovali: 

Humenné: Kasarda (10. Spodniak) – Ondrej, Patlevič, Mačkovič, Majerník – Solomončak, Krajňák, Babinets – 
Vaško, D. Markuš, Fedorko – Šiňanský, Hudák. 

Tréner: Milan Staš. 
Topoľčany: Komžík – Hruška, Hrudík, Ďurčo, Hřebíček, Loydl, Bystričan, Bulák, Šťastný – Podstavek, 

Tomčák, Tábi – Kluka, Kalináč, Lichanec – Uhnák, Laššo, Nemček – Bečka, Klenko, Pekarčík. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 



 
 

14. Zneužívajú sa Dankove rekreačné poukazy? Objavil sa podozrivý inzerát 
[27.01.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 19:07; Laura Kelöová] 
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Laura Kellöová 
Inzerát na kúpu rekreačného poukazu je zrejme podvrh. 
Na internete sa objavil inzerát na kúpu rekreačného poukazu v hodnote 500 eur. Dotyčný ho chcel kúpiť za 

300 eur. 
„Keďže poukaz je oslobodený od dane a zamestnávateľ vám strhne z platu 225 eur, váš čistý zisk je medzi 75 

až 100 eur," píše údajne Peter zo Spišskej Novej Vsi. 

Aktuality.sk inzerát preverili. Na uvedenom telefónnom čísle reagovala mladšia žena, ktorá však tvrdí, že o 
údajnej kúpe nemá vedomosť a inzerát nenapísala. Zároveń ale priznala, že sa jej ozvalo už viac ľudí. 

Inzerát na kúpu rekreačého poukazu je zrejme falošný. 
Zdroj: Aktuailty.sk 
Rekreačné poukazy súvisia s novelou zákona, ktorá platí od nového roka. Na príspevok vo výške 55 percent 

oprávnených nákladov, maximálne do sumy 275 eur ročne má nárok ten zamestnanec, ktorý vo firme pracuje 
viac ako dva roky. 

Povinné preplácnie rekreácie má tá spoločnosť, ktorá má viac ako 49 zamestnancov. Podľa predkladateľov 
novely zákona má opatrenie podporiť domáci cestovný ruch. 

Pre zamestnávateľov so 49 zamestnancami a menej bude možnosť poskytnúť rekreačný poukaz dobrovoľná. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Šofér nemal šancu prežiť 
[27.01.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: "Čelný náraz do stromu pripravil o život muža zo Spišskej Novej Vsi. Na pomoc 

sa mu dnes medzi Levočou a Harichovce ponáhľali všetky záchranné zložky. O jeho život bojovali aj okoloidúci 
vodiči." 

Matúš Gavlák, redaktor: "Vodič zišiel z Levoče smerom na Spišskú Novú Ves. Za týmto železničným 

priecestím zišiel z cesty a nasledoval tvrdý náraz do stromu." 
Ján Jochman, veliteľ zásahu HaZZ Levoča: "Po ohlásení tejto dopravnej nehody boli na miesto vyslané 

potrebné sily a prostriedky z 2 hasičských staníc. Je to hasičská stanica Levoča a taktiež hasičská stanica 
Spišská Nová Ves." 

Matúš Gavlák: “Keď sem hasiči dorazili, vodiča auta už našli mimo vozidla. Z rozbitého Oplu ho vytiahli 
okoloidúci vodiči. Podarilo sa im to aj napriek tomu, že kabína bola úplne zdeformovaná.” 

Ján Jochman: “Okoloidúci, ktorí už vykonávali oživovacie činnosti a snažili sa tejto osobe nejako pomôcť. 
Vzhľadom na túto skutočnosť sme okamžite začali s resuscitáciou tejto osoby.” 

Matúš Gavlák: “Druhá časť hasičov medzitým riešila osobné auto. Z neho sa začal valiť dym. Plameňom však 
šancu nedali. Po príjazde záchranárov si vodiča posádky od hasičov prevzali.” 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa Falck (telefonát): “U pacienta boli prítomné jasné známky smrti. Záchranári 
mu už žiaľ nedokázali pomôcť. Privolaný lekár musel skonštatovať smrť.” 

Matúš Gavlák: "K nehode došlo zrejme vo vysokej rýchlosti. Auto sa doslova zahryzlo do stromu. Svedčí o 
tom vytrhnutý motor, ktorý bol vtlačený až v kabíne. Vodič zo Spišskej Novej Vsi sa v aute viezol sám. Čo sa 

presne na ceste stalo, vyšetrujú popradskí dopraváci." 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Smrť kosila neďaleko Levoče: Čelný náraz do stromu neprežil mladý vodič 

Karol († 31) 
[27.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 17:25; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795911/smrt-kosila-nedaleko-levoce-celny-naraz-do-stromu-neprezil-mlady-
vodic-karol-31/ 
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Otvoriť galériu 
V nedeľu o pol druhej došlo k tragickej dopravnej nehode medzi mestom Levoča a obcou Harichovce (okres 

Spišská Nová Ves). 

Nehoda sa stala na rovnej ceste v miernej ľavotočivej zákrute. Vodič zo Spišskej Novej Vsi nezvládol riadenie 
a čelne narazil do stromu. Podľa informácií, ktoré získal Čas.sk, pri nehode prišiel o život Karol V. († 31) zo 
Spišskej Novej Vsi. Otvoriť galériu 

“Po príchode našej jednotky na miesto bol vodič havarovaného auta na ceste a svedkovia nehody sa ho 
snažili oživovať. Naši príslušníci prevzali oživovanie. Bohužiaľ, ani zdravotní záchranári, ktorí po nás prišli na 
miesto, nedokázali mladému vodičovi pomôcť. Náraz bol taký silný, že motor auta tlačilo do priestoru pre 
cestujúcich,” povedal pre Nový Čas na mieste nehody veliteľ zásahu Ján Jochman. 

Foto: 
Vodič náraz do stromu neprežil. Zdroj: iglu 
Náraz bol taký silný, že motor auta tlačilo do priestorov pre cestujúcich. Zdroj: iglu 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Smrť kosila aj neďaleko Levoče: Čelný náraz do stromu neprežil mladý 

vodič († 31)! 
[27.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 17:25; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795911/smrt-kosila-aj-nedaleko-levoce-celny-naraz-do-stromu-neprezil-mlady-
vodic-31/ 

 
 

Otvoriť galériu 
V nedeľu o pol druhej došlo k tragickej dopravnej nehode medzi Levočou a obcou Harichovce. 
Nehoda sa stala na rovnej ceste v mieste miernej ľavotočivej zatáčky, kde 31-ročný muž zo Spišskej Novej 

Vsi zrejme nezvládol riadenie a čelne narazil do stromu. Otvoriť galériu 

“Po príchode našej jednotky na miesto bol vodič havarovaného auta na ceste a svedkovia nehody sa ho 
snažili oživovať. Naši príslušníci prevzali oživovanie. Bohužiaľ, ani zdravotní záchranári, ktorí po nás prišli na 
miesto, nedokázali mladému vodičovi pomôcť. Náraz bol taký silný, že motor auta tlačilo do priestorov pre 
cestujúcich,” povedal pre Nový Čas na mieste nehody veliteľ hasičským záchranárov Ján Jochman. 

Foto: 
Vodič náraz do stromu neprežil. Zdroj: iglu 
Náraz bol taký silný, že motor auta tlačilo do priestorov pre cestujúcich. Zdroj: iglu 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Súd vzal učiteľa ZŠ v kauze sexuálneho zneužívania do väzby 
[27.01.2019; teraz.sk; Školský servis; 07:27; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-z/47031-clanok.html 

 
 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Spišská Nová Ves 27. januára (TASR) - Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa 

jednej z prešovských základných škôl, ktorý je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 

“Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený 
podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,” 
uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

[Späť na obsah] 
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19. Nagy sa zranil, bude chýbať Košiciam aj reprezentácii na Kaufland Cupe 
[27.01.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22038949/ladislav-nagy-sa-zranil-a-nebude-hrat-na-kaufland-cupe.html 

 
 

Zatiaľ neviem, či je to natiahnuté alebo natrhnuté, hovorí. 
BRATISLAVA. Ladislav Nagy strelil prvý gól Košičanov v sobotňajšom súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy 

proti Liptovskému Mikulášu (2:1). 
Zápas hraný v Spišskej Novej Vsi však nedohral pre zranenie. Po niečo vyše deviatich minútach čistého 

času musel zo súboja odstúpiť. 
Prečítajte si tiež:Košice sa dotiahli na Banskú Bystricu, v dramatickom zápase zdolali Liptovský Mikuláš 
Tridsaťdeväťročný krídelník Nagy bude v najbližšom čase chýbať nielen svojmu klubovému zamestnávateľovi, 

ale aj reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave (7. - 9. 
februára). 

“Niečo mi ruplo v slabine. Zatiaľ neviem, či je to natiahnuté alebo natrhnuté. Veľmi som sa tešil do 
reprezentácie, už som však aj informoval Miroslava Šatana o svojom zranení,” uviedol Nagy v nedeľňajšom 
spravodajstve Slovenského rozhlasu. 

Skúsený Nagy je so 61 bodmi (34+27) zo 48 zápasov nielen lídrom produktivity svojho klubu, ale aj celej 
Tipsport ligy. 

Nagy bol vlani na MS v Dánsku s 10 bodmi (1+9) najproduktívnejším Slovákom. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (27. január): Biatlon so Slovenkami a finále 

Australian Open 
[27.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378880/sportove-udalosti-dna-27-januar-biatlon-so-slovenkami-a-finale-
australian-open/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - ANGLICKÝ FA CUP: 
Šestnásťfinále (1. zápas - opakovanie v prípade remízy): 
17:00 Crystal Palace FC – Tottenham Hotspur 
19:00 Chelsea FC – Sheffield Wednesday FC / ONLINE >> 
FUTBAL – 21. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
12:00 Real Valladolid – Celta Vigo / ONLINE >> 
16:15 Girona FC – FC Barcelona / ONLINE >> 
18:30 Athletic Club Bilbao – Real Betis 
18:30 Real Sociedad San Sebastian – SD Huesca 
20:45 RCD Espanyol Barcelona – Real Madrid CF / ONLINE >> 
FUTBAL – 21. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
12:30 Chievo Verona – ACF Fiorentina 
15:00 Atalanta Bergamo – AS Rím 
15:00 Bologna FC – Frosinone Calcio 
15:00 FC Parma – Spal 
18:00 FC Turín – Inter Miláno / ONLINE >> 
20:30 Lazio Rím – Juventus Turín / ONLINE >> 
FUTBAL – 19. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 FC Bayern Mníchov – VfB Stuttgart 
18:00 Fortuna Düsseldorf – RB Leipzig 
FUTBAL – 22. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
15:00 HSC Montpellier – SM Caen 
17:00 Amiens SC – Olympique Lyon 
20:00 Toulouse FC – Angers SCO 
21:00 Paríž Saint-Germain – Stade Rennes FC / ONLINE >> 
HOKEJ - 44. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
16:00 HK Nitra – HC 07 Detva / NAŽIVO >> 
16:00 HC 05 iClinic Banská Bystrica – HK Poprad / NAŽIVO >> 
17:00 MsHK Žilina – HKM Zvolen / NAŽIVO >> 

https://sport.sme.sk/c/22038949/ladislav-nagy-sa-zranil-a-nebude-hrat-na-kaufland-cupe.html
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https://sport.aktuality.sk/c/378880/sportove-udalosti-dna-27-januar-biatlon-so-slovenkami-a-finale-australian-open/


17:00 Dukla Trenčín – HC Mikron Nové Zámky / NAŽIVO >> 
17:30 MAC Budapešť – DVTK Miškovec / NAŽIVO >> 
HOKEJ - 43. KOLO 1. SLOVENSKEJ LIGY: 
18:00 HK Spišská Nová Ves – HK Skalica 

18:00 HK Gladiators Trnava – HC Mikron Nové Zámky B 
18:00 HK Dukla Ingema Michalovce – HC Prešov 
18:00 HK Martin – HC Osmos Bratislava 
18:00 HK 95 Považská Bystrica – MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 MHK Humenné – HC Topoľčany 
HOKEJ - 39. KOLO ČESKEJ EXTRALIGY: 
15:00 HC Oceláři Třinec – BK Mladá Boleslav 
15:00 HC Sparta Praha – Bílí Tygři Liberec 
15:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Škoda Plzeň 
15:30 HC VERVA Litvínov – HC Vítkovice Ridera 
17:00 HC Kometa Brno – PSG Berani Zlín 
17:00 HC Olomouc – Piráti Chomutov 
HOKEJ - KHL: 
13:00 Metallurg Magnitogorsk – Avtomobilist Jekaterinburg 
15:30 Lokomotiv Jaroslavľ – HK Soči 
15:30 Neftechimik Nižnekamsk – HC Torpedo Nižnij Novgorod 
TENIS - AUSTRALIAN OPEN: 
Dvojhra mužov - finále: 
09:30 Novak Djokovič (Srb.) - Rafael Nadal (Špa.) / ONLINE >> 
CYKLISTIKA - Vuelta a San Juan: 
20:00 San Juan – Departamento Pocito (159,1km - rovinatá etapa) 
ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
12:45 Svetový pohá - preteky žien na 12,5 km s hromadným štartom (talianska Antholz-Anterselva) / ONLINE 

>> 
15:30 Svetový pohá - preteky mužov na 15 km s hromadným štartom (talianska Antholz-Anterselva) 
ZIMNÉ ŠPORTY - AKROBATICKÉ LYŽOVANIE: 
12:30 Svetový pohár - slopestyle mužov a žien (talianske Seiseralm) 
ZIMNÉ ŠPORTY - BEH NA LYŽIACH: 
11:15 Svetový pohár - štafety 4x 5 km kombinovanou technikou ženy (švédske Ulricehamn) 
14:15 Svetový pohár- štafety 4x 7,5 km kombinovanou technikou muži (švédske Ulricehamn) 
ZIMNÉ ŠPORTY - SEVERSKÁ KOMBINÁCIA: 
Svetový pohár - Trondheim (Nór.): 
09:00 skok na lyžiach HS-138 
12:15 beh na lyžiach 10 km Gundersenovou metódou 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
13:30 Svetový pohár - super-G mužov (rakúsky Kitzbühel) 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
11:30 Svetový pohár - zjazd žien (nemecký Garmisch-Partenkirchen) 
BASKETBAL - NBA: 
00:01 New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 
02:00 Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 
02:30 Boston Celtics – Golden State Warriors 
03:00 Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 
04:00 Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 
21:30 Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 
21:30 Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 
Pondelok: 
00:00 Oklahoma City Thunder – Milwaukee Bucks 
01:00 Dallas Mavericks – Toronto Raptors 
01:00 Houston Rockets – Orlando Magic 
01:00 Minnesota Timberwolves – Utah Jazz 
01:00 San Antonio Spurs – Washington Wizards 
01:30 New York Knicks – Miami Heat 
03:30 Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 
HÁDZANÁ - 13. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
18:00 Iuventa Michalovce - Zora Olomouc 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
1. kolo skupiny porazených: 
16:00 COP Trenčín - VK Spartak Komárno 
19:00 TJ Spartak Myjava - MVK Zvolen 

[Späť na obsah] 



 
 

21. Ladislav Nagy sa zranil, bude chýbať Košiciam aj reprezentácii 
[27.01.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22038953/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-
reprezentacii.html 

 
 

Skúsený košický útočník má problémy so slabinami. 
KOŠICE. Ladislav Nagy síce strelil prvý gól Košičanov v sobotňajšom súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy 

proti Liptákom (2:1), ale zápas hraný v Spišskej Novej Vsi nedohral pre zranenie. 

Po niečo vyše deviatich minútach čistého času musel zo súboja odstúpiť. 
Tridsaťdeväťročný krídelník bude v najbližšom čase chýbať nielen svojmu klubovému zamestnávateľovi, ale aj 

reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave (7. - 9. 
februára). 

“Niečo mi ruplo v slabine. Zatiaľ neviem, či je to natiahnuté alebo natrhnuté. Veľmi som sa tešil do 
reprezentácie, už som však aj informoval Miroslava Šatana o svojom zranení,” uviedol Ladislav Nagy v 
nedeľňajšom spravodajstve Slovenského rozhlasu. 

Skúsený Nagy je so 61 bodmi (34+27) zo 48 zápasov nielen lídrom produktivity svojho klubu, ale aj celej 
Tipsport ligy. 

Košice boli v neúplnej tabuľke po 49. kole na treťom mieste 4 body za vedúcim Zvolenom. 
Nagy bol vlani na MS v Dánsku s 10 bodmi (1+9) najproduktívnejším Slovákom. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. K víťazstvu prispel aj čistý hetrik Michala Hrina 
[27.01.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22038701/k-vitazstvu-prispel-aj-cisty-hetrik-michala-hrina.html 

 
 

Kobylky konto svojho súpera zaťažili v sobotu deviatimi gólmi. 
ŽILINA. Pred víkendom ostávalo pelotónu mužstiev vo florbalovej extralige odohrať šesť kôl predtým, ako sa 

definitívne rozhodne o postupujúcich do vyraďovacích bojov. 
Žilinskí florbalisti sa pohybujú tesne na hrane postupu. Pred sobotňajším 17. kolom boli na deviatej priečke, 

no len o skóre za siedmym celkom – bratislavskými Snipers. 
Prečítajte si tiež:Matúš Štoček je po roku v Taliansku spokojný. Čakajú ho preteky v Argentíne 
Úvodná tretina proti Spišskej Novej Vsi bola chudobná na góly, padli len po jednom na oboch stranách. 

Hneď po polminúte druhej časti hry však zvrátil skóre na stranu Kobyliek Michal Hrin a v nasledujúcich 
minútach dovŕšil čistý hetrik. 

Hoci Spišiakom sa v ďalšom priebehu podarilo dostať gólovo na dostrel, zo Žiliny napokon odišli bez bodov. 
Okrem Hrina sa strelecky darilo aj Galovičovi s Mišákom. 

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9:6 (1:1, 4:2, 4:3) 

Góly: Hrin 3, Mišák 2, Galovič 2, Borik, Mirt – Koščo D. 3, Ondas 2, Jerga. Vylúčenia: 1:3. Rozhodovali: 
Kučera, Glonek. 62 divákov. 

GRASSHOPPERS: Gajdoš, Šuška – Baránek, Vavrica, Borik, Veneny, Galovič, Štefanko, Koza, Málus, Hrin, 
Miške, Kuka, Francl, Kubička, Mišák, Melega, Mičiak, Mirt, Franek. 

Ostatné výsledky: 1. FBC Florbal Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6, FBC Mikuláš Prešov – AS 
Trenčín 4:7, ATU Košice – Snipers Bratislava 5:6, Hurikán Bratislava – Florko Košice 4:7, ŠK Lido Prírodovedec – 
TJ A – FbO Nižná 6:11. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Obrana drží, čo je pred play off dobré znamenie + FOTO 
[27.01.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22039002/obrana-drzi-co-je-pred-play-off-dobre-znamenie-foto.html 
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Martinčania podali proti HC Bratislava koncentrovaný výkon a v druhom zápase po sebe neinkasovali gól. 
HK Martin – HC Bratislava 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) 
MARTIN. V poslednom súboji na Podháji vyhrali Bratislavčania 6:0 a našim im tak mali čo vracať. Do 

stretnutia vstúpili výborne, boli oveľa aktívnejší, agresívnejší a výsledkom ich prevahy boli viaceré presilovky a 
dvojgólové vedenie, ktoré zariadil dvomi vydarenými tečmi Andrej Jurášek. 

Hokej: Martin - HC Bratislava 
(10 fotografií) 
V prostrednej časti sa obraz hry nezmenil. Martin trávil väčšinu času v útočnom pásme, ale z viacerých šancí 

využil len jednu, po tom, ako ukázal výborný výber miesta Poliaček a pohotovou dorážkou zvýšil na 3:0. 
Ani v ďalšom priebehu nedokázali hostia v ofenzíve nič prekvapujúce vymyslieť. Naopak, s chuťou hrajúca 

štvrtá formácia domácich pridala ešte dva presné zásahy a podčiarkla zaslúžené víťazstvo Turčanov. 
Hokejisti HK v druhom zápase po sebe neinkasovali gól, definitívne si vybojovali druhú priečku po základnej 

časti a prvú nulu v martinskom drese vychytal Dominik Riečický. 
Góly : 5:46 Jurášek (Langhammer, Dírer), 16:33 Jurášek (Tabaček, Markovič), 27:44 Poliaček (Oravec, 

Urbánek), 45:48 Rudzan (Paulíny) a 48:00 Barto (Tabaček, Šimon).Strely: 46:21. Vylúčenia: 2:8. Presilovky: 2:0. 
Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Druga – Ševčík, Kováčik. Diváci: 906. 

HK MARTIN: Riečický – Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Burzík, Themár – Markovič, 
Langhammer, Jurášek – Poliaček, Urbánek, Pokrivčák – Zeliska, Dírer, Brveník – Paulíny, Barto, Rudzan.HC 
Bratislava: Lakosil – Vidovič, Hedera, Juriga, Valjent, Ficel, Pavešic, Vyskoč, Boldižár – Müsliu, Prokop, Šálka – 
Rzavský, Pék, Trudman – Klučiar, Smolka, Ondris – Mucha, Bednarič, Mlynčár. 

Radovan Somík, asistent trénera Martina : - Keď sme v úvode zahodili niekoľko šancí, mal som trochu strach, 
aby sa nezopakoval výsledok z posledného stretnutia, ktoré sme s týmto súperom hrali doma. Potom však 
chalani dali dva góly a tie nám veľmi pomohli. Zápas sme dostali pod kontrolu a diktovali tempo. Duel preto 
môžeme hodnotiť pozitívne, mužstvo nás potešilo výsledkom, ale tiež predvedenou hrou. 

Róbert Pukalovič, tréner HC Bratislava : - Keď chceme na ihrisku takéhoto kvalitného súpera uhrať dobrý 
výsledok, nemôžeme sa hneď v úvode nechať tak často vylučovať. Oslabenia sa nám síce podarilo ubrániť, ale 
stálo nás to množstvo síl. Martin sa dostal do tempa a následne pridal i góly. Keď mali domáci v chrbte náskok, 
už sa nám presadzovalo veľmi ťažko. Preto mi nezostáva nič iné len dodať, že Martin vyhral zaslúžene. 

Ostatné výsledky: Spišská Nová Ves – Skalica 4:5, Trnava – Nové Zámky B 6:1, Michalovce – Prešov 12:2, 

Považská Bystrica – Dubnica 1:6, Humenné – Topoľčany 2:10. 
1. Michalovce 44 36 2 2 4 257:84 114 
2. Martin 44 28 4 2 10 230:116 94 
3. Dubnica 44 29 1 2 12 203:113 91 
4. Topoľčany 44 24 8 2 10 189:109 90 
5. Skalica 44 24 6 4 10 197:116 88 
6. Bratislava 44 20 3 5 16 159:135 71 
7. Humenné 44 21 1 6 16 190:140 68 
8. Sp. N. Ves 44 17 3 4 20 137:148 58 
9. P. Bystrica 44 15 5 4 20 138:150 56 
10. Trnava 44 10 1 2 31 118:198 34 
11. Prešov 44 5 1 1 37 103:223 18 
12. N. Zámky B 44 1 0 0 43 48:436 3 
SR 20 12 5 0 1 6 37:38 16 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Florbal: Tesný triumf majstrovskej Záhorskej Bystrice nad Trenčínom 
[27.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/379290/florbal-tesny-triumf-majstrovskej-povazskej-bystrice-nad-trencinom/ 

 
 

Florbalisti lídra tabuľky TJA-FBO Nižná triumfovali na palubovke bratislavského Lida 11:4 v sobotňajšom 
stretnutí 17. kola slovenskej extraligy mužov. 

Nižná kontrolovala duel od začiatku až do konca, už v siedmej minúte viedla o štyri góly. Triumfom si udržala 
postavenie na čele tabuľky o jeden bod pred majstrovským Tsunami Záhorská Bystrica. 

“Celý zápas sme mali pod kontrolou. Samozrejme, nejaké zaváhania v podobe prihrávok súperovi na gól, a 
nekompaktné bránenie formácie nás stálo inkasované góly ale to patrí k florbalu. Ihrisko síce trochu vyrovnalo 
výkonnostný rozdiel, keďže v hale Mladosť nie je polovica ihriska ďalej ako dva metre od hranice veľkého 
bránkoviska, ale napriek tomu sa nám podarilo vyhrať tento dôležitý zápas s našimi kamarátmi z Lida,” povedal 
pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu kapitán Nižnej Tomáš Reguly. 

https://sport.aktuality.sk/c/379290/florbal-tesny-triumf-majstrovskej-povazskej-bystrice-nad-trencinom/


Uspeli aj obhajcovia titulu z tímu Tsunami Záhorská Bystrica, hoci triumf nad domácim 1. FBC Trenčín 6:5 im 
takmer ušiel pomedzi prsty. Hostia po prvej časti viedli 6:1, ale ďalší gól už nepridali a keďže v záverečnom 
dejstve štyrikrát inkasovali, až do záverečného hvizdu rozhodcu sa strachovali o výsledok. 

“Prvá tretina bola výborná, hrali sme na loptičke a využívali šance. Druhá časť bola zo začiatku ako prvá, ale 
potom sme začali na krásu, namiesto toho, aby sme aj naďalej dávali góly. Záverečná časť hry priniesla malé 
uspokojenie. Dve presilové hry súpera po sebe a inkasovaný gól pri vlastnej presilovke dostali súpera na koňa. 
Sme radi, že Trenčanom v závere už nezostal čas na vyrovnanie, ako tomu bolo v prvom vzájomnom zápase a 
berieme všetky tri body,” zhodnotil kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc. 

Výsledky stretnutí 17. kola slovenskej florbalovej extraligy mužov 2018/2019: 
1. FBC Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) 
Mikuláš Prešov - AS Trenčín 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) 
ATU Košice - Snipers Bratislava 5:6 po sam. nájazodch (2:0, 3:3, 0:2, 0:1) 
Hurikán Bratislava - Florko Košice 4:7 (1:4, 1:1, 2:2) 
Grasshoppers Žilina - Young Arrows Spišská Nová Ves 9:6 (1:1, 4:2, 4:3) 

Lido Bratislava - TJA-FBO Nižná 6:11 (0:4, 4:3, 2:4) 
[Späť na obsah] 

 
 

25. I. liga: Michalovce nastrieľali Prešovu 12 gólov, Bratislava prehrala v 

Martine 
[27.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/379283/i-liga-michalovce-nastrielali-presovu-12-golov-bratislava-prehrala-v-
martine/ 

 
 

Výsledky nedeľňajších stretnutí 43. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže St. Nicolaus I. ligy 
2018/2019: 

HK Martin - HC Osmos Bratislava 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) 
Góly: 6. a 17. Jurášek, 28. Poliaček, 46. Rudzan, 48. Barto, 906 divákov 
MHK Humenné - HC Topoľčany 2:10 (0:5, 2:1, 0:4) 
Góly: 32. Babynec (z tr. strieľania), 34. Patlevič - 9. a 41. Tomčák, 10. a 59. Bečka, 1. Podstavek, 7. Kluka, 

15. P. Šťastný, 35. Loydl, 48. Kalináč, 56. Hřebíček, 450 divákov 
HK Dukla Ingema Michalovce - HC Prešov 12:2 (5:1, 5:0, 2:1) 
Góly: 6. a 38. Cútt, 8. a 32. Toma, 8. Bojko, 8. Dvurečenskii, 10. Safaralejev, 22. Mašlonka, 31. Hančák, 36. 

