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1. Ľadová medvedica tancuje čirčianku 
[29.01.2019; Slovenka; ĽUDIA MEDZI NAMI; s. 26,27,28; VIERA MAŠLEJOVÁ] 

 
 

Niekto má v kalendári poznačené: pondelok – diabetológ, streda – reumatológ, predpísať lieky na 
osteoporózu, štvrtok – kardiológ, tabletky na vysoký tlak. Prekladateľka a knižná redaktorka ERIKA MINÁRIKOVÁ 
z Bratislavy nič také nepozná. Namiesto lekárov má poznámky: pondelok – ľudový tanec, utorok, štvrtok a piatok 
– tréning spoločenského tanca, nedeľa – otužovanie. A výsledok? Ambulancie lekárov pozná len z preventívnych 
prehliadok a z darovania krvi. 

Táto žena je azda nezmar. Od roku 2000 sa venuje otužovaniu – je ľadová medvedica, štrnásť rokov sa 
venujú s manželom spoločenským tancom a aby toho nebolo málo, pridala si aj tancovanie v súbore Tanečnice z 
Lúčnice – seniorky. „Ja viem, stačil by možno jeden koníček, no ktorý mám vypustiť? Na otužovanie som si už 
zvykla. Je to dobré pre zdravie, veľa času to nezaberie, tak sa otužujem. Folklór, to je zase srdce, cit, emócie. 
Ľudový tanec som milovala odjakživa.Osem rokov som tancovala v Lúčnici. A spoločenské tance? To je tiež 
náročný pohyb, no aj radosť a emócie. Navyše tancujem s manželom, teším sa, že voľný čas trávime takto 
príjemne spolu,“ dodáva pani Mináriková, prečo to tak vyšlo, že má až tri záľuby, ktorých sa nemôže vzdať. 

Kde sa u rodenej Bratislavčanky nabrala taká veľká láska k folklóru? Erika sa narodila v hlavnom meste, ale 
obaja rodičia boli z Gelnice v okrese Spišská Nová Ves. „Možno mám v sebe nejaké gény. Niečo musí byť v tom 

mojom ,mestskom’ srdci,“ vysvetľuje. 
Stovky PICHLIAČOV V CHRBTE 
Otužovaniu v ľadovej vode sa venuje najdlhšie. Dodnes si spomína, ako vošli so staršou dcérou prvýkrát do 

vody. „Bolo to na Kuchajde v Bratislave. Prvé plávanie bolo hrozné. Voda mala 17 stupňov! Cítila som, ako keby 
ma spredu aj zozadu bodali pichliačmi stovky ježkov. Poriadne sme si vo vode obe popišťali… No prišli sme 
znova. A pridala sa aj druhá dcéra,“ spomína sympatická blondínka. Aké pocity má pri plávaní teraz? „Teraz mi to 
nič nerobí a netrasiem sa, ani keď vyjdem z najchladnejšej vody. Už len zažívam taký pocit šťastia – vo vode a 
potom, keď z nej vyjdem. S tými endorfínmi je to pravda. Vyjdem z Dunaja a zdá sa mi, že svet je gombička. Je to 
úžasné,“ hovorí. Na titul ľadová medvedica je pyšná, považuje to za poklonu, keď jej tak niekto povie. „Raz, tuším 
to bolo v Malom Dunaji, sme sa v januári spokojne čľapkali vo vode. Bolo nás okolo dvadsať. Plávalo sa výborne, 
teplota vody bola tesne nad nulou. Keď sme však vyšli na breh,mnohí otužilci mali na sebe krv.Z rúk, z pliec, 
dokonca niekomu z krku vychádzali kvapôčky krvi.Nechápali sme, čo sa stalo. Potom sme si uvedomili, že vo 
vode plávali kryhy. Boli také tenké, že sme ich ani nevnímali. Pri plávaní nám narobili jemné ranky. Keď sme 
zistili, že to nie je nič vážne, zasmiali sme sa na tom. Ale najprv nám to vôbec nepripadalo vtipu né…,“ spomína 
Erika na jednu z mnohých príhod, ktoré zažila ako ľadová medvedica. 

BABA Z ĽADU NEKLAME 
Ako odborníčky na otužovanie sme sa jej opýtali na film Baba z ľadu. Je príbeh pravdivý? Skutočne aj žena v 

zrelom veku môže v zime plávať?„Áno, videla som film, je veľmi zaujímavý. Aj my sme mali prípady, že sa k nám 
pridali šesťdesiatnici či sedemdesiatnici. Treba však začínať pomaličky, krok po kroku. A dôležitá je pravidelnosť,“ 
vysvetľuje. Takže, milé dámy, máte to z prvej ruky. „Dobré je aj otužovanie vzduchom. Keď je veľká zima, idem si 
ráno do záhrady pocvičiť v šortkách a v tielku. Keď je veľmi tuhá zima, stačí mi desať minút,“ prezrádza svoje tipy 
na otužovanie Erika. Ale dosť bolo studenej vody, poďme do vykúrenej tanečnej sály. Erika sa tam už jedenásť 
rokov stretáva so svojimi kolegyňami – bývalými tanečnicami z Lúčnice. „Ja som tancovala počas strednej a 



vysokej školy v Lúčnici, v tomto najúžasnejšom súbore. Tam som stretla aj manžela, ktorý bol korepetítor. Počas 
vysokej sme sa zobrali a po nej sme chceli mať deti, tak som odišla z Lúčnice. Ale keď naše deti podrástli a mala 
som viac času pre seba, uvedomila som si, že mi chýba tanec, estetický pohyb, tá radosť. Lebo ľudový tanec je 
niečo také krásne, živelné, citové. V tom čase vznikli viaceré seniorské súbory, a tak sme sa začali stretávať aj 
my, bývalé lúčničiarky, a stretávame sa a tancujeme dodnes,“ vysvetľuje Erika. 

SENTIMENT NESTAČÍ 
No, nie je to len o tom, že zopár žienok si nostalgicky „zakrepčí“ na dve – tri pesničky. Ony aj vystupujú. „Na 

začiatku sme ,oprášili‘ slávnu Čirčianku pána profesora Nosáľa, tanec z obce Čirč v okrese Stará Ľubovňa. Je to 
veľmi energický, dynamický tanec a my sme ho zvládli. S inými tancami sme vystupovali na folklórnom festivale 
vo Východnej aj v Terchovej a boli sme aj na medzinárodnom festivale v Tennessee v USA,“ pochválila sa pani 
Erika. 

Dodáva, že len sentiment a spomienky na mladosť prežitú v Lúčnici by im rozhodne nestačili. „Na tancovanie 
treba aj kondíciu. A ja ju mám aj zo spoločenského tanca. Trikrát alebo štyrikrát do týždňa chodíme s manželom 
trénovať,“ hovorí. Manžel o tom najprv nechcel ani počuť. Vraj, čo je to za hlúposť, aby klavirista tancoval, on sa 
radšej bicykluje či lyžuje. „No, zapracovala žiarlivosť. Povedala som mu, že keď so mnou nechce tancovať on, 
skúsim nahovoriť niekoho iného. Možno sa niekto nájde. A vtom nastal obrat. Povedal, že sa pôjde pozrieť. A 
čoskoro ho tanec začal baviť. Tancujeme spolu už štrnásť rokov,“ vysvetľuje pani Mináriková. Chodia aj na rôzne 
súťaže v seniorskej kategórii. Minulý rok si zatancovali anglický valčík v anglickom Blackpoole, ktorý je akousi 
mekkou spoločenského tanca. 

PREKLADALA AJ ESMERALDU 
Neverím vlastným ušiam, ako sa dá toto všetko stíhať. „Predpoludním pracujem, robím z domu, redigujem 

alebo prekladám. No a popoludní a večer mávam tréningy spoločenského tanca. V sobotu alebo v nedeľu v 
zimnom období zase plávanie – otužovanie. Všetko sa dá stihnúť. Nepreháňam to s prácou ani s koníčkami. A 
som aj stará mama a tešíme sa, ak môžeme byť s vnúčatami,“ vraví Erika, ktorá je ešte aj zanietená 
vegetariánka. Na rastlinnú stravu prešiel aj jej manžel a ďalší členovia rodiny. Nedeľným jedlom v rodine býva v 
zimnom období hustá zeleninová polievka a ako hlavné jedlo sa podáva napríklad pečená zelenina – zemiaky, 
cvikla a tekvica hokkaido. Erika prekladá z angličtiny aj zo španielčiny. Pamätáte sa napríklad na seriál 
Esmeralda, ten, čo mal tak preveľa dielov? Áno, aj ona ho prekladala spolu s ďalšími dvoma hispanistami. 
„Spočiatku som uvažovala: Aké naivnosti to prekladám? Bolo to však po španielsky a chcela som si udržiavať aj 
španielčinu. V tom čase som bola na návšteve v nemocnici a počula som, ako sa rozprávajú sestričky, že seriál 
milujú. Pre ne to bol oddych po práci. Keď som povedala, že aj ja ho prekladám, zhŕkli sa okolo mňa a vypytovali 
sa, čo bude ďalej. Vtedy som si uvedomila, že aj táto práca má zmysel, keď si niekto pri jej výsledku oddýchne po 
náročnej šichte,“ zamýšľa sa Erika. 

NAČO „WOW“, KEĎ MÁME FÍHA 
Ako prekladateľka je veľmi zanietená pre rodný jazyk. Odborníkmi na slovenčinu sú aj manžel a syn Jakub. 

Erika vraví, že ak človek nemiluje slovenčinu a neovláda ju dokonale, nemôže dobre prekladať. Bola by šťastná, 
ak by sme v našom krásnom jazyku používali predovšetkým slovenské výrazy a nie slová zbytočne prevzaté z 
angličtiny alebo z češtiny. „Napríklad mnohí dnes vyjadrujú údiv anglickým slovom wow. Prečo? Načo? Veď 
máme nádherné citoslovcia ako íha, fíha, ojojój, pánajána či desať ďalších. Minule sme sa hrali s vnúčikom a on 
začal: ,W…‘ no potom povedal: ,Fíha!’ A tešil sa, že nám urobil radosť. Načo ,wow, standing ovation‘ či iné 
anglicizmy? My napríklad odušu tlieskame. A je jedno, či pri tom stojíme… Veď my, Slováci máme prekrásnu 
bohatú reč, ktorou sa dá vyjadriť úplne všetko!“ 

Foto: 
S manželom pri tréningu v spoločenských tancoch 
Knižky o tom, ako byť super ženou, by mohla písať aj sama 
Takto to vyzerá, keď si ide v zime do ľadovej vody otužiť telo 
Ale jej to pristane! Takto ju zvečnili pri tanci s názvom Rúcho 
A takto sa vie vyzvŕtať pri „fľaškovom tanci“ 

[Späť na obsah] 
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Prešovský učiteľ sa mal údajne nevhodne správať v prítomnosti žiakov, prešetruje ho teraz polícia. 
PREŠOV/HNILČÍK. Lyžiarsky výcvik prešovských školákov má dohru na polícii. Jeden z učiteľov mal údajne 

mať nevhodné sexuálne správanie v prítomnosti žiakov. Aktuálne už má vec v rukách polícia. 
Nielen lyže, ale aj… 
Žiaci jednej z prešovských základných škôl trávili posledné januárové dni na lyžiarskom výcviku v Hnilčíku na 

Spiši. Práve počas pobytu tam malo údajne dôjsť k nepochopiteľnému správaniu učiteľa, ktorý mal žiakov na 
starosti. 

Podľa prvotných informácií zo zdrojov blízkych deťom, ktoré sa výcviku zúčastnili, mal učiteľ navštevovať 
jednotlivé izby a počas toho sa sexuálne ukájať nad prítomnými žiakmi. Prípad už preverujú orgány činné v 
trestnom konaní. 



Riaditeľ: Bol to skúsený pedagóg 
Na škole, odkiaľ mal učiteľ pochádzať, sú zhrození. Riaditeľovi veľmi do reči nebolo. „Škola s poľutovaním 

prijala túto správu a hneď po oboznámení sa s touto správou podala trestné oznámenie. Vzhľadom na to, že je 
táto vec v štádiu vyšetrovania a preto, že je to citlivá téma, poprosil by som vás, aby sme uchránili hlavne deti od 
toho, aby neboli ony traumatizované. Chcem vyjadriť poľutovanie nad tým, čo sa stalo, verím, že sa to vyšetrí,“ 
uviedol pre médiá riaditeľ školy Jaroslav Bizub. 

S učiteľom podľa jeho slov problémy neboli. „Áno, je to učiteľ, ktorý je 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. Potvrdil, že aktuálne má učiteľ pozastavenú pedagogickú činnosť. 

Niektoré deti rodičia zobrali domov 
Kauza prepukla po tom, čo mali niektorí rodičia údajne dostať echo od svojich detí, že na výcviku sa niečo 

zvláštne deje. Na základe toho kontaktovali školu, tá podala na učiteľa trestné oznámenie. Pre niektoré deti sa tak 
výcvik skončil predčasne. 

„Niektorí rodičia si zobrali svoje deti,“ potvrdil riaditeľ. „Tí rodičia, čo boli oboznámení a chceli, aby žiaci 
pokračovali v kurze, tak v ňom pokračovali.“ Na pondelok majú už dohodnuté stretnutie so psychológmi, ktorí 
budú mať s deťmi sedenie. 

„Chceme a komunikovali sme ako škola s rodičmi hneď, ako sme sa dozvedeli o tomto incidente. Boli 
ústretoví, prijali naše podnety a kroky, ktoré sme urobili. Hovorím, nechajme, je to strašne čerstvé, nechajme to 
tak, aby sme to v pokoji mohli vyriešiť,“ tíšil emócie v piatok na poludnie nadriadený učiteľa, ktorý skončil v cele 
policajného zaistenia v Spišskej Novej Vsi. 

Obvinený zo zločinu 
Spišskonovovoveskí policajti rozbehli vo veci 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,“ 

informovala Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. Ako dodala, vzhľadom na citlivosť 
prípadu polícia bližšie informácie poskytovať nebude. 

Zneužiť mal 17 chlapcov 
Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v sobotu (26. 1.) dopoludnia rozhodoval o väzbe pre obvineného učiteľa. 

Súd rozhodol, že obvinený Michal (38) poputuje do väzby. Ten sa proti rozhodnutiu súdu odvolal. Učiteľ Michal sa 
mal údajne opiť a sexuálne zneužívať až 17 chlapcov, ktorí spali v izbách počas lyžiarskeho kurzu. Išlo o žiakov 
siedmeho ročníka jednej z prešovských základných škôl. Skutok sa mal stať vo štvrtok (24. 1.) 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 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. 
MÁRIA PIHULIČOVÁ MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 
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Prokurátor sa obával, že by ovplyvňoval svedkov. 
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 v 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 
Ako sme už informovali, učiteľ Michal sa mal opiť a sexuálne zneužívať až 17 chlapcov, ktorí spali v izbách 

počas lyžiarskeho kurzu. Išlo o žiakov siedmeho ročníka jednej z prešovských základných škôl. Skutok sa mal 
stať vo štvrtok 24. januára v ranných hodinách. Žiaci ihneď zavolali svojim rodičom, kolegovia prípad ohlásili na 
polícii. Obvinený učiteľ strávil dva dni v cele 

Súd rozhodol o väzbe 
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. 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Na východe bude už cestovanie prímestským autobusom výhodnejšie 
[29.01.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 5; SITA, JUDITA ČERMÁKOVÁ] 

 
 

Samosprávne kraje na východe sa dohodli na rovnakých tarifách aj zľavách. 
KOŠICE, PREŠOV. Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) sú o krok bližšie k 

zavedeniu integrovaného dopravného systému (IDS). 
Od 1. februára bude cestovné v prímestských autobusoch v oboch samosprávach jednotné a výhodnejšie. 

Kraje sa dohodli na rovnakých tarifách aj zľavách, informovala v stredu hovorkyňa KSK Anna Činčárová. 
Jedno euro 
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 jedno euro. Pri aktuálnom cenníku je to výhodné pri trasách dlhších ako 30 
kilometrov. „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," povedal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý). Dodal, že ide o 
rodinnú, nie skupinovú zľavu. To znamená, že sa nevzťahuje na školské výlety alebo exkurzie. 

Cena za prepravu batožiny a zvierat pri vzdialenosti do 50 kilometrov predstavuje 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). 

Ďalšie zľavy 
Od februára bude lacnejšie aj jednosmerné osobitné cestovné. Okrem občanov nad 70 rokov ho budú môcť 

využívať aj tehotné ženy a držitelia zlatej Jánskeho plakety. Tú dostávajú ženy po 30 a muži po 40 bezplatných 
odberoch krvi. 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. 

