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Spišská Nová Ves 
 

1. Košický kraj ocenil dobrovoľníkov. Odovzdali Srdce na dlani 
[06.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

Cieľom bolo poďakovať sa a poukázať na množstvo ich práce. 
KOŠICE. Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v pondelok 

popoludní v 13 kategóriách. Ako povedala organizátorka podujatia a predsedníčka centra Miroslava Langerová, 
cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje 
okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia. 

Ocenení 
Víťazom 11. ročníka krajského oceňovania v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti sa stal 

Peter Miľko. Monika Tódová si prevzala ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania. V 
oblasti ochrany životného prostredia sa stal víťazom projekt komunitnej záhrady Zázemie, kategóriu 
Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia vyhral Peter Murko (Združenie príbuzných a priateľov Radosť). Za 
Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti si ocenenie prevzal Michal Keruľ. Kategóriu 
Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv ovládla Lucia Komorníková. V kategórii Koordinátor/-ka 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa víťazkou stala Eva Bombová. Patrícia Albertová bola ocenená v kategórii 
Mladý dobrovoľník/čka do 30 rokov a za seniorské dobrovoľníctvo získal cenu Ondrej Doboš. Ďalšími kategóriami 
boli Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, v ktorej zvíťazila Michaela Šuľová, Podpora dobrovoľníctva, 
ktorú vyhrala Lenka Roman Juročková, a Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou, kde zvíťazil Klub 
mladých Sobrance. Cenu za dobrovoľnícky projekt roka si prevzala Danka Arvaiová, ktorá stojí za Malou farmou 
ako súkromným azylom pre zvieratá. Kategória Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu je jediná, ktorú jednotlivci 
nemôžu nominovať. Jej víťazom sa stala oblasť Tokaj, ocenenia si prevzali za Tokajskú vínnu cestu Michaela 
Maciková a za Hospic Harmónia Edita Takáčová. „Za tie roky sme sa dostali k tomu, že nominácie nie sú len o 
dobrovoľníkoch z Košíc, ale aj z iných miest v kraji. Aj preto sa od tohto ročníka bude krajské oceňovanie 
každoročne konať v inom meste Košického kraja, najbližšie v Spišskej Novej Vsi," povedala Langerová. 

Dobrovoľnícky rok 
Zriaďovateľom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja je Košický samosprávny kraj. Ako uviedol jeho 

predseda Rastislav Trnka (nezávislý), v tomto roku má slovo dobrovoľníctvo obzvlášť inú dôležitosť. „Košice sa 
pýšia titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Michalovce vlani ako prvé získali ocenenie Mesto 
priateľské k dobrovoľníctvu. V Spišskej Novej Vsi je tento rok vyhlásený za Rok dobrovoľníctva. Všetky uvedené 

aktivity svedčia o tom, že v našom kraji máme množstvo inšpiratívnych ľudí so srdcom na dlani, ktorým patrí náš 
obdiv. Je šľachetné prispieť na charitu finančne, ale investovať do vecí svoj vlastný čas, to si žiada oveľa väčší 
vklad na úkor osobného života," povedal. Počas slávnostného krajského oceňovania boli okrem víťazov 
vyhlásené aj nominácie v jednotlivých kategóriách. Ďakovné listy si za prínos v oblasti dobrovoľníctva prevzalo 
spolu približne 20 jednotlivcov a združení. (tasr) 



[Späť na obsah] 

 
 

2. Od Adama: ako sa z popierača holokaustu stal ešte väčší popierač 
[06.02.2019; Denník N; Publicistika; s. 10; ANDREJ BÁN] 

 
 

Mladí ľudia, Lívia zo Spišskej Novej Vsi či Adam z Bardejova, objavili pre kotlebovskú scénu pôvab videí 

natáčaných kdesi v obývačke. Oslovujú státisíce 
Nedávno som bol na srbsko-maďarskej hranici, keď sa mi ozval redaktor RTVS. Vraj čo hovorím na široko 

zdieľané a komentované video s popieračom holokaustu. Nechápal som. Po chvíľke mi „doplo“, že ide asi o video 
so študentom Adamom z Bardejova. Rozpamätal som sa, že ten bol už dávnejšie, v novembri 2017, spoločne s 
inými miestnymi študentmi hosťom diskusie občianskej iniciatívy Zabudnuté Slovensko, ktorú som moderoval – v 
tamojšej synagóge. 