Banovský, 45. Giľák, 55. Gavrik - 17. Lupták, 55. A. Ľubimov, 858 divákov 
HK ’95 Považská Bystrica - MHK Dubnica nad Váhom 1:6 (1:0, 0:3, 0:3) 
Góly: 15. Pšurný - 49. a 60. Kokavec, 27. Miroslav Kristín, 36. Mikolášek, 39. Lee, 52. D. Trenčan, 280 

divákov 
HK Spišská Nová Ves - HK Skalica 4:5 (0:3, 2:1, 2:1) 

Góly: 27. Zwick, 38. Koky, 52. L. Novák, 53. Piščalnikov - 4. Jurák, 13. Pač, 16. Janík, 36. Janáč, 54. Štumpf, 
327 divákov 

HK Gladiators Trnava - MHC Mikron Nové Zámky 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) 
Góly: 28. a 44. A. Mrázik, 13. Poláček, 16. Lindeman, 26. Poldruhák, 49. O. Valo - 19. Jevdokimov, 115 

divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 43. kolo 
1 
X 
2 
HK Martin Martin 
5 : 0 
HC Bratislava Bratislava 
(2:0, 1:0, 2:0) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
6 : 1 
MHC Nové Zámky B Nové Zámky B 
(2:1, 2:0, 2:0) 
MHK Humenné Humenné 
2 : 10 
HC Topoľčany Topoľčany 
(0:5, 2:1, 0:4) 

https://sport.aktuality.sk/c/379283/i-liga-michalovce-nastrielali-presovu-12-golov-bratislava-prehrala-v-martine/
https://sport.aktuality.sk/c/379283/i-liga-michalovce-nastrielali-presovu-12-golov-bratislava-prehrala-v-martine/


Dukla Michalovce Michalovce 
12 : 2 
Prešov PENGUINS Prešov 
(5:1, 5:0, 2:1) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
4 : 5 
HK Skalica HK Skalica 
(0:3, 2:1, 2:1) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
1 : 6 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:3, 0:3) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Ladislav Nagy sa zranil, bude chýbať Košiciam aj reprezentácii na Kaufland 

Cupe 
[27.01.2019; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-na-kaufland-
cupe/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Ladislav Nagy v drese HC Košice (vľavo) 
BRATISLAVA 27. januára (WebNoviny.sk) – Ladislav Nagy síce strelil prvý gól Košičanov v sobotňajšom 

súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy proti Liptákom (2:1), ale zápas hraný v Spišskej Novej Vsi nedohral pre 

zranenie. Po niečo vyše deviatich minútach čistého času musel zo súboja odstúpiť. 
Tridsaťdeväťročný krídelník bude v najbližšom čase chýbať nielen svojmu klubovému zamestnávateľovi, ale aj 

reprezentačnému trénerovi Craigovi Ramsaymu na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave (7. – 9. 
februára). 

„Niečo mi ruplo v slabine. Zatiaľ neviem, či je to natiahnuté alebo natrhnuté. Veľmi som sa tešil do 
reprezentácie, už som však aj informoval Miroslava Šatana o svojom zranení,“ uviedol Ladislav Nagy v 
nedeľňajšom spravodajstve Slovenského rozhlasu. 

Skúsený Nagy je so 61 bodmi (34+27) zo 48 zápasov nielen lídrom produktivity svojho klubu, ale aj celej 
Tipsport ligy. Košice boli v neúplnej tabuľke po 49. kole na treťom mieste 4 body za vedúcim Zvolenom. Nagy bol 
vlani na MS v Dánsku s 10 bodmi (1+9) najproduktívnejším Slovákom. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Tragická nehoda na východe. Muža oživovali aj ostatní vodiči 
[27.01.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/408511-tragicka-nehoda-na-vychode-muza-ozivovali-aj-ostatni-vodici 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Čelný náraz do stromu pripravil o život mladého Novovešťana. Pomáhať sa mu medzi 

Levoču a Harichovce ponáhľali všetky záchranné zložky. O jeho život bojovali po dopravnej nehode aj okoloidúci 
vodiči. 

Vodič išiel z Levoče smerom na Spišskú Novú ves. Za železničným priecestím zišiel z cesty a nasledoval 

tvrdý náraz do stromu. "Po ohlásení dopravnej nehody boli vyslané potrebné sily a prostriedky z dvoch 
hasičských staníc. Je to hasičská stanica Levoča a hasičská stanica Spišská Nová Ves," vyjadril sa veliteľ 

zásahu Ján Jochman. 
7 fotografií 
Tragická nehoda na východe. Muža oživovali aj ostatní vodiči 

https://www.webnoviny.sk/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-na-kaufland-cupe/
https://www.webnoviny.sk/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-na-kaufland-cupe/
https://www.noviny.sk/krimi/408511-tragicka-nehoda-na-vychode-muza-ozivovali-aj-ostatni-vodici


Keď hasiči dorazili na miesto, vodiča auta už našli mimo vozidla. Z rozbitého auta ho vytiahli okoloidúci vodiči. 
Podarilo sa im to aj napriek tomu, že kabína bola úplne zdeformovaná. Hasiči potom okamžite začali muža 
resuscitovať. 

Druhá časť hasičov medzitým riešila osobné auto. Z neho sa začal valiť dym. Plameňom však šancu nedali. 
Po príjazde záchranárov, si vodiča posádky od hasičov prevzali. “U pacienta boli prítomné jasné známky smrti. 
Privolaní záchranári mu už žiaľ nedokázali pomôcť. Privolaný lekár musel skonštatovať smrť,” vyjadrila sa k 
zásahu záchranárov hovorkyňa FALCK Katarína Načiniaková. 

K nehode došlo zrejme vo vysokej rýchlosti. Auto sa doslova zahryzlo do stromu. Svedčí o tom vytrhnutý 
motor, ktorý bol vtlačený až v kabíne. Vodič zo Spišskej Novej Vsi sa v aute viezol sám. Čo sa presne na ceste 

stalo, vyšetrujú popradskí dopraváci. 
K vážnej dopravnej nehode došlo aj na železničnom priecestí. Vlak zachytil policajné auto. Viac v reportáži: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Ladislav Nagy sa zranil, bude chýbať Košiciam aj reprezentácii: Niečo mi 

ruplo 
[27.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/379254/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-nieco-mi-
ruplo/ 

 
 

Ladislav Nagy síce strelil prvý gól Košičanov v sobotňajšom súboji 44. kola hokejovej Tipsport ligy proti 
Liptákom (2:1), ale zápas hraný v Spišskej Novej Vsi nedohral pre zranenie. 

VIDEO: Košice v závere uchmatli všetky body Liptovskému Mikulášu >> 
Po niečo vyše deviatich minútach čistého času musel zo súboja odstúpiť. Tridsaťdeväťročný krídelník bude v 

najbližšom čase chýbať nielen svojmu klubovému zamestnávateľovi, ale aj reprezentačnému trénerovi Craigovi 
Ramsaymu na prípravnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave (7. - 9. februára). 

“Niečo mi ruplo v slabine. Zatiaľ neviem, či je to natiahnuté alebo natrhnuté. Veľmi som sa tešil do 
reprezentácie, už som však aj informoval Miroslava Šatana o svojom zranení,” uviedol Ladislav Nagy v 
nedeľňajšom spravodajstve Slovenského rozhlasu. 

Skúsený Nagy je so 61 bodmi (34+27) zo 48 zápasov nielen lídrom produktivity svojho klubu, ale aj celej 
Tipsport ligy. Košice boli v neúplnej tabuľke po 49. kole na treťom mieste 4 body za vedúcim Zvolenom. Nagy bol 
vlani na MS v Dánsku s 10 bodmi (1+9) najproduktívnejším Slovákom. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 44. kolo 
1 
X 
2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 
HC Košice Košice 
(1:1, 0:0, 0:1) 
HK Nitra Nitra 
8 : 2 
HC 07 Detva Detva 
(2:0, 3:1, 3:1) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
3 : 2 
HK Poprad Poprad 
(1:1, 2:1, 0:0) 
MsHK Žilina Žilina 
0 : 5 
HKM Zvolen Zvolen 
(0:2, 0:1, 0:2) 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
(0:1, 1:1, 0:0) 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 

https://sport.aktuality.sk/c/379254/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-nieco-mi-ruplo/
https://sport.aktuality.sk/c/379254/ladislav-nagy-sa-zranil-bude-chybat-kosiciam-aj-reprezentacii-nieco-mi-ruplo/


0 : 2 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:0, 0:0, 0:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

29. MsHK Žilina - HKM Zvolen 
[27.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378866/nazivo-mshk-zilina-hkm-zvolen/ 

 
 

Pre lídra ligy by sa dnes malo jednať o jasnú záležitosť. Proti poslednému tímu to však nebude mať ľahké. 
Naplnia sa papierové predpoklady? Sledujte duel NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
27.01.2019|17:00|Tipsport Liga (SR)|44. kolo 
MsHK Žilina 
0 : 5(0:2, 0:1, 0:2)koniec zápasu 
HKM Zvolen 
Obnoviť 
Live komentárPrehľad Video ZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
51’ Handlovský (Ulrych), 50’ Andrisík (Poyhonen / Kelemen), 28’ Vandas (Poyhonen / Petráš), 05’ Kelemen 

(Holovič / Andrisík), 01’ Chovan (Vandane / Zuzin) 
Online prenos 
Líder ligy zaslúžene vezie domov plný bodový zisk, keď svojho súpera dnes prehral vo všetkých faktoroch. 

Zvolen tak získava dôležité tri body v boji o špicu tabuľky, kde aktuálne zvádzajú Zvolenčania boj s Banskou 
Bystricou. Naopak Žilina potrebuje zbierať body, a tak každá prehra zamrzí. To je odo mňa dnes všetko, ďakujem 
vám za pozornosť. 

Koniec zápasu. 
59:30 
Dnešné stretnutie sleduje 543 divákov. 
59:17 
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen (Kytnár – 2 min., napadnutie). 
59:01 
Záverečná minúta dnešného zápasu je už v plnom prúde. 
57:26 
Puk teraz lieta zo strany na stranu, kde po sérii nepresností mení často majiteľa. 
55:57 
Jenčíkova strela bola zrazená do rohu klziska, a tak si Tomek nepripíše zákrok. 
55:02 
Záverečných 5 minút je už v plnom prúde. Všetko naznačuje tomu, že sa dnešný duel už len dohrá. 
54:01 
Trma vrma pred bránkou Žiliny, no Mikoláš bol v tomto prípade úspešný. 
53:35 
Zvolenčania aktuálne nehrajú ideálnu presilovú hru, keď sa zatiaľ nedostali do vážnejšieho zakončenia. 
52:23 
Vylúčenie v tíme MsHK Žilina (Podešva – 2 min., podrazenie). 
51:10 
Zvolen dal gól! 
Gól strelil LUKÁŠ HANDLOVSKÝ. Ten potiahol puk po ľavom krídle a po peknej individuálnej akcii strieľa 

ďalší zvolenský gól. Asistencia: Petr Ulrych. 
50:27 
Zvolen dal gól! 
Gól strelil MARTIN ANDRISÍK, ktorý dostal prihrávku do priestoru medzi kruhmi a tvrdou strelou zvyšuje 

náskok svojho tímu už na rozdiel štyroch gólov. Asistencie: Marko Kristian Poyhonen, Miloš Kelemen. 
49:52 
Po dlhšej dobe vzruch pred bránkou Zvolena. Nikto z tretej formácie však nedokázal puk prepasírovať do 

bránky súpera. 
48:37 
Krátko po zrazení dvoch spoluhráčov zo Žiliny sa smolný moment stal aj hráčom v červených dresoch. 

https://sport.aktuality.sk/c/378866/nazivo-mshk-zilina-hkm-zvolen/


48:20 
Ulrych pálil od modrej, no triafa len betón Mikoláša. 
46:17 
Dubeň s Beránkom sa zrazili v strednom pásme a pobavili tak celý štadión. Zvolenčania toto žilinské 

zaváhanie nedokázali využiť na zisk puku. 
45:16 
Opäť v šanci Kytnár, ktorý zakončoval Zuzinovu prihrávku, no do listiny strelcov sa zatiaľ nezapíše. 
44:34 
Kytnárov blafák nebol dotiahnutý do úspešného konca. 
43:14 
Žilinčania len nahodili puk po mantinely, a tak sa ho zmocňujú Zvolenčania. 
41:38 
Záverečná tretina začala vo vyrovnanom duchu, keď sa puk nachádza najmä v strednom pásme. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
Prostredná tretina sa niesla v duchu tej prvej. Lepším tímom boli opäť hostia, ktorí dokázali pridať jeden gól, a 

tak pred záverečnou časťou vedú pohodlne o 3 góly. To však v hokeji nemusí nič znamenať, a preto musia tento 
duel ešte zodpovedne dohrať. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:21 
Zvolenčania si vymieňajú krátke prihrávky v pásme súpera, kde sa snažia dostať sa ku koncovke. 
38:00 
Posledné dve minúty prostrednej tretiny sú už v plnom prúde. Aktuálne sú pri puku hostia zo Zvolena. 
36:27 
Puk teraz lieta zo strany na stranu, no žiadny z tímov ho nemá dlhšie na hokejkách. 
34:38 
Kytnár vo vyloženej pozícii zlyháva na plnej čiare. 
33:47 
Šišovského strela znamená, že Mikoláš musel celú hru prerušiť zákrokom. 
32:30 
Hostia sú usadení v pásme súpera, kde už na neho aktívne vyvíjajú tlak. 
31:57 
Vylúčenie v tíme MsHK Žilina (Matejka – 2 min., držanie). 
30:56 
Domáci sa po dlhšej dobe dostali do nebezpečnejšej šance, no trma vrma pred bránkou Tomeka gólom 

nekončí. 
30:00 
Polovička zápasu je úspešne za nami. Zatiaľ nasvedčuje všetko papierovým predpokladom. 
28:54 
Zvolen dal gól! 
Gól strelil VANDAS. Ten mal po nezištnej prihrávke jednoduchú pozíciu na strelenie gólu, keď zostal pri zadne 

žrdi úplne nebránený. Asistencie: Marko Kristian Poyhonen, Samuel Petráš. 
27:39 
Jenčík sa tlačil do zakončenie, no táto príležitosť mu nebola dopriata. 
26:33 
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen (Petráš – 2 min., držanie). 
25:52 
Ako dážď z čistého neba sa dostal k zakončeniu Rudolf Huna, no Tomek po dlhšej dobe so zákrokom bez 

problémov chytá. 
24:47 
Výborná akcia Zvolena gólom nekončí. Handlovský nedokázal tvrdou strelou prepáliť val domácich tiel. 
24:02 
Zvolenčania sú usadení v pásme súpera ako keby hrali v početnej výhode. 
23:08 
V prostrednej tretine sú zatiaľ jasne aktívnejší hostia. Hra je opäť prerušená po ich zakončení. 
22:01 
Trma vrma pred bránkou Žiliny, avšak ani tentokrát sa vedenie nezvyšuje. 
21:31 
Milý pochybil v rozohrávke a razom sa rútili hostia 3 na 1. Pozorný Mikoláš však celú situáciu vyriešil so 

šťastnejším koncom pre hokejistov v žltých dresoch. 
20:51 
Žilinčania so stratou puku, a tak sa ich súperovi podarilo oslobodiť sa spopod tlaku. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 



Prvá tretine je už minulosťou. Tipsportligový líder vybehol na svojho súpera veľmi agresívne a už po chvíli 
viedli hostia o 2 góly. Domáci sa našťastie dokázali skonsolidovať a viac gólov už neinkasovať. Do ďalších dvoch 
častí zostáva však všetko stále otvorené. 

20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:20 
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen (Špirko – 2 min., podrazenie). 
18:34 
K zakončeniu sa dostal z ničoho nič Šišovský, ktorý však triafa len pozorného Mikoláša. 
17:41 
Podešva predviedol peknú sťahovačku, avšak jeho následné zakončenie bolo vyrazené na ochrannú sieť. 
16:51 
Milý dobre tečoval zakončenie spoluhráča, no puk sa tesne odrazil ponad bránku súpera. 
16:11 
Hostia sa oslobodzujú, a tak získavajú cenné sekundy. 
15:43 
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen (Petráš – 2 min., nebezpečná hra vysokou hokejkou). 
15:13 
Mikoláš vyťahuje ďalší kvalitný zákrok. Tentokrát zneškodnil prvú formáciu. 
15:00 
Záverečných 5 minút úvodnej tretiny je už v plnom prúde. 
13:55 
Viacero nepresností na oboch stranách znamená, že puk často mení svojho majiteľa. 
12:21 
Zvolenčania sú momentálne usadení v pásme súpera, kde na neho vytvárajú veľký tlak. 
11:26 
K zakončeniu sa dostal Vandas, ktorý však mieri len do dobre postaveného obrancu. 
09:54 
Prvú vážnejšiu šancu svojho tímu vypracoval obranca Dubeň, ktorý však nekoriguje. 
09:23 
Hostia mohli streliť ďalší gól. Mikoláš však výborne zareagoval a Chovanovi šikovne puk vypichol. 
08:37 
Bagin našťastie odišiel do útrob štadióna po svojich. Vylučovať sa nebude, a tak bude hra opäť plynúť ďalej. 
08:25 
Bagin bol nepríjemným spôsobom poslaný na ľadovú plochu. Treba však podotknúť, že čisto. rozhodcovia to 

však ešte prekonzultujú. 
07:53 
Puk momentálne lieta zo strany nakoľko môžeme sledovať rýchly hokej. Čochvíľa však bude na ľadovej 

ploche opäť o muža na každej strane viac. 
06:13 
Vylúčenie v tíme MsHK Žilina (Beránek – 2 min., hákovanie). 
06:03 
Vylúčenie v tíme HKM Zvolen (Fraser – 2 min., napadnutie zozadu). 
05:29 
Zvolen dal gól! 
Gól strelil MILOŠ KELEMEN. K tomu sa puk odrazil po prvom zákroku Mikoláša, no zvolenský hráč mal pred 

sebou len prázdnu bránku, a teda jednoduchú pozíciu na zakončenie. Asistencie: Marcel Holovič, Martin Andrisík. 
05:17 
Žilinčania sa uvoľnili vyhodením puku, no zakázané uvoľnenie z toho nebude, pretože puk smeroval na 

zvolenskú bránku. 
03:14 
Špirko skúšal pozornosť Mikoláša z veľkého uhlu, no recept na domáceho brankára nenašiel. 
02:43 
Prácu mal aj brankár Tomek. Po jeho zákroku sa hra presunie po brankárovej pravici. 
02:15 
Domáci sa tak nestačili ani zorientovať na ľadovej ploche a už prehrávajú. Súboj posledného tímu s prvým 

začína podľa papierových predpokladov. 
01:05 
Zvolen dal gól! 
Gól strelil MICHAL CHOVAN, ktorý predviedol pekné obhodenie súpera a následne ešte krajšie zakončenie. 

Asistencie: Davis Jake Joseph Vandane, Peter Zuzin 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MsHK Žilina: Mikoláš (Fučík) – Kučný, Matejka, Jankovič, Bagin, Piegl, Dubeň, Mendrej, Hudec – Jenčík, 

Húževka, Huna – Hvila, Podešva, Beránek – Balej, Surovka, Milý – Rehák, Ondruš, Hrazdíra 



HKM Zvolen: Tomek (Skapski) – Poyhonen, Fraser, Vandane, Roman, Rúžička, Ulrych, Marcinek, Pufahl – 
Vandas, Špirko, Handlovský – Zuzin, Kytnár, Chovan – Mitchell, Petráš, Šišovský – Kelemen, Holovič, Andrisík 

Rozhodca: Vladimír Baluška, Ondrej Kalina – Martin Jobbágy, Daniel Konc – Vladimír Martinko. 
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 44. kola hokejovej Tipsport ligy, v 

ktorom hokejisti MsHK DOXXbet Žilina privítajú na svojom ľade hráčov HKM Zvolen. Zápas sa začína o 17:00, 
my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy. 

Žiline stále patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže posledné 12. miesto so ziskom 44 bodov. Zverenci trénera 
Stanislava Škorvánka v poslednom doterajšom zápase prehrali v Miškovci s miestnym DVTK 6:4 (góly MsHK 
Milý, Hvíla, Jenčík, Dubeň). Vlci sa stále boria so zraneniami viacerých hráčov – aktuálne laboruje trojica Síkela, 
Bárta a Jakub Ručkay. U Mateja Síkelu je však už dnes možný štart v zápase. 

Zvolen má oproti Žiline úplne iné starosti. Rytierom patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so 
ziskom 96 bodov. Zverenci trénera Andreja Podkonického v poslednom doterajšom zápase zvíťazili v Spišskej 
Novej Vsi nad Liptovským Mikulášom jasne 3:0 (góly HKM Chovan, Vandas, Holovič). 

Vzájomné zápasy v tejto sezóne: 
Zvolen – Žilina 2:4 
Žilina – Zvolen 1:5 
Zvolen – Žilina 9:2 
Zápas sa pod Dubňom začína o 17:00, z miesta komentátora sa na vás teší Matúš Macháč. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
5

2’ 
Lukáš Handlovský L. Handlovský / Petr Ulrych P. Ulrych 

5
1’ 

Martin Andrišík M. Andrišík / Marko Pöyhönen M. 
Pöyhönen 

2
9’ 

Michael Vandas M. Vandas / Marko Pöyhönen M. 
Pöyhönen 

6
’ 

Miloš Kelemen M. Kelemen / Marcel Holovič M. Holovič 

2
’ 

Michal Chovan M. Chovan / Davis Vandane D. Vandane 

Emil Bagin E. Bagin Jozef Balej J. Balej Petr Beránek P. Beránek Duben, Lukas Lukas Duben Fucik, Tomas 
Fucik, Tomas David Hrazdíra D. Hrazdíra Marek Hudec M. Hudec Rudolf Huna R. Huna Peter Húževka P. 
Húževka Lukáš Hvila L. Hvila Ivan Jankovič I. Jankovič Richard Jenčík R. Jenčík Jiří Kučný J. Kučný Lukáš 
Matejka L. Matejka Jakub Emil Mendrej J.E. Mendrej Maroš Mikoláš M. Mikoláš Juraj Milý J. Milý Filip Ondruš F. 
Ondruš René Piegl R. Piegl Martin Podesva Martin Podesva Dominik Rehák D. Rehák Filip Surovka F. Surovka 

Martin Andrišík M. Andrišík Michal Chovan M. Chovan Fraser, Alexander Fraser, Alexander Lukáš Handlovský 
L. Handlovský Marcel Holovič M. Holovič Miloš Kelemen M. Kelemen Milan Kytnár M. Kytnár Patrik Marcinek P. 
Marcnek Mitchell, Garrett Mitchell, Garrett Samuel Petráš S. Petráš Marko Pöyhönen M. Pöyhönen Pufahl, Matt 
Pufahl, Matt Michal Roman M. Roman David Růžička D. Růžička Peter Šišovský P. Šišovský Mackenzie Skapski 
M. Skapski Rastislav Spirko R. Špirko Tomáš Tomek T. Tomek Petr Ulrych P. Ulrych Davis Vandane D. Vandane 
Michael Vandas M. Vandas Peter Zuzin P. Zuzin 
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HC Nové Zámky Nové Zámky 
2 : 4 26.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
2 : 1 pp23.10.2018 



DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HC 07 Detva Detva 
2 : 5 21.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
3 : 1 19.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HKM Zvolen Zvolen 
4 : 1 14.10.2018 
HC Košice Košice 
HKM Zvolen Zvolen 
9 : 2 12.10.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HKM Zvolen Zvolen 
6 : 3 9.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Nitra Nitra 
2 : 3 pp7.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
5 : 3 5.10.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
2 : 4 2.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
4 : 1 30.9.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 28.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
6 : 1 25.9.2018 
Slovensko u20 SVK u20 
HKM Zvolen Zvolen 
2 : 3 pp23.9.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
0 : 5 21.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
6 : 1 18.9.2018 
HC 07 Detva Detva 
HC Košice Košice 
5 : 2 14.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
Znojmo Znojmo 
9 : 4 5.9.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 44. kolo 
1 
X 
2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 
HC Košice Košice 
(1:1, 0:0, 0:1) 
HK Nitra Nitra 
8 : 2 
HC 07 Detva Detva 
(2:0, 3:1, 3:1) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
3 : 2 



HK Poprad Poprad 
(1:1, 2:1, 0:0) 
MsHK Žilina Žilina 
0 : 5 
HKM Zvolen Zvolen 
(0:2, 0:1, 0:2) 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
(0:1, 1:1, 0:0) 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
0 : 2 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(0:0, 0:0, 0:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Tragická nehoda: Čelný náraz do stromu neprežil muž (†31) zo Spišskej 
[27.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/tragicka-nehoda-celny-naraz-do-stromu-neprezil-muz-31-zo-spisskej-321042 

 
 

Na ceste medzi Levočou a Harichovcami sa stala vážna dopravná nehoda. Následky sú tragické. 
K nehode malo dôjsť v nedeľu v poobedňajších hodinách medzi Levočou a obcou Harichovce. Informoval o 

tom denník čas.sk. 
Podľa informácií portálu sa nehoda stala na rovnej ceste v mieste miernej ľavotočivej zákruty. „31-ročný muž 

zo Spišskej Novej Vsi zrejme nezvládol riadenie a čelne narazil do stromu,“ uvádza Nový Čas. 