„Ak sa napríklad dôchodca, tehotná žena alebo zlatý darca krvi vyberú po 1. februári prímestským autobusom 
z Vyšného Nemeckého do Košíc, zaplatia len 40 centov. Podľa súčasnej tarify by to bolo 1,20 eura," uviedol 
Trnka. 

Čipové karty 
Cestujúcim, ktorí majú o nový typ zľavy záujem, sa stačí preukazovať čipovou kartou, ktorú vydá dopravca na 

základe jednorazového preukázania sa občianskym preukazom, tehotenskou knižkou, respektíve certifikátom o 
udelení zlatej Jánskeho plakety. 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. Elektronickú peňaženku čipovej karty od ktoréhokoľvek 
prímestského dopravcu možno použiť aj v mestských dopravách v Košiciach, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. 

Integrovaná doprava 
„Jednotné tarify v prímestskej autobusovej doprave sú prvým opatrením k vzniku integrovaného dopravného 

systému v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. V ďalšom kroku chceme zjednotiť podmienky pre vznik 
nároku na sociálne zľavy v rámci celého systému verejnej dopravy. Stanovíme jednotné vekové hranice, platné 
pre mestskú dopravu, autobusovú dopravu vo verejnom záujme aj železnice. Tým sa zjednotí celý tarifný systém 
železničnej, autobusovej aj mestskej dopravy," dodal Trnka. 

SITA, JUDITA ČERMÁKOVÁ 
foto: 
Cestovať prímestskou dopravou sa oplatí viac. 

[Späť na obsah] 

 
 



5. Kúpim rekreačný poukaz za 300 eur 
[29.01.2019; Plus jeden deň; AKTUÁLNE; s. 2; fd] 

 
 

Na novinku Andreja Danka zareagovali podnikavci +++ Jeden Slovák zverejnil inzerát: 
S týmto šéf SNS Andrej Danko zrejme nerátal! Rekreačné poukazy zaujali aj kšeftárov. Na internete sa objavil 

inzerát, v ktorom núkajú zaň 300 eur. 
Od januára si môžete od zamestnávateľa pýtať peniaze na dovolenku na Slovensku. Ročne môžete dostať 

275 eur, ktoré sú oslobodené od odvodov a dane z príjmu. Zdá sa, že 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, ktorého 
zadávateľ napísal, že je zo Spišskej Novej Vsi. Medzičasom už ponuku stiahol. Otázne je, ako by ich využil, 

keďže majú byť vydávané len na meno zamestnanca. 
Exminister práce Jozef Mihál hovorí, že dohliadať na to, kto a čo si za poukaz kupuje, majú zariadenia. 

„Nevylučujem, že táto diera je v zákone úmyselne,” vyjadril sa. Rekreačné poukazy sú povinné pre súkromné aj 
štátne firmy, ktoré majú 50 a viac zamestnancov. Pre menšie sú dobrovoľné. Zamestnávateľ preplatí 55 % 
nákladov na rekreáciu, maximálne vo výške 275 eur. Časť zamestnávateľov i ekonómovia ich kritizujú. Danko 
však systém obhajuje. „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 TA3. 

fd, FOTO: archív 
Foto: 
Zamestnanec môže získať až 275 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (29. január): Anglická Premier League aj Sagan 

v časovke 
[29.01.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/379309/sportove-udalosti-dna-29-januar-anglicka-premier-league-aj-sagan-v-
casovke/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL – 24. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
20:45 Arsenal FC – Cardiff City FC / ONLINE >> 
20:45 Fulham FC – Brighton & Hove Albion FC 
20:45 Huddersfield Town – Everton FC 
20:45 Wolverhampton Wanderers – West Ham United 
21:00 Manchester United – Burnley FC / ONLINE >> 
21:00 Newcastle United – Manchester City / ONLINE >> 
FUTBAL - ODVETNÝ ZÁPAS ŠTVRŤFINÁLE COPA DEL REY: 
21:30 Valencia CF - Getafe CF (prvý zápas 0:1) 
FUTBAL - ŠTVRŤFINÁLE COPPA ITALIA: 
20:45 AC Miláno - SSC Neapol / ONLINE >> 
FUTBAL – SEMIFINÁLE FRANCÚZSKEHO LIGOVÉHO POHÁRA: 
21:05 EA Guingamp - AS Monako FC 
FUTBAL – SEMIFINÁLE ÁZIJSKÉHO POHÁRA: 
15:00 Katar – Spojené Arabské Emiráty 
FUTBAL – PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
11:00 MFK Vítkovice – FK Poprad 
15:00 FK Mladá Boleslav – FC Hradec Králové 
15:00 Esbjerg fB - FC DAC 1904 Dunajská Streda 
HOKEJ – 53. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
18:30 HC Nové Zámky – HK Poprad / NAŽIVO >> 
HOKEJ – 44. KOLO I. SLOVENSKEJ LIGY: 
15:00 HC Nové Zámky B – HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Skalica – MHK Humenné 
18:00 HC Topoľčany – HK 95 Považská Bystrica 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – HK Martin 
18:00 HC Bratislava – HK Dukla Ingema Michalovce 
18:00 HC Prešov – HK Gladiators Trnava 

https://sport.aktuality.sk/c/379309/sportove-udalosti-dna-29-januar-anglicka-premier-league-aj-sagan-v-casovke/
https://sport.aktuality.sk/c/379309/sportove-udalosti-dna-29-januar-anglicka-premier-league-aj-sagan-v-casovke/


HOKEJ – ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
01:00 Philadelphia Flyers – Winnipeg Jets 
01:00 Pittsburgh Penguins – New Jersey Devils 
streda ráno: 
01:00 Boston Bruins – Winnipeg Jets 
01:00 New York Rangers – Philadelhpia Flyers 
01:00 Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres 
HOKEJ – KHL: 
13:30 HK Sibir Novosibirsk – HC Barys Astana 
15:00 Metallurg Magnitogorsk – SKA Petrohrad 
15:00 HC Salavat Julajev Ufa – Jokerit Helsinki 
17:30 Ak Bars Kazaň – Avtomobilist Jekaterinburg 
17:30 Neftechimik Nižnekamsk – HK Soči 
HOKEJ – 40. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC VERVA Litvínov – BK Mladá Boleslav 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Olomouc 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 
18:00 HC Kometa Brno – Piráti Chomutov 
18:00 Mountfield HK – HC Sparta Praha 
BASKETBAL – ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
01:00 Charlotte Hornets – New York Knicks 
01:00 Indiana Pacers – Golden State Warriors 
01:30 Boston Celtics – Brooklyn Nets 
02:00 Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 
04:30 Los Angeles Clippers – Atlanta Hawks 
streda ráno: 
01:00 Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 
01:00 Detroit Pistons – Milwaukee Bucks 
01:00 Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 
01:30 Brooklyn Nets – Chicago Bulls 
02:00 Houston Rockets – New Orleans Pelicans 
02:30 San Antonio Spurs – Phoenix Suns 
04:30 Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 
CYKLISTIKA - VUELTA A SAN JUAN: 
3. etapa - individuálna časovka Pocito - Pocito (12 km) 
ZIMNÉ ŠPORTY – ZJAZDOVÁ LYŽOVANIE: 
17:45 Svetový pohár – 1. kolo slalomu mužov (rakúsky Schladming) 
20:45 Svetový pohár – 2. kolo slalomu mužov (rakúsky Schladming) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Brankár FC Košice dal dva góly, oba z hry. Ale len na papieri 
[29.01.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22039877/brankar-fc-kosice-dal-dva-goly-oba-z-hry-ale-len-na-papieri.html 

 
 

Pripísali mu ich za hráčov, ktorí sú na skúške. 
KOŠICE. Krajská futbalová liga má za sebou úvodné kolá. 
Ide o zaujímavý projekt, určený pre tímy počnúc treťou ligou, na konci ktorého spoznáme držiteľa Pohára 

Košického samosprávneho kraja. 
Avšak netreba zabúdať, že stále ide v prvom rade o súčasť zimnej prípravy, hoci modernejšou a 

atraktívnejšou formou. 
V tejto časti roka sa mužstvami premelie množstvo hráčov na skúškach, a keďže KFL má dopodrobna 

rozpracovanú aj štatistickú stránku, ponúka jednu anomáliu. 
Devätnástku FC Košice vystužili legionári 
Tá sa naplno prejavila v nedeľňajšom zápase Haniska – FC Košice, hranom v Moldave. 
Za Košičanov v tejto súťaži nastupujú hráči z kategórie U19, napriek tomu sfúkli súpera hladko 6:0. 
Už do polčasu viedli rozdielom triedy, pričom druhý a tretí gól strelil v rozpätí štrnástich minút len 17-ročný 

brankár Matej Hudák. 
Navyše, oba z hry! 
Na prvý pohľad výnimočný jav, avšak skutočnosť na ihrisku bola iná. 
„Máme hráčov na skúške, ktorí nemajú ako byť zapísaní v systéme ISSF, pretože ešte nemajú platnú 

registračku. Rozhodcovia to riešia tak, že góly pripíšu brankárovi,“ vysvetlil kuriozitu tréner košickej devätnástky 
Rudolf Urban. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22039877/brankar-fc-kosice-dal-dva-goly-oba-z-hry-ale-len-na-papieri.html


Ten musel do zápisu o stretnutí uviesť v základnej jedenástke tri mená, ktoré v nej reálne nefigurovali, aby 
mohlo hrať trio skúšaných legionárov. 

Sú nimi Španiel Mikel Albisu, Ukrajinec Ivan Drozdov a Rus Alexej Šľakov. 
Práve prví dvaja menovaní boli strelcami gólov pripísaných brankárovi Hudákovi. 
„Ústne sme už s nimi dohodnutí. Albisu študuje v Košiciach, trénuje už aj s áčkom, ale vekovo je ešte 

dorastenec. Drozdov so Šľakovom boli na základe spolupráce s manažérom Emilom Kovarovičom pozvaní na 
tunajší novembrový kemp West Hamu. Zúčastnilo sa ho viacero chlapcov, vybrali sme si týchto dvoch. S tým, že 
takisto budú monitorovaní trénerom áčka Sovičom,“ prezradil ďalej Urban. 

Rudolf Urban o trénerstve: Zaujímavá práca 
FC Košice má smelé ambície na seniorskom poli, plánuje aj v kategórii staršieho dorastu útočiť na čelo 

tabuľky? 
V II. lige Východ mu v nadstavbe o postup patrí po jeseni druhá priečka, na vedúci Bardejov stráca tri body. 
Hoci na zreteli treba mať, že v mládežníckom futbale je pre účasť v najvyššej súťaži potrebný štatút Útvaru 

talentovanej mládeže a Futbalovej akadémie. 
„Samozrejme, hráme preto, aby sme vyhrávali. Hlavným cieľom je chlapcov čo najlepšie pripraviť k tomu, aby 

zvládli prechod do áčka. Keď sa teraz naskytla možnosť siahnuť po zahraničných hráčoch, rozhodli sme sa ju 
využiť, ale verím, že postupne budú dostávať priestor najmä hráči z našej akadémie,“ povedal Rudolf Urban. 

Jeho osobu netreba futbalovým fanúšikom zvlášť predstavovať. 
Šikovný technik má za sebou výraznú hráčsku minulosť, pôsobil v 1. FC Košice, Ružomberku, Interi 

Bratislava, legionárčil v Maďarsku, Česku i Poľsku, obliekol si na seba i reprezentačný dres Slovenska. 
Kopačky zavesil na klinec počas pôsobenia v Lokomotíve, kde ho limitovali zdravotné problémy a lekári mu 

odporúčali skončiť. 
Plynulo prešiel do roly trénera. 
„Bolo super, že som hneď dostal možnosť trénovať a mohol zostať pri futbale. Zatiaľ ma to baví a verím, že to 

tak bude pokračovať. Je to zaujímavá práca,“ pochvaľuje si v súčasnosti 38-ročný Košičan. 
So súhlasom materského klubu môžu hrať 
To, že hráči na skúške nie sú uvedení v zápise o stretnutí, je v súlade s pravidlami Krajskej futbalovej ligy. 
Vlastne, oni tam sú – v samostatnej kolónke. 
Tak to uvádzajú aj pokyny súťaže. 
Z nich citujeme: „Za príslušné družstvo môžu nastúpiť hráči zo súpisky daného klubu a maximálne traja hráči 

z iného klubu, ktorých majú na skúšku. Tých rozhodca uvedie v poslednej kolónke zápisu - poznámka - o stretnutí 
ešte pred stretnutím s poznámkou, že sa jedná o skúšaných hráčov a predložili súhlas materského klubu. Štart 
takýchto hráčov je možný u regionálnych klubov len v základnej skupine a u klubov z oblastných zväzov len do 
štvrťfinále (vrátane).“ 

Podľa predstaviteľov Východoslovenského futbalového zväzu je dosiahnutie súladu medzi reálnym stavom na 
ihrisku a v zápise najmä programátorská záležitosť, ktorá by pre budúce ročníky súťaže mohla byť upravená. 

(dd) 
Výsledky 3. kola KFL 
Skupina Moldava 1: Košická Nová Ves – Medzev 0:1, Perín – Bidovce 4:1, Ťahanovce – Budimír 4:3. 
Skupina Moldava 2: Čečejovce – Geča 2:4, Poproč – Malá Ida 3:2, Haniska – FC Košice 0:6. 
Skupina Michalovce: Lastomír – Petrovce nad Uhom 2:1, Strážske – Nacina Vs 2:4, Veľké Revištia - 

Sobrance 1:1, Topoľany – Vinné 5:3. 
Skupina Sátoraljaúhely: Malý Horeš – Streda nad Bodrogom 3:4, Michaľany – Veľké Kapušany 0:6, Čičarovce 

– Krišovská Liesková 2:2. 
Skupina Trebišov: Čaňa – Kráľovský Chlmec 2:0, Zemplínska Teplic – Ždaňa 2:6, Pavlovce nad Uhom – 

Kalša 4:1. 
Skupina Spišská Nová Ves: Olcnava – Harichovce 2:1, Rudňany – Hrabušice 1:1. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Gladiátori už sa chystajú na boj o záchranu 
[28.01.2019; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 36; (STC)] 

 
 

HOKEJ 
Záver základnej časti prvej hokejovej ligy trnavským hokejistom nevychádza. 
41. KOLO 
Trnava - Skalica 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) 
* Góly: 60. Valo - 17. Okoličány, 25. Štumpf, 36. Jurák, 54. Dufek. 
* Vylúčení: 2:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 38:34. Divákov: 129. 
* TRNAVA: Brucháč - Poláček, Klein, Burian, Štepanovský, Poldruhák, Mrázik, Housa, Mikeš - Mrava, Klema, 

Szalay - Hudec, Valo, Hrbáčik - Lukačovič, Ševčík, Kamenický - Olša, Lavrenov, Lindemann. 
* Ostatné výsledky 41. kola: Topoľčany-Dubnica 2:8 (2:3, 0:4, 0:1), Michalovce-Spišská Nová Ves 3:0 (0:0, 

1:0, 2:0), Humenné - HC Bratislava 5:2 (0:0, 4:0, 1:2), Martin - Nové Zámky B 18:1 (4:0, 9:1, 5:0), Považská 
Bystrica - Prešov 4:3 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0). 



42. KOLO 
Spišská Nová Ves - Trnava 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) 

* Góly: 25. Novák, 32. Zekucia, 60. Gerasimov - 25. Valo, 36. Kamenický. 
* Vylúčení: 8:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 50:30. Divákov: 287. 
* TRNAVA: Košút - Klein, Mrázik, Štepanovský, Poldruhák, Kuna, Mihalko, Housa-Mrava, Klema, Kamenický - 

Hudec, Valo, Ševčík - Lukačovič, Lavrenov, Olša - Mikeš, Lindeman, Grell. 
* Ostatné výsledky 42. kola: Skalica - Topoľčany 5:2 (1:1, 4:1, 0:0), Dubnica - Humenné 5:2 (2:1, 1:0, 2:1), HC 

Bratislava - Považská Bystrica 3:2 (1:0, 1:1, 1:1), Prešov-Martin 0:3 (0:1, 0:1, 0:1), Michalovce - Nové Zámky B 
9:0 (3:0, 4:0, 2:0). 

43. KOLO 
Trnava - Nové Zámky B skončil po našej uzávierke. 
Tabuľka: 
1. Michalovce 2. Martin 3. Dubnica 4. Topoľčany 5. Skalica 6. Bratislava 7. Humenné 8. Spiš. N. Ves 9. P. 