ČO SA STALO 
Diskusia trvala dve hodiny, jej celý záznam vyhotovený Danielom Klembarom bol a naďalej je bez väčšieho 

povšimnutia (a agresívnych reakcií) takmer rok a štvrť na stránke .týždňa. Prečo teraz tá hystéria? – opýtal som 
sa sám seba. Netrvalo dlho a ozvala sa mi Eva Mosnáková, 90-ročná pani preživšia holokaust, ktorá venuje svoj 
čas a energiu tomu, že obetavo chodí (nielen) s našou iniciatívou diskutovať o holokauste, fašizme a neonacizme 
po celom Slovensku. Takisto bola z „kauzy Adam“ zmätená, bola dokonca jedným z hostí onej diskusie a dobre 
sa na ňu aj na Adama pamätá. Stalo sa to, že ďalší hosť našej bardejovskej diskusie, Pavel Sibyla, vtedy riaditeľ 
Nadácie Zastavme korupciu, dnes politik Progresívneho Slovenska, zavesil na svoju facebookovú stránku (PS 
PS) kratší zostrih diskusie. Adam tam vystupuje v interakcii s nami. Kto si celý záznam diskusie pozrie, pochopí, 
že sme na neho neútočili ani sme sa mu neposmievali. Naopak, chceli sme sa úprimne pokúsiť pochopiť, čo ho 
vedie k takým hrozným postojom a názorom. A keď sa mu spolužiačky začali chichotať, napomenul som ich. Nie 
pre jemnocitnosť voči popieračovi holokaustu, z elementárnej slušnosti. Pavel Sibyla krátky zostrih diskusie 
uverejnil bez toho, aby nám to ako iniciatíve Zabudnuté Slovensko dal vedieť. V poriadku, mrzí nás to, no ani v 
najmenšom jeho dobrý úmysel nespochybňujem. Urobil tak v Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. 
Mrzelo nás aj to, že to dal na stránku, ktorá má v názve politickú stranu. Nejde o to, či mi je blízke Progresívne 
Slovensko. Dôležité je, že Zabudnuté Slovensko nie je a nechce byť prepojené so žiadnou stranou. Všetko sa dá 
pochopiť, ak je dobrá vôľa, čo bolo obľúbené vyjadrenie môjho obľúbeného režiséra Ingmara Bergmana. 
Rozumiem aj tomu, že Pavel Sibyla chcel videjkom, ktoré medzičasom šíril aj Refresher a informovali o ňom ako 
o facebookovej udalosti Hospodárske noviny a iné médiá, pričom v priebehu 30 hodín ho videlo 175-tisíc ľudí, 
chcel poukázať na vážne deficity nášho vzdelávacieho systému. Keďže tu máme takýchto Adamov a Lívie. 

KAŽDÁ NADÁVKA MU DODALA ENERGIU 
Tu je však veľký problém. Udialo sa to, čo zvykneme nazývať neželané dôsledky ušľachtilých činov. Adamovi, 

o ktorého vývoji názorov od novembra 2017 doteraz nič nevedel ani Sibyla, ani my, časť divákov na Facebooku v 
reakcii na video nadávala, boli vulgárni až agresívni. Druhá časť ho podporovala. Nemusíte byť psychológ, aby 
ste si vedeli zodpovedať otázku, čo to s Adamom urobilo. Tretiu možnosť, tú želanú, že si chlapec konečne 
vstúpil do seba a povedal si: uf, ale som sa s tým názorom na holokaust mýlil, mea culpa, mea maxima culpa, 
môžeme rovno vynechať. Ostali iba dve predvídateľné možnosti. Prvá: Adama a jeho blízkych sa to hejtovanie na 
Face booku ľudsky dotklo, pocítili poníženie a majú strach o svoje zdravie či život. Druhá: Adama to ešte viac 
utvrdilo, že je hrdina, ktorý sa nebojí pekne od pľúc povedať, čo si myslí o holokauste. Obidve možnosti sú pre 
nás ako Zabudnuté Slovensko neprijateľné. Stalo sa najmä to druhé, nemenej poľutovaniahodné. Adam Buzinkay 
(uviedol svoje celé meno) zverejnil na YouTube svoje „obývačkové video“ ako reakciu na zostrih, ktorý 
medzičasom Sibyla odstránil, pretože ho miera hejtovania študenta zaskočila. Adam číta z papiera deväť 
napísaných bodov. Nepochybujte o tom, že nielen ĽSNS či „pán Magát“, ale aj celá antisystémová scéna v ňom 
objavila ďalšieho hrdinu. Holokaust ako systematické vraždenie na rasovom základe naďalej odmieta. Mrazia 
najmä Adamove slová: „Každá nadávka mi dodala energiu.“ Áno, toto presne je utvrdenie v názoroch. Dobre 
zamýšľané krátke Sibylovo video na Facebooku, ktorý je ako mediálny priestor z definície hysterický, skratkovitý a 
povrchný, dosiahlo opak zamýšľaného. Z popierača sa stal ešte väčší popierač. Pretože má pocit, že je s 
takýmto, pre rozumných ľudí neakceptovateľným postojom medzi svojimi slávny a uznávaný. Ak sa teraz pýtate, 
či mám nejaký recept, tak naďalej ho vidím v trpezlivej osobnej diskusii s mladými. Z očí do očí, tvrdo, no bez 
urážok a ponižovania, bez skratiek, zato s kontextom a kvalitnými argumentmi. Viem, výsledok je aj tak neistý. No 
inej cesty, obávam sa, niet. 