Na mieste zasahovali záchranné zložky. Mladému šoférovi havarovaného auta už však podľa denníka 
nedokázali pomôcť. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Spravodajský sumár: Články, ktoré cez týždeň našich čitateľov zlákali 

najviac 
[27.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-sumar-clanky-ktore-cez-tyzden-nasich-citatelov-zlakali-najviac-
320969 

 
 

Ponúkame vám trojicu článkov, ktoré počas tohto týždňa naši čitatelia u nás klikali najviac. Ktoré to sú? 
Kamiónová obývačka 
Niekoľko stoviek modelov kamiónov priamo v obývačke nájdete u vášnivého zberateľa Ľubomíra Samseliho v 

Spišskej Novej Vsi. Ako pre náš spravodajský web prezradil, kamióny ho zaujímali už odmalička a ako chlapec 

chcel byť dokonca kamionistom. 
Snehové prekvapenie na skok od Spišskej 
Milovníci zimného obdobia a rôznych snehových atrakcií si prídu na svoje. V lyžiarskom stredisku Mraznica 

vzniká parádne snehové prekvapenie. 
Novinka v centre Spišskej 
Pokorčuľovať sa v centre mesta môžeme už aj v Spišskej Novej Vsi. A to rovno pred budovou Reduty, kde 

vzniklo detské klzisko, o čom sme vás ešte vopred na našom portáli informovali. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
V priloženej fotogalérii si môžete vychutnať krásne zimné zábery z okolia Spišskej. 
Hl. foto: ilustračné 

https://spisska.dnes24.sk/tragicka-nehoda-celny-naraz-do-stromu-neprezil-muz-31-zo-spisskej-321042
https://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-sumar-clanky-ktore-cez-tyzden-nasich-citatelov-zlakali-najviac-320969
https://spisska.dnes24.sk/spravodajsky-sumar-clanky-ktore-cez-tyzden-nasich-citatelov-zlakali-najviac-320969


Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Mikulášania sa so Spišom rozlúčili prehrou: Liptáci nestačili na Košice 
[27.01.2019; dnes24.sk; Mikuláš; 00:00; Tomáš Batiz] 

 
https://mikulas.dnes24.sk/mikulasania-sa-so-spisom-rozlucili-prehrou-liptaci-nestacili-na-kosice-321034 

 
 

Hokejisti Liptovského Mikuláša prehrali v rámci 44. kola s Košicami. 
Košice nastúpili po piatkovej prehre v Detve 2:4 na ďalší zápas už o deň neskôr, pre Liptovský Mikuláš to bolo 

záverečné vystúpenie v Spišskej Novej Vsi. Vedenia sa ujali hostia, keď v 16. minúte Suja prešiel cez modrú 

čiaru a zadovkou prenechal puk Slovákovi. Z jeho pokusu profitoval Nagy – 0:1. Domáci vyrovnali o tri minúty, 
Uram na dva razy prekonal Škorvánka – 1:1. Potom sa veľmi dlho hralo bez zmeny stavu, až v predposlednej 
minúte riadneho hracieho času odvrátil predĺženie a o všetkom rozhodol Suja, ktorý tečoval strelu Bropheyho – 
1:2. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
- Góly: 19. Uram (Ri. Huna, Ró. Huna) – 16. Nagy (Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch). 
Pozrite si fotky z rekonštrukcie hokejového štadióna v Liptovskom Mikuláši 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Žiakov na lyžiarskom kurze vraj obťažoval opitý učiteľ 
[26.01.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PREŠOVSKÁ ŠKOLA BOLA NA LYŽOVAČKE NA SPIŠI 
Na lyžiarskom zájazde jednej z prešovských základných škôl v Hnilčíku (okres Spišská Nová Ves) sa mali 

podľa dostupných informácií udiať veľmi závažné skutky. 
PREŠOV, HNILČÍK.Podľa informácií Korzára sa jeden z učiteľov opil a mal sexuálne zneužívať chlapcov na 

ich izbách. Žiaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia učiteľa prípad ohlásili na polícii. K obťažovaniu chlapcov 
vo veku 12 až 15 rokov malo podľa dostupných informácií dôjsť vo štvrtok nad ránom. Opitý učiteľ postupne 
navštevoval chlapcov na izbách, vyvolal v nich pocit strachu a sexuálne ich obťažoval. 

Učiteľ je v cele, rozhoduje sa o väzbe 
Učiteľ sa momentálne nachádza v policajnej cele. O jeho vzatí do väzby bude rozhodovať súd. Po väčšinu 

chlapcov, ktorí prežili hroznú noc, už vo štvrtok popoludní prišli ich rodičia. Zvyšok žiakov ostal na lyžiarskom 
výcviku ešte aj v piatok, popoludní mali naplánovaný odchod domov. Podľa našich informácií žiakov mal 
obťažovať 37-ročný učiteľ, doktor pedagogiky. Vyučoval informatiku, telesnú výchovu a technickú výchovu. 
Riaditeľ: Škola podala trestné oznámenie „Škola s poľutovaním prijala túto správu a hneď po oboznámení sa s 
touto správou podala trestné oznámenie. Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo, verím, že sa to 
vyšetrí,“ uviedol pre MY Prešovské noviny riaditeľ školy Jaroslav Bizub. S učiteľom podľa jeho slov problémy 
neboli. „Je to skúsený pedagóg, pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. 
Neviem, čo sa stalo, ale je mi to ľúto,“ opakoval riaditeľ. 

Polícia potvrdila vyšetrovanie 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 
podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby. Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať 
nebude,“ informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

34. MATIČNÉ DEPEŠE 
[26.01.2019; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 11; Emil SEMANCO] 

 
 

https://mikulas.dnes24.sk/mikulasania-sa-so-spisom-rozlucili-prehrou-liptaci-nestacili-na-kosice-321034


Hlinkovo putovanie 
Od vlaňajšej národnej púte v Šaštíne sme o putovnej výstave o Andrejovi Hlinkovi písali viac ráz. V decembri 

2018 a januári 2019 ju mohli návštevníci vidieť v Dome Matice slovenskej v Žiline. Andrej Hlinka bol jedným zo 
signatárov Martinskej deklarácie a tiež spoluautorom Memoranda národa slovenského. Vlani v auguste uplynulo 
80 rokov od úmrtia tejto významnej osobnosti slovenských dejín. 

—- 
K vzniku republiky 
V Dome Matice slovenskej v Galante sa 11. januára uskutočnil Novoročný koncert pri príležitosti 26. výročia 

vzniku SR. S novoročnými vinšmi a kyticou piesní a tancov zo všetkých regiónov Slovenska účinkovali žiaci 
Základnej umeleckej školy Jána Kvetoňa Fischera zo Serede, ktorá koncom vlaňajšieho roka oslávila 
sedemdesiate výročie založenia, a bola to práve Matica slovenská, ktorá stála pri jej zrode. 

—- 
Pozdrav Slovensku 
Výročie vzniku SR je skvelou príležitosťou na rozličné spoločenské, kultúrne či športové aktivity. Slovenský 

orol Prievidza v spolupráci s tamojším MO MS a Orchidamos, n.o., pripravili na počesť tohto významného sviatku 
už 27. šachový turnaj pod názvom Buď pozdravené Slovensko. Súperilo na ňom vyše pol stovky šachistov, medzi 
ktorými boli viacerí extraligoví hráči 

—- 
Poďakovanie Šimonovičovi 
Miestny odbor MS v BratislaveDúbravke prostredníctvom svojho predsedu Františka Švába vyslovuje 

poďakovanie hercovi a bývalému podpredsedovi MS, ktorý nezištne zo svojich vlastných prostriedkov zaplatil 
prenájom priestorov v KC Fontána, aby sa matičiari z tejto bratislavskej mestskej časti mali kde počas roka 2017 
schádzať na svojich členských schôdzach. 

—- 
Beniakove Chynorany 
V Chynoranoch sa koncom minulého roka stretli priaznivci poézie na finálovej súťaži jubilejného XXV. 

slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany. V spolupráci s viacerými inštitúciami sa na organizovaní a 
realizácii festivalu významne podieľal aj Miestny odbor Matice slovenskej. Festival finančne podporila Mat ica 
slovenská, ktorá ho zaradila do svojho kalendára kultúrnych podujatí roka 2018. 

—- 
Dajte zaznieť veršom 
Pridajte sa k matičiarom zo Spišskej Novej Vsi, ktorí apelujú na obyvateľov mesta, Spiša, Slovenska: Čítajte, 

recitujte, velebte poéziu slovenských básnikov a takto si 21. marca 2019 spolu s UNESCO pripomeňte 20. výročie 
Svetového dňa poézie. Nech v tento deň v slovenských mestách a obciach deň recitujú osobnosti miest a dedín, 
nech deti, mládež, matičiari, herci aj dôchodcovia vytvoria priestor na to, aby naplno znela slovenská poézia.. 

Pripravuje Emil SEMANCO 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Učiteľa obvinili zo sexuálneho zneužívania žiakov 
[26.01.2019; Pravda; Slovensko; s. 3; kf] 

 
 

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

učiteľa, ktorý mal na lyžiarskom výcviku zneužívať žiakov. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pre zločin 
sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ tiež spracoval podnet na väzobné stíhanie. 

(kf) 
[Späť na obsah] 

 
 

36. Onanoval učiteľ pred školákmi? 
[26.01.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 11; nov] 

 
 

Polícia obvinila pedagóga zo sexuálneho zneužívania 
Autor: nov I Foto: autor, fb/zš 
PREŠOV/HNILČÍK - To by nikto nečakal ani v najhoršom sne! Prešovské deti sa mali počas lyžiarskeho 

výcviku v Hnilčíku (okr. Spišská Nová Ves) dočkať nechutností od jedného z pedagógov. Učiteľ Michal B. (37) 

podľa našich informácií predvádzal pred deťmi sebaukájanie a niektoré mal dokonca obchytkávať. Polícia ho už 
obvinila zo sexuálneho zneužívania. 

K incidentu malo dôjsť v noci zo stredy na štvrtok. Podľa informácií Nového Času pedagóg chodil po izbách, 
zabával žiakov, ale v jednej izbe sa zdržal dlhšie. A práve tam malo dôjsť k nechutnému incidentu. Okrem 



masturbovania mal deti aj obchytkávať. Či bol pod vplyvom alkoholu, zatiaľ nie je celkom jasné. „Polícia na 
prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony. Vo veci začala trestné stíhanie pre 
zločin sexuálneho zneužívania,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová a dodala: 
„Vyšetrovateľ obvinil jednu konkrétnu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. Vzhľadom na 
citlivosť prípadu polícia nebude poskytovať bližšie informácie.“ Žiaci udalosť ohlásili ostatným učiteľom a tí 
vzápätí informovali vedenie školy. V prešovskej škole, kde učiteľ Michal B. pôsobí, sú zhrození. Riaditeľovi 
Jaroslavovi Bizubovi nie je veľmi do reči. „Škola s poľutovaním prijala túto správu a podala trestné oznámenie. 
Vzhľadom na to, že vec je v štádiu vyšetrovania a je to citlivá téma, prosím médiá, aby sme uchránili deti pred 
tým, aby boli traumatizované. Verím, že sa to vyšetrí,“ vyjadril sa riaditeľ. Podľa jeho slov s učiteľom nikdy neboli 
problémy. „Je to skúsený pedagóg. Pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych 
výcvikov. Neviem, čo sa stalo, je mi to ľúto,“ dodal riaditeľ na margo učiteľa, ktorý má pozastavenú pedagogickú 
činnosť. „Komunikovali sme s rodičmi ihneď, ako sme sa dozvedeli o incidente. Prijali naše podnety a kroky, ktoré 
sme urobili. Niektorí zobrali svoje deti z výcviku predčasne domov,“ uzavrel riaditeľ. 

Foto: 
Školský zájazd bol ubytovaný v ubytovni Mraznica. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Dva dni sa nezastavil, košická hra nemala hlavu ani pätu 
[26.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 21:37; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/dva-dni-sa-nezastavil-kosicka-hra-nemala-hlavu-ani-patu/89263 

 
 

Nadreli sa, ale uspeli. V priebehu dvoch dní absolvovali Košičania dva zápasy. Prvý zbabrali, v druhom v 
hodine dvanástej uchmatli Liptovskému Mikulášu všetky body. Postaral sa o to Jakub Suja. Oceliari sa v piatok 
ráno posilnili o útočníka Jána Sýkoru z majstrovskej Banskej Bystrice, ktorý nahradil Dávida Šoltésa. Strelecky sa 
v oboch dueloch nepresadil. Na úvod zaznamenal asistenciu pri góle Galamboša na 3:2 v stretnutí pod Poľanou. 

Košice v piatok večer načali sériu piatich zápasov vonku. Dôvodom je prebiehajúca rekonštrukcia Steel arény 
pred príchodom MS. Ich kroky smerovali do Detvy a podľa prognóz to mala byť jasná výhra. Žiaľ, nestalo sa to. 
Minuloročný nováčik podal oduševnený výkon a stretnutie vyhral 4:2. “Mal som to ťažké. Dva dni som sa 
nezastavil. Keď mi oznámili, že odchádzam na východ, musel som sa rýchlo pobaliť a čakal ma zápas v Detve. 
Po ňom som prišiel do Košíc, ubytoval sa a okolo jednej - druhej som zaľahol. V sobotu ráno bolo tradične ranné 
rozkorčuľovanie a zase zápas. Bolo toho na mňa skutočne veľa,” začal debatu evidentne unavený Ján Sýkora. 
Zverenci Romana Šimíčka pod Poľanou vždy len doťahovali náskok hostiteľov. Kritickým úsekom pre nich a 
zároveň rozhodujúcim pre domácich sa ukázalo rozpätie 49. a 50.minúty. Vtedy za dvadsaťdva sekúnd skórovali 
Žilka s Králom. Hostia gólovo odpovedali Galambošom, ktorému na gól prihrával práve Sýkora, ale Detva 
definitívne pochovala košické pomýšľanie na body druhým Žilkovým gólom do prázdnej bránky. “Dopustili sme sa 
chýb, ktoré by sa nemali robiť. To bol rozhodujúci faktor našej prehry. Musíme sa zlepšiť. Máme o niečo dlhší čas 
na oddych, keďže hráme až v piatok. Na tréningu sa budeme venovať veciam, v ktorých máme nedostatky a 
určite to bude oveľa lepšie,” obrátil sa v krátkosti za nečakanou piatkovou prehrou. Ani v Spišskej Novej Vsi to 

nebolo z košickej strany veľmi ružové. 58 minút to vyzeralo, že sa pôjde do predĺženia. Hneď na to ale prišla 
strela legionára Bropheyho, ktorú šikovným tečom za chrbát Šimka usmernil Suja. “Hrali sme zle. Odhadzovali 
sme puky hocikde, každý si korčuľoval kam chcel a naša hra nemala ani hlavu ani pätu. Sami sme si to zapríčinili 
a musíme si k tomu niečo povedať. Našťastie sme to vyhrali a tieto tri body sú pre nás zlaté. Sú stretnutia, kedy 
hráte výborne a prehráte a inokedy hráte nič a vyhráte. Tak to v hokeji chodí,” s menšou dávkou kritiky “zaťala” 
do vlastných radov čerstvá posila spod Urpína. Tretie mužstvo tabuľky má za sebou dve kolá vonku s 50% 
úspešnosťou. Kým sa Košičania vrátia do svojej arény, odohrajú ešte tri súboje v Nových Zámkoch, Trenčíne a 
Banskej Bystrici. “Čaká nás dosť cestovania. Doteraz som bol zvyknutý na polovičné cesty, keďže sme to mali zo 
stredného Slovenska všade blízko. Viem, že z Košíc do Zámkov trvá cesta šesť hodín, ale to nevadí. Spoluhráči 
si zvykli a aj ja to zvládnem,” poťažkal si v otázke cestovania za súpermi Sýkora. 28-ročný útočník putoval na 
východ krajiny výmenou za Dávida Šoltésa. Všetko sa to zomlelo veľmi rýchlo. “Párkrát ma kontaktoval Laco 
Nagy, ale netýkalo sa to môjho príchodu. Niečo som však tušil, ale nečakal som to,” dodal Ján Sýkora. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Učiteľa zo základnej školy zobrali do väzby: Obvinený je zo sexuálneho 

zneužívania na lyžiarskom výcviku! 
[26.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 20:00; Redakcia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/dva-dni-sa-nezastavil-kosicka-hra-nemala-hlavu-ani-patu/89263


 
https://www.cas.sk/clanok/795647/ucitela-zo-zakladnej-skoly-zobrali-do-vaezby-obvineny-je-zo-
sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. “Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z 

pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O 
podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,” uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

Foto: 
Učiteľa Z 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Spišskonovoveský súd vzal učiteľa ZŠ v kauze sexuálneho zneužívania do 

väzby 
[26.01.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 19:40; SPIŠ/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1952408 

 
 

Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 
Tweet 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 
“Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený 

podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,” 
uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

Pozrite si aj reportáž z piatku o zadržaní učiteľa 
Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Košice odčinili zápas s Detvou: O výhre nad Mikulášom rozhodli v samom 

závere 
[26.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 19:30; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795645/kosice-odcinili-zapas-s-detvou-o-vyhre-rozhodli-v-samom-zavere/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Hráči HC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 44. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže nad 

Liptovským Mikulášom 2:1. 
V prvej tretine videli diváci po góle na oboch stranách, pričom sa strelecky presadili majstri sveta z Göteborgu. 

V 16. min otvoril skóre zápasu Ladislav Nagy a o tri minúty neskôr vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov Marek 
Uram. 

V ďalších minútach hrali prím brankári a už to vyzeralo tak, že sa v Spišskej Novej Vsi bude musieť 

predlžovať. V samom závere však strhli víťazstvo na svoju stranu “oceliari”. Autorom rozhodujúceho gólu bol 119 
sekúnd pred koncom Jakub Suja, ktorý tečoval strelu Evana Bropheyho. Košičania si tak napravili chuť po 
piatkovej prehre s Detvou a bodovo sa dotiahli na druhú Banskú Bystricu. 

Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 44. kolo - sobota: 
MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) - hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Góly: 19. Uram (Richard Huna, Róbert Huna) - 16. L. Nagy (T. Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch) 

https://www.cas.sk/clanok/795647/ucitela-zo-zakladnej-skoly-zobrali-do-vaezby-obvineny-je-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku/
https://www.cas.sk/clanok/795647/ucitela-zo-zakladnej-skoly-zobrali-do-vaezby-obvineny-je-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku/
http://www.tvnoviny.sk/a/1952408
https://www.cas.sk/clanok/795645/kosice-odcinili-zapas-s-detvou-o-vyhre-rozhodli-v-samom-zavere/


Vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali:Adamec, Soós (Maď.) - D. Konc ml., 
Pálkövi (Maď.), 524 divákov 

Zostavy: 
Liptovský Mikuláš: Šimko - R. Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, M. Bača, Fereta - Róbert 

Huna, Richard Huna, Kriška - R. Varga, A. Tamáši, Uram - J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak - Nechaj, Uhrík, Žiak 
Košice: Škorvánek - Šedivý, McDowell, Koch, T. Slovák, M. Dudáš, Čížek, Michalčin - L. Nagy, Suja, Spilar - 

P. Lušňák, Ignatuškin, Vrábeľ - Kafka, Galamboš, J. Sýkora - S. Petráš, Brophey, Klíma - Žitný 
Foto: 
Košice rozhodli o výhre v samom závere. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Spišská Nová Ves: Učiteľ zo zájazdu ostáva za mrežami 
[26.01.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Aneta Parišková] 

 
 

Aneta Parišková, moderátorka: „Po tom, čo policajtom nahlásili sexuálne zneužívanie žiakov prešovskej 
základnej školy, začal sa rýchly proces. Zadržali ich učiteľa Michala. Spišskonovoveskí kriminalisti vypočúvali 16 
žiakov. Kým sa deti z otrasného zážitku na lyžiarskom výcviku spamätávajú, Michal čakal v cele na súd.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Obvineného učiteľa Michala priniesla policajná eskorta pred spišskonovoveského 
sudcu krátko pred obedom. Takto netradične oslávil svoje dnešné narodeniny. Policajti učitelia priniesli s putami 
na rukách. Tento muž čelí obvineniu vyšetrovateľa. Na krku má mať sexuálne zneužívanie svojich žiakov. To mal 
rôznymi spôsobmi vykonávali nadránom v penzióne v obci Hnilčík. Tam prešovská škola trávila lyžiarsky výcvik.“ 

(začiatok archívneho záznamu) 
Vysielané 25.1. 
Jaroslav Bizub, riaditeľ školy: „Je to skúsený pedagóg, ktorý pracuje niekoľko rokov a má za sebou niekoľko 

desiatok kurzov, takže neviem, čo sa stalo.“ 
(koniec archívneho záznamu) 
Matúš Gavlák: „Na škole vraj jeden z najobľúbenejších učiteľov mal zvrhlosti na žiakov vykonávať pod 

vplyvom alkoholu.“ 
Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice (telefonát): „Tento je stíhaný za trestný čin sexuálneho 

zneužívania. O podrobnostiach skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže na strane poškodených sú maloleté 
osoby.“ 

Matúš Gavlák: „Na rozhodovanie bolo všetko pripravené, no Michalov obhajca meškal približne hodinu. 
Rovnaký čas trvalo sudcovi, kým rozhodol. Michal aj z budovy súdu vyšiel spútaný.“ 

Milan Filičko (telefonát): „Súd akceptoval náš návrh v celom rozsahu a vzal obvineného do väzby. Obvinený 
podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť.“ 

Matúš Gavlák: „Prokurátor ako dôvody väzby uviedol obavu z ovplyvňovania svedkov a taktiež obavu z 
možného úteku obvineného. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Košice zvíťazili nad Liptákmi gólom v závere 
[26.01.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 19:24; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/kosice-zvitazili-nad-liptakmi-golom-v-zavere/89255 

 
 

Košičania zvíťazili nad Mikulášom, v závere duelu rozhodol Suja. 
Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 19. Uram (Ri. Huna, Ró. Huna) - 16. Nagy (Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch). Rozhodovali: 

Adamec, Soós (Maď.) - Konc ml., Pálkövi (Maď.), vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 524 
divákov 

MHK 32 Liptovský Mikuláš: Šimko – Kurali, Suchý, Nádašdi, Nemec, Lenďák, Mezovský, Fereta, Bača – 
Kriška, Ri. Huna, Ró. Huna – Uram, Tamáši, Varga – Števuliak, Piatka, Sukeľ – Žiak, Uhrík, Nechaj 

HC Košice: Škorvánek – McDowell, Šedivý, Slovák, Koch, Čížek, Dudáš, Žitný, Michalčin – Spilar, Suja, Nagy 
– Vrábeľ, Ignatuškin, Lušňák – J. Sýkora, Galamboš, Kafka – Klíma, Brophey, Petráš 

Košice nastúpili po piatkovej prehre v Detve 2:4 na ďalší zápas už o deň neskôr, pre Liptovský Mikuláš to bolo 
záverečné vystúpenie v Spišskej Novej Vsi. Vedenia sa ujali hostia, keď v 16. minúte Suja prešiel cez modrú 

čiaru a zadovkou prenechal puk Slovákovi. Z jeho pokusu profitoval Nagy - 0:1. Domáci vyrovnali o tri minúty, 
Uram na dva razy prekonal Škorvánka - 1:1. Potom sa veľmi dlho hralo bez zmeny stavu, až v predposlednej 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/kosice-zvitazili-nad-liptakmi-golom-v-zavere/89255


minúte riadneho hracieho času odvrátil predĺženie a o všetkom rozhodol Suja, ktorý tečoval strelu Bropheyho - 
1:2. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

43. Súd vzal učiteľa do väzby 
[26.01.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Joze Slivenský / Katrin Lengyelová;Alfonz Šuran] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: "Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol, že prešovský učiteľ Michal B. 

bude vo vyšetrovacej väzbe. Trestne ho stíhajú, pretože vo štvrtok nad ránom sexuálne zneužil chlapcov zo 
siedmeho ročníka Základnej školy na ulici Mirka Nešpora v Prešove. Stalo sa to na lyžiarskom výcviku v stredisku 
Mraznica v obci Hnilčík." 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Učiteľ sa opil a nadránom v tejto lyžiarskej ubytovni sexuálne obťažoval 
siedmakov. Podľa našich informácií ich bolo viac ako desať. Vyšetrovateľ ho ešte vo štvrtok obvinil zo zločinu 
sexuálneho zneužívania. Chlapcom sú pripravení pomôcť odborníci.” 

(začiatok archívneho záznamu, 25.1.2019) 
Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ M. Nešpora v Prešove: “Urobili sme nejaké opatrenia, máme stretnutie s 

psychológmi, ktorí budú nápomocní v prípade potreby žiakom a tak isto aj zákonným zástupcom.” 
(koniec archívneho záznamu, 25.1.2019) 
Jozef Slivenský: "Dva dni bol obvinený učiteľ v policajnej cele, v sobotu krátko po jedenástej hodine ho 

predviedli pred sudcu okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Sudca rozhodol práve v deň, keď by učiteľ 

oslavoval svoje 38. narodeniny. Prokurátor trval na vzatí do väzby, pretože obvinenému učiteľovi chcel 
znemožniť, aby ovplyvňoval svedkov. Svoju žiadosť však odôvodnil ešte aj ďalšou obavou." 

Milan Filičko, hovorca krajskej prokuratúry v Košiciach, (telefonát): “Že by na slobode mohol pokračovať v 
trestnej činnosti. Súd akceptoval náš návrh v celom rozsahu a vzal obvineného do väzby.” 

Jozef Slivenský: “Obvinenému sa však toto rozhodnutie nepáči a podal voči nemu sťažnosť. O tej bude 
rozhodovať krajský súd v Košiciach. Nič to však nemení na tom, že zatiaľ zostáva vo vyšetrovacej väzbe.” 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Škandál na lyžovačke: Poslal súd učiteľa obvineného zo sexuálneho 

zneužitia 16 detí za mreže? 
[26.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 18:15; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795441/skandal-na-lyzovacke-poslal-sud-ucitela-obvineneho-zo-sexualneho-
zneuzitia-16-deti-za-mreze/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Kauza učiteľa Michala B. (38) Prešova, ktorý je obvinený zo sexuálneho zneužívania žiakov na lyžovačke na 

Spiši, pokročila. Súd na Spiši v sobotu rozhodoval o návrhu prokurátora stíhať učiteľa väzobne. Aký je verdikt? 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do vyšetrovacej väzby učiteľa Michala B. (38) z Prešova z 

obavy, že by mohol ovplyvňovať svedkov a mohol pokračovať v trestnej činnosti. Pre Čas.sk informáciu potvrdil 
hovorca košickej prokuratúry Michal Filičko. Obvinený učiteľ si proti verdiktu súdu podal sťažnosť, o ktorej po 
doručení bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. 

Ak sa vina obvineného učiteľa potvrdí na súde, hrozí mu trest 7 až 12 rokov. Udalosť sa mala stať pred 
niekoľkými dňami na chate v obci Hnilčík (okres Spišská Nová Ves), kde boli učiteľ na lyžiarskom výcviku so 

žiakmi prešovskej základnej školy. Na verejnosť preniklo podozrenie, že učiteľ telocviku a informatiky mal v 
izbách pred siedmakmi chodiť nahý. Obeťami učiteľa zo základnej školy na prešovskom sídlisku III malo byť 16 
chlapcov vo veku 12 a 13 rokov. 

Polícia obvinenie učiteľa zo sexuálneho zneužívania potvrdila. “Vzhľadom vek poškodených neuvádzame 
ďalšie podrobnosti,” uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

“Nechce sa mi veriť, že by kolega niečo také urobil. Ale vypitý alkohol dokáže ľudí prinútiť, odviazať sa,” 
povedala kolegyňa obvineného učiteľa. 

Udalosť sa mala stať v ubytovni v obci Hnilčík (okres Spišská Nová Ves), kde boli na lyžiarskom výcviku žiaci 
prešovskej základnej školy. Obeťami učiteľa zo základnej školy na prešovskom sídlisku III malo byť 16 chlapcov 
vo veku 12 a 13 rokov. Mal pred školákmi podnapitý pobehovať nahý! Ak sa vina obvineného učiteľa potvrdí na 

https://www.cas.sk/clanok/795441/skandal-na-lyzovacke-poslal-sud-ucitela-obvineneho-zo-sexualneho-zneuzitia-16-deti-za-mreze/
https://www.cas.sk/clanok/795441/skandal-na-lyzovacke-poslal-sud-ucitela-obvineneho-zo-sexualneho-zneuzitia-16-deti-za-mreze/


súde, hrozí mu trest 7 až 12 rokov. Vyšetrovateľ po obvinení učiteľa spracoval podnet pre prokurátora na podanie 
návrhu súdu na väzobné stíhanie obvineného Michala B. (37). 