Bystrica 10. Trnava 11. Prešov 12. N. Zámky B 43 35 43 27 43 28 43 23 43 23 43 20 43 21 43 17 43 15 43 9 43 5 
43 1 2 4 1 8 6 3 1 3 5 1 1 0 2 2 2 2 4 5 6 4 4 2 1 0 4 10 12 10 10 15 15 19 19 31 36 42 245:82 225:116 197:112 
179:107 192:112 159:130 188:130 133:143 137:144 112:197 101:211 47:430 111 91 88 87 85 71 68 58 56 31 18 
3 

* Program Trnavy - 44. kolo, 29. januára o 18.00 hod.: Prešov - Trnava. 
FACEBOOK/ HKTRNAVA 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Z Prievidze prišli Patrioti len s bodom. Doma však Spišiakom nedali šancu 
[28.01.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 44; BK;IP;SBL] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
Patrioti sa v strede týždňa predstavili na palubovke v Prievidzi, kde sa im tradične nedarí. Túto zlú sériu sa im 

ani tentoraz nepodarilo pretrhnúť. V sobotu si však doma napravili chuť proti Spišiakom. Najbližšie sa Levice 
doma predstavia až 6. februára proti Osijeku. 

24. kolo 
BC Prievidza - BK Levickí Patrioti 68:56 (18:18, 19:12, 12:16, 19:10) 
Oba celky predvádzali od úvodnej minúty solídnu obranu, preto aj skóre pribúdalo pomalším tempom. Hralo 

sa veľa pod košom, domácich ťahal Johnson, Levičanov Gačeša. Prievidza si vytvorila mierny náskok - 13:8, ale 
Patrioti ihneď kontrovali šnúrou siedmich bodov za sebou. Taktický súboj priniesol po prvej štvrtine stav 
vyrovnaný - 18:18. Druhú časť nezačali „žlto-zelení“ ideálne, takmer päť minút neskórovali, ale dobré bolo, že ich 
súper si nedokázal vytvoriť väčší trhák. Doťahovanie manka stálo veľa síl, po 20 minútach prehrávali zverenci 
trénera Tea Hojča 30:37. 

Hneď po prestávke odštartovala Prievidza šnúrou 8:0, Patrioti sa však týmto nástupom nenechali zastrašiť. 
Odpovedali takmer rovnakou mincou - 7:0, vďaka čomu sa stále držali v zápase. Postupné zlepšovanie herného 
prejavu sa odrazilo aj na tom, že manko začalo postupne klesať. Niečo vyše dvoch minút pred koncom tretej 
štvrtiny to bolo už len o jednej trojke - 44:47. S pribúdajúcim časom sa pritvrdilo, pridalo sa na intenzite súbojov a 
záverečná časť tak sľubovala ešte dramatické rozuzlenie. Levice prehrávali pred týmto herným úsekom 46:49. 
Lenže Patriotom absolútne nevyšiel začiatok štvrtej 10-minútovky, dve trojky Derksena a Glasgowa znamenali 
opäť nárast manka do dvojcifernej hodnoty. Nič nezmenil ani záverečný nápor, Prievidza si už nenechala ujsť 
výhru z rúk. Čierna séria Levíc v Niké aréne tak aj naďalej pokračuje, tentoraz tam prehrali 56:68. 

* Prievidza: Derksen 22, Johnson 13, Glasgow 11, Jones 8, Körner 4 (Zorvan 4, Jašš 3, Bakič 2, Rostampour 
1, Mokráň 0). Levice: Gačeša 18, Benjamin a Tomič po 10, Bojanovský 4, Žiak 2 (Alexander 8, S. Davis a 
Krajčovič 2). TH: 6/4 - 13/12, Fauly: 18 - 12, Trojky: 8 - 4, Rozhodovali: Ženiš, Doušek, Bara. 

Povedali po zápase: 
Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Bol to pre nás ťažký zápas, ale zároveň aj veľká výhra, pretože sme hrali 

proti minuloročnému majstrovi a proti druhému tímu v tabuľke. Vyhrali sme doma s Levicami, vyhrali sme v 
Komárne, čo sú pre nás vzácne výhry. Ideme krok po kroku, od zápasu k zápasu. Som spokojný s tímovým 
duchom. Mali sme problémy aj so zranením Mareka Jašša, ktorý sa zachoval ako správny kapitán a nechal na 
ihrisku srdce.“ 

Delvon Johnson, hráč Prievidze: „Bol to dobrý zápas. Je to pre nás veľká výhra. Smerujeme správnym 
smerom, ktorého sa treba držať.“ 

Teo Hojč, tréner Levíc: „Gratulujem Prievidzi k zaslúženej výhre. Ťažko vyhrať zápas, keď Prievidza mala 43 
doskokov a my 26, čo je veľký rozdiel a v basketbale je doskakovanie veľmi dôležité. Keď sme mali šancu sa 
priblížiť, tak nám odskočili a lídri Prievidze zobrali zápas do svojich rúk. Ideme ďalej.“ 

Boris Bojanovský, hráč Levíc: „Začali sme zle v obrane, čo sa následne odzrkadlilo v útoku, kde sme hrali 
staticky, neposúvali sme si loptu. Bohužiaľ ťahalo sa to s nami celý zápas.“ 

* Ostatné výsledky 24. kola: Svit - Inter Bratislava 72:85, Spišská Nová Ves - Komárno 105:100, Žilina - 

Lučenec 84:67. Handlová mala voľno. 
25. kolo 



BK Levickí Patrioti - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:76 

(22:21, 23:20, 31:16, 19:19) 
„Žlto-zelení“ mali sebavedomý vstup do stretnutia, od začiatku pracovali vzorne v obrane a v útoku, čo im 

prinieslo vedenie 12:3. Po šiestich minútach bolo dokonca 16:6, na čo už hostia zareagovali oddychovým časom. 
Po ňom sa Spišiaci prebrali, hlavne Juríček sa staral o veľký prísun bodov. Aj jeho zásluhou sa dokázal so 
spoluhráčmi vrátiť späť do zápasu. Posledné slovo mal v prvej štvrtine Krajňák, ktorý upravoval na 21:22 z 
pohľadu hostí. Hneď na začiatku druhej časti poslal Belardo Spišskú Novú Ves trojkou do vedenia, ale Patrioti si 

okamžite zobrali požičané. Vrátili sa späť ku svoj hre a ich náskok opäť rástol. Lenže sa zopakoval rovnaký 
scenár, na levický trhák dokázal totiž súper adekvátne reagovať. Aj preto po 20 minútach svietilo na tabuli 45:41 
pre domácich. 

Levice si nenechali ujsť ani začiatok tretej štvrtiny, o dobrú súhru sa staralo hlavne americké duo Benjamin a 
Davis. Podstatný rozdiel prišiel v defenzíve, kde svojho súpera už nepustili k výraznejšiemu náporu. Odrážalo sa 
to aj na skóre, šnúra 9:0 priniesla po dlhom čase dvojciferné vedenie. To dokázalo narásť pred poslednou 
periódou až na 19 bodov - 76:57. Hostia sa už nezmohli na žiaden výraznejší odpor, naopak domáci začali hrať 
vo veľkom pohode a aj svojich priaznivcov tešili exhibičnými kúskami. Skóre utešene rástlo, so záverečným 
klaksónom sa zastavilo na 95:76 v prospech „žlto-zelených“. 

* Levice: S. Davis 26, Benjamin 16, Žiak 9, Bojanovský 6, Krajčovič 2 (Bachan a Tomič po 11, Gačeša 8, 
Alexander 6, Adámik 0). 

Spišská Nová Ves: Juríček 22, Belardo 12, Rocca 11, Florveus 10, Presutti 4 (Vraneš 8, Majerčák 5, Krajňák 

2, Židzik 2, Antoni 0). 
TH: 31/23 - 17/12, Fauly: 19 - 29, Trojky: 4 - 8, Rozhodovali: Margala, Lamoš, Hudec, 1250 divákov. 
Povedali po zápase: 
Teo Hojč, tréner Levíc: „Nebol som spokojný s našou obranou v prvom polčase. Dovolili sme Spišskej Novej 

Vsi dať priveľké množstvo bodov. Kľúčom bola zmena v tomto smere. Urobili sme určité zmeny v našom 

systéme, začali sme sa sústrediť na to, aby sme zastavili Juríčka. V prvom polčase hral veľmi dobre, dal 16 
bodov. Súper mal aj šesť trojok, preto bolo potrebné zastaviť tieto dva aspekty, čo sa nám aj podarilo. To bol 
jeden z dôvodov, prečo sme v druhom polčase hrali lepšie. Viac sme sa uvoľnili v útoku, dali sme veľa bodov, aj 
keď otvorené strely nám nepadali. O to sa nebojím, pretože tie strely začnú padať. Dôležité je, aby sme si tieto 
pozície vytvárali. Toto víťazstvo sme potrebovali. Dúfam, že sa vrátime späť. Keď otvorené strely začnú padať a 
viacero hráčov sa bude cítiť dobre, ako bolo v tomto zápase, napríklad Davis, tak budeme ešte silnejší.“ 

Martin Bachan, hráč Levíc: „Celý prvý polčas bol taký rozpačitý, hrali sme veľmi zlú obranu a Spišská Nová 
Ves sa držala na štyroch bodoch. V druhom polčase sme to našťastie dokázali stabilizovať v obrane. Darilo sa 

nám premieňať aj otvorené strely, ktoré sme si vypracovali a tiež sme dávali body z protiútokov. Zápas sme 
dotiahli do víťazného konca.“ 

Georgios Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: „Myslím si, že stretnutia sa skončilo v tretej štvrtine. Od úvodu 

zápasu sme odvádzali dobrú robotu. Som toho názoru, že sme si nezaslúžili prehrať 19-bodovým rozdielom. V 
tretej štvrtine získali Levice mnoho doskokov, z toho išli do protiútokov a získali tiež mnoho faulov. Rozdiel bol v 
tom, že Levice mali o 15 trestných hodov a o dvanásť doskočených lôpt viac. My musíme pokračovať. Gratulujem 
Leviciam k výhre. Nezaslúžili sme si takto prehrať, pretože sme bojovali.“ 

John Florveus, hráč Spišskej Novej Vsi: „Bol to náročný zápas, hrali sme proti tímu, ktoré podporuje výborné 

publikum. V druhom polčase sme sa mierne trápili. Hrali sme tvrdo, chalani vydali zo seba všetko, čo v nich bolo, 
ale proti silným Leviciam to nestačilo. Vrátime sa však na tréningy, urobíme korektúry a mierne poupravíme náš 
zápasový plán.“ 

* Ostatné výsledky 25. kola: Inter Bratislava - Prievidza 79:66, Handlová - Svit 98:92, Komárno - Žilina 102:65. 
Lučenec mal voľno. 

* Program 26. kola: 30. 1. o 18.00 h Žilina - Levice, 1. 2. o 18.00 h Svit - Prievidza, 2. 2. o 18.00 h Handlová - 
Lučenec, Spišská Nová Ves - Inter Bratislava. Komárno má voľno. 

1. Inter 2. Levice 3. Svit 4. Prievidza 5. Žilina 6. Komárno 7. Spiš. N. Ves 8. Handlová 9. Lučenec 22 18 23 16 
22 14 22 12 22 12 23 10 22 8 22 8 22 2 4 7 8 10 10 13 14 14 20 1826:1450 1905:1718 1823:1747 1686:1611 
1776:1771 1845:1870 1832:1965 1663:1844 1543:1923 40 39 36 34 34 33 30 30 24 

Davis (pri lopte) proti Spišiakom strelecky vynikol, keď si na svoje konto pripísal 26 bodov. LUKÁŠ DROPPAN 
[Späť na obsah] 

 
 

10. MHC zdolal tabuľkových susedov zhodným skóre 
[28.01.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 46; ROMAN GULIŠ] 

 
 

HOKEJ 
Dve tesné víťazstvá hokejistov MHC znamenajú, že si Novozámčania upevnili šiestu priečku. 
Tipsportliga 46. kolo 
MHC Nové Zámky - HK Nitra 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) 
Krajské derby tentokrát aj tabuľkových susedov začalo pred skvelou kulisou vo veľmi dobrom tempe. V úvode 

sa Lantoši dostal cez domácu obranu a jeho bekhend skončil na tyčke. Na opačnej strane dorážal dobrú 
Urbanovu strelu Bajtek, ale gól z toho nebol. V 8. minúte sa dostal do sľubného brejku Pospíšil, ale jeho zámer 



Šimboch vystihol. Puk dostali ako prví do brány Nitrania po tečovanej Morrisonovej strele, ale gól bol dosiahnutý 
vysokou hokejkou, takže neplatil. HOstia boli blízko ku gólu aj pri svojej presilovke, ale Scheidlov pokus zastavil 
ešte pred bránkovou čiarou Kristín a na domácom brankárovi si vylámali zuby aj Hrušík s Lantošim. 

Aj v prostrednej časti hry sa hral rýchly hokej, hra sa prelievala zo strany na stranu a rodili sa aj šance, takže 
sa bolo na čo pozerať. Domácich mohol poslať do vedenia Šimun, ale zblízka nezužitkoval prihrávku spoza 
brány. Na opačnej strane pohrozil pri vlastnom oslabení Scheidl. Novozámčania mohli otvoriť skóre pri svojej 
presilovke, ale Zbořilovu prihrávku Fábry z prvej do siete neposlal. Dobré príležitosti mali oba celky aj v ďalších 
minútach tejto časti hry, ale brankári boli na svojich miestach. 

Góly nepriniesla ani prvá polovica tretej tretiny. Domáci fanúšikovia sa dočkali v 51. minúte, keď sa pri 
presilovke po buly zmocnil puku Zbořil a z pravého kruhu prestrelil Šimbocha. Novozámčanov vedúci gól 
povzbudil a o necelé dve minúty sa radovali znova, keď si Henrich Ručkay po vniknutí do útočného pásma 
rutinérsky počkal na vhodný moment a poslal puk do siete - 2:0. Hostia sa v závere rozhodli pre hru bez brankára 
a dokázali zápas zdramatizovať, keď sa z presadil Buček. Posledné sekundy boli v znamení bránenia tesného 
vedenia zo strany domácich, čo sa im napokon aj podarilo. 

* Góly a asistencie: 51. Zbořil (Zaťko, Jurík), 53. Ručkay (Zbořil) - 59. Buček (Bortňák). Rozhodovali:Snášel, 
Valach - Tvrdoň, Výleta. Vylúčenia: 5:7, navyše: Ručkay (Nové Zámky) 5+DKZ za seknutie.Využitie: 1:0. V 
oslabení: 0:0. Diváci: 1769. Strely na bránu: 24:37. 

MHC N. ZÁMKY: Kristín - Hain, Zaťko, Ordzovenský, Novák, Hatala, Kudla, Slávik, Henderson - Ručkay, 
Zbořil, Jurík - Bajtek, Urban, Šimun - Pospíšil, Hruška, Štrauch - Rogoň, Fábry, Ondrušek. 

HK NITRA: Šimboch - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, Versteeg, Pupák, Rais, Sloboda - Blackwater, M. 
Slovák, Lantoši - Fominych, Kerbashian, Scheidl - Rapáč, Bortňák, Buček - Hrušík, Čaládi, Pätoprstý. 

Hlasy po stretnutí 
Milan Jančuška, tréner Nových Zámkov: „Bolo to typické derby, bojovalo sa o každý meter ľadu, hralo sa hore-

dole. Bolo veľa vylúčených, hralo sa veľa presiloviek, oslaboviek. Náš brankár Kristín chytal veľmi dobre a bolo 
jasné, že jeden gól rozhodne. Som veľmi rád, že sme ho dali v presilovej hre, potom sme dali aj druhý a udržali 
sme víťazstvo. Bola veľmi dobrá kulisa a tešíme sa z víťazstva.“ 

Andrej Kmeč, asistent trénera Nitry: „Zápas sa hral v dobrom tempe pred dobrou kulisou. Bol to taký klasický 
zápas s Novými Zámkami. Súper hral jednoduchý hokej, hrali to cez mantinel, my sme tie nahodené puky zbierali. 
Zvládali sme to, dnes to bolo o jednom góle. Nové Zámky dali gól v presilovke, potom pridali druhý. My sme tiež 
mali šance na viac ako jeden gól, no v niektorých situáciách to zbytočne komplikujeme. Chýba tam jednoduchosť 
a priamočiarosť a tieto detaily rozhodli o tom, že dnes vyhrali Nové Zámky.“ 

* Ostatné výsledky: Poprad - MAC 3:2 pp., B. Bystrica - Trenčín 2:1 pp., Detva - Košice 4:2, DVTK - Žilina 6:4, 
L. Mikuláš - Zvolen 0:3. 