ANDREJ BÁN reportér 
Tretiu možnosť, tú želanú, že si chlapec konečne vstúpil do seba a povedal si: uf, ale som sa s tým názorom 

na holokaust mýlil, mea culpa, mea maxima culpa, môžeme rovno vynechať. 
[Späť na obsah] 

 
 



3. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (6. február): El Clásico v Španielskom pohári aj 

Hertha Berlín proti Mníchovu 
[06.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/380979/sportove-udalosti-dna-6-februar/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 27. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
20:45 Everton FC – Manchester City / ONLINE >> 
FUTBAL - ODVETNÝ ZÁPAS ŠESTNÁSŤFINÁLE FA CUPU: 
21:05 West Bromwich Albion FC - Brighton & Hove Albion FC (prvý zápas 0:0) 
FUTBAL - OSEMFINÁLE DFB POKAL: 
18:30 Kieler SV Holstein 1900 – FC Augsburg 
18:30 RB Leipzig – VfL Wolfsburg 
20:45 FC Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf 
20:45 Hertha BSC – FC Bayern Mníchov / ONLINE >> 
FUTBAL - SEMIFINÁLE ŠPANIELSKEHO POHÁRA: 
21:00 FC Barcelona – Real Madrid CF / ONLINE >> 
FUTBAL - OSEMFINÁLE FRANCÚZSKEHO POHÁRA: 
18:30 FC Villefranche – Paríž Saint-Germain 
18:30 AS Vitré - Lyon Duchére 
21:05 Stade Rennes FC – Lille OSC 
FUTBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
14:00 FK Baník Sokolov – FK Slavoj Vyšehrad 
18:00 FK Ústí nad Labem – FK Litoměřicko 
HOKEJ - 1. SLOVENSKÁ LIGA: 
Play-off - štvrťfinále: 
17:00 HK Skalica – HC Topoľčany (stav série 
17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce (stav série 

17:30 MHK Humenné – MHK Dubnica nad Váhom (stav série 
18:00 HC Bratislava – HK Martin (stav série 
HOKEJ - ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
01:00 Boston Bruins - New York Islanders 
01:00 Buffalo Sabres - Minnesota Wild 
01:00 Florida Panthers - St. Louis Blues 
01:00 New Jersey Devils - Los Angeles Kings 
01:00 Pittsburgh Penguins - Carolina Hurricanes 
01:00 Washington Capitals - Vancouver Canucks 
01:30 Montreal Canadiens - Anaheim Ducks 
01:30 Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 
02:00 Nashville Predators - Arizona Coyotes 
02:00 Winnipeg Jets - San Jose Sharks 
03:00 Colorado Avalanche - Columbus Blue Jackets 
03:00 Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 
štvrtok ráno: 
01:30 Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators 
02:00 New York Rangers – Boston Bruins 
HOKEJ - KHL: 
10:30 Admiral Vladivostok – Červená hviezda Kun-lun 
ZIMNÉ ŠPORTY - MS V ALPSKOM LYŽOVANÍ: 
12:30 Super-G mužov vo švédskom Aare 
BASKETBAL - ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
01:00 Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 
01:00 Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 
01:00 Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 
01:30 New York Knicks - Detroit Pistons 
02:00 Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 
02:00 Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 
02:00 Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 
04:30 Portland Trail Blazers - Miami Heat 
štvrtok ráno: 
01:30 Brooklyn Nets – Denver Nuggets 
02:00 Chicago Bulls – New Orleans Pelicans 
02:00 Milwaukee Bucks – Washington Wizards 

https://sport.aktuality.sk/c/380979/sportove-udalosti-dna-6-februar/


02:30 Dallas Mavericks – Charlotte Hornets 
03:00 Utah Jazz – Phoenix Suns 
04:00 Sacramento Kings – Houston Rockets 
04:30 Golden State Warriors – San Antonio Spurs 
BASKETBAL - 27. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BC Prievidza - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