Košická polícia obvinenie učiteľa zo sexuálne zneužívania potvrdila. “Vzhľadom vek poškodených 
neuvádzame ďalšie podrobnosti,” uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

“Nechce sa mi veriť, že by kolega niečo také urobil. Ale vypitý alkohol dokáže ľudí prinútiť odviazať sa. Michal 
má v sobotu narodeniny, už ich ich ´oslávi´ vo väzbe,” povedala kolegyňa obvineného učiteľa. 

Foto: 
Učiteľ Michal B. (37) bol podľa kolegov veľmi spoľahlivý. Zdroj: fb/zš 

[Späť na obsah] 

 
 

45. 44. kolo Tipsport ligy tipuje Michal Juraško 
[26.01.2019; hokejportal.net; Slovensko; 16:56; František Szabo] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/44-kolo-tipsport-ligy-tipuje-michal-jurasko/89246 

 
 

Sobotnú predohrávku v Spišskej Novej Vsi, maďarské derby v Budapešti, ale aj ťaháky v Banskej Bystrici či 

Trenčíne ponúkne 44. kolo najvyššej súťaže. Nitra sa proti Detve pokúsi ukončiť sériu prehier. Na koniec 
nepriaznivej série myslí aj majster, ktorý by proti Popradu rád konečne zvíťazil. Zápasy víkendového programu 
tipoval bývalý obranca Zvolena, Žiliny a Nových Zámkov Michal Juraško. 

Liptovský Mikuláš - Košice X2 
“Košičania v piatok zaváhali v Detve a budú to chcieť odčiniť. Aj Mikuláš však potrebuje body. Tipol by som si 

preto remízu, prípadne víťazstvo Košíc po nájazdoch.” 
Tip na strelca: Martin Kriška 
Pred zápasom: Liptáci striedajú prehry s víťazstvami. Nedávny dátum majú “domáce” víťazstvá nad Banskou 

Bystricou i Žilinou, ale aj prehry so Zvolenom a Popradom. Košičanom v tejto sezóne ešte body nevzali, všetky tr i 
vzájomné zápasy sa skončili víťazstvom “oceliarov.” Tí by sa radi dotiahli na čelo tabuľky, na Zvolen strácali štyri 
body. Pre vyťaženosť štadióna v Spišskej Novej Vsi sa tímy stretnú už v sobotu. 

Žilina - Zvolen X 
“Som rodák zo Zvolena, odohral som tam takmer celú kariéru. Aj v Žiline som sa však cítil veľmi dobre, preto 

musím dať remízu (smiech).” 
Tip na strelca: Peter Húževka 
Pred zápasom: Po dvoch presvedčivých výhrach Zvolena (9:2, 5:1) prišlo v treťom meraní síl aj na víťazstvo 

Žiliny - 4:2. Zvolenčania by si požičané radi vzali späť, “vlci” však v januári hryzú čoraz častejšie. V piatkovej 
prestrelke v Miškovci prišli o víťaznú sériu, novú by radi začali v domácom zápase. Líder tabuľky je však vo 
forme, 26 získaných bodov z uplynulých 10 zápasov je jednoznačne najlepší výsledok v súťaži. 

Nitra - Detva 1 
“Bol som sa pozrieť na piatkový zápas Nitry v Nových Zámkoch. Myslím si, že má dobrý útok a tento zápas by 

doma mala zvládnuť.” 
Tip na strelca: Marek Slovák 
Pred zápasom: Päť prehier v rade, tak zle na tom Nitra v tejto sezóne ešte nebola. Hoci vo všetkých piatich 

prípadoch išlo o tesné straty bodov, prirodzene sa podpísali pod postavenie v tabuľke. “Corgoni” majú na prvú 
priečku už 10-bodovú stratu a náskok pred šiestymi Novými Zámkami je po vzájomnej prehre už iba 5-bodový. Aj 
vzájomné zápasy s Detvou prinášajú tesný boj. Tri tohtosezónne merania síl dopadli lepšie pre tím spod Zobora - 
6:5, 3:2, 4:3. 

Budapešť - Miškovec 1 
“Je to maďarské derby, ktoré, predpokladám, je podobne prestížne, ako keď sa hrá derby u nás. Myslím si, že 

zaváži domáce prostredie.” 
Tip na strelca: Tomáš Klempa 
Pred zápasom: Štvrté maďarské derby v Tipsport lige nemá jasného favorita. Budapešť vyhrala prvú dva 

vzájomné zápasy, tretí pre seba získal DVTK. Miškovec v týždni vyhral nad Nitrou i Žilinou a naďalej živí šancu 
na prvú šestku. Budapešť je na tom podstatne horšie, tri prehry v rade držia mužstvo na hrane predkola play off. 

Trenčín - Nové Zámky 2 
“Hrá sa o veľa, ide o prvú šestku. Iné ako ”dvojku" ani nemôžem tipovať. Držím chalanom palce, ideálne by 

pre nich boli tri body." 
Tip na strelca: Juraj Jurík 
Pred zápasom: Štvrtá vzájomná konfrontácia sľubuje zaujímavý hokej. Všetky tri tohtosezónne zápasy vyhrali 

Novozámčania, ktorí pricestujú do Trenčína v solídnej forme. Zápas o prvú šestku nemá jasného favorita, zavážiť 
môže domáce prostredie." 

Banská Bystrica - Poprad 1 
“Myslím si, že domáca Bystrica to doma zvládne.” 
Tip na strelca: Daniel Brejčák 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/44-kolo-tipsport-ligy-tipuje-michal-jurasko/89246


Pred zápasom: Šesť vzájomných zápasov v rade vyhral Poprad. Tri tohtosezónne sa hrali pod Tatrami, 
“kamzíci” sa v Bystrici predstavia vôbec prvýkrát v sezóne. Vzhľadom na aktuálnu formu nie je jednoduché nájsť 
favorita. Zavážiť môže domáce prostredie, ale aj sebadôvera hostí vo vzájomných zápasoch. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Učiteľa, ktorý sexuálne obťažoval žiakov poslal súd do väzby 
[26.01.2019; ta3.com; Slovensko; 16:45; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1146764/ucitela-ktory-sexualne-obtazoval-ziakov-poslal-sud-do-vazby.html 

 
 

Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol, že prešovský učiteľ Michal B. bude vo vyšetrovacej väzbe. 

Trestne ho stíhajú, pretože vo štvrtok nadránom sexuálne zneužil chlapcov zo siedmeho ročníka základnej školy 
na ulici Mirka Nešpora v Prešove. Stalo sa to na lyžiarskom výcviku v stredisku Mraznica v obci Hnilčík. 

[Späť na obsah] 

 
 

47. Učiteľ z Prešova (36), ktorý obťažoval školákov na lyžiarskom kurze: Podal 

sťažnosť! 
[26.01.2019; pluska.sk; Krimi; 15:11; Daniela Pirschelová] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/ucitel-presova-36-ktory-obtazoval-skolakov-lyziarskom-kurze-podal-
staznost 

 
 

Na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dnes predpoludním predviedli pedagóga zo ZŠ Mirka Nešpora v 

Prešove MIchala B. Mladý učiteľ mal sexuálne zneužívať účastníkov lyžiarskeho kurzu, ktorý organizovali v obci 
Hnilčík. 

dnes 15:11 
Polícia po oznámení okamžite konala a následne začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. 
Sudca bol nekompromisný 
Dnes sa obvinený muž postavil pred sudcu. Jeho rozhodnutie ho nepotešilo. Sudca súhlasil s návrhom 

prokurátora a pedagóga vzal do väzby. “Zdôvodnili sme náš návrh na vzatie do väzby obavou, že obvinený by 
mohol na slobode ovplyvňovať svedkov a tiež pokračovať v trestnej činnosti,” Informoval hovorca Krajskej 
prokuratúry v Košiciach, Milan Filičko. Obvinený však nelenil a okamžite podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. O 
väzbe preto bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. 

Pedagóg sa odviazal 
Mama jednej z dievčat pre Plus JEDEN DEŇ uviedla, že mladý pedagóg sa v noci zo stredy na štvrtok potom 

čo sa opil odviazal natoľko, že začal sexuálne obťažovať chlapcov, ktorí nemali ešte ani 15 rokov. Deti neváhali a 
kontaktovali rodičov, pedagogický dozor zasa oznámil incident mužom zákona. „Dcéra spomínala, že 
podgurážený učiteľ, ktorý u nich vyučuje okrem telesnej a technickej výchovy aj informatiku a ktorého dovtedy 
poznali ako milého a vtipného, sa pod vplyvom alkoholu zmenil na nepznanie. A nenapadlo mu nič iné, len chodiť 
po jednotlivých izbách, kde chlapcov zastrašoval a obťažoval,“ povedala aj po čase zjavne rozrušená matka. 

Deti sú už doma 
„Viem, že niektorí rodičia deti, ktorých sa to priamo dotklo, ich okamžite brali domov. Naša dcéra nás 

upokojila, že učiteľa odviedli a preto jej nič nehrozí. V piatok pricestovali domov aj ostatní,“spresnila mladá 
Prešovčanka. Okrem polícia koná aj vedenie školy, ktoré na donedávna bezproblémového učiteľa podalo trestné 
oznámenie. 

Citlivý prípad 
„Polícia vzhľadom na citlivosť prípadu bližšie informácie poskytovať nebude," informovala tesne po prevalení 

incidentu košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Autor:Daniela Pirschelová 

[Späť na obsah] 

 
 

https://www.ta3.com/clanok/1146764/ucitela-ktory-sexualne-obtazoval-ziakov-poslal-sud-do-vazby.html
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https://www1.pluska.sk/krimi/ucitel-presova-36-ktory-obtazoval-skolakov-lyziarskom-kurze-podal-staznost


48. Rozlúčka s horolezcom Martinom († 27), trhala srdce: Miloval hory, a tie si 

ho zobrali! 
[26.01.2019; pluska.sk; Krimi; 14:11; Daniela Pirschelová] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/rozlucka-horolezcom-martinom-27-trhala-srdce-miloval-hory-tie-ho-zobrali 

 
 

V sobotu predpoludním na cintoríne v Spišskej Novej Vsi najbližší, priatelia a kolegovia vyprevadili na 

poslednej ceste horolezca, vysokohorského nosiča a skialpinistu Martina Škorvánka. Mladý športovec zahynul 
pod lavínou vo švajčiarskych Alpách kde sa v rámci prípravy na kurz medzinárodného vysokohorského 
sprievodcu bol zdokonaliť v lyžovaní a skialpinizme. 

dnes 14:11 
Srdce prítomných trhal pohľad na vdovu Máriu (29), ktorá neočakávane prišla o starostlivého manžela i 

ochrancu a ich synček Jurko stratil láskavého otecka. 
Podpora rodiny 
Oporou v žiali jej bol svokor Pavol. Sám zlomený bolesťou, utešoval milovanú nevestu. Obradná sieň a 

priestor pred ňou boli zaplnené stovkami ľudí, ktorí prišli vzdať úctu nebohému Martinovi a prejaviť 
spolupatričnosť najbližším. Pri pohľade na svetlú truhlu obsypanú kvetmi sa prítomným tisli slzy do očí. Keď v 
úvode obradu zaznela pieseň Na Kráľovej holi, rozplakali sa aj tvrdí chlapi. 

Jurko tuší, že sa dnes dalo niečo neobvyklé 
V rámci príhovorov odznelo mnoho krásnych slov na adresu nebohého, zároveň rečníci vyslovili podporu jeho 

najbližším. Malý Jurko na pohrebe chýbal. “Určite tušil, že sa dnes deje niečo neobvyklé, keďže sme odchádzali 
preč a on ostal u príbuzných spolu so sesternicami. Je ešte príliš malý na to, aby si dal do súvisu informáciu od 
svojej mamičky, že jeho otec už nežije s tým, čo sa dnes dialo, teda pohrebom,”povedal brat Paľo, ktorého sme 
zastihli pri inštalovaní dvoch panelov s fotografiami nebohého Martina. 

Kameň ako spomienka 
Smutný obrad ukončila pieseň We Are The Champions, od skupiny Queen a Cohenova Hallelujah. 

Nasledovali kondolencie pozostalým. V dlhokánskom rade sme si všimli muža oblečeného v gorálskom kroji, 
ktorý držal v rukách kameň. Prezradil len, že ho prieniesol zo Studenej doliny. Či z Malej alebo Veľkej, nespresnil. 
Mária so smútkom prijímala prejavy sústrasti, uvedomujúc si, že so synčekom osameli. Pred časom pre Plus 
JEDEN DEŇ priznala, že Jurkovi oznámila, že tatinko už nepríde a je z neho anjelik. Chlapček sa vtedy rozplakal. 

Osud Máriu ťažko skúša 
Mladú žena stretá rana za ranou. Len nedávno prišla o nenarodené dieťatko na ktoré sa Jurko veľmi tešil. 

Hovoril, že to bude sestrička a volal ju Janka. „Povedal, že ocko je už spolu s babätkom. Najprv plakal a potom sa 
za obidvoch pomodlil. Upokojovala som ho, že ak bude chcieť tatinovi niečo odkázať, tak to urobíme spolu,“ 
vysvetlila. Mladá žena netuší čo prinesú najbližšie týždne a mesiace. 

Na hory nezanevreli 
Jedno však vie určite, napriek tomu, že hory jej zobrali manžela, ostane im verná a lásku k ním bude naďalej 

vštepovať aj ich synovi, keďže život mladej rodinky bol odjakživa spätý s horami a prírodou. „Zoznámili sme sa s 
Martinom na Téryho chate, kde sme pracovali. Bola to láska na prvý pohľad. Po ročnom randení sa nám narodil 
Jurko a neskôr bola svadba. Brali sme sa z veľkej lásky a chceli sme byť spolu celý život. To, že bude taký krátky, 
mi vôbec nenapadlo,“ povedala nám pri prvom stretnutí. 

Pokračovateľom bude syn 
Martinovi rodičia Katarína a Pavol a jeho dvaja starší bratia Paľo a Mišo sa zomkli a všemožne podporujú a 

pomáhajú Márii zvládnuť tážké obdobie. Rodina sa vidí v malom Jurkovi, ktorý je verná kópia svojho otca, nielen 
podobou, ale aj láskou k horám, ktorú v ňom prebudil práve jeho otec. To on nosil milovaného syna od malička do 
Slovenského raja i Vysokých Tatier. Martin chodil so synčekom na huby, učil ho bicyklovať, ale aj rúbať drevo, 
bivakovať v stane, grilovať, liezť po skalách či dokonca nosiť náklad na malej krošni. V načatej línii chce 
pokračovať aj Mária. 

Autor: Daniela Pirschelová 
[Späť na obsah] 

 
 

49. Polícia obvinila učiteľa Michala zo sexuálneho zneužívania: Zvrátené, čo 

mal robiť pred školákmi 
[26.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:00; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795323/policia-obvinila-ucitela-michala-zo-sexualneho-zneuzivania-zvratene-
co-mal-robit-pred-skolakmi/ 

 
 

Otvoriť galériu 

https://www1.pluska.sk/krimi/rozlucka-horolezcom-martinom-27-trhala-srdce-miloval-hory-tie-ho-zobrali
https://www.cas.sk/clanok/795323/policia-obvinila-ucitela-michala-zo-sexualneho-zneuzivania-zvratene-co-mal-robit-pred-skolakmi/
https://www.cas.sk/clanok/795323/policia-obvinila-ucitela-michala-zo-sexualneho-zneuzivania-zvratene-co-mal-robit-pred-skolakmi/


To by nikto nečakal ani v najhoršom sne! Prešovské deti sa mali počas lyžiarskeho výcviku v Hnilčíku (okr. 
Spišská Nová Ves) dočkať nechutností od jedného z pedagógov. 

Učiteľ Michal B. (37) podľa našich informácií predvádzal pred deťmi sebaukájanie a niektoré mal dokonca 
obchytkávať. Polícia ho už obvinila zo sexuálneho zneužívania. K incidentu malo dôjsť v noci zo stredy na štvrtok. 
Podľa informácií Nového Času pedagóg chodil po izbách, zabával žiakov, ale v jednej izbe sa zdržal dlhšie. A 
práve tam malo dôjsť k nechutnému incidentu. Okrem masturbovania mal deti aj obchytkávať. Či bol pod vplyvom 
alkoholu, zatiaľ nie je celkom jasné. 

„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony. Vo veci začala 
trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania,“ povedala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová 
a dodala: „Vyšetrovateľ obvinil jednu konkrétnu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. 
Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia nebude poskytovať bližšie informácie.“ 

Otvoriť galériu 
Žiaci udalosť ohlásili ostatným učiteľom a tí vzápätí informovali vedenie školy. V prešovskej škole, kde učiteľ 

Michal B. pôsobí, sú zhrození. Riaditeľovi Jaroslavovi Bizubovi nie je veľmi do reči. 
„Škola s poľutovaním prijala túto správu a podala trestné oznámenie. Vzhľadom na to, že vec je v štádiu 

vyšetrovania a je to citlivá téma, prosím médiá, aby sme uchránili deti pred tým, aby boli traumatizované. Verím, 
že sa to vyšetrí,“ vyjadril sa riaditeľ. Podľa jeho slov s učiteľom nikdy neboli problémy. 

„Je to skúsený pedagóg. Pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. 
Neviem, čo sa stalo, je mi to ľúto,“ dodal riaditeľ na margo učiteľa, ktorý má pozastavenú pedagogickú činnosť. 
„Komunikovali sme s rodičmi ihneď, ako sme sa dozvedeli o incidente. Prijali naše podnety a kroky, ktoré sme 
urobili. Niektorí zobrali svoje deti z výcviku predčasne domov,“ uzavrel riaditeľ. 

Foto: 
Učiteľ Michal B. (37) bol podľa kolegov veľmi spoľahlivý. Zdroj: fb/zš 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Spišskonovoveský súd vzal učiteľa do väzby za sexuálne zneužívanie 
[26.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Gabriela Halánová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-z/374736-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť počas lyžiarskeho výcviku. 
Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa 

jednej z prešovských základných škôl, ktorý je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. “Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania 
v trestnej činnosti. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach 
skutku sa nevyjadrujeme,” uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. K zločinu 
sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese 
Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

[Späť na obsah] 

 
 

51. O víťazstve „oceliarov“ rozhodol v posledných minútach Jakub Suja, keď 

tečoval strelu Bropheyho 
[26.01.2019; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/o-vitazstve-oceliarov-rozhodol-v-poslednych-minutach-jakub-suja-ked-tecoval-
strelu-bropheyho/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Zľava vpredu: Jakub Suja z HC Košice a Dalibor Bortňák z HK Nitra. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 26. januára (WebNoviny.sk) – Hráči HC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 44. kola 

najvyššej slovenskej hokejovej súťaže nad Liptovským Mikulášom 2:1. V prvej tretine videli diváci po góle na 
oboch stranách, pričom sa strelecky presadili majstri sveta z Göteborgu. 

http://www.teraz.sk/regiony/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-z/374736-clanok.html
https://www.webnoviny.sk/o-vitazstve-oceliarov-rozhodol-v-poslednych-minutach-jakub-suja-ked-tecoval-strelu-bropheyho/
https://www.webnoviny.sk/o-vitazstve-oceliarov-rozhodol-v-poslednych-minutach-jakub-suja-ked-tecoval-strelu-bropheyho/


V 16. min otvoril skóre zápasu Ladislav Nagy a o tri minúty neskôr vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov 
Marek Uram. V ďalších minútach hrali prím brankári a už to vyzeralo tak, že sa v Spišskej Novej Vsi bude 

musieť predlžovať. 
V samom závere však strhli víťazstvo na svoju stranu „oceliari“. Autorom rozhodujúceho gólu bol 119 sekúnd 

pred koncom Jakub Suja, ktorý tečoval strelu Evana Bropheyho. Košičania si tak napravili chuť po piatkovej 
prehre s Detvou a bodovo sa dotiahli na druhú Banskú Bystricu. 

sobota 
MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) – hralo sa v Spišskej Novej Vsi Góly: 19. Uram 

(Richard Huna, Róbert Huna) – 16. L. Nagy (T. Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch) Vylúčení: 0:5 na 2 min, 
presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Soós (Maď.) – D. Konc ml., Pálkövi (Maď.), 524 divákov 
Zostavy: Liptovský Mikuláš: Šimko – R. Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, M. Bača, Fereta – 
Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – R. Varga, A. Tamáši, Uram – J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak – Nechaj, Uhrík, 
Žiak Košice: Škorvánek – Šedivý, McDowell, Koch, T. Slovák, M. Dudáš, Čížek, Michalčin – L. Nagy, Suja, Spilar 
– P. Lušňák, Ignatuškin, Vrábeľ – Kafka, Galamboš, J. Sýkora – S. Petráš, Brophey, Klíma – Žitný 

1. Zvolen 48 26 6 0 3 3 10 162:106 96 2. Banská Bystrica 48 26 3 3 3 2 11 162:116 95 3. Košice 49 28 2 1 2 3 
13 161:115 99 4. Poprad 48 24 5 2 3 0 14 140:121 89 5. Nitra 48 24 3 2 4 0 15 175:120 86 6. Nové Zámky 48 23 
3 1 2 2 17 126:112 81 7. Trenčín 48 21 3 2 1 3 18 120:112 77 8. Miškovec 48 19 3 3 4 1 18 130:131 74 9. Detva 
48 15 2 1 4 2 24 129:158 57 10. MAC Budapešť 48 14 2 1 4 3 24 136:166 55 11. Liptovský Mikuláš 49 15 0 2 2 1 
29 118:150 52 12. Žilina 48 9 3 4 1 2 29 129:183 44 ———————————————————————— HK 
Orange „20“ 24 0 0 0 0 2 22 30:128 2 

Pozn.: Popradu po skončení základnej časti súťaže odrátajú 3 body 
Poznámka: počet zápasov, víťazstvá – 3 body, víťazstvá po predĺžení – 2 body, víťazstvá po samostatných 

nájazdoch – 2 body, prehry po predĺžení – 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch – 1 bod, prehry – 0 bodov, 
skóre, body. 

[Späť na obsah] 

 
 

52. Učiteľ podozrivý zo sexuálneho zneužívania svojich žiakov sa postavil pred 

sudcu 
[26.01.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/VD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/408299-ucitel-podozrivy-zo-sexualneho-zneuzivania-svojich-ziakov-sa-
postavil-pred-sudcu 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Po tom, čo policajtom nahlásili sexuálne zneužívanie žiakov prešovskej základnej 

školy, začal sa rýchly proces. Zadržali ich učiteľa Michala. Spišskonovoveskí kriminalisti vypočúvali 16 žiakov. 
Kým sa deti z otrasného zážitku na lyžiarskom výcviku spamätávajú, Michal čakal v cele na súd. 

Obvineného učiteľa Michala priniesla policajná eskorta pred spišskonovoveského sudcu krátko pred obedom. 
Policajti učiteľa priniesli s putami na rukách. Muž čelí obvineniu, na krku má mať sexuálne zneužívanie svojich 

žiakov. To mal rôznymi spôsobmi vykonávať nadránom v penizióne počas lyžiarskeho výcviku. “Je to skúsený 
pedagóg, ktorý pracuje niekoľko rokov. Má za sebou už niekoľko desiatok kurzov. takže neviem čo sa stalo,” 
povedal riaditeľ školy Jaroslav Bizub. 

Na škole vraj jeden z najobľúbenejších učiteľov mal zvrhlosti na žiakoch vykonávať pod vplyvom alkoholu. 
“Tento je stíhaný za trestný čin sexuálneho zneužívania. O podrobnostiach skutku sa nebudeme vyjadrovať, 
keďže na strane poškodených sú maloleté osoby,” uviedol hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. 

116 
Pre podozrenie zo sexuálneho zneužitia detí na lyžovačke, zadržali učiteľa základnej školy na východnom 

Slovensku 
25.01.2019 20:01 
Krimi 
Na rozhodovanie bolo všetko pripravené, no Michalov obhajca meškal približne hodinu. Rovnaký čas trvalo 

sudcovi, kým rozhodol. Michal aj z budovy súdu vyšiel spútaný. “Súd akceptoval náš návrh v celom rozsahu a 
vzal obvineného do väzby. Obvinený podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť,” dodal Filičko. 