44. kolo 
Dukla Trenčín - MHC Nové Zámky 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) 
V takzvanom ‘šesťbodovom’ zápase začali lepšie hostia. Pri signalizovanom vylúčení vypálil spoza 

Radjenoviča Urban a trafil horný roh Valentovej bránky. Trenčania následne prežili oslabenie o jedného hráča, ale 
do hry sa následne vďaka pozornej obrane hostí nevedeli dostať. V 12. minúte mohol vyrovnať Radivojevič, jeho 
strela z otočky však našla iba chránič Kristína. Štyri minúty pred koncom prvej tretiny zostal na chvíľku nepokrytý 
pred bránkoviskom Ölvecký, bol však už príliš blízko brankára, aby mohol puk usmerniť do siete. 

Trenčania vyrovnali krátko po začiatku druhej časti hry. Ölveckého nastrelený puk sa odrazil od betónu k 
Radivojevičovi a ten na dvakrát prekonal Kristína. O 3 minúty sa „vojaci“ mohli dostať do vedenia. V presilovej hre 
vyšachovali brániacu sa štvoricu, ale Sojčíkovo zakončenie skončilo iba na tele hosťujúceho brankára. Šance 
hostí prišli tesne pred polovicou stretnutia, so strelami Kudlu a následne aj Hatalu si však Valent porad il. Na 
opačnej strane klziska predviedol v početnej výhode peknú akciu Radjenovič. Prihral Heclovi, ale ten bol tiesnený 
a presne nezakončil. V 38. minúte sa uvoľnil Urban, jeho strelu Valent vyrazil pred Bajteka, ten však v 
stopercentnej šanci neuspel, keď ho domáci brankár vychytal. V 39. minúte však už bol prikrátky na zakončenie 
Rogoňa. 

Na začiatku poslednej tretiny mohlo byť s vojakmi ešte horšie. Vyrazená strela sa dostal k Fábrymu, ten 
vypálil spomedzi kruhov, ale Valent si pripísal úspešný zákrok. Trenčanom sa v záverečnej časti hry vôbec 
nedarilo a v 50. minúte mohol nakloniť misky váh na stranu hostí výrazným spôsobom Štrauch, ktorý sa po 
nedorozumení obrancov rútil sám na brankára, zakončenie ponad betón mu však nevyšlo. Šesť minút pred 
naplnením riadneho hracieho času mohol skóre dorovnať Radivojevič, ale jeho pokus sa skončil na Kristínovej 
hrudi. Záverečná snaha Trenčanov už gól nepriniesla, a tak si hostia odviezli všetky body. 

* Góly a asistencie: 21. Radivojevič (Ölvecký, Starosta) - 2. Urban (Šimun, Bajtek), 39. Rogoň (M.Novák, 
Ordzovenský). Rozhodovali: Jonák, Goga - Frimmel, Durmis. Vylúčenia: 5:4 na 2 min.. Využitie: 0:0. V oslabení: 
0:0. Diváci: 2886. Strely na bránu: 31:29. 

MHC: M.Kristín - Hain, Zaťko, Ordzovenský, M.Novák, Hatala, Kudla, Slávik, Henderson - H.Ručkay, Zbořil, 
J.Jurík - Bajtek, T.Urban, Šimun - T.Pospíšil, R.Hruška, Štrauch- Rogoň, Fábry, Jakúbek. 

1. LIGA 
41.kolo 
MHC Martin - MHC Nové Zámky B 18:1 (4:0, 9:1, 5:0) 
* Góly: Jurásek 4, Markovič 3, Paulíny 2, Pokrivčák, Brveník, Pacalaj, Želíska, Tabaček, Poliaček, 

Langhammer, Rusina, Direr - Murashov. 
MHC B : Výžinkár (Glosár) - Štefánik, Kudrna, Murashov, Danilov, Ryšavý - Evdokimov, Židuljak, Kucsera, 

Vörös, Hariš - Prochaczka, Šimko, Dobrotina, Maroš. 



* Ostatné výsledky: Považská Bystrica - Prešov 4:3 pp., Humenné - Bratislava 5:2, Michalovce - Spišská 
Nová Ves 3:0, Trnava - Skalica 1:4, Topoľčany - Dubnica 2:8. 

9.kolo 
Michalovce - MHC Nové Zámky B 9:0 (3:0, 4:0, 2:0) 
* Góly: Roth 3, Toma 2, Gavrík, Linet, Gi* Ostatné výsledky: B. Bystrica - Poprad 3:2, Nitra . Detva 8:2, Žilina - 

Zvolen 0:5, MAC - DVTK 0:2, L. Mikuláš - Košice 1:2. 
MHC B: Glosár - Mihalčin, Kudrna, Murashov, Danilov, Maros - Procháczka, Šimko, Kucsera, Vörös, Hariš - 

Marček, Otruba. 
43. kolo 
Trnava - N. Zámky B 6:1 (2:1, 2:0, 2:0) (RG) 
Pred brankárom Šimbochom sa snaží presadiť útočník MHC Tomáš Pospíšil (10). Zsolt Geleta 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Dvakrát nastrieľali stovku, vyhrali však iba jedenkrát 
[28.01.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 47; (RG)] 

 
 

BASKETBAL 
Komárno odohralo na Spiši zápas, v ktorom padlo rekordných 205 bodov, doma si poradilo so Žilinou. 
EUROVIA SBL 
24.kolo 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Rieker Com-Therm Komárno 105:100 (23:28, 32:23, 17:21, 33:28) 

Komárno začalo trojkou Jankoviča a v polovici šiestej minúty vyhrávalo po koši Hlivíka až desaťbodovým 
rozdielom. Potom však akoby hostia odišli z palubovky a snaživým domácim sa za dve minúty podarilo svoju 
stratu zlikvidovať, keď zaznamenali desať bodov po sebe. MBK zapol na vyššie obrátky a polčas vyhral o päť 
bodov. 

Druhá štvrtina vyznela jasne pre domácich. Komárno zlyhávalo najmä v obrane a tak na veľkú prestávku sa 
šlo už za trojbodového vedenia Spišiakov. 

V prvej polovici tretej štvrtiny si domáci udržiavali tesný náskok, tá druhá však patrila hosťom. Posledné slovo 
mal však v tejto časti hry domáci Krajňák, ktorý vyrovnal na 72:72 a začínalo sa odznova. 

V záverečnej štvrtine prejavili domáci väčšiu vôľu po víťazstve, čo sa napokon ukázalo byť rozhodujúce. 
* TH: 30/22 - 16/15, Fauly: 19 - 24, Trojky: 11 - 13, Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Životský. 
Komárno: Delič 26, Brooks 23, Jankovič 20, Miloševič 16, O’Reilly 6 (Goodman 7, Hlivák 2, Stojanov 0) 
Povedal po zápase 
Saša Jankovič, hráč Komárna: „Nedodržiavali sme pokyny trénera, v tíme nebol ani jeden hráč, ktorý by sa 

pobil o výhru, na čele so mnou, ako s najstarším. Dostať v Spišskej Novej Vsi 55 bodov za polčas a celkovo 

105, je pri všetkej úcte k domácim, pre nás veľkou hanbou. Zlyhali sme v obrane, ani náš výkon v útoku sa nedá 
akceptovať. Všetko dobré, čo sme za posledné týždne urobili, sme akoby zahodili za hlavu, teraz sa musíme 
zomknúť a opäť podávať lepšie výkony.“ 

* Ostatné výsledky: Svit - Inter 72:85, Prievidza - Levice 68:56, Žilina - Lučenec 84:67. 
25. kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno - PP & TV RAJ Žilina 102:65 (21:17, 31:16, 31:18, 19:14) 
Komárno začalo zápas s veľkou vervou, ale súper v prvej štvrtine ešte odolával. V polovici šiestej minúty 

vyrovnával Merešš na 11:11 a na konci prvej štvrtiny bol náskok domácich iba štvorbodový. 
Základ k vysokému víťazstvu položili domáci v druhej štvrtine. V nej dominovali vo všetkých herných 

činnostiach a na veľkú prestávku bol ich náskok už viac ako sľubný. 
Po zmene strán sa zápas prakticky už iba dohrával. Komárno naďalej diktovalo tempo hry a za podpory 

svojich fanúšikov neustále zvyšovalo svoj náskok a nakoniec padlaaj populárna stovka. 
* TH: 22/16 - 19/15, Fauly: 21 - 19, Trojky: 12 - 2, Rozhodovali: Ženiš, Turčin, Kurpaš 
Komárno: Brooks 18, Delič a O’Reilly po 16, Miloševič 12, Jankovič 11 (Goodman 15, Hlivák a Hunter po 4, 

Kürthy 3, Bolek 2, Stojanov 1, Marchyn 0) 
Povedali po zápase 
Miljan Čurovič, tréner Komárna: „Ďakujem našim fanúšikom za fantastickú podporu, som rád, že chlapci 

odohrali kvalitný zápas a že sme vyzerali ako jeden tím a kolektív.“ 
Dalibor Hlivák, hráč Komárna: „Myslím si, že sme zápas začali presne tak, ako sme si pred stretnutím 

povedali. Mali sme veľkú energiu a sebavedomie, posúvali sme si dobre loptu, na ihrisku bolo vidieť, že tam bol 
jeden kolektív, ktorý bojoval jeden za druhého. Hrali sme presne tak, ako sme chceli.“ 

* Ostatné výsledky: Handlová - Svit 98:92, Levice - Spišská Nová Ves 95:76, Inter - Prievidza 79:66, Lučenec 

mal voľno. 
Tabuľka 1.Inter 2.Levice 3. Svit 4. Prievidza 5. Žilina 6. Komárno 7.SNV 8. Handlová 9. Lučenec 4 7 8 10 10 

13 14 14 22 18 23 16 22 14 22 12 22 12 23 10 22 8 22 8 22 2 20 1826:1450 1905:1718 1823:1747 1686:1611 
1776:1771 1845:1870 1832:1965 1663:1844 1543:1923 40 39 36 34 34 33 30 30 24 * Program 26. kola: 30.1. 
Žilina - Levice, 1.2. Svit - Prievidza, 2.2. Handlová - Lučenec, Spišská Nová Ves - Inter. Komárno má voľno. 

Takmer všetci hráči pod košom a lopta už v ňom. Karo Scholtz 



[Späť na obsah] 

 
 

12. Rozhodovať o sezóne aj tak bude play - off 
[28.01.2019; Naše novosti; Naše Novosti; s. 48; (RG;zdroj:basketliga.sk)] 

 
 

BASKETBAL 
V stredajšom zápase na Spiši, ktorý bol čo do počtubodovv jednom zápase (padlo ich 205) rekordnýv 

aktuálnejlige, ťahali Komárňania za kratší koniec. 
„Obuvníci“ pri tom začali na Spiši výborne, štyrmi trojkami zo štyroch pokusov hneď viedli 12:4. Celkovo sa 

však Komárno, ako keby vrátilo na palubovkách súperov do starých koľají. Vonku vyhralo v celej sezóne len tri 
zápasy. Viac ako 100 bodov obdržali zverenci trénera Miljana Čuroviča v tejto sezóne premiérovo. 

„Naša obrana bola veľmi mäkká. Nedodržali sme pokyny, na ktorých sme sa dohodli. V prvom polčase sme 
dostali 55 bodov, čo sa nemôže stávať ani s lepšie postavenými družstvami, ako je Spišská Nová Ves. Neudržali 

sme náš 10-bodový náskok zo začiatku zápasu, dosť rýchlo sa domáci na nás dotiahli. Potom už bolo ťažké sa s 
nimi naháňať v streleckých pretekoch. Chyba bola, že sme im nevnútili náš štýl hry, skôr oni diktovali tempo 
duelu. Aj preto sme prehrali,“ zamyslel sa skúsený krídelník MBK Saša Jankovič.Komárno sa stále nevie 
dopracovať k dlhšej sérii výhier, maximum sú dve za sebou. Najmä po víťazstve nad úradujúcim majstrom a na 
Pasienkoch nad vedúcim Interom, boli očakávania väčšie. Výsledkom sú však ďalšie dve prehry, doma s 
Prievidzou a na Spiši. Práve ďalšia strata bodov môže byť v konečnom meraní kľúčová, práve Spišská Nová Ves 

si totiž brúsi zuby na šiestu pozíciu, ktorú aktuálne okupujú „obuvníci“. 
„V niektorých zápasoch sa nám nedarí dodržať to, na čom sa dohodneme. Prehry samozrejme mrzia. 

Rozhodovať o sezóne sa však bude v play off. Pracujeme na sebe, snažíme sa zlepšovať. Verím, že my budeme 
tímom, ktorému sa každý bude chcieť vo vyraďovacej časti vyhnúť. Radšej nech hráme dobre vo vyraďovačke, 
ako počas základnej časti. Play off je najdôležitejšie. Nerozmýšľame ani veľmi nad súpermi, ale skôr nad tým, aby 
sme boli v správny čas v najlepšej možnej forme,“ uzatvoril Jankovič. 

Saša Jankovič. FOTO:KSCH 
[Späť na obsah] 

 
 

13. FLORBAL - EXTRALIGA MUŽOV 
[28.01.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 42; JOZEF MIHALA] 

 
 

1.FBC Trenčín - Záh. Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) 
Góly 1. FBC: Mitucha 2, Kollár, Virga, Masár 
Prešov - AS Trenčín 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) 
Góly AS: Baroš 2, Pet. Heleš, Kusenda, Matejka, Kováč, Machara 
Ostatné výsledky: ATU Košice - Snipers Bratislava 5:6 pp, Hurikán Bratislava - Florko Košice 4:7, Žilina - 

Spišská Nová Ves 9:6, Lido Bratislava - Nižná 6:11. 

1. Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44 
2. Záh. Bystrica17 14 0 1 2 125:76 43 
3. ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35 
4. Lido BA 17 11 1 0 5 107:87 35 
5. Florko KE 17 11 1 0 5 121:84 35 
6. Snipers BA 17 7 2 0 8 112:122 25 
7. 1.FBC Trenčín17 6 2 2 7 114:101 24 
8. AS Trenčín 17 7 1 1 8 101:95 24 
9. Žilina 17 6 2 1 8 101:108 23 
10. Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11 
11. Sp. Nová Ves17 2 0 1 14 93:167 7 
12. Hurikán BA 17 0 0 0 17 65:154 0 
8. Drietoma 7 0 0 7 6:28 0 
Výsledky: Bošáca - Horná Súča 1:2, Drietoma - Bojná 1:6, Tr. Teplice/Bor. - ObFZ Trenčín 0:3, Krajné - Tr. 

Turná 2:4, Drietoma - Horná Súča 0:1, ObFZ Trenčín - Bošáca 2:1, Tr. Teplice/Bor. - Bojná 2:0, Drietoma - Krajné 
0:5, Bojná - Horná Súča 0:1, Bošáca - Tr. Turná 3:4, ObFZ Trenčín - Drietoma 4:1, Krajné - Horná Súča 1:1, Tr. 
Teplice/Bor. - Bošáca 2:4, Bojná - Tr. Turná 4:0, ObFZ Trenčín - Krajné 1:5, Drietoma - Bošáca 1:3, Horná Súča - 
Tr. Teplice/Bor. 1:3, Horná Súča - Tr. Teplice/Bor. 1:2, Bojná - Krajné 1:7, Tr. Turná - ObFZ Trenčín 1:5, Drieotma 
- Tr. Teplice/Bor. 1:5, Horná Súča - Tr. Turná 3:3, Bošáca - Bojná 0:4, Krajné - Tr. Teplice/Bor. 5:2, ObFZ Trenčín 
- Horná Súča 3:0, Drietoma - Tr. Turná 2:4, Bošáca - Krajné 0:5, Bojná - ObFZ Trenčín 2:5, Tr. Teplice/Bor. - Tr. 
Turná 3:5. 



[Späť na obsah] 

 
 

14. Hrinov čistý hetrik 
[28.01.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 48; DM] 

 
 

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. 
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. 

1. Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44 
2. Tsunami 17 14 0 1 2 125:76 43 
3. ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35 
4. Lido 17 11 1 0 5 107:87 35 
5. Florko KE 17 11 1 0 5 122:86 35 
6. Snipers BA 17 7 2 0 8 112:122 25 
7. FBC Trenčín 17 6 2 2 7 114:101 24 
8. AS Trenčín 17 7 1 1 8 101:95 24 
9. Žilina 17 6 2 1 8 103:109 23 
10. Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11 
11. SNV 17 2 0 1 14 93:167 7 
12. Hurikán BA 17 0 0 0 17 65:154 0 
Kobylky potešili divákov víťazstvom. FOTO: FB GRASSHOPPERS 
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15. Lučenec zdolali, Komárno nie 
[28.01.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 47; JÁN HATALA] 

 
 

Rajskí basketbalisti zvíťazili po prvý raz v roku 2019. Podarilo sa im to doma, pred vlastnými divákmi, proti 
Lučencu. 