Prokurátor ako dôvody väzby uviedol obavu z ovplyvňovania svedkov a taktiež obavu z možného úteku 
obvineného. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

53. Spišskonovoveský súd vzal učiteľa do väzby za sexuálne zneužívanie 
[26.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

https://www.noviny.sk/krimi/408299-ucitel-podozrivy-zo-sexualneho-zneuzivania-svojich-ziakov-sa-postavil-pred-sudcu
https://www.noviny.sk/krimi/408299-ucitel-podozrivy-zo-sexualneho-zneuzivania-svojich-ziakov-sa-postavil-pred-sudcu


 
https://www.24hod.sk/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-do-vazby-za-sexualne-zneuzivanie-
cl649227.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na … 
Spišská Nová Ves 26. januára (TASR) - Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa 

jednej z prešovských základných škôl, ktorý je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 

“Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený 
podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,” 
uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

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

 
 

54. Učiteľ, obvinený zo sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku, ide za 

mreže 
[26.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-
mreze-321022 

 
 

Súd rozhodol o väzbe učiteľa, ktorý je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 
„Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený 

podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,“ 
uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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55. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (26. január): Stíhačka žien v Anterselve aj HC 

Slovan proti Minsku 
[26.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378730/sportove-udalosti-dna-26-januar-stihacka-zien-v-anterselve-aj-hc-
slovan-proti-minsku/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL – 21. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
13:00 FC Sevilla – Levante UD 
16:15 Atlético Madrid – Getafe CF 
18:30 CD Leganés – SD Eibar 
20:45 Valencia CF – Villarreal CF 
FUTBAL - ANGLICKÝ FA CUP: 
Šestnásťfinále (1. zápas - opakovanie v prípade remízy): 
13:30 Accrington Stanley FC – Derby County 
16:00 Swansea City – Gillingham FC 
16:00 Brighton & Hove Albion FC – West Bromwich Albion 

https://www.24hod.sk/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-do-vazby-za-sexualne-zneuzivanie-cl649227.html
https://www.24hod.sk/spisskonovovesky-sud-vzal-ucitela-do-vazby-za-sexualne-zneuzivanie-cl649227.html
https://spisska.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-mreze-321022
https://spisska.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-mreze-321022
https://sport.aktuality.sk/c/378730/sportove-udalosti-dna-26-januar-stihacka-zien-v-anterselve-aj-hc-slovan-proti-minsku/
https://sport.aktuality.sk/c/378730/sportove-udalosti-dna-26-januar-stihacka-zien-v-anterselve-aj-hc-slovan-proti-minsku/


16:00 Middlesbrough FC – Newport County AFC 
16:00 Manchester City – Burnley FC / ONLINE >> 
16:00 Portsmouth FC – Queens Park Rangers 
16:00 Newcastle United – Watford FC / ONLINE >> 
18:30 Millwall FC – Everton FC 
20:45 AFC Wimbledon – West Ham United 
FUTBAL – 19. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 Borussia Dortmund – Hannover 96 
15:30 SC Freiburg – TSG 1899 Hoffenheim 
15:30 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Norimberg 
15:30 Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg 
15:30 VfL Wolfsburg – Bayer Leverkusen 
18:30 Werder Brémy – Eintracht Frankfurt 
FUTBAL – 21. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
15:00 U.S. Sassuolo Calcio – Cagliari Calcio 
18:00 Sampdoria Janov – Udinese Calcio 
20:30 AC Miláno – SSC Neapol / ONLINE >> 
FUTBAL – 22. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:00 Dijon FCO – AS Monaco FC 
20:00 EA Guingamp – Stade de Reims 
20:00 OGC Nice – Nîmes Olympique 
20:00 RC Štrasburg Alsace – Girondins Bordeaux FC 
FUTBAL – PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
10:30 FK Pardubice – FK Dukla Praha U21 
10:30 FK Ústí nad Labem – Loko Vltavín 
11:00 SK Dynamo Č. Budějovice – 1.FK Příbram 
11:00 FC Písek – FC Sellier & Bellot Vlašim 
12:00 FK Dynamo Kyjev – AC Sparta Praha 
12:30 FC ViOn Zlaté Moravce – FK Inter Bratislava 
13:30 SK Slavia Praha U21 – FK Viktoria Žižkov 
15:00 Jagiellonia Białystok – FC Slovan Liberec 
15:00 Górnik Zabrze – FK Teplice 
15:00 Piast Gliwice – Bohemians 1905 
HOKEJ - 44. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice / NAŽIVO >> 
HOKEJ - 39. KOLO ČESKEJ EXTRALIGY: 
17:00 Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice 
HOKEJ – KHL: 
08:00 Amur Chabarovsk – HC Salavat Julajev Ufa 
08:00 Červená hviezda Kun-lun – Avangard Omsk 
08:00 Admiral Vladivostok – HK Sibir Novosibirsk 
15:00 CSKA Moskva – HC Barys Astana 
15:00 Ak Bars Kazaň – Traktor Čeljabinsk 
15:00 SKA Petrohrad – HC Dinamo Riga 
17:00 HC Slovan Bratislava – HC Dinamo Minsk / ONLINE >> 
TENIS - AUSTRALIAN OPEN: 
Dvojhra žien - finále: 
09:30 Naomi Osaková (Jap.) - Petra Kvitová (ČR) / ONLINE >> 
BASKETBAL – ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
01:00 Orlando Magic - Washington Wizards 
01:30 Brooklyn Nets - New York Knicks 
01:30 Cleveland Cavaliers - Miami Heat 
02:00 Houston Rockets - Toronto Raptors 
02:00 Chicago Bulls - Los Angeles Clippers 
02:00 Memphis Grizzlies - Sacramento Kings 
02:30 Dallas Mavericks - Detroit Pistons 
02:30 Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 
03:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns 
03:00 Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 
nedeľa: 
00:01 New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 
02:00 Memphis Grizzlies – Indiana Pacers 
02:30 Boston Celtics – Golden State Warriors 
03:00 Denver Nuggets – Philadelphia 76ers 
04:00 Portland Trail Blazers – Atlanta Hawks 
21:30 Los Angeles Clippers - Sacramento Kings 
21:30 Chicago Bulls - Cleveland Cavaliers 



BASKETBAL - 25. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BK Levickí Patrioti - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

18:00 MBK Rieker Komárno - PP & TV Raj Žilina 
18:00 MBK Handlová - BK Iskra Svit 
18:00 BK Inter Bratislava - BC Prievidza 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
2. kolo - o 1.-4. miesto: 
17:00 MBK Ružomberok - Young Angels Košice 
18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky 
2. kolo - o 5.-8. miesto: 
19:30 BKM Junior UKF Nitra - BAM Poprad 
HÁDZANÁ - 10. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 MŠK Považská Bystrica - Tatran Prešov 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina víťazov - 1. kolo: 
18:00 VK Prievidza - VK Mirand PU Prešov 
18:30 VK KDS Šport Košice - VKP - SPU Nitra 
Skupina porazených - 1. kolo: 
16:00 COP Trenčín - MVK Zvolen 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK Spartak Komárno 
18:00 TJ Slávia Svidník - VKM Stará Ľubovňa 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Skupina víťazov - 2. kolo: 
17:00 VK Slávia EU Bratislava - BVK Bratislava 
18:00 VK Nové Mesto Nad Váhom - VTC Pezinok 
ZIMNÉ ŠPORTY – BIATLON: 
13:30 Svetový pohár – stíhačka žien (10 km, talianska Anterselva) / ONLINE >> 
15:30 Svetový pohár – stíhačka mužov (12,5 km, talianska Anterselva) 
ZIMNÉ ŠPORTY – ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
10:00 Svetový pohár – zjazd žien (nemecký Garmisch-Partenkirchen) 
11:30 Svetový pohár – zjazd mužov (rakúsky Kitzbühel) 
ZIMNÉ ŠPORTY – SKOKY NA LYŽIACH: 
08:00 Svetový pohár – muži HS137 (japonské Sapporo) 
ZIMNÉ ŠPORTY – BEH NA LYŽIACH: 
12:00 Svetový pohár – muži (15 km voľným štýlom, švédske Ulricehamn) 
14:15 Svetový pohár – ženy (10 km voľným štýlom, švédske Ulricehamn) 
ZIMNÉ ŠPORTY – SEVERSKÁ KOMBINÁCIA: 
10:30 Svetový pohár – skoky na lyžiach HS138 (nórsky Trondheim) 
14:00 Svetový pohár – beh na lyžiach (10 km, nórsky Trondheim) 
ZIMNÉ ŠPORTY – MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KRASOKORČUĽOVANÍ: 
09:15 Voľné jazdy mužov 
14:25 Voľné jazdy 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Košice tesne zdolali Liptovský Mikuláš, v predposlednej minúte rozhodol 

Suja 
[26.01.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/499917-kosice-tesne-zdolali-liptovsky-
mikulas-v-predposlednej-minute-rozhodol-
suja/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Jakub Suja z HC Košice. Autor: SITA, Dušan Hein 
Hráči HC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 44. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže nad 

Liptovským Mikulášom 2:1. 
V prvej tretine videli diváci po góle na oboch stranách, pričom sa strelecky presadili majstri sveta z Göteborgu. 

V 16. min otvoril skóre zápasu Ladislav Nagy a o tri minúty neskôr vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov Marek 
Uram. 

V ďalších minútach hrali prím brankári a už to vyzeralo tak, že sa v Spišskej Novej Vsi bude musieť 

predlžovať. V samom závere však strhli víťazstvo na svoju stranu „oceliari“. Autorom rozhodujúceho gólu bol 119 
sekúnd pred koncom Jakub Suja, ktorý tečoval strelu Evana Bropheyho. 

Košičania si tak napravili chuť po piatkovej prehre s Detvou a bodovo sa dotiahli na druhú Banskú Bystricu. 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/499917-kosice-tesne-zdolali-liptovsky-mikulas-v-predposlednej-minute-rozhodol-suja/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/499917-kosice-tesne-zdolali-liptovsky-mikulas-v-predposlednej-minute-rozhodol-suja/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/499917-kosice-tesne-zdolali-liptovsky-mikulas-v-predposlednej-minute-rozhodol-suja/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


MHk 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 19. Uram (Richard Huna, Róbert Huna) – 16. L. Nagy (T. Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch) 
Vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Soós (Maď.) – D. Konc ml., 

Pálkövi (Maď.), 524 divákov 
Liptovský Mikuláš: Šimko – R. Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, M. Bača, Fereta – 

Róbert Huna, Richard Huna, Kriška – R. Varga, A. Tamáši, Uram – J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak – Nechaj, Uhrík, 
Žiak 

Košice: Škorvánek – Šedivý, McDowell, Koch, T. Slovák, M. Dudáš, Čížek, Michalčin – L. Nagy, Suja, Spilar – 
P. Lušňák, Ignatuškin, Vrábeľ – Kafka, Galamboš, J. Sýkora – S. Petráš, Brophey, Klíma – Žitný 

Tabuľka hokejovej Tipsport Ligy 
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57. FOTO Michal (38) na lyžiarskom sexuálne zneužil svojich žiakov, 

spišskonovoveský súd dnes rozhodol 
[26.01.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1768143/FOTO-Michal–38–na-lyziarskom-sexualne-zneuzil-svojich-ziakov–
spisskonovovesky-sud-dnes-rozhodol 

 
 

HNILČÍK – Okresný súd v Spišskej Novej Vsi dnes zo sexuálneho zneužívania žiakov na lyžiarskom výcviku 

obvinil 38-ročného učiteľa telesnej výchovy a informatiky. Ten si mal pred deťmi v noci stiahnuť nohavice a ukájať 
sa im pred očami. Policajti v jednej z izieb zaistili aj biologické stopy. 

Škandalózny prípad sa stal vo štvrtok v lyžiarskom stredisku Hlinčík. Obeťami 38-ročného učiteľa telocviku a 
informatiky sa stali žiaci siedmeho ročníka základnej školy v Prešove. „Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa 
stalo,“ povedal jej riaditeľ, ktorý si Michalovo konanie nedokáže vysvetliť, lebo doteraz s ním nemali nijaké 
problémy. „Mal za sebou niekoľko desiatok kurzov, takže neviem, čo sa stalo,“ doložil. 

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk 
Michal mal v noci sexuálne zneužiť až 17 chlapcov vo veku asi 12 rokov v izbách ubytovni. Ako informujú 

tvnoviny.sk učiteľ bol potužený alkoholom. Pred žiakmi masturboval a obchytkával ich na intímnych miestach. 
Otrasný prípad sa prevalil ráno, keď to školáci oznámili ostatným učiteľom a telefonicky svojim rodičom. Privolaní 
policajti ho okamžite zatkli. V jednej z izieb zaistili aj biologické stopy. 

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk 
Čítajte aj: Mimoriadne extrémne manévre: VIDEO Bratislavskí policajti naháňali vodiča, zo záberov tuhne krv 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

https://www.topky.sk/cl/100370/1768143/FOTO-Michal--38--na-lyziarskom-sexualne-zneuzil-svojich-ziakov--spisskonovovesky-sud-dnes-rozhodol
https://www.topky.sk/cl/100370/1768143/FOTO-Michal--38--na-lyziarskom-sexualne-zneuzil-svojich-ziakov--spisskonovovesky-sud-dnes-rozhodol


podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala v piatok hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Košiciach Lenka Ivanová. 

Zdroj: Reprofoto/Tvnoviny.sk 
Prokurátor v sobotu krátko pred 13. hodinou podal návrh na vzatie do väzby. Vyjadril obavu, že učiteľ by 

ovplyvňoval svedkov. „K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže poškodené sú maloleté osoby. 
Návrh na vzatie do väzby sme odôvodnili obavu, že by obvinený na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a tiež 
pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ povedal pre regionálny denník Korzár košický 
prokurátor Milan Filičko. Michal sa voči rozhodnutiu súdu odvolal. „Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu 
sťažnosť. O väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať Krajský súd v Košiciach,“ doplnil Filičko. 

Nikto dosiaľ nedokáže odhadnúť, aké následky bude mať tento otrasný zážitok na psychiku detí. Z toho 
dôvodu zavítajú v pondelok do školy psychológovia. 

[Späť na obsah] 

 
 

58. VIDEO: Košice v závere uchmatli všetky body Liptovskému Mikulášu 
[26.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378993/video-kosice-v-zavere-uchmatli-vsetky-body-liptovskemu-mikulasu/ 

 
 

Hráči HC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 44. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže nad 
Liptovským Mikulášom 2:1. 

Zápas medzi Košicami a Liptovským Mikulášom ste mohli sledovať NAŽIVO>> 
Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 44. kolo - sobota: 
MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 19. Uram (Richard Huna, Róbert Huna) - 16. L. Nagy (T. Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch) 
Vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Soós (Maď.) - D. Konc ml., 

Pálkövi (Maď.), 524 divákov, hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Zostavy: 
Liptovský Mikuláš: Šimko - R. Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, M. Bača, Fereta - Róbert 

Huna, Richard Huna, Kriška - R. Varga, A. Tamáši, Uram - J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak - Nechaj, Uhrík, Žiak 
Košice: Škorvánek - Šedivý, McDowell, Koch, T. Slovák, M. Dudáš, Čížek, Michalčin - L. Nagy, Suja, Spilar - 

P. Lušňák, Ignatuškin, Vrábeľ - Kafka, Galamboš, J. Sýkora - S. Petráš, Brophey, Klíma - Žitný 
V prvej tretine videli diváci po góle na oboch stranách, pričom sa strelecky presadili majstri sveta z Göteborgu. 

V 16. min otvoril skóre zápasu Ladislav Nagy a o tri minúty neskôr vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov Marek 
Uram. 

V ďalších minútach hrali prím brankári a už to vyzeralo tak, že sa v Spišskej Novej Vsi bude musieť 

predlžovať. V samom závere však strhli víťazstvo na svoju stranu “oceliari”. Autorom rozhodujúceho gólu bol 119 
sekúnd pred koncom Jakub Suja, ktorý tečoval strelu Evana Bropheyho. Košičania si tak napravili chuť po 
piatkovej prehre s Detvou a bodovo sa dotiahli na druhú Banskú Bystricu. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 44. kolo 
1 
X 
2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 
HC Košice Košice 
(1:1, 0:0, 0:1) 
HK Nitra Nitra 
zrušený 
HC 07 Detva Detva 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
16:00 
27.01.2019 
HK Poprad Poprad 
1.55 4.75 4.45 
MsHK Žilina Žilina 
17:00 
27.01.2019 
HKM Zvolen Zvolen 
4.65 5.05 1.50 
HK Dukla Trenčín Trenčín 

https://sport.aktuality.sk/c/378993/video-kosice-v-zavere-uchmatli-vsetky-body-liptovskemu-mikulasu/


17:00 
27.01.2019 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
1.73 4.30 3.85 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
17:30 
27.01.2019 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
2.30 4.05 2.40 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Mobile 675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

59. Na aké víkendové akcie v našom meste odporúčame si vyraziť? Tu sú… 
[26.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/na-ake-vikendove-akcie-v-nasom-meste-odporucame-si-vyrazit-tu-su-320864 

 
 

V našom článku si môžete pozrieť, na aké aktuálne víkendové podujatia v našom meste vám odporúčame si 
vyraziť. 

Ples malých Spišiačikov 
26. januára 2019 o 15:00, priestory detského sveta, Madaras 
Počas víkendu sa budú baviť aj tí najmenší. V sobotu popoludní sa totižto bude konať konať 6. ročník Plesu 

malých Spišiačikov, ktorého súčasťou je aj bohatý sprievodný program. Nebude chýbať ani diskotéka, rôzne 
súťaže, občerstvenie či tombola. Vyhlasovať sa bude aj kráľovná a kráľ plesu. 

Verejné korčuľovanie 
26. januára 2019 od 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 sobotu podvečer. 
Reštavrácia 
26. januára 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Príbeh je založený na súperení rodinných klanov a hlavnými kandidátmi v boji na post vicišpána sú Adam 

Bešeňovský a Ján Potocký. Adam Bešeňovský chce vydať svoju dcéru Anuľku za grófa Želinského, ale nechce 
stratiť hlasy rodiny Levických, a tak Anuľku sľúbi jej skutočnej láske, mladému Štefanovi Levickému, pod 
podmienkou, že sa Štefan stane vicišpánom… Klamstvo, podvádzanie, podplácanie voličov boli vyskúšanými 
prostriedkami na získavanie hlasov už aj v minulosti. V inscenácii zažijete okrem vtipných dialógov a komických 
situácií aj množstvo zábavy – spevy, tance a všeobecné veselie. 

Barbora Opielová / koncert 
26. januára 2019 o 20:00, Kaviareň eLAra 
V sobotu večer si môžete vychutnať aj koncert skvelej textárky a hudobníčky Barbory Opielovej. Tá spríjemní 

atmosféru všetkým prítomným v kaviarni eLAra. 
Nedeľný kreatívny ateliér 
27. januára 2019 od 13:00, Galéria umelcov Spiša 
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi zameraná na maľbu s textilnými farbami na bavlnenú látku cez papierové 

šablóny so zaujímavými motívmi je pripravená na nedeľné popoludnie. Vyskúšať si môžete kombináciu techník 
striekania, tupovania a klasického maľovania špeciálnymi farbami. V prípade záujmu je potrebné sa vopred 
nahlásiť. 

Kráska a netvor 
27. januára 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
Nedeľné popoludnie bude opäť patriť menšiemu divákovi. Príbeh nevinného dievčaťa menom Bianka, ktoré sa 

dostane do zakliateho zámku, kde vládne ohavný netvor si budete môcť vychutnať v Spišskom divadle. 
Romantický príbeh v sebe skrýva veľkú metaforu života, že skutočná krása človeka nie je v jeho zovňajšku, ale je 
ukrytá v jeho srdci. 

Ľadová sezóna 2 
27. januára 2019 o 17:00, kino Mier 
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok vôbec nepotrpí. Práve naopak. Keď sa vonku ochladí, začína pre 

neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo Severu tá pravá ľadová sezóna, sezóna plná dobrodružstiev a zábavy. 
Norm najprv spôsobí riadny rozruch na ceste do New Yorku, aby ho po návrate domov čakala jedna dôležitá 
úloha. Musí z ostatných zvierat Severu postaviť hokejový tím a v jednom veľkolepom zápase zachrániť 
drahocenný ľad a ich ľadový domov. 

HK SNV – HK Skalica 

https://spisska.dnes24.sk/na-ake-vikendove-akcie-v-nasom-meste-odporucame-si-vyrazit-tu-su-320864


27. januára 2019 o 17:30, zimný štadión 
V závere víkendu si prídu na svoje aj fanúšikovia hokeja. V poslednom domácom zápase základnej časti 1. 

hokejovej ligy si zmerajú sily naši hokejisti s tímom zo Skalice. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Počas týždňa sme v centre Spišskej na fotkách zaznamenali aj klzisko pred Redutou a to v čase jeho 

vznikania. To si môžete pozrieť v našej priloženej archívnej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

60. Košice vybojovali tesné víťazstvo s Liptákmi 
[26.01.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; redakcia] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22038474/kosice-vybojovali-tesne-vitazstvo-s-liptakmi.html 

 
 

V závere rozhodol gól Suju. 
Správu aktualizujeme 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Košickí hokejisti si v 44. kole Tipsport ligy potrebovali napraviť chuť po piatkove j 

prehre v Detve. 
Na ľade v Spišskej Novej Vsi, kde má domovský stánok Liptovský Mikuláš, sa dlho trápili, o ich výhre 

rozhodol gól Suju dve minúty pred koncom. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Štatistika 
MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 19. Uram (Richard Huna, Róbert Huna) - 16. Nagy (T. Slovák, Suja), 58. Suja (Brophey, Koch) 

[Späť na obsah] 

 
 

61. Košice sa dotiahli na Banskú Bystricu, v dramatickom zápase zdolali 

Liptovský Mikuláš 
[26.01.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22038491/kosice-zdolali-liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-18-19.html 

 
 

Hostia rozhodli 119 sekúnd pred koncom. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hráči HC Košice zvíťazili v sobotňajšom zápase 44. kola najvyššej slovenskej 

hokejovej súťaže nad Liptovským Mikulášom 2:1. 
V prvej tretine videli diváci po góle na oboch stranách, pričom sa strelecky presadili majstri sveta z Göteborgu. 

V 16. minúte otvoril skóre zápasu Ladislav Nagy a o tri minúty neskôr vyrovnal v presilovke o dvoch hráčov Marek 
Uram. 

V ďalších minútach hrali prím brankári a už to vyzeralo tak, že sa v Spišskej Novej Vsi bude musieť 

predlžovať. V samom závere však strhli víťazstvo na svoju stranu Košičania. 
Autorom rozhodujúceho gólu bol 119 sekúnd pred koncom Jakub Suja, ktorý tečoval strelu Evana Bropheyho. 

Košičania si tak napravili chuť po piatkovej prehre s Detvou a bodovo sa dotiahli na druhú Banskú Bystricu. 
Tipsport liga - 44. kolo: 
Liptovský Mikuláš - Košice 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
/hralo sa v Spišskej Novej Vsi/ 

Góly: 19. Uram (Richard Huna, Róbert Huna) - 16. L. Nagy (T. Slovák, Suja), 59. Suja (Brophey, Koch) 
Vylúčení: 0:5 na 2 min, presilovky 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, Soós (Maď.) - D. Konc ml., 

Pálkövi (Maď.), 524 divákov 
Liptovský Mikuláš: Šimko - R. Suchý, Kurali, J. Nemec, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, M. Bača, Fereta - Róbert 

Huna, Richard Huna, Kriška - R. Varga, A. Tamáši, Uram - J. Sukeľ, Piatka, P. Števuliak - Nechaj, Uhrík, Žiak 
Košice: Škorvánek - Šedivý, McDowell, Koch, T. Slovák, M. Dudáš, Čížek, Michalčin - L. Nagy, Suja, Spilar - 

P. Lušňák, Ignatuškin, Vrábeľ - Kafka, Galamboš, J. Sýkora - S. Petráš, Brophey, Klíma - Žitný 
[Späť na obsah] 
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62. Učiteľ, obvinený zo sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku, ide za 

mreže 
[26.01.2019; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Lucia Šútorová] 

 
https://presov.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-mreze-
321022 

 
 

Súd rozhodol o väzbe učiteľa, ktorý je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu vzal do väzby učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý 

je obvinený v kauze sexuálneho zneužívania na lyžiarskom výcviku. Súd tak vyhovel návrhu prokurátora. 
„Dôvodom väzby je obava z ovplyvňovania svedkov a obava z pokračovania v trestnej činnosti. Obvinený 

podal sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Krajský súd v Košiciach. O podrobnostiach skutku sa nevyjadrujeme,“ 
uviedol pre TASR hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko. 

K zločinu sexuálneho zneužívania malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci 
Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku základnej školy z Prešova. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

63. Pohreby - sobota 26. januára 
[26.01.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; redakcia] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22037249/pohreby-sobota-26-januara.html 

 
 

Posledné rozlúčky. 
V SOBOTU 26. 1. SA NAVŽDY ROZLÚČIME: 
Dom smútku v Spišskej Novej Vsi 

Bc. Martin ŠKORVANEK, 27-ročný, o 11.00 hod 
[Späť na obsah] 

 
 

64. Predstavili sme novú posilu a Prešov zdolali na nulu 
[26.01.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22038331/predstavili-sme-novu-posilu-a-presov-zdolali-na-nulu.html 

 
 

Hokejisti HK sériu štyroch zápasov proti tímom zo spodnej časti tabuľky zvládli. Získali v nich plný počet 
bodov. 

HC Prešov – HK Martin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 
ZVOLEN. Martinčania sa vo Zvolene, ktorý je prechodným domovom Prešovčanov, predstavili už s novom 

posilou Martinom Šimonom. Český obranca vyslal na brankára tri strely a do bodových štatistík sa nezapísal. 
Cestu Turčanov za tromi bodmi odštartoval presilovkovým gólom Matej Dírer. V druhej časti poistil náskok 

Tomáš Pokrivčák a tri sekundy pred koncom ho v oslabení, ešte zvýraznenom power play domácich, spečatil 31 
presným zásahom sezóny František Poliaček. 

Pre Martin to bol štvrtý duel v ročníku, v ktorom neinkasoval a pre brankára Branislava Bernáta tretie čisté 
konto sezóny. 

Góly : 2:17 Dírer (Markovič, Jurášek), 37:35 Pokrivčák (Pacalaj, Poliaček) a 59:57 Poliaček (Dvořák, 
Bernát).Strely: 18:52. Vylúčenia: 5:6 na 2 min., navyše Hajda (PO) 10 min za nešportové správanie. Presilovky: 
0:1. Oslabenia: 0:1. Rozhodcovia: Hatala – Číž, Nosek. Diváci: 95. 

PREŠOV: Babik – Hajda, Zavalniuk, Matekovie, Dubina – Lupták, Magdolen, Vrbka – Kicha, Lamač, Španko – 
Voitcekh, Liubimov, Rudy.MARTIN: Bernát – Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Šimon, Themár 
– Markovič, Langhammer, Jurášek – Poliaček, Urbánek, Pokrivčák – Zeliska, Dírer, Brveník – Paulíny, Barto, 
Rudzan. 

Róbert Spišák, tréner Martina : - Mali sme dobrý vstup do stretnutia, strelili prvý gól a ovládali hru. Potom to 
bol súboj našich zakončovateľov s výborne chytajúcim gólmanom domácich. Ten mal svoj deň, robil čo sa dalo, 
no napriek tomu sa nám podarilo dotiahnuť duel do víťazného konca. Celé stretnutie sme odohrali na štyri 

https://presov.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-mreze-321022
https://presov.dnes24.sk/ucitel-obvineny-zo-sexualneho-zneuzivania-na-lyziarskom-vycviku-ide-za-mreze-321022
https://korzar.sme.sk/c/22037249/pohreby-sobota-26-januara.html
https://myturiec.sme.sk/c/22038331/predstavili-sme-novu-posilu-a-presov-zdolali-na-nulu.html


kompletné formácie, čo bol tiež jeden z cieľov zápasu. Obranca Martin Šimon sa ukázal v dobrom svetle aj keď to 
nemal vôbec ľahké, pretože k tímu sa pripojil len tesne pred duelom, a tak s nami nestihol absolvovať ani jeden 
tréning. 

Ostatné výsledky 42. kola: Skalica – Topoľčany 5:2, Spišská Nové Ves – Trnava 3:2, Dubnica – Humenné 

5:2, HC Bratislava – Považská Bystrica 3:2, Michalovce – Nové Zámky B 9:0. 
[Späť na obsah] 

 
 

65. VIDEO: V šlágri víťazstvo basketbalistov Interu nad Prievidzou 
[26.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/379020/video-v-slagri-vitazstvo-basketbalistov-interu-nad-prievidzou/ 

 
 

V rámci 25. kola Slovenskej basketbalovej ligy mužov sa v sobotu odohrali dokopy štyri zápasy. 
Výsledky sobotňajších stretnutí 25. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) mužov 2018/2019: 
BK Inter Bratislava - BC Prievidza 79:66 (26:13, 18:17, 20:21, 15:15) 
Najviac bodov: Baťka 18 (4 trojky), A. Smith 17 (3 trojky), Skiner 14 - Jones 17 (3 trojky), Körner 15, Derksen 

11 
MBK Handlová - BK Iskra Svit 98:92 (26:19, 27:23, 18:31, 27:19) 
Najviac bodov: Tresač (5 trojok) a Čekovský po 27, Halada 17 (5 trojok) - D. Davis 22 (4 trojky), Kuntič 16, 

Washburn (11 doskokov) a Baldovský (3 trojky) po 15 
MBK Rieker Com-therm Komárno - PP & TV Raj Žilina 102:65 (21:17, 31:16, 31:18, 19:14) 
Najviac bodov: Brooks 18, O’Reilly (4 trojky) a Delič po 16 - Dickson 20, Tot 13, Rožánek 10 
BK Levickí Patrioti - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:76 (22:21, 23:20, 31:16, 19:19) 

Najviac bodov: S. Davis 26, Benjamin 16, Bachan a Tomič po 11 - Juríček 22, Belardo 12, Rocca 11 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 25. kolo 
1 
X 
2 
BK Levickí Patrioti Levice 
95 : 76 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(22:21, 23:20, 31:16, 19:19) 
MBK Handlová Handlová 
98 : 92 
BK Iskra Svit Svit 
(26:19, 27:23, 18:31, 27:19) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
102 : 65 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(21:17, 31:16, 31:18, 19:14) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
79 : 66 
BC Prievidza Prievidza 
(26:13, 18:17, 20:21, 15:15) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

66. Polícia obvinila učitela zo sexuálneho zneužívania. Médiá: Mal sa pod 

vplyvom alkoholu “predvádzať nahý” a “obťažovať chlapcov” 
[26.01.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-pocas-lyziarskeho-vycviku/1650658 

https://sport.aktuality.sk/c/379020/video-v-slagri-vitazstvo-basketbalistov-interu-nad-prievidzou/
https://www.hlavnespravy.sk/policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-pocas-lyziarskeho-vycviku/1650658


 
 

Košice 26. januára 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo) 
Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 

informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku jednej z 

prešovských základných škôl. Podľa denníka Plus Jeden deň bol učiteľ pod vplyvom alkoholu, mal sa pred 13-
ročnými deťmi “predvádzať nahý” a “obťažovať chlapcov”. 

Ilustračné foto 
“Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,” informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Denník Plus Jeden deň k prípadu uviedol, že cieľom učiteľa boli najmä chlapci. Počas lyžiarskeho výcviku mal 
údajne pod vplyvom alkoholu na jednej z izieb nahý pózovať pred deťmi vo veku okolo 13 rokov. 

“Podľa našich informácií, sa učiteľ pred deťmi len neukazoval,” dodáva denník s tým, že muž kvôli týmto 
skutkom skončil koncom týždňa v cele predbežného zadržania. 

Takémuto “sexuálnemu zneužívaniu” malo zase podľa TV Joj čeliť až 16 detí prítomných na lyžiarskom 
výcviku “Spišskonovoveská kriminálka musela vypočuť 16 poškodených chlapcov, ktorých učiteľ rôznymi 
spôsobmi sexuálne zneužíval. ” 

“Učiteľ s doktorantským titulom v škole učil telesnú výchovu, technickú výchovu a informatiku,” dodáva TV Joj. 
Pošlite nám tip 

[Späť na obsah] 

 
 

67. Prešovský učiteľ skončil vo väzbe. Obvinili ho zo sexuálneho zneužívania 

žiakov 
[26.01.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22038349/presovsky-ucitel-skoncil-vo-vazbe-obvinili-ho-zo-sexualneho-
zneuzivania-ziakov.html 

 
 

Prokurátor sa obával, že by ovplyvňoval svedkov. 
Spišskonovoveský súd rozhodol o väzbe pre učiteľa. 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu dopoludnia rozhodoval o väzbe pre 

učiteľa jednej z prešovských základných škôl, ktorý mal sexuálne zneužívať chlapcov na izbách počas 
lyžiarskeho výcviku na Hnilčíku. 

Súd rozhodol, že obvinený Michal (38) poputuje do väzby. Ten sa proti rozhodnutiu súdu odvolal. 
Zneužiť mal 17 chlapcov 
Prečítajte si tiež:Učiteľ prešovskej školy mal sexuálne zneužiť žiakov počas lyžiarskeho kurzu 
Ako sme už informovali, učiteľ Michal sa mal opiť a sexuálne zneužívať až 17 chlapcov, ktorí spali na izbách 

počas lyžiarskeho kurzu. 
Išlo o žiakov siedmeho ročníka jednej z prešovských základných škôl. 
Skutok sa mal stať vo štvrtok v ranných hodinách. Žiaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia učiteľa 

prípad ohlásili na polícii. 
Obvinený učiteľ strávil dva dni v cele policajného zadržania. 
Súd rozhodol o väzbe, učiteľ sa odvolal 
O osude učiteľa rozhodol spišskonovoveský súd v sobotu krátko pred 13. hodinou. 
Ako informoval košický prokurátor Milan Filičko, návrh na vzatie do väzby bol podaný v piatok. 
Obvinený je stíhaný za trestný čin sexuálneho zneužívania. 
„K podrobnostiam skutku sa nebudeme vyjadrovať, keďže poškodené sú maloleté osoby. Návrh na vzatie do 

väzby sme odôvodnili obavu, že by obvinený na slobode mohol ovplyvňovať svedkov a tiež pre obavu, že na 
slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti,“ informoval Filičko. 

Súd akceptoval návrh prokuratúry v celom rozsahu a vzal obvineného do väzby. 
„Obvinený podal proti rozhodnutiu súdu sťažnosť. O väzbe tak bude s konečnou platnosťou rozhodovať 

Krajský súd v Košiciach,“ dodal Filičko. 
[Späť na obsah] 
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68. KOŠICKÁ ŠPORTOVÁ TÝŽDŇOVKA 
[25.01.2019; Košický večer; ŠPORT/INZERCIA; s. 16; SVJATOSLAV DOHOVIČ] 

 
 

Hokejisti konečne prelomili domácu sériu prehier 
Až v piatom domácom novoročnom zápase sa košickí hokejisti dočkali víťazstva, keď pred týždňom na 

domácom ľade porazili maďarský Miškovec 3:1. 
Ani toto víťazstvo sa však nerodilo ľahko a o zisku troch bodov definitívne rozhodol až pri power play súpera 

gólom do prázdnej bránky Kafka. 
„Vedeli sme, že Miškovec má prepracovanú taktiku. Nehrali sme s nimi prvýkrát a našou taktikou bolo 

nenechať to otvorené a neumožňovať im kontry do otvorenej obrany. Aj keby to malo skončiť hoci aj 1:0. 
Nadviazali sme na dobré veci z predošlých zápasov, podržal nás Habal a budovať môžeme hlavne na príkladnej 
bojovnosti. Takto musíme hrať,“ hodnotil zápas obranca Martin Dudáš, ktorý v 24. minúte otváral skóre zápasu. V 
nedeľu pricestoval do Košíc Zvolen, ktorý ťahal osemzápasovú sériu víťazstiev. Aj v Steel Aréne hostia 
dokazovali svoju dobrú formu a trikrát v zápase vyhrávali, ale Košičania vždy dokázali vyrovnať zápas až do 
samostatných nájazdov. V tých dominovali domáci, ktorí premenili tri nájazdy, Zvolenčanom sa naopak Habala 
nepodarilo prekonať ani raz. 

„Chceli sme doma vyhrať a to sa podarilo. Určite nás to teší. Trikrát sme prehrávali, ale dobre sme bojovali a 
napokon sme to vyhrali. Nebolo to ľahké, veď v závere tretej tretiny sme hrali dlho v oslabení troch proti piatim. 
Chalani to výborne ubránili a Zvolen tam nemal nejaké vyložené šance,“ povedal o zápase kapitán Košičanov 
Ladislav Nagy. 

Hokejisti HC Košice aj vďaka piatim bodom za dve domáce víťazstvá ostali v hre o čelo tabuľky a na treťom 
mieste strácajú na dvojicu Zvolen a Banská Bystrica štyri body. Až do polovice februára ich však fanúšikovia na 
domácom ľade neuvidia. 

Kvôli výmene mantinelov v Steel Aréne odohrajú Košičania najbližších päť zápasov na ihriskách súperov. Už 
dnes nastúpia na ľade Detvy, vzápätí netradične už o deň neskôr v sobotu cestujú do Spišskej Novej Vsi, ktorá 

je dočasným domovom Liptovského Mikuláša. (sd) 
Foto: 
Zápas Košice - Zvolen dopadol šťastne pre domácich. FOTO: JUDY 
— 
Futbalové remízy a rošády 
Remízami odštartovali program prípravných zápasov oba košické futbalové kluby. 
Druholigová Lokomotíva remizovala 2:2 na ihrisku maďarského druholigistu v Cegléde, treťoligové FC Košice 

uhralo rovnaký výsledok na trávniku fortunaligových Michaloviec. Dianie v oboch kluboch poznamenali v 
posledných dňoch aj rošády v kádroch. Stále utajení noví majitelia Lokomotívy Košice rozhodli o tom, že v 
mužstve nebude pokračovať štvorica hráčov – brankár Erik Kolbas, obranca Mikuláš Tóth, ofenzívny stredopoliar 
Radoslav Človečko a prekvapujúco aj kapitán Patrik Zajac. „Strašne ma mrzí, ako to dopadlo. Som z toho 
sklamaný. Lokomotíva je veľkou súčasťou môjho života, môj druhý domov. Zažil som v klube krásne časy, dnes 
je to preč. Samozrejme, spomienky mi nikto nevezme, no predstavoval som si to úplne inak. Chcel som v Loky 
ukončiť kariéru. Teraz akoby vo mne niečo zomrelo,“ netajil sklamanie Zajac. 

Zo štvorice odídených je na tom zatiaľ najlepšie Mikuláš Tóth, ktorého hneď oslovilo FC Košice a pravý 
obranca sa tak vrátil po necelých dvoch rokoch do Čermeľa a za nový klub už nastúpil aj v prípravnom zápase v 
Michalovciach. 

Počas najbližšieho víkendu pokračuje zimná príprava oboch klubov ďalšími prípravnými zápasmi. Treťoligové 
FC odohrá v sobotu zápas v Lipanoch, Lokomotíva cestuje opäť do Maďarska na ihrisko Mezőkövesdu. (sd) 

Foto: 
Patrik Zajac (v modrom) po štyroch rokoch v Lokomotíve Košice končí, klub s ním už ďalej neráta. FOTO: 

FCLOKOMOTIVA.SK 
— 
Skvelý záver základnej časti volejbalistov 
Víťazstvom 3:1 na palubovke lídra extraligy uzavreli volejbalisti VK KDS Šport Košice základnú časť, hoci v 

prvom sete to s nimi vôbec nevyzeralo ružovo a prehrali ho 13:25. 
V ďalšom priebehu však jednoznačne ovládli hru a napokon uštedrili domácej Prievidzi len druhú prehru v 

sezóne. „Chytili sme Prievidzu bez energie. Nebola to tá Prievidza, ktorú sme videli v celej prvej časti. Ale na 
druhej strane sme my dodržali to, čo sme proti nim chceli hrať. Prvému setu nerozumiem, ale potom sme už boli 
lepšie družstvo. Vzali sme domácim podanie, ktorým sa prezentuje na domácej pôde a robili sme práve podaním 
problémy Prievidzi. To tempo sa prenieslo na nás. Roly sa vymenili a to bol hlavný dôvod, prečo sme vyhrali,“ 
hodnotil zápas tréner Košičanov Richard Vlkolinský. 

Cenným víťazstvom sa Košičania naladili na nadstavbovú časť extraligy, ktorú v skupine o 1. – 4. miesto 
odštartujú v sobotu 26. januára o 18.30 v domácej Športovej hale Hotelovej akadémie zápasom proti Nitre. (sd) 

— 
Anjelky prehrali v extralige aj stredoeurópskej lige 
Až v treťom vzájomnom zápase sezóny našli favorizované Piešťanské Čajky kľúč na zlomenie odporu Young 

Angels Košice v riadnom hracom čase a v prvom zápase nadstavbovej extraligovej skupiny o 1. – 4. miesto 
zvíťazili v Angels aréne 68:55. 



„Bol to výborný zápas s nešťastným koncom a prehrou na našom konte. Prehrali sme si to súbojmi jedna proti 
jednej vo štvrtej štvrtine. Súperky tam strieľali ľahké koše a to rozhodlo. Dievčatá sa nevzdávali. Súperky síce 
začali hrať agresívnejšie, ale my sme boli v hre celý zápas. Až na ten záver sme sa dostávali stále na rozdiel 
piatich, šiestich bodov,“ napriek prehre pozitívne hodnotila výkon svojich zvereniek trénerka Zuzana Žirková. V 
stredu odohrali anjelky aj posledný duel základnej časti Stredoeurópskej ligy CEWBL. Ani v druhom zápase 
nenašli recept na prekonanie brnianskych Žabín a na domácej palubovke im podľahli 59:78. 

„V prvom polčase nám chýbalo srdiečko, vôľa hodiť sa po lopte a celková bojovnosť. Čiže tie veci, ktoré boli 
vždy našou zbraňou. Cez polčas som preto dievčatám povedala, čo si o tom myslím. Druhý polčas potom vyzeral 
výborne, ale s takýmto súperom očividne nedokážeme odohrať 40 minút naplno,“ povedala po zápase Žirková. 

V sobotu 26. januára čaká Košičanky ďalší ťažký duel, keď sa predstavia na palubovke lídra extraligy v 
Ružomberku. (sd) 

— 
Druhé florbalové derby pre Florko 
Florbalisti Florka Košice ovládli druhé košické florbalové derby sezóny, keď pred týždňom na domácej 

palubovke zvíťazili nad mestským rivalom z ATU vysoko 8:3. 
„Ukázali sme tímový florbal. Vzhľadom na neskorý hrací čas to bolo trochu pomalšie ako obvykle, ale myslím 

si, že diváci videli veľmi dobrý florbal. Lámalo sa to v prvých dvoch tretinách. Strelili sme dôležité góly, v tretej 
časti potom nepremenili nájazd a takéto momenty rozhodovali,“ povedal po zápase brankár Florka Adam Kohút. 
O vysokom rozdiele skóre rozhodla tretia tretina, keď ATU v snahe o vyrovnanie odvolalo brankára a napokon do 
prázdnej bránky inkasovalo ďalšie tri góly. „Tie góly do prázdnej bránky už boli len vyvrcholením diania z tretej 
tretiny. Ušlo nám to však v prvých dvoch tretinách, keď sme nastrieľali zo šesť tyčiek. Chýbal nám väčší dôraz 
pred bránkou, a preto sme prehrali,“ hľadal príčiny prehry útočník ATU Samuel Kerekeš. 

V tabuľke piate Florko sa vďaka víťazstvu priblížilo štvrtému ATU na rozdiel dvoch bodov a oba tímy spolu s 
bratislavským Prírodovedcom zvedú ešte tuhý boj o pozíciu v prvej štvorke zaručujúcu výhodnejšiu pozíciu pred 
play-off. 

Počas najbližšieho víkendu ATU v sobotu o 17.00 privíta v Športovej hale SOŠ Ostrovského mužstvo Snipers 
Bratislava, Florko v ten istý deň nastúpi na opačnom konci republiky proti bratislavskému Hurikánu. 
SVJATOSLAV DOHOVIČ 

[Späť na obsah] 

 
 

69. 42.kolo St.Nicolaus ligy: Hetriky Kokavca a Rótha, Gerasimov zachránil 

kožu Spišiakom 
[25.01.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:44; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/42kolo-stnicolaus-ligy-hetriky-kokavca-a-rotha-gerasimov-
zachranil-kozu-spisiakom/89232 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 42.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 42.kolo - 25.01.2019 
SKALICA - TOPOĽČANY 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) 
Góly: 17. Janík (Škápik, Hujsa), 30. Hujsa (Štumpf, Škápik), 34. Janáč (A. Kotzman), 34. Vaškovič (Štumpf, 

Hujsa), 39. Štumpf (Grman) – 3. Pekarčík, 28. Uhnák (Tábi, Bystričan), Rozhodovali: Druga, Bachúrik – Beniač, 
Šefčík, Vylúčení: 4:6, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:0, 735 divákov. 

Skalica: Romančík - Janík, Škápik, Pač, Trávniček, Straka, Grman, P. Kotzman, Hílek - Štumpf, Hujsa, 
Vaškovič - Okoličány, Mowrey, Jurák - Janáč, Jaša, A. Kotzman - Trnka, Dufek, Kňazev. 

Tréner: Michal Ružička. 
Topoľčany: Halo - Ďurčo, Hřebíček, Kováčik, Hrudík, Hruška, Bystričan, Bulák, Šťastný - Podstavek, Tomčák, 

Tábi - Kluka, Kalináč, Lichanec - Uhnák, Laššo, Pekarčík - Bečka, Klenko, Nemček. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
MICHALOVCE - NOVÉ ZÁMKY B 9:0 (3:0, 4:0, 2:0) 
Góly: 4. Gavrik (Bojko, Korenko), 6. Toma (Hamráček, Chalupa), 16. Róth (Linet, Košecký), 22. Linet 

(Novický, Róth), 35. Boiko (Gavrik, Mašlonka), 39. Giľák (Banovský, Cútt), 39. Róth (Linet, Safaraleyev), 53. 
Toma (Hamráček, Hopkovič), 56. Róth (Linet, Safaraleyev), Rozhodovali: Mihaľov – Homola, Gavalier, Vylúčení: 
3:3, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 702 divákov. 

Michalovce: Lamper - Korenko, Bdžoch, Hančák, Košecký, Hopkovič, Novický - Gavrik, Bojko, Mašlonka - 
Giľák, Cútt, Banovský - Safaraleyev, Linet, Róth - Chalupa, Toma, Hamráček. 

Tréner: Miroslav Chudý. 
Nové Zámky B: Glosár - Kudrna, Mihalčín, Šimko, Procháczka - Maroš, Danilov, Murašov - Hariš, Vörös, 

Kucsera - Otruba, Marček. 
Tréner: Garip Saliji. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - TRNAVA 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/42kolo-stnicolaus-ligy-hetriky-kokavca-a-rotha-gerasimov-zachranil-kozu-spisiakom/89232
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/42kolo-stnicolaus-ligy-hetriky-kokavca-a-rotha-gerasimov-zachranil-kozu-spisiakom/89232


Góly: 27. Novák (Vantroba, Halász), 32. Zekucia (Mikula, Koky), 60. Gerasimov (Piščalnikov, Koky) - 25. Valo 
(Ševčík, Poldruhák), 36. Kamenický (Mrava, Mrázik), Rozhodovali: P. Korba - Janiga, Wolf, Vylúčení: 8:6, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 287 divákov. 

Sp.Nová Ves: Surák - Vantroba, M. Knižka, Grebeňuk, Gerasimov, Zekucia, Soveľ, Krmenčík - Ondov, Koky, 
Piščalnikov - Kövér, Nagy, Findura - Zwick, Halász, Novák - Mikula, M. Olejník, Polomský. 

Tréner: Dávid Káňa. 
Trnava: Brucháč - Mrázik, Klein, Poldruhák, Štepanovský, Mihalko, Kuna, Housa - Kamenický, Klema, Mrava - 

Ševčík, Valo, Hudec - Olša, Lavrenov, Lukačovič - Grell, Lindeman, Mikeš. 
Tréner: Rudolf Macko. 
DUBNICA - HUMENNÉ 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) 
Góly: 18. Lantoš (Rehák, Lee), 20. Jarábek (Macek, Medek), 21. Kokavec (Kristín), 44. Kokavec (Kristín, 

Vešutkin), 59. Kokavec (Jarábek) – 19. Vaško (Fedorko, Ondrej), 47. Solomončak (Babinets), Rozhodovali: Krist 
– Ševčík, Durmis, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 431 divákov. 

Dubnica: Gibl - Jarábek, Švec, Rehák, Lee, Hlaváček, Vladimirov, Kozačuk, Matejovič - Kokavec, Kristín, 
Vešutkin - Kútny, Lantoš, Mikolášek - Kanaet, Dvonč, Trenčan - Medek, Jakubík, Macek. 

Tréner: Tibor Melichárek. 
Humenné: Horváth - Ondrej, Patlevič, Mačkovič, Majerník, Sirotňák - Solomončak, Krajňák, Babinets - Vaško, 

D. Markuš, Fedorko - Vrábeľ, Hudák, Frič - Uhrín, Šiňanský. 
Tréner: Milan Staš. 
BRATISLAVA - POVAŽSKÁ BYSTRICA 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 
Góly: 16. Bednarič (Mucha), 31. Klučiar (Ondris), 55. Smolka (Pavešic) – 31. Németh (Mokrohajský, 

Danielčak), 53. Cíger (t.s.), Rozhodovali: Marek Žák – Jurčiak, Jedlička, Vylúčení: 7:10, navyše Juraj Ďurkech 
(P.Bystrica) 2+10 za nešportové správanie + 2+20+DKZ za nešportové správanie, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 
204 divákov. 

Bratislava: Lakosil - Vidovič, Hedera, Juriga, Valjent, Ficel, Pavešic, Vyskoč, Boldižár - Musliu, Prokop, Šalka - 
Rzavský, Pék, Trudman - Klučiar, Smolka, Ondris - Mucha, Bednarič, Mlynčár. 

Tréner: Róbert Pukalovič. 
P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Trška, Fančovič, Leško, Niník, Augustín, Nahálka - Cíger, 

Zlocha, Drevenák - Koleda, Ligas, Dolinajec - Rodionov, Turan, L. Bednár - Mokrohajský, Németh, Danielčak. 
Tréner: Miroslav Nemček. 
PREŠOV - MARTIN 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 
Góly: 3. Dírer (Markovič, Jurášek), 38. Pokrivčák (Pacalaj, Poliaček), 60. Poliaček (Dvořák, Bernát), 

Rozhodovali: Hatala – Číž, Nosek, Vylúčení: 6:6, navyše Hajda (Prešov) 10 minút nešportové správanie, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:1, 95 divákov. 

Prešov: Bábik - Hajda, Zavalňuk, Matejovie, Dubina - Ľupták, Magdolen, Vrbka - Kiča, Lamač, Španko - 
Voitcekh, Ljubimov, Rudy. 

Tréner: Slavomír Chlebec. 
Martin: Bernát - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Šimon, Themár – Markovič, Langhammer, 

Jurášek – Poliaček, Urbánek, Pokrivčák – Zeliska, Dírer, Brveník – Paulíny, Barto, Rudzan. 
Tréner: Róbert Spišák. 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

70. Škandál na lyžiarskom 
[25.01.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Martin Jedinák / Patrik Švajda;Lenka Vavrinčíková] 

 
 

Patrik Švajda, moderátor: 
“Škandál na lyžiarskom zájazde. Učiteľ sa v noci opil a na chate sexuálne obťažoval 13-ročné deti.” 
Lenka Vavrinčíková, moderátorka: 
"Otrasný prípad sa stal v lyžiarskom stredisku v Hnilčíku pri Spišskej Novej Vsi. Zvrhlý učiteľ skončil v 

policajnej cele." 
Martin Jedinák, redaktor: 
“Cez deň im robil na svahu inštruktora a v noci si na nich opitý v tejto ubytovni vybíjal svoje zvrhlé sexuálne 

chúťky. Obeťami 36-ročného učiteľa sa stali siedmaci z prešovskej základnej školy.” 
Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ: 
“Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo.” 
Martin Jedinák: 
“Učiteľ potúžený alkoholom mal podľa našich informácií žiakov na izbách navštevovať neskoro v noci, keď 

mnohí z nich už spali. Najprv to možno brali ako zábavu, no neskôr si mal pred chlapcami stiahnuť nohavice. 
Masturboval pred nimi a obchytkával ich na intímnych miestach. Zneužitých takto malo byť až 10 chlapcov. Tí to 
ráno zhrození povedali ostatným učiteľom, ale telefonovali aj domov. Privolaní policajti učiteľa okamžite zatkli.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach: 



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

zločinu sexuálneho zneužívania obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie." 
Martin Jedinák: 
“Policajti prípad dokumentovali niekoľko hodín. Na jednej z izieb zaistili aj biologické stopy.” 
Lenka Ivanová: 
“Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude.” 
Martin Jedinák: 
“Lyžiarsky výcvik skončili dnes popoludní, no niektorí rodičia si po svoje deti prišli už včera ráno, hneď ako sa 

o incidente dozvedeli.” 
Neuvedený: 
“Keď to spravil, no tak je to hovädo.” 
Jaroslav Bizub: 
“Pedagógovia, ktorí tam boli, vytvorili im také prostredie, aby tej traumy bolo čo najmenej.” 
Martin Jedinák: 
“V škole si skratové konanie obľúbeného učiteľa telesnej výchovy a informatiky nevedia vysvetliť. Doteraz s 

ním žiadne problémy nemali.” 
Jaroslav Bizub: 
“Má za sebou niekoľko desiatok kurzov, takže neviem čo sa stalo.” 
Martin Jedinák: 
“Nikto zatiaľ nevie povedať aké následky bude mať otrasný zážitok na psychiku detí, aj preto si do školy v 

pondelok zavolali psychológov.” 
Jaroslav Bizub: 
“Ktorí budú nápomocní v prípade potreby žiakom a takisto aj zákonným zástupcom.” 
Martin Jedinák: 
“Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.” 

[Späť na obsah] 

 
 

71. Učiteľ zneužil žiakov 
[25.01.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová;Alfonz Šuran] 

 
 

Alfonz Šuran, moderátor: 
“Policajti na Spiši vyšetrujú prípad sexuálneho zneužívania školákov na lyžiarskom zájazde zo strany ich 37-

ročného učiteľa. Stal sa v obci Hnilčík, kde sa zdokonaľovali v lyžovaní siedmaci Základnej školy na ulici Mirka 
Nešpora v Prešove. Obeťami zvrhlého učiteľa bolo podľa našich informácií asi desať chlapcov.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: 
“Stalo sa to vo štvrtok nadránom v tejto lyžiarskej ubytovni. Opitý učiteľ vošiel postupne do viacerých 

chlapčenských izieb siedmakov, celkom sa vyzliekol a začal robiť veci, ktoré nie sú publikovateľné. Takto 
traumatizoval najmenej desať svojich žiakov.” 

Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ M. Nešpora v Prešove: 
“Má za sebou niekoľko desiatok kurzov, takže neviem, čo sa stalo a je mi to ľúto.” 
Jozef Slivenský: 
“Šokovaní chlapci ráno zatelefonovali svojim rodičom, medzitým sa to však dozvedeli aj kolegovia 

nemravného učiteľa a oznámili to polícii. Tá učiteľa zadržala a umiestnila do policajnej cely. Vedenie školy aj 
členovia pedagogického zboru netaja zdesenie.” 

Jaroslav Bizub: 
“Je podané na neho trestné oznámenie, tak má pozastavenú pedagogickú činnosť. Takže podľa zákona 

postupujeme.” 
Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach, (telefonát): 
"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo 

zločinu sexuálneho zneužívania obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie. 
Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude." 