Víťazstvo v stredu doma nad Lučencom, prehra v sobotu v Komárne. Taká je bilancia basketbalistov PP & TV 
RAJ Žilina v uplynulom týždni v extralige. V stredajšom 24. kole boli pod vlastnými košmi úspešné aj ďalšie dva 
tímy - Spišská Nová Ves porazila Komárno a Prievidza vyhrala nad Levicami. Aby bol výpočet úplný - Svit doma 

zaváhal s Interom. V sobotňajšom 25. kole vyšli hostia naprázdno, Inter porazil Prievidzu, Handlová Svit, Levice 
Spišskú Novú Ves a Komárno deklasovalo Žilinu. 

Dickson najlepším zahraničným hráčom kola 
Lučenec prišiel do Žiliny s cieľom nadviazať na veľmi dobrý výkon a víťazstvo, len druhé v súťaži, v 

predchádzajúcom zápase doma nad Spišskou Novou Vsou (90:85, pozn. red.). Ukázal svoj potenciál a odohral 
pod Dubňom dobrý duel, ale body si domov neodniesol. Kvalitný zápas, v ktorom sa lámal chlieb až v posledných 
desiatich minútach, rozhodol pre seba nakoniec domáci PP & TV RAJ a tridsaťminútový odpor Lučenca premenil 
v jasné víťazstvo. 

Úvod zápasu patril Lučencu, po trojke Agusiho vyhrával na konci 3. minúty 3:9. PP & TV RAJ síce vzápätí 
znížil (8:9), ale tesné vedenie si hostia udržiavali až do 9. minúty. V nej Djordjevič dvojkou a trojkou obrátil skóre 
(20:16), ale v druhej štvrtine domáci tím o minináskok prišiel a potom až do prestávky bolo skóre vzácne 
vyrovnané. Aj úvod druhého polčasu patril Lučencu, po dvoch trojkách Agusiho vyhrával v 24. minúte 43:47, o 



dve minúty neskôr dokonca 45:50 a 47:52. Vzápätí vzal réžiu definitívne do rúk domáci tím, desaťbodovou šnúrou 
zobral Lučencu vietor z plachiet a až do konca mu nedovolil zdramatizovať zápas. V 32. minúte bol stav 63:54, V 
37. minúte po trojke Tota 73:61 a skóre uzavrel v posledných sekundách trojkou Merešš. Lučenec žil v zápase z 
výkonov a streľby trojice amerických hráčov Griffina, Sheltona a Agusiho, ktorí dali spolu 62 zo 67 bodov. Ich 
protipólmi v drese PP & TV RAJ boli Dickson, Djordjevič a Stanojevič, rozdielovými hráčmi v zápase však bolo 
slovenské trio v domácich dresoch Tot, Merešš a Podhorský! 

Zahraničným hráčom 24. kola sa stal DeAndre Dickson, za 27 minút zaznamenal 19 bodov a rovnaký počet 
doskokov. Zaradili ho aj do ideálnej päťky kola. 

* PP & TV RAJ Žilina - BKM Lučenec 84:67 (22:17, 38:36, 59:54). 
Body Žiliny: Dickson 19, Djordjevič 18, Tot 12 (2 trojky), Merešš 9, Stanojevič 8, Podhorský 6, Krajina 4, 

Rožánek 4, Jackson 4. Za Lučenec najviac bodov: Griffin 23, Shelton 22, Agusi 17 (5). Trestné hody: 17/13 - 
16/8. Fauly: 19 - 19. Päť faulov: 35. Jacobs (Lučenec). Technické chyby: 16. Stanojevič - 16. Shelton. Trojky: 5 - 
5. Rozhodcovia: Margala, Lamoš, Mlynarčík. 600 divákov. Štvrtiny: 22:17, 16:19, 21:18, 25:13. 

* Ostatné výsledky 24. kola: Svit - Inter Bratislava 72:85 (35:38), Spišská Nová Ves - Komárno 105:100 

(55:51), Prievidza - Levice 68:56 (37:30). Voľno mala Handlová. 
Trojciferné číslo na konte 
Komárno sa pripravilo na Žilinu excelentne, poučilo sa z predchádzajúcich dvoch prehier a v sobotu ich 

odčinilo aj s úrokmi. Úvodná štvrtina ešte nebola predzvesťou vysokej prehry, hostia, aj keď nie herne, číselne s 
obuvníkmi držali krok. Po šiestich minútach bol stav 11:11, vzápätí domáci tím odskočil na 18:11, ale v závere sa 
Žilinčania dotiahli. V úvode druhej desaťminútovky Komárno šnúrou ôsmich bodov prvýkrát získalo dvojciferný 
náskok a na ten už PP & TV RAJ nedokázal adekvátne odpovedať. Niekoľko nasledujúcich minút zostával rozdiel 
deväť, respektíve desaťbodový, posledné tri minúty do prestávky domáci tím vyhral 12:3 a polčasový stav už pre 
Žilinu neveštil nič dobré. Rozdiel v nasadení, v úrovni hry bol evidentný aj v druhom polčase. 

Komárno valcovalo PP & TV RAJ, úsek medzi 21. a 27. minútou vyhralo 27:6 a rozdiel v skóre dosiahol 40 
bodov! Nasledujúce tri minúty mali svetlý úsek aj Žilinčania, z vysokého deficitu trochu skresali. V záverečnej 
štvrtine už prakticky o nič nešlo, na palubovku sa dostali na oboch stranách aj lavičkoví hráči. A keď sa už zdalo, 
že Žilina ustráži síce vysokú, ale aspoň prehru dvojciferným rozdielom, inkasovala trojku a s ňou tretiu trojcifernú 
prehru v doterajšom priebehu súťaže. 

Tréner PP & TV RAJ Ivan Kurilla po zápase: „Gratulujem Komárnu k výbornému výkonu. Myslím si, že 
musíme aj naďalej pracovať tvrdo, jednak z pozície obrany a tak isto aj útoku. V zápase rozhodla skúsenosť 
hráčov Komárna, ktorí už majú niečo odohrané a v určitých pasážach stretnutia nám udelili lekciu. Pre nás je 
každý takýto zápas veľkou skúsenosťou, musíme sa z takýchto zápasov poučiť a ísť ďalej tak, aby sme mohli 
napredovať.“ 

* MBK Rieker Com-Therm Komárno - PP & TV RAJ Žilina 102:65 (21:17, 52:33, 83:51) 
Za Komárno najviac bodov: Brooks 18,O Reilly 16, Delič 16. Body Žiliny: Dickson 20, Tot 13, Rožánek 10, 

Djordjevič 7, Jackson 5, Stanojevič 4, Merešš 4, Ďuriš 2, Krajina 0, Podhorský 0, Mátych 0. Trestné hody: 22/16 - 
19/15. Fauly: 21 - 19. Trojky: 12 - 2. Rozhodcovia: Ženiš, Turčin, Kurpaš. 600 divákov. Štvrtiny: 21:17, 31:16, 
31:18, 19:14. 

* Ostatné výsledky 25. kola: Inter Bratislava - Prievidza 79:66 (44:30), Handlová - Svit 98:92 (53:42), Levice - 
Spišská Nová Ves 95:76 (45:41). Voľno mal Lučenec. 

1. Inter 22 18 4 1826 : 1450 40 
2. Levice 23 16 7 1905 : 1718 39 
3. Svit 22 14 8 1823 : 1747 36 
4. Prievidza 22 12 10 1686 : 1611 34 
5. Žilina 22 12 10 1778 : 1771 34 
6. Komárno 23 10 13 1845 : 1870 33 
7. Sp. Nová Ves 22 8 14 1832 : 1965 30 
8. Handlová 22 8 14 1663 : 1846 30 
9. Lučenec 22 2 20 1543 : 1923 24 
* Zápasový program 26. kola extraligy v tomto týždni: V stredu 30. januára televízna predohrávka PP & TV 

RAJ Žilina - Levickí patrioti Levice (Športová hala Spojenej školy na Rosinskej ceste, 18.00 hod.). V sobotu 2. 
februára dokončia kolo zápasmi: Svit - Prievidza, Spišská Nová Ves - Inter Bratislava, Handlová - Lučenec. 

Voľno má Komárno. 
DANIEL STEHLÍK/CVAK.SK 
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16. Florbalisti Nižnej aj Tsunami uspeli v 17. kole extraligy 
[28.01.2019; dobrenoviny.sk; 12:54; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/153755/florbalisti-niznej-aj-tsunami-uspeli-v-17-kole-extraligy 

 
 

Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 
po samostatných nájazdoch. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/153755/florbalisti-niznej-aj-tsunami-uspeli-v-17-kole-extraligy


Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Bratislava 28. januára (TASR) - Po 17. kole florbalovej extraligy mužov zostáva na čele tabuľky naďalej Nižná 

o bod pred majstrovským Tsunami Záhorská Bystrica. V kole dominovali hostia, ktorí dokázali štyrikrát zvíťaziť v 
riadnom hracom čase a v jednom prípade po samostatných nájazdoch. Česť domácich družstiev zachraňovali 
žilinské “kobylky”, ktoré pod Dubňom zdolali Spišskú Novú Ves 9:6. 

Vedúca Nižná položila základ svojho triumfu na pôde bratislavského Lida už v prvej tretine, po necelých 
siedmich minútach vyhrávala hladko 4:0 a suverénny náskok napriek neskôr inkasovaným gólom z rúk už 
nepustila. Napokon triumfovala 11:6. “Celý zápas sme mali pod kontrolou. Samozrejme nejaké tie zaváhania v 
podobe prihrávok súperovi na gól a nekompaktné bránenie formácie nás stálo inkasované góly, ale to k florbalu 
patrí. Florbalové ihrisko síce trochu vyrovnalo výkony, keďže v hale Mladosť nie je polovica ihriska dva metre od 
hranice veľkého bránkoviska, ale aj napriek tomu sa nám podarilo vyhrať tento dôležitý zápas s našimi kamarátmi 
z Lida,” povedal pre szfb.sk kapitán Nižnej Tomáš Reguly. 

Hráči 1. FBC Trenčín si v domácom súboji proti obhajcom titulu verili, no už po úvodnej časti prehrávali 1:6. 
Stíhacou jazdou v závere ešte súboj zdramatizovali, no aj tak vyšli bodovo naprázdno (5:6). “Prvá tretina bola 
výborná, hrali sme na loptičke a využívali šance. Druhá tretina zo začiatku bola ako prvá, ale začali sme potom 
hrať na krásu namiesto toho, aby sme aj naďalej dávali góly. Záverečná časť hry priniesla malé uspokojenie. Dve 
presilové hry súpera za sebou 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 zápas kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc. 

Bratislavský Hurikán naďalej čaká na prvé body, tentoraz nestačil na košické Florko, ktorému podľahol 4:7. 
“Čakal nás síce tabuľkovo povinný súboj, no tieto sa nám väčšinou nedaria podľa predstav. Napriek tomu sme si 
iné ako tri body nepripúšťali. Z rôznych dôvodov sme cestovali bez šiestich hráčov, no k zápasu sme pristúpili 
zodpovedne. Hlavne v obrane sme hrali až na pár hluchých chvíľ to, čo sme chceli. Horšie dnes bola na tom naša 
útočná hra, kde sme nedokázali premieňať veľké šance. Dôležité ale bolo získať tri body a to sa nám podarilo,” 
povedal hráč FK Florko Košice Lukáš Blaško. 

Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 
po samostatných nájazdoch. V nich rozhodol Matúš Gajdoš, ktorý okrem nájazdu strelil ešte ďalšie dva góly a 
výraznou mierou dopomohol hosťom k zisku dvoch bodov. O miestenku do play off urputne bojujú aj hráči AS 
Trenčín, ktorí si udržali ôsmu pozíciu víťazstvom 7:4 v Prešove. “Naša výhra bola v tomto stretnutí veľmi dôležitá. 
Zápas sme mali pomerne pod kontrolou, súper mal však nebezpečné protiútoky, ktoré sa nám od polovice 
zápasu darilo zneškodňovať,” komentoval duel hrajúci tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. 

ŠK Lido Prírodovedec – TJ A-FbO Nižná 6:11 (0:4, 4:3, 2:4) 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 9:6 (1:1, 4:2, 4:3) 

iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FK Florko Košice 4:7 (1:4, 1:1, 2:2) 
FaBK ATU Košice – Fat Pipe Snipers Bratislava 5:6 pp a sn (2:0, 3:3, 0:2 - 0:0, 0:1) 
1. FBC Florbal Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) 
FBC Mikuláš Prešov – FBK AS Trenčín 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) 
1. TJ A - FbO Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 17 14 0 1 2 125:76 43 
3. FaBK ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35 
4. ŠK Lido Prírodovedec 17 11 1 0 5 107:87 35 
5. FK Florko Košice 17 11 1 0 5 122:86 35 
6. Fat Pipe Snipers Bratislava 17 7 2 0 8 112:122 25 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 17 6 2 2 7 114:101 24 
8. Florbalový klub AS Trenčín 17 7 1 18 101:95 24 
9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 17 6 2 1 8 103:109 23 
10. FBC Mikuláš Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11 
11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17 2 0 1 14 93:167 7 

12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 17 0 0 0 17 65:154 0 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Ľudia sú vynaliezaví: Rekreačné poukazy ešte ani v praxi nejestvujú a už sa 

s nimi obchoduje. Prijmú ľudia “vynútenú” dovolenku, alebo radšej menšiu 

hotovosť za odpredaný poukaz? 
[28.01.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/ludia-su-vynaliezavi-rekreacne-poukazy-este-ani-v-praxi-nejestvuju-uz-sa-s-
nimi-obchoduje-prijmu-ludia-vynutenu-dovolenku-alebo-radsej-mensiu-hotovost-za-odpredany-
poukaz/1652966 

 
 

Bratislava 28. januára 2019 (HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta) 
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Pôvodným zámerom predkladateľov novely zákona, ktorá od začiatku tohto roka zavádza rekreačné poukazy 
na zvýhodnené dovolenky na Slovensku, bola podpora cestovného ruchu a lacnejšie domáce dovolenky pre ľudí. 
Aj v tomto prípade sa však začínajú objavovať špekulanti s cieľom vlastného obohatenia ale aj lukratívnou 
ponukou pre majiteľov poukazov 

Ilustračné foto 
Podľa novely má zamestnanec, ktorý vo firme pracuje minimálne dva roky, nárok na príspevok vo výške 55 

percent oprávnených nákladov pobytu, maximálne do sumy 275 eur ročne, pričom povinne musí tento benefit 
preplácať zamestnávateľ s viac ako 49 pracovníkmi, pre ostatné firmy pôjde o dobrovoľné opatrenie. 

Istý vynaliezavý “podnikateľ” však už teraz vymyslel, ako budú môcť ľudia využiť tento benefit inak, nie 
“vynúteným” pobytom. Ponúka ľuďom možnosť odpredať mu tieto poukazy: 

“Keďže poukaz je oslobodený od dane a zamestnávateľ vám strhne z platu 225 eur, váš čistý zisk je medzi 75 
až 100 eur,” uvádza na inzerčnom serveri používateľ, ktorý sa podpísal ako Peter zo Spišskej Novej Vsi. 

Poukazy v hodnote 500 eur chce odkúpiť za 300 eur. 
Informoval o tom na svojej stránke na sociálnej sieti aj ekonomický inštitút INESS. 
Užívateľ sociálnej siete, Andrew, s vtipom podotýka, že tento “biznis” skvele zapadne do slovenskej 

ekonomiky – “máme tu polia, ktoré neprodukujú úrodu, ale poberajú dotácie len za ich skosenie, tak teraz tu budú 
prázdne hotelové izby bez hostí v hoteli, ktorému štát preplatí rekreačné poukazy.” 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Vyberiete si? Toto sú naj akcie tohto týždňa v Poprade a okolí 
[28.01.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

 
https://poprad.dnes24.sk/vyberiete-si-toto-su-naj-akcie-tohto-tyzdna-v-poprade-a-okoli-321100 

 
 

Nový týždeň prináša množstvo nových zaujímavých akcií, na ktoré sa oplatí zájsť. Stačí si vybrať… 
Cestovateľský festival Cestou necestou 
30. januára o 18:00 – Kino Tatran, Poprad 
Z Atlantiku ku Pacifiku a späť za 44 dní a 28 000 km na starom mercedese. Nahliadneme do utečeneckého 

života Rohingov v Bangladéši. A prvýkrát sa svojou prednáškou o dvojkolesovom šialenstve v Indii predstaví aj 
organizátor festivalu Milan Hano. 

Textile Art of Today 
1. februára o 17:00 – Tatranská galéria, Poprad 
Vernisáž výstavy 5. medzinárodného trienále textilu. Ide o medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje 

súčasnú textilnú tvorbu. Výstava potrvá od 1. februára 2019 do 14. marca 2019 
HK Poprad – MsHK Žilina 
1. februára o 17:00 – Zimný štadión, Poprad 
48. kolo Tipsportligy medzi HK Poprad – MsHK Žilina. Vstupné 5 eur a 4 eurá. 
Ples Športovcov 2019 
1. februára o 19:00 – Obecný úrad, Švábovce 
O zábavu sa postará hudobná skupina Spirit. Čaká vás skvelá zábava, pestrý program a bohatá tombola. 

Vstupné 30 eur. 
Ples Záchranárov 2019 
1. februára o 19:00 – Michalská, Kežmarok 
8. ročník Plesu záchranárov s hosťom večera Jurajom „Šokom“ Tabačkom. Dress code: 70. a 80. roky. 

Vstupné 40 eur. 
Balónová fiesta 2019 
1. – 3. februára – Black Stork, Veľká Lomnica 
Balónová fiesta s nabitým programom a skvelou zábavou, o ktorú sa postará DJ EKG, laser show, ohňová 

show, bubnová show. 
Slovenský pohár v halovej lukostreľbe 
2. februára od 8:00 do 17:00 – telocvičňa ZŠ Komenského, Poprad Druhý ročník Slovenského pohára v 

halovej lukostreľbe sa bude konať pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka. 
Putovanie za históriou tatranských osád 
2. februára o 10:00 – zraz pri drevenom altánku (parkovisko nad autobusovou stanicou), Starý Smokovec 
Kultúrno-historická prechádzka po okruhu pamiatok a zaujímavostí Starého Smokovca s profesionálnym 

turistickým sprievodcom, ktorá trvá približne 2 hodiny. Vstupné 4 eurá na mieste alebo 3 eurá v predpredaji. 
Majstrovstvá SR v 10 tancoch 2019 
2. februára od 11:00 – Aréna, Poprad 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, tentokrát v 10 tancoch (štandardné aj latinsko-americké). Hosťom 

galavečera bude speváčka Dara Rolins. 
Študentský Ples 2019 
2. februára o 18:00 – Kaskáda, Poprad-Matejovce 

https://poprad.dnes24.sk/vyberiete-si-toto-su-naj-akcie-tohto-tyzdna-v-poprade-a-okoli-321100


OZ Junior Team Svit pozýva na Študentský Ples 2019. Pestrý program v podobe súťaží a tomboly spríjemní 
DJ TWISTER. Hudobným hosťom večera bude skupina Gipsy Čáve. Vstupné 20 eur. 

Country salón 
2. februára o 18:00 – Koncertná sála ZUŠ, Dom kultúry, Poprad 
Country tancovačka so skupinou Tony Smatana Band zo Spišskej Novej Vsi a s tanečníkmi Smokie 

Mountains Dancers z Košíc. Vstupné 6 eur. 
Ples Optimistov 2019 
2. februára o 19:00 – Reduta, Poprad 
Moderátorom a zabávačom večera bude Michal Kubovčík. O zábavu sa postará aj živá hudba Progres, 

chýbať nebude degustácia destilátov a rumov. Vstupné 54 eur. 
5. Reprezentačný ples BK Iskra Svit 
2. februára o 19:00 – Spolcentrum, Svit 
Večerom bude sprevádzať moderátor Martin “SHILO” Šilan, spolu s pestrým programom – Ľudová hudba 

Muzikoši, Hands up crew, basketball and football Freestyle a pop-rocková skupina Whatever. 
XXI. Hasičský ples DHZ Batizovce 
2. februára o 20:00 – Sála v DK, Batizovce 
O zábavu sa postarajú hudobná skupina Štýl a Cimbalovka Popradčan. 
Traja tučniaci 
3. februára o 10:00 – Dom kultúry, Poprad 
Divadlo Gašparko z Prešova si pre deti pripravilo novú rozprávku o Troch tučniakoch. Nerozluční kamaráti sa 

veru tiež môžu rozhádať. Pomôže im Macko pomeriť sa? Vstupné 1,50 eur. 
Stíhačky okolo Jakubianky 
3. februára od 10:00 – štart od Bistra Štelka, Nová Ľubovňa 
Tretí ročník pretekov v behu na lyžiach Stíhačky okolo Jakubianky. Prihlásiť sa môžete online do 31. januára 

na stránke www.aktivnyzivot.sk. Pripravené sú aj sprievodné podujatia, kratšie trasy pre deti, streľba zo 
vzduchovky a vozenie konským záprahom. 

Don Bosco Show 
3. februára o 15:00 – Dom kultúry, Poprad 
Zábavno-kultúrny program, ktorý každoročne pripravujú deti a mladí, pôsobiaci u saleziánov v Poprade – 

Veľkej a v oratóriu na sídlisku Juh, pri oslave sviatku zakladateľa saleziánov dona Bosca. Vstup voľný. 
Organový koncert 
3. februára o 15:30 – Rímsko-katolícky kostol sv. Jozefa robotníka, Svit Na organe hrajú: Marek Matava z 

triedy Davida di Fiore, Vladimír Porada, Peter Kinga, Kristián Mačák, Lýdia Krpelanová, Jakub Zemjanek z tiedy 
Petra Čapó. 

Hravé vysvedčenie 
3. februára od 15:00 do 18:00 – Forum, Poprad 
Od 15:00 divadelná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky „Hopsa, horsa, zem otvor sa“ pod názvom Ali 

Baba v spolupráci s bábkovým divadlom Babadlo. Deti ako aj dospelí sa budú môcť v čase od 15:00 – 18:00 
kreatívne vyhrať v tvorivej dielni a odniesť si so sebou milé produkty z recyklovaného materiálu. Samozre jme na 
všetkých šikovných školákov čaká aj sladká odmena. 

Nedeľné premietanie o Tatrách 
3. februára o 16:00 – Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie, Vila Alica, Starý Smokovec 
Premietneme si digitálne krátke filmy o Vysokých Tatrách z archívu múzea. Vstupné 2 eurá. 
HK Poprad – HC 07 Detva 
3. februára o 17:00 – Zimný štadión, Poprad 
40. kolo Tipsportligy medzi HK Poprad – HC 07 Detva. Vstupné 5 a 4 eurá. 
BAM Poprad – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
3. februára o 18:00 – Aréna, Poprad 
Basketbalová extraliga žien medzi BAM Poprad – BK ŠKP 08 Banská Bytrica. 
Divadelné fašiangy – Světáci 
3. februára o 18:00 – Divadelná sála, Spišská Sobota 
V rámci Divadelných fašiang si Divadlo J. K. Tyla České Budějovice pripravilo divadelné predstavenie 

Světáci, podľa skvelej televíznej komédie. Vstupné 6 eur. 
foto: ilustračné 
Vo videu sa môžete navnadiť na návštevu snežného labyrintu v Zakopanom. 
Zdroj: poprad.dnes24.sk 
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19. Nad sily Zámčanov bola aj Trnava: V slovenskom Ríme strelili iba jediný gól 
[28.01.2019; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
https://novezamky.dnes24.sk/nad-sily-zamcanov-bola-aj-trnava-v-slovenskom-rime-strelili-iba-jediny-gol-
321053 
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Oba tímy sa v dueli predstavili s jediným gólmanom. Výhru si pripísali domáci hokejisti. 
Hokejisti novozámockej rezervy nestačili na svojho súpera v zápase 43. kola 1. hokejovej ligy proti Trnave. 

„Gladiátori zo slovenského Ríma“ strelili v každej tretine po dva góly, za Zámčanov bol úspešný iba 20-ročný 
obranca Alexandr Evdokimov. 

V utorok 29. januára o 15:00 privítajú Zámčania hráčov Spišskej Novej Vsi. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Gladiators Trnava – MHC 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: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 115 divákov 
Zostavy: 
HK Gladiators Trnava: Brucháč – Mrázik, Poláček, Poldruhák, Štepanovský, Mihalko, Klein, Kuna – Mrava, 

Klema, Kamenický – Hudec, Valo, Ševčík – Szalay, Lavrenov, Hrbáčik – Mikeš, Lindeman, Olša 
MHC Nové Zámky B: Glosár – Kudrna, Evdokimov, Šimko, Procháczka, Dybanev – Murashov, Danilov, Maroš 

– Kucsera, Vörös, Ryšavý – Ondrušek, Otruba, Mihalčin 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. Slavoj ulovil Zajaca, do kádra pribudli aj mladí Michalovčania 
[28.01.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 
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Do Trebišova sa vrátil aj Erik Kolbas, legionári na skúške neuspeli. 
TREBIŠOV. V tábore druholigových futbalistov Slavoja Trebišov je počas zimnej prestávky rušno. Vedenie 

klubu intenzívne pracuje na posilnení kádra, ktorý v jarnej odvete čaká ťažký boj o záchranu v celoslovenskej 
súťaži, a tak na juhu Zemplína nie je núdza o novinky. 

Novému kormidelníkovi Jozefovi Džubarovi pribudli za necelé tri týždne prípravy do mužstva viaceré nové 
tváre, s ďalšími sa žlto-modrí stihli už aj rozlúčiť. 

Posledný celok druholigovej tabuľky robí všetko pre to, aby dal dokopy káder, ktorý bude schopný vyhrabať sa 
z pásma zostupu. 

Zostať by mal aj Hlaváč 
Pred pár dňami ulovili Trebišovčania brankára Erika Kolbasa a stredopoliara Patrika Zajaca, ktorí sa stali 

nepotrební pre konkurenčnú Lokomotívu Košice. Lanárili aj tretieho Exkošičana Radoslava Človečka, no ten 
pravdepodobne zakotví v Bardejove. 

„V mužstve by mal zostať aj stredopoliar Erik Hlaváč, ktorý naposledy pôsobil v tretej švajčiarskej súťaži. 
Naďalej úzko spolupracujeme s Michalovcami, ktorých sme farmou, takže aj odtiaľ pribudli noví hráči, konkrétne 
brankár Tomáš Dráb a defenzívny záložník Roman Begala. Z MFK Zemplín u nás budú aj v jari pokračovať 
obrancovia Dávid Špak a Peter Vojtovič,“ prezradil športový manažér Slavoja Vladimír Rusnák mladší. 

Ako sa ďalej vyjadril, je možné, že od michalovského suseda ešte niekto káder posilní, v hre je príchod 
španielskeho ofenzívneho stredopoliara Enza Maura Arevala Acostu. 

Od legionárov čakali viac 
V tréningovom procese druholigistu sa objavili aj viacerí legionári, ktorým tréneri dali šancu aj v prípravných 

zápasoch. Slovinci Uroš Poljanec a Nejc Rober ani Bielorusi Sergej Šegrikovič a Artem Bulojčik však na skúške 
neuspeli. 

„Išlo o zaujímavých hráčov, predovšetkým posledne menovaný sa ukazoval v dobrom svetle, veď hral aj prvú 
bieloruskú ligu. Avšak od legionárov čakáme ešte viac, neboli oveľa lepší ako naši hráči,“ uviedol Rusnák, ktorý je 
aj asistentom trénera Džubaru. 

Trebišovčania tiež testovali svojich rodákov Ondreja Jakubova zo Sokolova a Jakuba Vodilku z Podbrezovej, 
ale aj s tými sa rozlúčili. A preč sú aj ďalší dvaja hráči z jesenného kádra, brankár Stanislav Pella a krajný 
záložník Stefan Jovanovič, ktorí však toho v prvej polovici sezóny veľa za Slavoj neodohrali. 

V prípravných dueloch sa v zostave žlto-modrých ešte ani raz neobjavil kanonier Ján Novák. Čo je s ním? 
„Na jednom z prvých tréningov si poranil lýtko. V predošlých dňoch zarezával len v posilňovni a teraz by už 

mal pomaly začať aj behať,“ objasnil absenciu opory tímu Rusnák. 
V hre ešte dvaja hráči 
„Džubarovci“ majú za sebou zhruba tretinu prípravy, počas ktorej absolvovali štyri herné previerky. Postupne 

nastúpili proti Michalovciam (3:2), Cigándu (1:1), Kisvárde (0:0) a Spišskej Novej Vsi (0:3). 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22039538/slavoj-ulovil-zajaca-do-kadra-pribudli-aj-mladi-michalovcania.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22039538/slavoj-ulovil-zajaca-do-kadra-pribudli-aj-mladi-michalovcania.html


„S doterajším priebehom prípravy môžeme byť vcelku spokojní. Sme radi, že sa tu formuje dobrý kolektív. 
Poviem otvorene, šanca na záchranu nie je veľká, ale pokiaľ existuje, tak chceme sa o ňu pobiť. Chceme preto 
vyskladať bojaschopné mužstvo, ktoré si sadne nielen po hernej, ale aj ľudskej stránke. Prvé zápasy ukázali, že 
sme na dobrej ceste. Dosiahli sme dobré výsledky s kvalitnými súpermi. Až v tom poslednom sme prehrali, keď 
sme doplatili na efektivitu. Na chlapcov trošku doľahla aj únava, keďže stále sme v hrubej príprave,“ vyjadril sa 
Rusnák. 

Podľa jeho slov ešte káder nie je uzavretý. „Chceme ho doplniť ešte dvoma kvalitnými hráčmi. Veríme, že sa 
nám ich podarí dotiahnuť.“ 

[Späť na obsah] 
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Slovensko bude opäť voňať šesť týždňov gurmánskymi špecialitami. Od 14. januára do 24. februára môžete 
prostredníctvom siedmeho ročníka Zimného festivalu jedla ochutnať najlepšie slovenské reštaurácie. Festival 
prebieha priamo vo vybraných reštauráciách z gastronomického sprievodcu Gurmán na Slovensku. Vo viac ako 
tridsiatke reštaurácii vo všetkých krajoch Slovenska má najväčšie zastúpenie tradične Bratislavský kraj, kde je 
prihlásených 15 reštaurácii a Košický kraj so siedmymi reštauráciami. 

Vidličkové reštaurácie ponúkajú štyri chody 
Zapojené reštaurácie ponúkajú gastronomickým nadšencom festivalové menu, ktoré pozostáva z troch jedál: 

Naše ikonické jedlo, Kuchárová voľba a Chute regiónov. Vzhľadom na skladbu menu a prepojenosť jednotlivých 
jedál si v reštauráciách ocenených zlatou vidličkou od Gurmána na Slovensku môžete objednať iba celé 
štvorchodové menu. „Garantujeme vám dokonalú symbiózu chutí a úžasný zážitok za rozumnú cenu,“ pozýva na 
festivalové menu riaditeľ festivalu a vydavateľ gastronomického sprievodcu Gurman na Slovensku Radoslav 
Nackin. Kuchári sa snažia predviesť vo svojom umení, tak aby charakterizovali danú reštauráciu, s dôrazom na 
použitie lokálnych a sezónnych surovín a mnohí využívajú aj rodinné recepty s dlhoročnou tradíciou. Návštevníci 
festivalu tak napríklad znovuobjavia recepty zo sladkovodných rýb, ochutnajú mäská z domáceho chovu, 
strukoviny a zeleninu pripravené ako pyré či prach. 

Snúbenie gurmánskych chutí 
Zimný festival jedla prebieha priamo vo vybraných reštauráciách, vďaka čomu ponúkne návštevníkom nielen 

zážitok a blažený pocit z lahodného jedla, ale aj výnimočný pocit z atmosféry reštaurácie a profesionality celého 
personálu. Naozaj veľmi výhodné ceny festivalového menu sú zárukou toho, že skutočne každý, kto má záujem o 
kvalitnú gastronómiu, môže navštíviť tie najlepšie a veľakrát cenovo nedostupné reštaurácie Slovenskej republiky. 
Medzi najlepšie festivalové reštaurácie tradične patria Afrodita Chateau Čereňany, Villa Rosa v Dunajskej Strede, 
UFO watch.taste.groove., či Fou Zoo v Bratislave, ktoré získali Zlaté vidličky a ich kuchári patria medzi 
gastronomickú špičku. 

„Máte radi dobré, kreatívne a zdravo pripravené jedlo, chcete s jedlom snúbiť správne nápoje, potrpíte si na 
pekné a správne stolovanie, zaujíma vás, ako vyzerajú priestory reštaurácie, kde najlepší kuchári na Slovensku 
pôsobia. Prostredníctvom Zimného festivalu jedla vám vzniká skvelá príležitosť to zažiť za ústretové ceny,“ hovorí 
Rado Nackin. 

Chutné sú aj sprievodné aktivity 
Obohatením menu tohtoročného Zimného festivalu jedla budú víkendy v jednotlivých mestách Slovenska vo 

farbách jedného z najväčších vínnych domov v Južnej Amerike – Santa Rita. Účastníci festivalu tak k 
festivalovému menu vo vybraných reštauráciách počas víkendov dostanú možnosť Santa Rita Sauvignon,120 
biele a Santa Rita Cabernet Sauvignon 120 , červené prechutnať. 