Jaroslav Bizub: 
“Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo a verím, že sa to vyšetrí.” 
Jozef Slivenský: 
“Niet pochýb o tom, že nočný kontakt s učiteľom, mimochodom doktorom pedagogických vied, bol pre 

chlapcov mimoriadne stresujúci. Nedá sa predvídať, aké následky to v nich zanechá.” 
Jaroslav Bizub: 
“Urobili sme nejaké opatrenia, máme stretnutie s psychológmi, ktorí budú nápomocní v prípade potreby 

žiakom a tak isto aj zákonným zástupcom.” 
Jozef Slivenský: 
“Po niektorých chlapcov, ktorým sa šokujúca udalosť prihodila, už vo štvrtok prišli rodičia, ostatní žiaci boli 

ešte v piatok predpoludním na svahu.” 
[Späť na obsah] 



 
 

72. Vedenie základnej školy na ulici Mirka Nešpora v Prešove podalo trestné 

oznámenie na jedného zo svojich učiteľov 
[25.01.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Diana Murdziková / Karolína Lacová] 

 
 

Karolína Lacová, moderátorka: 
“Vedenie základnej školy na ulici Mirka Nešpora v Prešove podalo trestné oznámenie na jedného zo svojich 

učiteľov. Na lyžiarskom kurze, ktorý sa dnes skončil údajne tridsaťpäťročný telocvikár obťažoval siedmakov. 
Škola učiteľovi do ukončenia vyšetrovania pozastavila funkciu.” 

Diana Murdziková, redaktorka: 
“Záver lyžiarskeho kurzu sa pre prešovských žiakov skončil nepríjemne. Siedmaci sa učili lyžovať v stredisku 

Mraznica v obci Hnilčík. Pre vyčínanie jedného z pedagógov tu však musela zasahovať polícia. Rodičia žiakov 
nechceli reagovať na mikrofón. Podľa nich sa učiteľ nielen obnažil pred chlapcami. Čo tomu predchádzalo a čo 
bolo potom zisťuje polícia. Hovorkyňa krajského riaditeľstva z Košíc Lenka Ivanová.” 

Lenka Ivanová: 
"Polícia na prípade intenzívne pracuje. Vykonáva potrebné procesné úkony a v tejto súvislosti začala trestné 

stíhanie pre trestný čin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície okresného riaditeľstva 
policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo zločinu sexuálneho zneužívania obvinil jednu osobu a zároveň 

spracoval podnet na jej väzobné stíhanie." 
Diana Murdziková: 
“Na škole bol zadržaný pedagóg telocvikárom i učiteľom matematiky. Vedenie doteraz s ním problémy 

nemalo. Na lyžiarskych kurzoch bol opakovane. Potvrdil nám to jeho nadriadený a riaditeľ školy Jaroslav Bizub. 
Čo sa udialo si nevie vysvetliť.” 

Jaroslav Bizub: 
“Neviem čo sa stalo a je mi to ľúto. Je podané na neho trestné oznámenie, tak má pozastavenú pedagogickú 

činnosť, takže podľa zákona postupujeme.” 
Diana Murdziková: 
“Nakoľko ide o citlivý prípad, polícia viac informácií neposkytuje. Lyžiarsky kurz neukončil celý kolektív. Po 

incidente si časť rodičov prišla po svoje deti už včera rovno do strediska. Vedenie školy chce dotknutým žiakom 
pomôcť aj radou odborníka, preto už v pondelok budú na škole k dispozícii aj psychológovia. Diana Murdziková, 
RTVS.” 

[Späť na obsah] 

 
 

73. Škandál na lyžiarskom 
[25.01.2019; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Martin Jedinák / Viktor Vincze] 

 
 

Viktor Vincze, moderátor: 
"Škandál na lyžiarskom zájazde. Učiteľ sa v noci opil a na chate sexuálne obťažoval 13-ročné deti. Otrasný 

prípad sa stal v lyžiarskom stredisku v Hnilčíku pri Spišskej Novej Vsi. Zvrhlý učiteľ skončil v policajnej cele." 

Martin Jedinák, redaktor: 
“Cez deň im robil na svahu inštruktora a v noci si na nich opitý v tejto ubytovni vybíjal svoje zvrhlé sexuálne 

chúťky. Obeťami 36-ročného učiteľa sa stali siedmaci z prešovskej základnej školy.” 
Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ: 
“Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo.” 
Martin Jedinák: 
“Učiteľ potúžený alkoholom mal podľa našich informácií žiakov na izbách navštevovať neskoro v noci, keď 

mnohí z nich už spali. Najprv to možno brali ako zábavu, no neskôr si mal pred chlapcami stiahnuť nohavice. 
Masturboval pred nimi a obchytkával ich na intímnych miestach. Zneužitých takto malo byť až 10 chlapcov. Tí to 
ráno zhrození povedali ostatným učiteľom, ale telefonovali aj domov. Privolaní policajti učiteľa okamžite zatkli.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach: 
"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo 

zločinu sexuálneho zneužívania obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie." 
Martin Jedinák: 
“Policajti prípad dokumentovali niekoľko hodín. Na jednej z izieb zaistili aj biologické stopy.” 
Lenka Ivanová: 
“Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude.” 
Martin Jedinák: 



“Lyžiarsky výcvik skončili dnes popoludní, no niektorí rodičia si po svoje deti prišli už včera ráno, hneď ako sa 
o incidente dozvedeli.” 

Neuvedený: 
“Keď to spravil, no tak je to hovädo.” 
Jaroslav Bizub: 
“Pedagógovia, ktorí tam boli, vytvorili im také prostredie, aby tej traumy bolo čo najmenej.” 
Martin Jedinák: 
“V škole si skratové konanie obľúbeného učiteľa telesnej výchovy a informatiky nevedia vysvetliť. Doteraz s 

ním žiadne problémy nemali.” 
Jaroslav Bizub: 
“Má za sebou niekoľko desiatok kurzov, takže neviem čo sa stalo.” 
Martin Jedinák: 
“Nikto zatiaľ nevie povedať aké následky bude mať otrasný zážitok na psychiku detí, aj preto si do školy v 

pondelok zavolali psychológov.” 
Jaroslav Bizub: 
“Ktorí budú nápomocní v prípade potreby žiakom a takisto aj zákonným zástupcom.” 
Martin Jedinák: 
“Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.” 

[Späť na obsah] 

 
 

74. Trestné oznámenie na učiteľa ZŠ 
[25.01.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Diana Murdziková / Vladimíra Legíňová] 

 
 

Vladimíra Legíňová, moderátorka: „Vedenie Základnej školy na Ulici Mirka Nešpora v Prešove podalo trestné 
oznámenie na jedného zo svojich učiteľov. Na lyžiarskom kurze, ktorý sa dnes skončil, mal tridsaťpäťročný 
telocvikár obťažovať siedmakov. Škola celú vec označila za incident a učiteľ má do ukončenia vyšetrovania 
pozastavenú funkciu.“ 

Diana Murdziková, redaktorka: „Záver lyžiarskeho kurzu sa pre prešovských žiakov skončil nepríjemne. 
Siedmaci sa učili lyžovať v stredisku Mraznica v obci Hnilčík. Pre vyčíňanie jedného z pedagógov však musela 
zasahovať polícia. Rodičia žiakov nechceli reagovať na mikrofón, podľa nich sa učiteľ nielen obnažil pred 
chlapcami. Čo tomu predchádzalo a čo bolo potom, zisťuje polícia. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva z Košíc 
Lenka Ivanová.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice: „Polícia na prípade intenzívne pracuje. Vykonáva potrebné 
procesné úkony a v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ 
odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva policajného zboru v Spišskej Novej Vsi zo zločinu sexuálneho 

zneužívania obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na jej väzobné stíhanie.“ 
Diana Murdziková: „Na škole bol zadržaný pedagóg telocvikárom i učiteľom matematiky. Vedenie doteraz s 

ním problémy nemalo. Na lyžiarskych kurzoch bol opakovane. Potvrdil nám to jeho nadriadený a riaditeľ školy 
Jaroslav Bizub. Čo sa udialo si nevie vysvetliť.“ 

Jaroslav Bizub, riaditeľ ZŠ: „Neviem, čo sa stalo a je mi to ľúto. Je podané naňho trestné oznámenie, tak má 
pozastavenú pedagogickú činnosť. Takže podľa zákona postupujeme.“ 

Diana Murdziková: „Nakoľko ide o citlivý prípad, polícia viac informácií neposkytuje. Lyžiarsky kurz neukončil 
celý kolektív. Po incidente si časť rodičov prišla po svoje deti už včera rovno do strediska. Vedenie školy chce 
dotknutým žiakom pomôcť aj radou odborníka, preto už na škole budú v pondelok k dispozícii aj psychológovia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

75. Škandál na lyžiarskom zájazde: Učiteľ Michal mal na Spiši zneužiť 16 

chlapcov 
[25.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 15:35; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/795219/skandal-po-lyziarskom-zajazde-ucitel-michal-mal-na-spisi-zneuzit-16-
chlapcov/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Policajti na Spiši vyšetrujú prípad sexuálneho obťažovania školákov na lyžiarskom zájazde ich učiteľom 

Michalom B. (37). Mal pred nimi pobehovať nahý, čo polícia vyhodnotila ako dôvod na trestné stíhanie. 

https://www.cas.sk/clanok/795219/skandal-po-lyziarskom-zajazde-ucitel-michal-mal-na-spisi-zneuzit-16-chlapcov/
https://www.cas.sk/clanok/795219/skandal-po-lyziarskom-zajazde-ucitel-michal-mal-na-spisi-zneuzit-16-chlapcov/


Udalosť sa mala stať v obci Hnilčík (okres Spišská Nová Ves), kde boli na lyžiarskom výcviku žiaci 

prešovskej základnej školy. Obeťami učiteľa zo základnej školy na prešovskom sídlisku III malo byť 16 chlapcov 
vo veku 12 a 13 rokov. Mal pred školákmi podnapitý pobehovať nahý! Ak sa vina obvineného učiteľa potvrdí na 
súde, hrozí mu trest 7 až 12 rokov. Vyšetrovateľ po obvinení učiteľa spracoval podnet pre prokurátora pre 
väzobné stíhanie Michala B. (37). 

Košická polícia obvinenie učiteľa zo sexuálne zneužívania potvrdila. “Vzhľadom vek poškodených 
neuvádzame ďalšie podrobnosti,” uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Foto: 
Učiteľ mal zneužiť 16 chlapcov (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

76. Škandál na lyžiarskom zájazde. Učiteľ sa opil a na chate vraj masturboval 

pred siedmakmi 
[25.01.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 09:42; HNILČÍK/iý;zg] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1952213 

 
 

Privolaní policajti učiteľa okamžite zatkli. 
Tweet 
Škandál na lyžiarskom zájazde. Učiteľ sa v noci opil a na chate sexuálne obťažoval 13-ročné deti. Otrasný 

prípad sa stal v lyžiarskom stredisku v Hnilčíku pri Spišskej Novej Vsi. Zvrhlý učiteľ skončil v policajnej cele. 

Cez deň im robil na svahu inštruktora a v noci si na nich opitý v ubytovni vybíjal svoje zvrátené sexuálne 
chúťky. Obeťami 36-ročného učiteľa sa stali siedmaci z prešovskej základnej školy. “Chcem vyjadriť poľutovanie 
nad tým, čo sa stalo,” povedal riaditeľ školy. 

Učiteľ potužený alkoholom mal podľa našich informácii žiakov na izbách navštevovať neskoro v noci, keď 
mnohí z nich už spali. Najprv to možno brali ako zábavu no neskôr si mal pred chlapcami stiahnuť nohavice. 

Masturboval pred nimi a obchytkával ich na intímnych miestach. Zneužitých takto malo byť až 10 chlapcov. Tí 
to ráno zhrození povedali ostatným učiteľom, ale telefonovali aj domov. Privolaní policajti učiteľa okamžite zatkli. 

Policajti prípad dokumentovali niekoľko hodín, na jednej z izieb zaistili aj biologické stopy. Lyžiarsky výcvik 
skončili v piatok popoludní, no niektorí rodičia si po svoje deti prišli už vo štvrtok ráno, hneď ako sa o incidente 
dozvedeli. 

Na škole si skratové konanie medzi deťmi obľúbeného učiteľa telesnej výchovy a informatiky nevedia 
vysvetliť. Doteraz s ním žiadne problémy nemali. 

Nikto zatiaľ nevie povedať, aké následky bude mať otrasný zážitok na psychiku detí, aj preto si do školy v 
pondelok zavolali psychológov. 

Reportáž do Televíznych novín pripravil Martin Jedinák 
Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

77. Zimné prázdniny s Centrom voľného času Svit 
[25.01.2019; teraz.sk; Školský servis; 09:03; RNDr. Danica Božová] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zimne-prazdniny-s-centrom-volneho-c/47007-clanok.html 

 
 

Centrum voľného času nezabudlo na školákov ani počas zimných prázdnin. 
Svit 25. januára (SkolskyServis.sk) - V závere dvojtýždňového voľna 4. januára 2019 členovia záujmového 

útvaru Prechádzky prírodou navštívili mesto Spišská Nová Ves. Pracovník Správy NP Slovenský Raj František 

Divok školákov pútavou formou slovom a obrazom oboznámil so šelmami Slovenska. Po prednáške a diskusii 
nasledovali tvorivé dielne, kde si mladí prírodovedci hravou formou mohli overiť získané vedomosti. Najviac ich 
zaujali stopy zvierat a ich priraďovanie živočíchom, puzzle, pexeso a cestovanie chránenými územiami po mape. 

Text a foto: RNDr. Danica Božová 
[Späť na obsah] 

 
 

http://www.tvnoviny.sk/a/1952213
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/zimne-prazdniny-s-centrom-volneho-c/47007-clanok.html


78. Sudca rozhodol o väzbe pre Vladimíra M.: Obvinený z vraždy ide za mreže 
[25.01.2019; cas.sk; Čas.sk; 04:00; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/794895/sudca-rozhodol-o-vaezbe-pre-vladimira-m-obvineny-z-vrazdy-ide-za-
mreze/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na ďalší vývoj si počká za mrežami. Zdrveného Vladimíra M. (57), ktorý je obvinený z vraždy spišského 

mafiánskeho bossa Emila Miťa Novotného († 37), poslal sudca do vyšetrovacej väzby. 
Vladimíra priviedli na košický súd spútaného traja policajti. Čiapku mal natiahnutú až na úroveň očí. Pôsobil 

dojmom zlomeného človeka. Mĺkvo sedel na chodbe, až kým ho sudca nezavolal do pojednávacej miestnosti, 
kam ho sprevádzali policajti. 

Vnútri si vypočul slová, ktoré mu zabránia v pohybe na slobode: „Sudca pre prípravné konanie Okresného 
súdu Košice I uznesením rozhodol o vzatí do väzby Vladimíra M., obvineného z obzvlášť závažného zločinu 
vraždy. Dôvodom je, že sa bude skrývať, aby sa vyhol trestu. Súd nenahrádza dôvody väzby u obvineného 
dohľadom mediačného a probačného úradníka. Väzba obvineného začala plynúť momentom jeho zadržania 22. 
januára a vykoná sa v Ústave na výkon väzby v Košiciach. Obvinený aj prokurátor podali proti uzneseniu 
sťažnosť. Rozhodovať o nej bude Krajský súd v Košiciach,“ uviedla hovorkyňa košického súdu Anna Pančurová. 

Miťa zastrelili piatimi ranami v auguste 2001. Podľa polície bol dôvodom vraždy záujem strelca o Miťovu 
priateľku a chcel ho tiež pripraviť o majetok. Miťo bol v tom čase na Spiši známou figúrkou. Živil sa poskytovaním 
„ochrany“ podnikateľom, za čo od nich inkasoval peniaze. 

Vladimír bol jeho kamarát a sused z vedľajšieho vchodu bytovky na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 
V prípade figuruje aj ďalší muž - Slavomír S. (44), ktorý pochádza zo Spišskej Novej Vsi, momentálne sa 

zdržiava v zahraničí, ale polícia je s ním v kontakte. 
Foto: 
Vladimír mal na súde čiapku stiahnutú až na oči. Zdroj: Peter Novotný 

[Späť na obsah] 

 
 

79. Firma SEPS plánuje v tomto roku preinvestovať 83 mil. eur 
[25.01.2019; openiazoch.zoznam.sk; openiazoch.zoznam.sk; 00:00; Zdroj:] 

 
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/191960/Firma-SEPS-planuje-v-tomto-roku-preinvestovat-mil-eur 

 
 

Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore stavieb 
Transformácia 400/110 kV Bystričany. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje v tomto roku preinvestovať 83 miliónov eur. 
Investície oproti minulému roku navyšuje, keďže vlani slovenský prevádzkovateľ prenosovej elektrizačnej sústavy 
preinvestoval 65,5 milióna eur. „Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác 
na súbore stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru 
komunikácie SEPS Norbert Deák. 

Projekt, na ktorý chce SEPS vynaložiť 20 miliónov eur, zahrňuje vybudovanie novej 400 kilovoltovej rozvodne 
v elektrickej stanici Bystričany, vybudovanie nových dvoch 400 kilovoltových vedení pre pripojenie novej rozvodne 
v Bystričanoch do rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní pre umožnenie 
pripojenia nových dvoch 400 kilovoltových vedení. „Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov 
Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF),“ dodal Deák s tým, že realizáciou 
spomínanej investície sa má zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu elektriny na Slovensku. 

Na východnom Slovensku plánuje SEPS pokračovať v realizácii významnej investičnej akcie Výmena 
transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v elektrickej stanici Spišská Nová Ves. Na túto investičnú akciu 

plánuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy vynaložiť 10 miliónov eur. Investícia má byť ukončená v tomto roku 
výmenou transformátora T401. „Elektrická stanica Spišská Nová Ves tak prejde do bezobslužného režimu 

prevádzky s diaľkovým riadením z elektroenergetického dispečingu v Žiline za súčasného zvýšenia bezpečnosti a 
spoľahlivosti transformácie elektrickej energie aj v tejto uzlovej oblasti východného Slovenska,“ spresnil Deák. 

V tomto roku budú podľa neho pokračovať aj práce na prechode elektrickej stanice Podunajské Biskupice na 
rozvodňu nového typu, kde sa plánuje preinvestovať vyše 9 miliónov eur. „Cieľom tejto investície je rekonštrukcia 
rozvodne a jej prebudovanie na modernú, bezobslužnú, diaľkovo riadenú prevádzku. Okrem toho, že sa tým 
zabezpečí trvalo udržateľná spoľahlivá a bezpečná prevádzka transformácie 400/110 kV v elektrickej stanici 
Podunajské Biskupice pre prislúchajúce 110 kilovoltové uzlové oblasti Podunajské Biskupice – Stupava a 
Podunajské Biskupice – Gabčíkovo,“ dodal Deák. 

Spoločnosť SEPS očakáva od tejto investície zabezpečenie spoľahlivého zásobovania Bratislavy a jej okolia 
elektrinou pri predpokladanom rastúcom zaťažení. „Toto koncepčné riešenie v budúcnosti umožní aj 

https://www.cas.sk/clanok/794895/sudca-rozhodol-o-vaezbe-pre-vladimira-m-obvineny-z-vrazdy-ide-za-mreze/
https://www.cas.sk/clanok/794895/sudca-rozhodol-o-vaezbe-pre-vladimira-m-obvineny-z-vrazdy-ide-za-mreze/
https://openiazoch.zoznam.sk/cl/191960/Firma-SEPS-planuje-v-tomto-roku-preinvestovat-mil-eur


predpokladané budúce rozšírenie 400 kilovoltovej rozvodne pre potreby zdvojenia existujúcich vedení v smere na 
Gabčíkovo, Križovany a Stupavu a pre pripojenie prípadných nových užívateľov do prenosovej sústavy,“ 
konštatoval Deák. 

V minulom roku boli objemovo najvýznamnejšie investičné akcie Prechod 400 kilovoltovej rozvodne v 
Podunajských Biskupiciach na rozvodňu nového typu s celkovým čerpaním v roku 2018 vo výške 18,5 milióna eur 
a Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v elektrickej stanici Spišská Nová Ves s celkovým 

čerpaním v roku 2018 vo výške 9,5 milióna eur. 
„Ďalšou významnou investičnou akciou v minulom roku boli práce na inovácii riadiaceho a informačného 

systému (RIS) Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Táto investícia sa týka dispečerského 
riadenia energetiky, záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. 
Počas výmeny týchto riadiacich systémov je potrebné, aby dispečing plynulo prešiel na nový RIS, ktorý musí 
spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ uzavrel Deák. 

https://venergetike.sk/seps-navysuje-investicie-v-tomto-roku-preinvestuje-83-milionov/ 
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80. Nechutné praktiky počas lyžiarskeho výcviku na východe: Polícia vyšetruje 

sexuálne zneužívanie 
[25.01.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1767989/Nechutne-praktiky-pocas-lyziarskeho-vycviku-na-vychode–
Policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie 

 
 

PREŠOV – Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa 
medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho 

výcviku jednej z prešovských základných škôl. 
"Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

[Späť na obsah] 

 
 

81. Polícia vyšetruje sexuálne zneužívanie počas lyžiarskeho výcviku 
[25.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/policia-vysetruje-sexualne-zneuziv/374573-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová 
K tomu malo dôjsť vo štvrtok v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves. 

Košice 25. januára (TASR) – Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému 
malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas 

lyžiarskeho výcviku jednej z prešovských základných škôl. "Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti 
vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. 
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto 

súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby," informovala 
hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť 
prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

[Späť na obsah] 

 
 

82. Zámky chcú byť Slovenským mestom kultúry 2020: Fond podporil už tri 

projekty, FOTO 
[25.01.2019; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 
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https://novezamky.dnes24.sk/zamky-chcu-byt-slovenskym-mestom-kultury-2020-fond-podporil-uz-tri-
projekty-foto-320896 

 
 

O titul Slovenského mesta kultúry na rok 2020 zabojujú aj Nové Zámky. Medzitým podporil Fond na podporu 
umenia už tri projekty v našom meste. 

V roku 2018 sa Nové Zámky uchádzali o titul Slovenského mesta kultúry na rok 2019. Nakoniec sa dostalo až 
do trojčlenného finále, v ktorom nakoniec neuspelo v konkurencii Spišskej Novej Vsi a Banskej Štiavnice. 

Slovenské Mesto kultúry v roku 2019 
Víťazom sa stalo práve známe banské mesto, ktoré tak od fondu zikasovalo dotáciu 287-tisíc eur. O rovnaký 

titul zabojujú Nové Zámky i tento rok. 
Fond na podporu umenia eviduje štyri žiadosti na udelenie titulu Slovenské mesto kultúry na rok 2020. 

Prihlásené sú mestá Martin, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Nové Zámky. O tom, ktoré z nich sa ním stane, 

sa rozhodne v juni 2019. 
Mesto kultúry je projektom Fondu na podporu umenia. Jeho cieľom je každoročne podporiť jedno mesto v 

rámci SR, v ktorom sa bude po celý rok konať súbor umeleckých a kultúrnych aktivít, podujatí a prezentácií. 
Fond podporil tri projekty 
Fond na podporu umenia vyhlasuje každoročne niekoľko výziev, do ktorých sa možno zapojiť za účelom 

získania financií na organizáciu umeleckých podujatí. Pravidelným žiadateľom sú i Nové Zámky a ďalšie subjekty 
z nášho mesta. 

V roku 2019 prebehli zatiaľ dve kolá výziev a zapojili sa do nich aj subjekty z Nových Zámkov. 
V 1. kole uspela Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch s projektom Galéria plná hudby. Zo 

žiadanej sumy 4 510 eur získala 3 000 eur. 
Úspešné bolo aj samotné Mesto Nové Zámky. To získalo v 2. kole sumu 3-tisíc eur na organizáciu Jubilejného 

XXV. Novozámockého festivalu detských folklórnych súborov. Radnica pôvodne žiadala 8 600 eur. 
Tretím úspešným bolo Občianske Združenie Bonum Et Gaudium, ktoré žiadalo príspevok 22 840 eur na 

cyklus komorných koncertov. Fond ho podporil sumou 5-tisíc eur. 
FOTO NIŽŠIE: Folklórne vystúpenia sú v Nových Zámkoch tiež pravidelnou súčasťou podujatí ako „Stavanie 

mája“ či „Oberačkové Slávnosti“. 
Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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83. Polícia obvinila učiteľa, na lyžiarskom výcviku mal sexuálne zneužiť žiakov 
[25.01.2019; webnoviny.sk; Krimi správySpišská Nová VesKrimi správy z lokality Spišská Nová Ves; 00:00; 

SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/ucitela-obvinili-zo-sexualneho-zneuzivania-ku-ktoremu-podla-policie-doslo-na-
lyziarskom-vycviku/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 25. januára (WebNoviny.sk) – Polícia obvinila učiteľa zo sexuálneho zneužívania žiakov, ku 

ktorému podľa polície došlo na lyžiarskom výcviku. Polícia o tom informuje na svojom facebookovom profile. 
Polícia momentálne vykonáva potrebné procesné úkony a začala vo veci trestné stíhanie pre zločin 

sexuálneho zneužívania. 
Policajný vyšetrovateľ v Spišskej Novej Vsi zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie obvineného. 

„Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude,“ píše sa na záver. 
[Späť na obsah] 

 
 

84. Lyžiarsky výcvik v pozornosti mužov zákona. Polícia: Začalo trestné 

stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania! 
[25.01.2019; dnes24.sk; Prešov; 00:00; TASR] 

https://novezamky.dnes24.sk/zamky-chcu-byt-slovenskym-mestom-kultury-2020-fond-podporil-uz-tri-projekty-foto-320896
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https://presov.dnes24.sk/lyziarsky-vycvik-v-pozornosti-muzov-zakona-policia-zacalo-trestne-stihanie-pre-
zlocin-sexualneho-zneuzivania-320988 

 
 

Polícia informovala, že začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. 
Podľa medializovaných informácií údajne k nemu malo dôjsť v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho 

výcviku jednej z prešovských základných škôl a to vo štvrtok (24. 1.). 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Zároveň dodala, že 
vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

85. Polícia vyšetruje učiteľa, ktorý na lyžiarskom výcviku sexuálne zneužíval 

žiakov 
[25.01.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/499808-policia-vysetruje-ucitela-ktory-na-lyziarskom-vycviku-
sexualne-zneuzival-ziakov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 
informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku jednej z 

prešovských základných škôl. 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 
Polícia SR o prípade informovala aj na sociálnej sieti. 

[Späť na obsah] 

 
 

86. Učiteľ mal počas lyžiarskeho výcviku na východe Slovenska sexuálne 

zneužívať žiakov 
[25.01.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-pocas-lyziarskeho-vycviku/1650658 

 
 

Košice 25. januára 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Ďurčo) 
Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 

informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku jednej z 

prešovských základných škôl 
Ilustračné foto 
“Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,” informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 
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87. SEPS navyšuje investície. V tomto roku preinvestuje 83 miliónov. 
[25.01.2019; venergetike.sk; Elektrina; 00:00; Redakcia] 

 
https://venergetike.sk/seps-navysuje-investicie-v-tomto-roku-preinvestuje-83-milionov/ 

 
 

Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác na súbore stavieb 
Transformácia 400/110 kV Bystričany. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje v tomto roku preinvestovať 83 miliónov eur. 
Investície oproti minulému roku navyšuje, keďže vlani slovenský prevádzkovateľ prenosovej elektrizačnej sústavy 
preinvestoval 65,5 milióna eur. „Objemovo najvýznamnejšou investičnou akciou v tomto roku bude realizácia prác 
na súbore stavieb Transformácia 400/110 kV Bystričany,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk vedúci odboru 
komunikácie SEPS Norbert Deák. 