V sprievodnom programe nájdete aj gurmán víkendy či otváraciu večeru. Tí, ktorí obľubujú pohodlie a chcú v 
jeden deň ochutnať jedlá vo viacerých reštauráciách, navštíviť vinárstva, môžu si sadnúť na populárne Gurmán 
busy. Čaká ich gastronomická jazda, osobné stretnutia so šéfkuchármi. „Tento rok sme zvoli individuálnu formu 
organizovania gurman busov. Keď máte záujem prechutnať viacero reštaurácii a nazbiera sa vás skupinka 8 až 
20 ľudí môžeme vám pripraviť vašu cestu za zážitkom osobnejšie,“ dopĺňa Radoslav Nackin. 

Viac informácií o Zimnom festivale jedla nájdete na oficiálnom webe www.zimnyfestivaljedla.sk. 
TS vydal: Gurman na Slovensku, nackin@gurman-club.sk, 
PR servis: Advantage, spol. s r.o., 0903 422 119, ziacikova@advantage.sk 
Chuťovky tohtoročného Zimného festivalu jedla 
Bratislavský kraj 
Art Hotel Kaštieľ****, Reštaurácia REGNUM, , Tomášov 
Hovädzí pupok, krupotto z bio pohánky, dusená koreňová zeleninka, hríbiky a sedáno zeler 
Pošírovaná tekvica, olej z vlašských orechov, bio jogurt a kozí syr 
Pečený puding s nugátom, chrumkavý sneh, sorbet zo zeleného jablka a pečenej cvikle 
AuCafe, Bratislava 
Tortellini plnené penou z králika, carpacio z červenej repy, hľúzovkový créme fraiche 

https://nazjedenie.sk/ochutnavat-slovensko-sa-oplati/


Čokoládová tortička, espuma z lesného ovocia, sorbet z limetiek 
U nás vyzretý Rib eye steak, tekvicové pšeno, marinovaná šalotka, omáčka zo špikových kostí 
Carnevalle meat restaurant and bar, Bratislava 
Flank steak: Sous Vide Flank steak, ragú „Stroganoff“, hľuzovková knedlička 
Dry aged Maminha: Hovädzie stehno Dry aged, pyré z lesných húb, zemiakový koláčik, mäsový jus 
Raviolli: Tekvica Hokaido, hľuzovková omáčka, gaštany, mikrobylinky 
CUBES Restaurant, Hotel Aston ***, Bratislava 
Perkelt z bravčových paprčiek, salsa so strakatej fazule s kyslými uhorkami a majoránom, kyslá smotana a 

pečená cibuľa, kváskový chlieb 
Sous vide chrbát z jeleňa v hubovej fáši, krehký koláč z lístkového cesta a tekvice so slaninou, omáčka 

Bordelais 
Grilovaná Cobia v kakaovom masle, tekvicové kari rizoto s koriandrom limetka – medzichod 
Green Buddha, Bratislava 
EPMD – Pečený thajský baklažán s tekvicovým krémom, kukuričným karí koláčikom a čerstvým špenátom 
POPIA VIETNAM – Nepražené jarné rolky s avokádom, mangom a čerstvými bylinkami, podávané s 

bazalkovými semiačkami a sladkou čili omáčkou. 
OCTAGON – Filet lososa pečený v banánovom liste s Tom Yam glazúrou podávaný so šalátom z quinoy a 

karí tekvice, pikantným paprikovým krémom, krevetami varenými v čili oleji a chrumkavou bazalkou. 
Mlyn 108, Modra 
Na čiernom pive glazovaná vyzretá bravčová krkovička so zemiakovým mousseline, cviklovo cibuľovým 

relišom a údenou cviklou 
Tart z vykŕmenej kačacej pečene s prachom z mrazom sušených jahôd, jahodovým chutnay a domácou 

brioškou 
Kapučíno z jeruzalemských artičokov s orieškovou mliečnou penou a čipsom z lieskových orieškov 
Čerstvé domáce tvarohové knedličky s makom 
Portofino wine & pasta bar, Bratislava 
Domáce bucatini, omáčka z troch druhov paradajok, lúpané slávky s čerstvým koriandrom 
Trilógia syrov, slivkové chutney, ciabatta 
Jahňacia korunka, chrenový créme fraiche, lístkové cesto s tekvicou, baby mrkva 
Reštaurácia Hotela pod Lipou**** , Modra 
Sezónne hríby, pošírované vajíčko, estragónový olej, bryndzový osúch 
Gaštanová polievka, krémový syr, citrónová kôra, rum, chrumkavá strúhanka, údená šunka 
Bravčové údené koleno, zemiakové gule plnené kyslou kapustou, cibuĺa, omáčka z piva Erb, čili a medu 
Krupicová kaša, lieskové orechy, škoricový karamel, marinované jablko 
Reštaurácia Leberfinger, Bratislava 
Kačacie prsia na grilovanej kukuričnej kaši, pyré z červenej kapusty 
Bravčová panenka v slaninke so šípkovou penou, zemiakový koláčik 
Plnené pirohy s teľacím mäsom v smotanovej omáčke, opečená cibuľka a slaninový chips 
Savoy Restaurant, Hotel Carlton****, Bratislava 
Topinambura: Zaúdená smotana ,slanina ,sušené huby 
Jelení chrbát: Zeler , hĺúzovka , rozmarín 
Jeseter: Mrkva ,citrón , lieskový orech ,fialový zemiak 
UFO watch.taste.groove., Bratislava 
Na uhlí pečená cibuľa, foie gras, kačacie vajce – 63 stupňov, čierny cesnak 
Velouté z citrónovej trávy 
Teľa, kučeravý kel, fialová mrkva, quinoa, zázvor 
Čokoládové páve, kakaová pena, miso-karamel zmrzlina, špongia 
Wabi Sabi, Bratislava 
Úhorové unagi hako sushi osaka style 
Hovädzí robata negi miso steak (farma Kuchyňa) 
Soba men-tsuyu horúce pohánkové rezance 
Zylinder cafe & restaurant, Bratislava 
Kačacie prsia: Sous Vide kačacie prsia, teplý šalát zo šošovice Beluga, pyré z pečeného zeleru 
Tafelspitz: Varené hovädzie zadné – kvetová špička, krémový špenát, rakúske strúhané pečené zemiaky, 

žemľový chren, pažítková omáčka a jablkové pyré s chrenom 
Foie gras: Domáca brioška, restovaná biela kačacia pečeň Foie Gras, brusnicový gel 
Trnavský kraj 
Steakpark – Steakhouse & Restaurant by Hotel Park Avenue, Piešťany 
Konfitované bažantie prsia s haluškami z údenej múky a byliniek, omáčka z pečenej koreňovej zeleniny 
Grilovaná hovädzia sviečkovica s pyré z restovanej šalotky a fondantovými zemiakmi a blanšírovanou 

zeleninkou na masle 
Terina z údeného lososa s chutney z pečených citrónov 
The Grove Restaurant, Hotel Galanta****, Galanta 
Špikované zajačie stehno, ricottové gnocchi s bazalkou, mrkvové pyré, marinovaný karfiol na kyslo 
Hovädzí tataráčik s marinovanou cibuľkou, chrumkavé maslové toasty 
Ďatlový koláč s karamelovým krémom, vanilkovou parfeit 
Villa Rosa Pension & Restaurant, Dunajská Streda 



Kačacia pečeň pečená na lístkovom ceste s rakytníkovým krémom 
Halászlé z dunajských rýb, pečená fileta s kožou 
Rosé jelení chrbát, batôžok plnený lesnými hubami a slaninovými knedličkami 
Šomlói halušky 
Trenčiansky kraj 
Afrodita, Chateau Čereňany 
Marinovaný roastbeef z čerenianskeho býčka s prepeličím vajíčkom a bylinkovou bagetkou 
Krémová račia polievka s petržlenovým kapučínom 
Mladý daniel marinovaný v borievkach so šípkovou omáčkou a zapečeným zemiakom 
Dezert „Sladké pokušenie“ 
Elite Restaurant, Nová Dubnica 
Bôčik, kapusta, huby 
Jablko, brownies, zázvor 
Tekvica, hruška, škorica 
Lavante SKY Restaurant, Dubnica nad Váhom 
Velouté zo škvarkového pagáčika, údená slivka marinovaná v Bentianne, chips z bravčového ucha 
Kotleta z mladého prasiatka v petržlenovom prachu, závitok z krupota s čerstvým majoránom v ryžovom 

papieri, fermentovaný cesnak a omáčka z údenej papriky a pečenej cibule 
Foie Gras marinovaná v červenom víne Dunaj, nakladaný karfiol v topinamburovom sirupe, sušené vaječné 

žĺtko 
Nitriansky kraj 
Hotel Zlatý Kľúčik **** a reštaurácie Cle d´or a Frenchie Terrasse, Nitra 
Domáci trhaný priúdený úhor, krém z čierneho koreňa, šípky, kôprový olej 
Pomaly pečene teľacie líčka so sezónnym fondánom a omáčkou z čierneho piva, zeleninový chips 
Consomé z hovädzích chvostov 
Kaštieľ Mojmírovce, a.s. Mojmírovce 
Jemne zaúdený pstruh potočný so slnečnicou hľuznatou a špenátom 
Králičí welington s kuriatkovou fášou na cviklovo- pórovom ragú 
Francúzsky cassoulet s kváskovým chlebom 
Reštaurácia Hotel ASTRUM Laus, Levice 
Šomlói halušky s domácim vaječným likérom s pravou vanilkou, mätová emulzia, rozpustená belgická 

čokoláda a smotanová šľahačka 
Kačacie prsia konfitované v kačacom tuku s hľuzovkou, brunoise zelenina restovaná na masle, zemiakový ňok 

z fialových zemiakov Violet, silný kačací jus s kúskami pečene Foie gras 
Pyré z pečenej tekvice Hokkaido s tymiánom, glazovaná červená repa s medom, plátky hovädzieho rozbífu 

plnené špenátovou ricottou, balsamicová redukcia a opražené tekvicové jadierka, domáci maslový rožok 
Žilinský kraj 
PALATíN Restaurant & WineBar, Bytča 
Polievka z mladého hrášku so slaninkou zjemnená pečeným maslom 
Kačacie prsia pripravené metódou sous vide s omáčkou z likéru casiss a gratinovanými zemiačikmi 
Domáca zmrzlina z pečených jabĺk s marinovanými slivkami a čučoriedkami v portskom víne so škoricovou 

drobeničkou 
Reštaurácia Via Magna, Hotel Villa Nečas***, Žilina 
Jahňacie lýtko, kapusta, tvaroh, cícer, kôpor 
Pstruh, mrkva v husacom tuku, rímska rasca a krúpky 
Terinka z bravčového kolena a líčok, údená cibuľa, nakladaná zelenina 
Banskobystrický kraj 
Grand restaurant Residence Hotel & Club****, Donovaly 
Hovädzí vývar z bio hovädzích rebier, mrkva, údený žĺtok 
Bažantie prsia, hľuzovková omáčka, cvikla, tekvica, hruška, dym 
Jelení chrbát, vyprážaná polenta, cibuľové čatní, batátová espuma, slivkový kečup 
Prešovský kraj 
Gašperov mlyn, Batizovce 
Tešiť sa môžete na štvorchodové degustačné menu „vidličkovej reštaurácie“, ktoré bude obsahovať náš 

domáci chlieb s maslom alebo nátierkou, polievku, hlavný chod a dezert. 
Keďže hostia Gašperovho mlyna degustačné menu vopred nikdy nepoznajú, reštaurácia sa rozhodla tento 

systém aplikovať aj na Zimný festival jedla 2019, aby zaručila autentický zážitok z návštevy tejto jedinečnej 
reštaurácie. 

Všetky jedlá budú pripravené z čerstvých a sezónnych surovín, špeciálne pre daný deň, počas ktorého 
reštauráciu navštívite. Váš zážitok bude preto skutočne jedinečný a doslova neopakovateľný. 

Košický kraj 
Baránok, Košice 
“Boršč“ 2019: Aromatizovaná šťava z fermentovanej repy, hus, rehydrovaná repa, shiitake & napa spring roll 
Ringloty & Ďatle: Čerstvé ďatle s pomarančovým kvetom, javorom a pistáciami Ringlota, hruškový sorbet, 

levanduľový med a ovos 
Jazyk & Kaša: Krokety z bravčového jazyka, karfiolové pyré s hľuzovkou a bielou čokoládou, zaudený 

hľuzovkový vývar, ružičkový kel a gaštany 



CAMELOT restaurant, Košice 
Opitý Viktor 
Hovädzie líčka na zemiakovo – bryndzovom pyré a omáčkou z pečených paprík 
Tri tváre kačacej pečene 
Montana Steakhouse, Hotel Jasmín****, Košice 
Domáce cibulové krúžky v panko strúhanke, dip s majonézou a údenými chipotle papričkami 
Marinovaný flat iron steak, masco ochutené pekanovými orechami v bourbone a slaninou glazovanou 

javorovým sirupom, servírovaný s miešaným zeleninovým šalátom 
Vanilkové créme brulée s cukrovou krustou 
Nostalgie Restaurant Café, Spišská Nová Ves 

Chrbát z diviaka sous – vide na čiernej beluge šošovici s koreňovou zeleninou a demi glace s borievkami 
Údená kačacia šunka s chrenovou penou a domácim chlebom 
Pomaly pečený bôčik na hríbovo-bryndzovom krupote a jarnou cibuľkou 
Pivovar HOSTINEC, Košice 
Steak z vyzretého hovädzieho orecha na tekvicovom ragú doplnený zemiakovým pyré a sladovou penou 
Vyprážané pirohy plnené tvarohom a bryndzou s dusenými kuriatkami 
Čokoládový mousse s jablkami a malinami servírovaný v pivnom skle 
Sotto Ristorante Italiano, Spišská Nová Ves 

Krémová zemiaková polievka, jahňacie, zemiakové čipsy 
Tenké plátky chobotnice, ružové korenie, kurkuma, sépia 
Pstruh pečený v soli, zeler, fenikel, cibuľka 
Prečítajte si aj: 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 28. januára (TASR) - Po 17. kole florbalovej extraligy mužov zostáva na čele tabuľky naďalej Nižná 

o bod pred majstrovským Tsunami Záhorská Bystrica. V kole dominovali hostia, ktorí dokázali štyrikrát zvíťaziť v 
riadnom hracom čase a v jednom prípade po samostatných nájazdoch. Česť domácich družstiev zachraňovali 
žilinské “kobylky”, ktoré pod Dubňom zdolali Spišskú Novú Ves 9:6. 

Vedúca Nižná položila základ svojho triumfu na pôde bratislavského Lida už v prvej tretine, po necelých 
siedmich minútach vyhrávala hladko 4:0 a suverénny náskok napriek neskôr inkasovaným gólom z rúk už 
nepustila. Napokon triumfovala 11:6. “Celý zápas sme mali pod kontrolou. Samozrejme nejaké tie zaváhania v 
podobe prihrávok súperovi na gól a nekompaktné bránenie formácie nás stálo inkasované góly, ale to k florbalu 
patrí. Florbalové ihrisko síce trochu vyrovnalo výkony, keďže v hale Mladosť nie je polovica ihriska dva metre od 
hranice veľkého bránkoviska, ale aj napriek tomu sa nám podarilo vyhrať tento dôležitý zápas s našimi kamarátmi 
z Lida,” povedal pre szfb.sk kapitán Nižnej Tomáš Reguly. 

Hráči 1. FBC Trenčín si v domácom súboji proti obhajcom titulu verili, no už po úvodnej časti prehrávali 1:6. 
Stíhacou jazdou v závere ešte súboj zdramatizovali, no aj tak vyšli bodovo naprázdno (5:6). “Prvá tretina bola 
výborná, hrali sme na loptičke a využívali šance. Druhá tretina zo začiatku bola ako prvá, ale začali sme potom 
hrať na krásu namiesto toho, aby sme aj naďalej dávali góly. Záverečná časť hry priniesla malé uspokojenie. Dve 
presilové hry súpera za sebou 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 zápas kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc. 

Bratislavský Hurikán naďalej čaká na prvé body, tentoraz nestačil na košické Florko, ktorému podľahol 4:7. 
“Čakal nás síce tabuľkovo povinný súboj, no tieto sa nám väčšinou nedaria podľa predstav. Napriek tomu sme si 
iné ako tri body nepripúšťali. Z rôznych dôvodov sme cestovali bez šiestich hráčov, no k zápasu sme pristúpili 
zodpovedne. Hlavne v obrane sme hrali až na pár hluchých chvíľ to, čo sme chceli. Horšie dnes bola na tom naša 
útočná hra, kde sme nedokázali premieňať veľké šance. Dôležité ale bolo získať tri body a to sa nám podarilo,” 
povedal hráč FK Florko Košice Lukáš Blaško. 

Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 
po samostatných nájazdoch. V nich rozhodol Matúš Gajdoš, ktorý okrem nájazdu strelil ešte ďalšie dva góly a 
výraznou mierou dopomohol hosťom k zisku dvoch bodov. O miestenku do play off urputne bojujú aj hráči AS 
Trenčín, ktorí si udržali ôsmu pozíciu víťazstvom 7:4 v Prešove. “Naša výhra bola v tomto stretnutí veľmi dôležitá. 
Zápas sme mali pomerne pod kontrolou, súper mal však nebezpečné protiútoky, ktoré sa nám od polovice 
zápasu darilo zneškodňovať,” komentoval duel hrajúci tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. 

Extraliga mužov - 17. kolo: 
ŠK Lido Prírodovedec – TJ A-FbO Nižná 6:11 (0:4, 4:3, 2:4) 

https://www.24hod.sk/florbalisti-niznej-aj-tsunami-uspeli-v-17-kole-extraligy-cl649461.html


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

iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FK Florko Košice 4:7 (1:4, 1:1, 2:2) 
FaBK ATU Košice – Fat Pipe Snipers Bratislava 5:6 pp a sn (2:0, 3:3, 0:2 - 0:0, 0:1) 
1. FBC Florbal Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) 
FBC Mikuláš Prešov – FBK AS Trenčín 4:7 (2:3, 1:2, 1:2) 
Tabuľka po 17. kole: 
1. TJ A - FbO Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 17 14 0 1 2 125:76 43 
3. FaBK ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35 
4. ŠK Lido Prírodovedec 17 11 1 0 5 107:87 35 
5. FK Florko Košice 17 11 1 0 5 122:86 35 
6. Fat Pipe Snipers Bratislava 17 7 2 0 8 112:122 25 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 17 6 2 2 7 114:101 24 
8. Florbalový klub AS Trenčín 17 7 1 18 101:95 24 
9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 17 6 2 1 8 103:109 23 
10. FBC Mikuláš Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11 
11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 17 2 0 1 14 93:167 7 

12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 17 0 0 0 17 65:154 0 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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23. Florbalisti Nižnej aj Tsunami uspeli v 17. kole extraligy 
[28.01.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/florbal-nizna-aj-tsunami-uspeli-v-17/374914-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 

po samostatných nájazdoch. 
Bratislava 28. januára (TASR) - Po 17. kole florbalovej extraligy mužov zostáva na čele tabuľky naďalej Nižná 

o bod pred majstrovským Tsunami Záhorská Bystrica. V kole dominovali hostia, ktorí dokázali štyrikrát zvíťaziť v 
riadnom hracom čase a v jednom prípade po samostatných nájazdoch. Česť domácich družstiev zachraňovali 
žilinské “kobylky”, ktoré pod Dubňom zdolali Spišskú Novú Ves 9:6. Vedúca Nižná položila základ svojho triumfu 

na pôde bratislavského Lida už v prvej tretine, po necelých siedmich minútach vyhrávala hladko 4:0 a suverénny 
náskok napriek neskôr inkasovaným gólom z rúk už nepustila. Napokon triumfovala 11:6. “Celý zápas sme mali 
pod kontrolou. Samozrejme nejaké tie zaváhania v podobe prihrávok súperovi na gól a nekompaktné bránenie 
formácie nás stálo inkasované góly, ale to k florbalu patrí. Florbalové ihrisko síce trochu vyrovnalo výkony, keďže 
v hale Mladosť nie je polovica ihriska dva metre od hranice veľkého bránkoviska, ale aj napriek tomu sa nám 
podarilo vyhrať tento dôležitý zápas s našimi kamarátmi z Lida,” povedal pre szfb.sk kapitán Nižnej Tomáš 
Reguly. Hráči 1. FBC Trenčín si v domácom súboji proti obhajcom titulu verili, no už po úvodnej časti prehrávali 
1:6. Stíhacou jazdou v závere ešte súboj zdramatizovali, no aj tak vyšli bodovo naprázdno (5:6). “Prvá tretina bola 
výborná, hrali sme na loptičke a využívali šance. Druhá tretina zo začiatku bola ako prvá, ale začali sme potom 
hrať na krásu namiesto toho, aby sme aj naďalej dávali góly. Záverečná časť hry priniesla malé uspokojenie. Dve 
presilové hry súpera za sebou 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 zápas kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc. Bratislavský Hurikán naďalej čaká na prvé body, 
tentoraz nestačil na košické Florko, ktorému podľahol 4:7. “Čakal nás síce tabuľkovo povinný súboj, no tieto sa 
nám väčšinou nedaria podľa predstav. Napriek tomu sme si iné ako tri body nepripúšťali. Z rôznych dôvodov sme 
cestovali bez šiestich hráčov, no k zápasu sme pristúpili zodpovedne. Hlavne v obrane sme hrali až na pár 
hluchých chvíľ to, čo sme chceli. Horšie dnes bola na tom naša útočná hra, kde sme nedokázali premieňať veľké 
šance. Dôležité ale bolo získať tri body a to sa nám podarilo,” povedal hráč FK Florko Košice Lukáš Blaško. 
Prekvapenie sa zrodilo v metropole východu, kde domáce ATU Košice prehralo s bratislavskými Snipers 5:6 po 
samostatných nájazdoch. V nich rozhodol Matúš Gajdoš, ktorý okrem nájazdu strelil ešte ďalšie dva góly a 
výraznou mierou dopomohol hosťom k zisku dvoch bodov. O miestenku do play off urputne bojujú aj hráči AS 
Trenčín, ktorí si udržali ôsmu pozíciu víťazstvom 7:4 v Prešove. “Naša výhra bola v tomto stretnutí veľmi dôležitá. 
Zápas sme mali pomerne pod kontrolou, súper mal však nebezpečné protiútoky, ktoré sa nám od polovice 
zápasu darilo zneškodňovať,” komentoval duel hrajúci tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. Extraliga mužov 
- 17. kolo: ŠK Lido Prírodovedec – TJ A-FbO Nižná 6:11 (0:4, 4:3, 2:4) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – FbC 
Young Arrows Spišská Nová Ves 9:6 (1:1, 4:2, 4:3) iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – FK Florko Košice 

4:7 (1:4, 1:1, 2:2) FaBK ATU Košice – Fat Pipe Snipers Bratislava 5:6 pp a sn (2:0, 3:3, 0:2 - 0:0, 0:1) 1. FBC 
Florbal Trenčín – Tsunami Záhorská Bystrica 5:6 (1:6, 0:0, 4:0) FBC Mikuláš Prešov – FBK AS Trenčín 4:7 (2:3, 
1:2, 1:2) Tabuľka po 17. kole: 1. TJ A - FbO Nižná 17 13 2 1 1 169:87 44 2. Tsunami Záhorská Bystrica 17 14 0 1 
2 125:76 43 3. FaBK ATU Košice 17 11 0 2 4 116:92 35 4. ŠK Lido Prírodovedec 17 11 1 0 5 107:87 35 5. FK 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-nizna-aj-tsunami-uspeli-v-17/374914-clanok.html


Florko Košice 17 11 1 0 5 122:86 35 6. Fat Pipe Snipers Bratislava 17 7 2 0 8 112:122 25 7. 1. FBC Florbal 
Trenčín 17 6 2 2 7 114:101 24 8. Florbalový klub AS Trenčín 17 7 1 18 101:95 24 9. FBC Grasshoppers AC 
Uniza Žilina 17 6 2 1 8 103:109 23 10. FBC Mikuláš Prešov 17 3 0 2 12 72:123 11 11. FbC Young Arrows 
Spišská Nová Ves 17 2 0 1 14 93:167 7 12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 17 0 0 0 17 65:154 0 
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24. HC Topoľčany v boji o tretie miesto: Humennému nadelili “desiatku” 
[28.01.2019; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://topolcany.dnes24.sk/hc-topolcany-v-boji-o-tretie-miesto-humennemu-nadelili-desiatku-321081 

 
 

Hokejová I. liga pokračovala zápasmi svojej základnej časti. Topoľčany cestovali na humenský ľad. 
Predposledné kolo základnej časti I. hokejovej ligy prinieslo zápas Topoľčian v Humennom. Okrem toho sa 

rozhodlo, že druhé miesto definitívne obsadí Martin. 
Topoľčany tak majú stále o čo bojovať. V hre je tretie miesto po základnej časti, ktoré by istotne potešilo 

nejedného športového priaznivca. 
V Humennom to bola pohľadom Topoľčian jasná záležitosť. O všetkom rozhodla už prvá tretina, kedy hokejisti 

HC Topoľčany strelili 5 presných zásahov. 
MHK Humenné – HC Topoľčany 2:10 (0:5, 2:1, 0:4) 
Góly: 32. Babinets, 34. Patlevič (Ondrej, Solomončak) – 1. Podstavek (Lichanec, Bystričan), 7. Kluka 

(Nemček, Kalináč), 9. Kalináč (Lichanec, Podstavek), 10. Bečka (Uhnák, Tábi), 15. Šťastný (Pekarčík, Laššo), 35. 
Loydl (Kalináč, Kluka), 41. Tomčák (Lichanec), 48. Kalináč (Loydl), 56. Hřebíček (Kalináč), 59. Bečka (Loydl). 
Strely: 41:51. Vylúčenia: 3:8 na 2 min. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:1. Rozhodovali: Žák – Riš, Wolf. Diváci: 450 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Humenné: Kasarda (10. Spodniak) – Ondrej, Patlevič, Mačkovič, Majerník – Solomončak, Krajňák, Babinets – 

Vaško, D. Markuš, Fedorko – Šiňanský, Hudák 
Topoľčany: Halo (41. Komžík) – Hruška, Hrudík, Ďurčo, Hřebíček, Loydl, Bystričan, Bulák, Šťastný – 

Podstavek, Tomčák, Tábi – Kluka, Kalináč, Lichanec – Uhnák, Laššo, Nemček – Bečka, Klenko, Pekarčík 
Tabuľka: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 1

14 
2. Martin 9

4 
3. Dubnica nad 

Váhom 
9

1 
4. Topoľčany 9

0 
5. Skalica 8

8 
6. Bratislava 7

1 
7. Humenné 6

8 
8. Spišská Nová 

Ves 
5

8 
9. Považská 

Bystrica 
5

6 
10. Trnava 3

4 
11. Prešov 1

8 
12. Nové Zámky B 3 
. HK Orange 20 1

6 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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25. Ktoré si vyberiete? Naj akcie, ktoré sa počas tohto týždňa uskutočnia v 

Spišskej a okolí 
[28.01.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ktore-si-vyberiete-naj-akcie-ktore-sa-pocas-tohto-tyzdna-uskutocnia-v-spisskej-
a-okoli-320995 

 
 

Naša redakcia vybrala spomedzi tohtotýždňových akcií v Spišskej Novej Vsi a okolí také, ktoré považujeme 

za tie naj. Necháte sa zlákať? 
Desmod /Teatro set 2018 
28. januára 2019 o 19:00, Dom kultúry Mier 
Jeden zo série koncertov TEATRO SET sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Veľa hudby s vtipným 

doprovodom moderátora, ktorý spolu s Kulym komunikuje s publikom. Divák bude mať možnosť žiadať zahratie 
konkrétnej skladby a dokonca s venovaním. Jednoducho „divák nič nemusí, ale môže všetko…“ 

Filmový klub / McQueen 
29. januára 2019 o 19:00, kino Mier 
Príbeh Alexandra McQueena je moderný, aj keď trochu gotická rozprávka o obyčajnom chlapcovi z 

robotníckeho Východného Londýna, ktorý spútal vlastných démonov a stal sa globálnou hviezdou módneho 
návrhárstva. Film McQueen sleduje mimoriadny osud jedného z najvýraznejších umelcov nášho tisícročia, ktorý 
sa v 27 rokoch postavil do čela Givenchy, aby následne založil svoju vlastnú úspešnú módnu značku. 

Ujo Váňa (a tí druhí) 
30. januára 2019 o 19:00, štúdio Spišského divadla 
Svetový a slávny ruský dramatik A. P. Čechov je majstrom v kreslení komických ľúbostných situácií. Aj v 

scénach z vidieckeho života v Ujovi Váňovi nám zobrazil niekoľko dvojíc, ktoré hľadajú skutočné hodnoty života v 
láske, ktorá sa však nenaplní. 

Autor 
31. januára 2019 o 19:00, divadlo Kontra 
Hosť divadla Kontra. Po dvoch komédiách (Chutilo vám, páni? a Zo ZOO) je táto hra pre zmenu o osude 

jediného človeka – autora. Autor predstavuje pracujúceho tvora, ktorý musí vytvoriť originálny zábavný program, 
inak príde o všetko. 

Detský Disneyland 
1. februára 2019 od 14:00, športová hala 
Na konci pracovného týždňa si prídu na svoje najmä tí najmenší. V športovej hale na nich budú čakať 

nafukovacie atrakcie, maľovanie na tvár, rozprávkoví priatelia a kopa iných atrakcií. 
Spišský Rifľový Bál 
1. februára 2019 o 18:00, hotel Čingov, Slovenský raj 
Ak by ste si radi zatancovali na plese, ale nevonia vám garderóba, práve pre vás je tu Spišský Rifľový Bál. 

Jeho šiesty ročník sa bude konať v nádhernom prostredí Slovenského raja vo Wellness & Kongres Hoteli Čingov. 
Plesovú noc vás spríjemní okrem iného aj známy slovenský spevák Pavol Hammel. 

Rysavá jalovica 
1. februára 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Nezabudnuteľná klasická slovenská komédia, v ktorej sa stretnú dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka v 

čase vianočných sviatkov na mrhanovskom jarmoku. Slovo dá slovo a Krt od Trnku kúpi mladú jalovičku. Pri 
výdatnom zapíjaní dobrého obchodu, im však jalovica zmizne priamo spred krčmy. Duchovní kmotrovia sa rýchlo 
rozkmotria. Adama Krta čaká strastiplná cesta domov, na konci ktorej ho čakajú výčitky jeho jazyčnatej ženy 
Evy… 

Verejné preteky v behu na lyžiach 
2. februára 2019 od 9:00, Grajnár 
Príležitosť zalyžovať si a zmerať sily s inými lyžiarmi môžete využiť v sobotu doobeda na Grajnári, kde sa 

uskutoční ďalší ročník tradičných pretekov v behu na lyžiach. Súťažiť sa bude podľa vekových kategórií a každý 
účastník dostane účastnícky list a nebude chýbať ani občerstvenie v podobe čaju a gulášu. 

Až tri v taňcu na vidermaňcu 
2. februára 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
V minulosti, no i v súčasnosti, v každej dedine boli a sú muži, ktorým máloktorá dievka – a veru aj nejedna 

žena – dokázala odolať. A najhoršie, čo sa takému mladému playboyovi môže stať je, že sa zaľúbi. Divadelná hra 
o ľúbostnom trojuholníku zo Sepešoviec poprepletaná humornými dialógmi v spišskom nárečí vám určite príde 
vhod v sobotu večer. 

Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
3. februára 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
Príbeh chudobného Plavčíka, ktorý sa vyberie na dlhú dobrodružnú cestu za tajomným dedom Vševedom, 

aby získal od neho tri zlaté vlasy a mohol sa tak oženiť s princeznou. Je to nebezpečná úloha, pretože doteraz sa 
ešte nikdy nikto odtiaľ živý nevrátil… 

Ženy v behu 
3. februára 2019 o 19:00, kino Mier 

https://spisska.dnes24.sk/ktore-si-vyberiete-naj-akcie-ktore-sa-pocas-tohto-tyzdna-uskutocnia-v-spisskej-a-okoli-320995
https://spisska.dnes24.sk/ktore-si-vyberiete-naj-akcie-ktore-sa-pocas-tohto-tyzdna-uskutocnia-v-spisskej-a-okoli-320995


Komédia o ženách, ktoré sa neboja vybehnúť šťastiu v ústrety. Věra prežila s Jindřichom báječný život a je 
pevne rozhodnutá splniť jeho posledné prianie – zabehnúť maratón! Emancipovaná a rázna matka troch dcér v 
tom nevidí žiadny problém. Žiadna z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale do štartu ostávajú ešte tri mesiace 
a tréner Vojta pripravil skvelý kondičný plán. Stačí len začať. Dcéry sa však do behania veľmi nehrnú. Majú úplne 
iné starosti… 

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 
Zdroj: Dnes24.sk 
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