Dôležitá investícia 
Projekt, na ktorý chce SEPS vynaložiť 20 miliónov eur, zahrňuje vybudovanie novej 400 kilovoltovej rozvodne 

v elektrickej stanici Bystričany, vybudovanie nových dvoch 400 kilovoltových vedení pre pripojenie novej rozvodne 
v Bystričanoch do rozvodní v Hornej Ždani a Križovanoch a nevyhnutné rozšírenie týchto rozvodní pre umožnenie 
pripojenia nových dvoch 400 kilovoltových vedení. „Súbor stavieb bude z veľkej časti financovaný z prostriedkov 
Medzinárodného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice (BIDSF),“ dodal Deák s tým, že realizáciou 
spomínanej investície sa má zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť prenosu elektriny na Slovensku. 

Projekt na východe 
Na východnom Slovensku plánuje SEPS pokračovať v realizácii významnej investičnej akcie Výmena 

transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v elektrickej stanici Spišská Nová Ves. Na túto investičnú akciu 

plánuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy vynaložiť 10 miliónov eur. Investícia má byť ukončená v tomto roku 
výmenou transformátora T401. „Elektrická stanica Spišská Nová Ves tak prejde do bezobslužného režimu 

prevádzky s diaľkovým riadením z elektroenergetického dispečingu v Žiline za súčasného zvýšenia bezpečnosti a 
spoľahlivosti transformácie elektrickej energie aj v tejto uzlovej oblasti východného Slovenska,“ spresnil Deák. 

Kvalitná dodávka pre Bratislavu 
V tomto roku budú podľa neho pokračovať aj práce na prechode elektrickej stanice Podunajské Biskupice na 

rozvodňu nového typu, kde sa plánuje preinvestovať vyše 9 miliónov eur. „Cieľom tejto investície je rekonštrukcia 
rozvodne a jej prebudovanie na modernú, bezobslužnú, diaľkovo riadenú prevádzku. Okrem toho, že sa tým 
zabezpečí trvalo udržateľná spoľahlivá a bezpečná prevádzka transformácie 400/110 kV v elektrickej stanici 
Podunajské Biskupice pre prislúchajúce 110 kilovoltové uzlové oblasti Podunajské Biskupice – Stupava a 
Podunajské Biskupice – Gabčíkovo,“ dodal Deák. 

Spoločnosť SEPS očakáva od tejto investície zabezpečenie spoľahlivého zásobovania Bratislavy a jej okolia 
elektrinou pri predpokladanom rastúcom zaťažení. „Toto koncepčné riešenie v budúcnosti umožní aj 
predpokladané budúce rozšírenie 400 kilovoltovej rozvodne pre potreby zdvojenia existujúcich vedení v smere na 
Gabčíkovo, Križovany a Stupavu a pre pripojenie prípadných nových užívateľov do prenosovej sústavy,“ 
konštatoval Deák. 

Vlaňajšie investície 
V minulom roku boli objemovo najvýznamnejšie investičné akcie Prechod 400 kilovoltovej rozvodne v 

Podunajských Biskupiciach na rozvodňu nového typu s celkovým čerpaním v roku 2018 vo výške 18,5 milióna eur 
a Výmena transformátorov T401, T402 a diaľkové riadenie v elektrickej stanici Spišská Nová Ves s celkovým 

čerpaním v roku 2018 vo výške 9,5 milióna eur. 
„Ďalšou významnou investičnou akciou v minulom roku boli práce na inovácii riadiaceho a informačného 

systému (RIS) Slovenského elektroenergetického dispečingu v Žiline. Táto investícia sa týka dispečerského 
riadenia energetiky, záložného dispečerského centra v Bratislave a dispečerského tréningového simulátora. 
Počas výmeny týchto riadiacich systémov je potrebné, aby dispečing plynulo prešiel na nový RIS, ktorý musí 
spĺňať aj európske legislatívne požiadavky,“ uzavrel Deák. 

[Späť na obsah] 

 
 

88. Hrôza na lyžiarskom výcviku: Polícia na východe vyšetruje sexuálne 

zneužívanie! 
[25.01.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/hroza-na-lyziarskom-vycviku-policia-na-vychode-vysetruje-sexualne-
zneuzivanie-320987 

 
 

Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 
informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.). 

https://venergetike.sk/seps-navysuje-investicie-v-tomto-roku-preinvestuje-83-milionov/
https://kosice.dnes24.sk/hroza-na-lyziarskom-vycviku-policia-na-vychode-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-320987
https://kosice.dnes24.sk/hroza-na-lyziarskom-vycviku-policia-na-vychode-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-320987


Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 
informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku jednej z 

prešovských základných škôl. 
Ako informuje Čas.sk, obeťami učiteľa zo základnej školy malo byť 16 chlapcov vo veku 12 a 13 rokov. Mal 

pred školákmi podnapitý pobehovať nahý. 
Ak sa vina obvineného učiteľa potvrdí na súde, hrozí mu trest 7 až 12 rokov. Vyšetrovateľ po obvinení učiteľa 

spracoval podnet pre prokurátora pre väzobné stíhanie Michala B. (37). 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Ilustračné foto, pixabay.com 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

89. Lyžiarsky výcvik v pozornosti mužov zákona. Polícia: Začalo trestné 

stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania! 
[25.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
https://spisska.dnes24.sk/lyziarsky-vycvik-v-pozornosti-muzov-zakona-policia-zacalo-trestne-stihanie-
pre-zlocin-sexualneho-zneuzivania-320988 

 
 

Polícia informovala, že začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. 
Podľa medializovaných informácií údajne k nemu malo dôjsť v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho 

výcviku jednej z prešovských základných škôl a to vo štvrtok (24. 1.). 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Zároveň dodala, že 
vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

90. Predveďte svoj prehľad v novom kvíze: Čo nás čaká v Spišskej v roku 

2019? 
[25.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/predvedte-svoj-prehlad-v-novom-kvize-co-nas-caka-v-spisskej-v-roku-2019-
320956 

 
 

Prvý mesiac roka 2019 sa pomaly chýli ku koncu, ale zostáva ešte ďalších jedenásť. Máte dobrý prehľad, čo 
nás počas nich v Spišskej čaká? 

Čo nás čaká v Spišskej Novej Vsi v roku 2019? Tak práve na toto ja zameraný nový kvíz, ktorý vám 

prinášame. Ak si myslíte, že ste v obraze, môžete si to potvrdiť zodpovedaním na 10 jasne položených otázok 
zameraných na udalosti, ku ktorým dôjde v tomto novom roku v našom meste. 

Ku každej otázke máte ako zvyčajne na výber tri možnosti, správna je vždy len jedna. Na každú máte presne 
15 sekúnd. Ak nestihnete odpovedať do limitu, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. 

Kvíz bude okamžite po tom, ako ho ukončíte, vyhodnotený. Môžete ho kedykoľvek opakovať a vylepšovať si 
svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na facebooku a pochváliť sa ním i 
vašim priateľom. Registrovaní užívatelia sa môžu objaviť v tabuľke najlepších. 

Hrajte tu: Trúfnite si na otázky o Spišskej v roku 2019: Je tu niekto, čo dá 10 z 10? 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Titulné foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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91. Nechutné praktiky počas lyžiarskeho výcviku: Polícia vyšetruje sexuálne 

zneužívanie 
[25.01.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1767989/Nechutne-praktiky-pocas-lyziarskeho-vycviku–Policia-vysetruje-
sexualne-zneuzivanie 

 
 

PREŠOV – Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa 
medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho 

výcviku jednej z prešovských základných škôl. 
"Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

[Späť na obsah] 

 
 

92. Detské klzisko pred Redutou: Už je známy dátum, kedy ho otvoria! 
[25.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/detske-klzisko-pred-redutou-uz-je-znamy-datum-kedy-ho-otvoria-320925 

 
 

V centre Spišskej Novej Vsi vznikla novinka. Tou je detské klzisko pred Redutou, ktoré bude sprístupnené už 

onedlho. Poznáme presný dátum. 
Priamo v centre mesta pred budovou Reduty vzniklo detské klzisko. Informácie o tejto novinke sme vám už na 

našom portáli priniesli. Poznáme však už aj dátum jeho otvorenia. 
Slávnostné otvorenie spomínaného klziska sa uskutoční už onedlho a to konkrétne v nedeľu 27. januára o 

13:00 hodine. 
Ako informujú kompetentní, na otvorení nebude chýbať ani primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik, ktorý 

bol tvorcom tejto myšlienky. Nebude chýbať ani nedeľný primátorský punč, detský punč či súťaže a hry pre deti. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Atraktívna novinka vzniká aj v neďalekom lyžiarskom stredisku Mraznica. Môžete sa o tom presvedčiť v 

priloženej galérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

93. Učiteľ prešovskej školy mal sexuálne zneužiť žiakov počas lyžiarskeho 

kurzu 
[25.01.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Krimi z regiónu Šariš; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22037895/ucitel-presovskej-skoly-mal-sexualne-zneuzit-ziakov-pocas-
lyziarskeho-kurzu.html 

 
 

Polícia vyšetruje prípad z Hnilčíka, podrobnosti neuviedla. 
PREŠOV, HNILČÍK. Na lyžiarskom zájazde jednej z prešovských základných škôl v Hnilčíku (okres Spišská 

Nová Ves) sa mali podľa dostupných informácií udiať veľmi závažné skutky. 

Podľa informácií Korzára sa jeden z učiteľov opil a mal sexuálne zneužívať chlapcov na ich izbách. 
Žiaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia učiteľa prípad ohlásili na polícii. 
K obťažovaniu chlapcov vo veku 12 až 15 rokov malo podľa dostupných informácií dôjsť vo štvrtok nad 

ránom. 
Opitý učiteľ postupne navštevoval chlapcov na izbách, vyvolal v nich pocit strachu a sexuálne ich obťažoval. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1767989/Nechutne-praktiky-pocas-lyziarskeho-vycviku--Policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie
https://www.topky.sk/cl/100370/1767989/Nechutne-praktiky-pocas-lyziarskeho-vycviku--Policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie
https://spisska.dnes24.sk/detske-klzisko-pred-redutou-uz-je-znamy-datum-kedy-ho-otvoria-320925
https://presov.korzar.sme.sk/c/22037895/ucitel-presovskej-skoly-mal-sexualne-zneuzit-ziakov-pocas-lyziarskeho-kurzu.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22037895/ucitel-presovskej-skoly-mal-sexualne-zneuzit-ziakov-pocas-lyziarskeho-kurzu.html


Učiteľ je v cele, rozhoduje sa o väzbe 
Učiteľ sa momentálne nachádza v policajnej cele. O jeho vzatí do väzby bude rozhodovať súd. 
Po väčšinu chlapcov, ktorí prežili hroznú noc, už vo štvrtok popoludní prišli ich rodičia. 
Zvyšok žiakov ostal na lyžiarskom výcviku ešte aj v piatok, popoludní mali naplánovaný odchod domov. 
Podľa našich informácií žiakov mal obťažovať 37-ročný učiteľ, doktor pedagogiky. Vyučoval informatiku, 

telesnú výchovu a technickú výchovu. 
Riaditeľ: Škola podala trestné oznámenie 
„Škola s poľutovaním prijala túto správu a hneď po oboznámení sa s touto správou podala trestné oznámenie. 

Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo, verím, že sa to vyšetrí,“ uviedol pre MY Prešovské noviny 
riaditeľ školy Jaroslav Bizub. 

S učiteľom podľa jeho slov problémy neboli. 
„Je to skúsený pedagóg, pracuje tu niekoľko rokov a má za sebou niekoľko desiatok lyžiarskych výcvikov. 

Neviem, čo sa stalo, ale je mi to ľúto,“ opakoval riaditeľ. 
Polícia potvrdila vyšetrovanie 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony, a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu, a zároveň spracoval 
podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby. Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať 
nebude,“ informoval košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

[Späť na obsah] 

 
 

94. Učiteľa obvinili, že na lyžiarskom výcviku sexuálne obťažoval žiakov 
[25.01.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/152752/ucitela-obvinili-ze-na-lyziarskom-vycviku-sexualne-obtazoval-ziakov/ 

 
 

Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému malo podľa medializovaných 
informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas lyžiarskeho výcviku jednej z 

prešovských základných škôl. 
„Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

95. Kontumácia skomplikovala panterom situáciu. Odvolali sa. 
[25.01.2019; mypovazska.sme.sk; Považská Bystrica / Šport; 00:00; Jozef Šprocha] 

 
https://mypovazska.sme.sk/c/22038032/povazskobystricania-nesuhlasia-s-odpoctom-bodov.html 

 
 

Rozhodnutie od zeleného stola sa Pov. Bystrici nepáči. 
Na rozhodnutie nie je veľa času 
V 1. hokejovej lige vrcholí základná časť a tri kolá pred koncom sa bojuje o posledné voľné miesto v play off. 

Považskobystrickí hokejisti mali pred týždňom náskok pred deviatou Spišskou Novou Vsou dvojbodový náskok. 
Po výhre nad Prešovom v predĺžení a prehre Spišiakov v Michalovciach mal byť päťbodový, no po rozhodnutí 
Správnej rady ZOK-u je iba jednobodový. Dôvod? 

V nedeľu 28. októbra hrali považskobystrickí panteri vložený zápas s HK Orange 20. Od 3. min viedli gólom 
Prusa 1:0, ale v prestávke sa pokazila rolba a zápas sa nedohral. Na verdikt sa čakalo až takmer tri mesiace a 
Správna rada ZOK rozhodla o kontumácii 0:5 v prospech Orange 20 a naviac odobrala Pov. Bystrici tri body. „S 
týmto rozhodnutím nesúhlasíme a proti rozhodnutiu Správnej rady ZOK-u č. 2/2018 sme podali odvolanie. Z našej 
strany nešlo o svojvoľné odstúpenie zo zápasu alebo o porušenie pravidiel, bol to zásah vyššej moci. 

((piano)) 
Nechápeme, ako môže spomínaný orgán trestať rovnako nás ako Humenné, ktoré na zápas s Dubnicou 

vôbec nenastúpilo. Naviac, Orange 20 štartoval mimo súťaž a nebol zaradené ani do tabuľky. S kontumačnou 

https://www.info.sk/sprava/152752/ucitela-obvinili-ze-na-lyziarskom-vycviku-sexualne-obtazoval-ziakov/
https://mypovazska.sme.sk/c/22038032/povazskobystricania-nesuhlasia-s-odpoctom-bodov.html


prehrou súhlasíme, ale nie s odobraním bodov. Veríme, že odrátané body nám budú vrátené,“ povedal športový 
manažér HK 95 Považská Bystrica Ján Zlocha. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Považská Bystrica hrala na Spiši o poslednú miestenku v play off 
Považskobystričania už podobné skúsenosti, no bez odpočtu bodov, z minulosti majú. Vo vlaňajšej sezóne bol 

zápas práve s HK Orange 20 najprv odložený pre chorobu Považanov. Keďže reprezentační dvadsiatka nemala 
do začiatku šampionátu v decembri voľný termín, zápas sa nakoniec neodohral a zväz šalamúnsky rozhodol o 
obojstrannej kontumácii 0:5, no bez odrátania bodov. 

Niekoľko sezón späť boli panteri v opačnej pozícii. V Detve sa pred zápasom pokazila rolba a v Topoľťanoch 
zasa nestihol včas prísť hlavný usporiadateľ, ktorý uviazol v dopravnej zápche. V oboch prípadoch Pov. Bystrica 
zvíťazila 5:0 kontumačne, no súperom sa body neodrátali. 

Zo situácie môže vyťažiť Spišská Nová Ves, ktorá stráca iba jeden bod, má lepšie vzájomné zápasy a lepšie 

vyžrebovanie. „Ak by nám tri body vrátili, stačilo by nám z troch zápasov vyhrať dva na play off,“ dodal Zlocha. 
O všetkom musí byť rozhodnuté čo najskôr, pretože už 2. februára začína play off… 

[Späť na obsah] 

 
 

96. I. liga: Topoľčany odchádzajú zo Skalice bez bodov, HC Bratislava s 

triumfom 
[25.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/378802/i-liga-topolcany-odchadzaju-zo-skalice-bez-bodov/ 

 
 

St. Nicolaus I. hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 42. kola a dohrávku 9. kola. 
1. liga - sumáre: 
HK Skalica - HC Topoľčany 5:2 (1:1, 4:1, 0:0) 
Góly: 17. Janík, 30. Hujsa, 34. Janáč, 34. Vaškovič, 39. Štumpf – 3. Pekarčík, 28. Uhnák 
Rozhodovali: Druga, Bachúrik - Beniač, Šefčík, vylúčení: 4:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 735 divákov 
HK Spišská Nová Ves - HK Gladiators Trnava 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) 

Góly: 25. Novák, 32. Zekucia, 60. Gerasimov – 25. Valo, 36. Mrázik 
Rozhodovali: Korba - Janiga, Wolf, vylúčení: 8:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 287 divákov 
HC Bratislava - HK’95 Považská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) 
Góly: 16. Bednarič, 31. Klučiar, 55. Smolka – 31. Németh, 53. Cíger (tr.s.) 
Rozhodovali: Žák - Jurčiak, Jedlička, vylúčení: 6:9. navyše: Ďurkech (Považská Bystrica) DKZ za napadánie 

rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 204 divákov 
HC Prešov - HK Martin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) 
Góly: 3. Dírer, 38. Pokrivčák, 60. Poliaček 
Rozhodovali: Hatala - Číž, Nosek, vylúčení: 5:6, navyše: Hajda (Prešov) 10 minút za nešportové správanie sa, 

presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 95 divákov 
MHK Dubnica nad Váhom - MHK Humenné 5:2 (2:1, 1:0, 2:1) 
Góly: 21., 44., 59. Kokavec, 18. Lantoš, 20. Jarábek – 19. Vaško, 47. Krajňák 
Rozhodovali: Krist - Ševčík, Durmis, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 431 divákov 
HK Dukla Ingema Michalovce - MHC Mikron Nové Zámky B 9:0 (3:0, 4:0, 2:0) 
Góly: 16., 39., 56. Róth, 6., 53. Toma, 4. Gavrik, 22. Linet, 35. Boiko, 39. Giľák 
Rozhodovali: Mihaľov - Homola, Gavalier, vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 702 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 9. kolo 
1 
X 
2 
MHK Humenné Humenné 
2 : 3 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(0:0, 0:0, 2:3) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
1 : 4 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(0:2, 1:2, 0:0) 
HC Topoľčany Topoľčany 
4 : 5 pp 
HK Skalica HK Skalica 

https://sport.aktuality.sk/c/378802/i-liga-topolcany-odchadzaju-zo-skalice-bez-bodov/


(3:0, 1:1, 0:3, 0:1) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
4 : 3 pp 
HC Bratislava Bratislava 
(0:0, 1:1, 2:2, 1:0) 
HK Martin Martin 
7 : 2 
Prešov PENGUINS Prešov 
(2:0, 3:2, 2:0) 
Dukla Michalovce Michalovce 
9 : 0 
MHC Nové Zámky B Nové Zámky B 
(3:0, 4:0, 2:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

FA_ARSENAL_MANUNITED_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

97. Polícia vyšetruje sexuálne zneužívanie počas lyžiarskeho výcviku 
[25.01.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-pocas-lyziarskeho-vycviku-cl649019.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Košice 25. januára (TASR) – Polícia začala trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania, ku ktorému 

malo podľa medializovaných informácií dôjsť vo štvrtok (24. 1.) v obci Hnilčík v okrese Spišská Nová Ves počas 

lyžiarskeho výcviku jednej z prešovských základných škôl. 
"Polícia na prípade intenzívne pracuje, v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony a vo veci začala 

trestné stíhanie pre zločin sexuálneho zneužívania. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti obvinil jednu osobu a zároveň spracoval 

podnet na väzobné stíhanie obvinenej osoby," informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vzhľadom na citlivosť prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

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

 
 

98. Novinky v prímestskej doprave na východe: Takéto výhody budú môcť 

cestujúci využívať 
[23.01.2019; dnes24.sk; Humenné; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://humenne.dnes24.sk/novinky-v-primestskej-doprave-na-vychode-taketo-vyhody-budu-moct-
cestujuci-vyuzivat-320705 

 
 

Od 1. februára prinášajú krajské samosprávy na východe výhodnejšie cestovné v rámci spoločného projektu 
Integrovaného dopravného systému. 

Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sú o krok bližšie k zavedeniu 
integrovaného dopravného systému. Od 1. februára bude cestovné v oboch samosprávach jednotné a 
výhodnejšie. Župy sa dohodli na rovnakých tarifách aj zľavách. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna 
Činčárová. 

Novinka pre rodiny 
Ako konkretizovala, novinkou je víkendový cestovný lístok pre rodiny s deťmi. Počas soboty, nedele a 

štátneho sviatku ho bude môcť využiť minimálne jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi do 15 rokov. „Bez 
ohľadu na dĺžku cesty bude každý člen rodiny cestovať za 1 euro. Pri aktuálnom cenníku je to výhodné pri trasách 
dlhších ako 30 kilometrov,“ uviedla Činčárová. 

https://www.24hod.sk/policia-vysetruje-sexualne-zneuzivanie-pocas-lyziarskeho-vycviku-cl649019.html
https://humenne.dnes24.sk/novinky-v-primestskej-doprave-na-vychode-taketo-vyhody-budu-moct-cestujuci-vyuzivat-320705
https://humenne.dnes24.sk/novinky-v-primestskej-doprave-na-vychode-taketo-vyhody-budu-moct-cestujuci-vyuzivat-320705


„Veríme, že verejnosť bude viac motivovaná využívať existujúce prímestské autobusy a rodiny sa vyberú 
počas voľných dní na výlety po regióne. Opatrenie má okrem efektívnejšieho využívania víkendových spojov 
rozhýbať aj cestovný ruch v regióne,“ poznamenal predseda KSK Rastislav Trnka. 

Menej za batožinu 
Predseda KSK doplnil, že podľa novej tarify si všetci cestujúci priplatia menej za batožinu ako v súčasnosti. 

Cena za prepravu batožiny a zvierat pri vzdialenosti do 50 kilometrov bude po novom 20 centov (aktuálne je to 
0,20 – 0,40 eura), pri vzdialenosti od 51 do 200 kilometrov to bude 50 centov (aktuálne je to 0,60 – 1 euro). 

Individuálne zľavy 
Od februára bude podľa Činčárovej lacnejšie aj jednosmerné osobitné cestovné, ktoré bude môcť využívať 

okrem občanov nad 70 rokov už aj tehotné ženy a držitelia zlatej Janského plakety. „Doposiaľ dopravcovia v KSK 
v rámci osobitného cestovného účtovali 30 centov za každých začatých 25 kilometrov jazdy. Po novom budú 
účtovať 20 centov za každých začatých 50 kilometrov,“ ozrejmila. 

Čo čipové karty? 
Dopravcovia z KSK a PSK si čipové karty, ktoré sú cenovo výhodnejšie než papierový lístok, vzájomne 

uznávajú už v súčasnosti. S jednou čipovou kartou možno vďaka systému Transcard cestovať u všetkých 
dopravcov prímestských autobusov, bez ohľadu na to, u ktorého dopravcu si cestujúci dobil kredit. 

„Prestupné cestovné z čipovej karty v KSK bolo doposiaľ možné len u dopravcov ARRIVA Michalovce a 
eurobus. Po novom si ho cestujúci budú môcť uplatniť aj u prešovských autobusových dopravcov SAD Humenné, 
SAD Prešov, BUS Karpaty a SAD Poprad. Aj naďalej si z jednej karty možno zaplatiť len jeden lístok. Rovnako 
stále platí, že pri prestupe z prímestského autobusu jedného dopravcu do autobusu ďalšieho prepravcu do 30 
minút systém cestujúcemu automaticky vygeneruje zľavu 10 centov bez zásahu vodiča,“ uviedla Činčárová. 
Dodala, že elektronickú peňaženku čipovej karty od ktoréhokoľvek prímestského dopravcu možno použiť aj v 
mestských dopravách v Košiciach, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. 

Ak necestujete len verejnou dopravou, ale i autom, neprehliadnite pripojené video. Kedy zimné zmesi v 
ostrekovačoch zamrznú? 

Titulné foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

99. HC Topoľčany s jedným bodom: V Bratislave hokejisti prehrali po predĺžení 
[21.01.2019; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://topolcany.dnes24.sk/hc-topolcany-s-jednym-bodom-v-bratislave-hokejisti-prehrali-po-predlzeni-
320481 

 
 

St. Nicolaus 1. Hokejová liga mala na programe zápasy 40. kola. Hokejisti Topoľčian vycestovali na ľad do 
hlavného mesta. 

Topoľčianski hokejisti sa v 40. kole druhej najvyššej súťaže predstavili na ľade húževnatého súpera. V závere 
základnej časti sa počíta každý jeden bod. „Súboje pred play off sa vyostrujú. Dôkazom toho bol aj dnešný zápas 
proti HC Osmos Bratislava. Víťaza prinieslo až predĺženie. Bratislava si zabezpečila zisk dvoch bodov osem 
sekúnd pred koncom predĺženia,“ informuje klub HC Topoľčany na svojom účte na sociálnej sieti Facebook. 

HC Osmos Bratislava – HC Topoľčany 4:3pp (2:2, 1:1, 0:0 – 1:0) 
Góly: 6. Valjent (Smolka), 15. Pavešic, 38. Smolka (Ondris, Trudman), 65. Danišovský (Smolka) – 8. Klenko 

(Šťastný), 8. Podstavek (Tomčák), 29. Kováčik (Tomčák, Kalináč). Strely: 33:43. Vylúčenia: 7:5 na 2 min. 
Presilovky: 2:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Mĺkvy, Jonák – Jedlička, Beniač. Diváci: 255 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Bratislava: Lakosil – Juriga, Valjent, Čech, Vyskoč, Ficel, Pavešic – Musliu, Prokop, Danišovský – Rzavský, 

Pék, Trudman – Klučiar, Smolka, Ondris – Mucha, Bednarič, Šalka 
Topoľčany: Halo – Ďurčo, Král, Kováčik, Hrudík, Bystričan, Hřebíček, Bulák, Nemček – Podstavek, Tomčák, 

Tábi – Kluka, Kalináč, Uhnák – Šimonič, Šťastný, Pekarčík – Gergel, Klenko, Bečka 
Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

02 
2. Martin 8

5 
3. Topoľčany 8

4 
4. Skalica 7

9 
5. Dubnica nad 

Váhom 
7

9 

https://topolcany.dnes24.sk/hc-topolcany-s-jednym-bodom-v-bratislave-hokejisti-prehrali-po-predlzeni-320481
https://topolcany.dnes24.sk/hc-topolcany-s-jednym-bodom-v-bratislave-hokejisti-prehrali-po-predlzeni-320481


6. Humenné 6
8 

7. Bratislava 6
8 

8. Považská 
Bystrica 

5
7 

9. Spišská Nová 
Ves 

5
5 

10. Trnava 3
1 

11. Prešov 1
7 

12. Nové Zámky B 3 
. HK Orange 20 1

3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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