18:00 BK Iskra Svit - BKM Lučenec 
18:00 BK Inter Bratislava - PP & TV Raj Žilina 
18:00 MBK Rieker Komárno - MBK Handlová 
TENIS - ATP SOFIA: 
Dvojhra mužov - šestnásťfinále: 
11:00 Mirza Bašić (BaH) - Martin KLIŽAN (SR) 
TENIS - ATP CHALLENGER BUDAPEŠŤ: 
Dvojhra mužov - šestnásťfinále: 
11:00 Tallon Griekspoor (Holand.) - Norbert GOMBOS (SR) 
11:00 Alex MOLČAN (SR) - Dennis Novak (Rak.) 
HÁDZANÁ - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina víťazov - 1. kolo: 
18:00 Tatran Prešov - HC Štart Nové Zámky 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina porazených - 3. kolo: 
18:00 MVK Zvolen - TJ Slávia Svidník 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Pochod vďaky pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Č. Balogu 
[05.02.2019; Brezno; Spravodajstvo; s. 4; Milan Kováčik;predseda ZO č.2 SZPB v Brezne] 

 
 

Obec Čierny Balog si už po 45-krát organizovaním lyžiarsko- turistickej akcie Pochod vďaky pripomenula 
slávnu kapitolu histórie. 

Pred 74 rokmi tiež v nedeľu 28. januára 1945 s odhodlaním aj život položiť za záchranu svojich rodín, 
domovov, obce sa asi 40 domácich obrancov, prevažne povstaleckých vojakov, vedených poručíkom Antonom 
Kupcom, ktorým prišlo na pomoc asi 15 sovietskych partizánov pod vedením Nikolaja Radula - postavilo do cesty 
oveľa početnejšiemu nepriateľovi. 

K Čiernemu Balogu, známej partizánskej obci, totiž ustupoval horami od mestečka Klenovec, prápor (700 
mužov) 309 pluku Wehrmachtu. Pomsta v podobe vypálenia drevených domčekov v dedine bola reálna. 

Boj na život a na smrť začal okolo 15.00 popoludní. Obrancom pomáhala aj príroda - veľký sneh, treskúca 
zima pri splne mesiaca. Obrannú líniu udržali 20 hodín. Ani jeden nepriateľ sa do obce nedostal. V pondelok asi o 
11.00 vstúpila do obce Červená armáda. Obec bola definitívne zachránená. 

Organizátori na čele so starostom obce Františkom Budovcom, v spolupráci s domácim turistickým oddielom a 
organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) aj tohto roku odviedli mnoho práce pre 
úspešný priebeh podujatia. No počasie nevyšlo celkom v ústrety. Hmla, sneženie a záveje skúšalo morálku a 
odhodlanie nielen účastníkov pochodu. 

Pozvanie na 45. ročník Pochodu vďaky prijalo viac ako 160 účastníkov. Z Bratislavy, pricestovali dvaja 
členovia Klubu vojenskej histórie Slovensko pod vedením Borisa Šeligu. Boli ozdobou podujatia a pri pomníkoch 
počas pietnych aktov zaujali Čestnú stráž. 

Skupinu 7 turistov zo Spišskej Novej Vsi priviedli manželia Dzurňákovci zo Smižian. Linkový autobus z 

Brezna smerujúci na juh k vrchárskej obci Lom nad Rimavicou priviezol okolo 80 turistov z Brezna, ostatní 
účastníci pricestovali z radov domácich. 

Domáci začali Pochod na kóte Skalica (938 m n.m.) pri partizánskom cintoríne (23 hrobov), kde má hrob aj 
najmladšia partizánka 16-ročná Kamila Šagy z ukrajinskej Ovruče. Tu so starostom obce vykonali pietny akt. Do 
cieľa mali 8 km. Brezňania začínali na kóte Krížnô (939 m n.m.), do cieľa sa brodili asi 6 km. Ostatní - bežkári 
cestovali až do sedla Tlstý Javor (1068 m n.m.). Od cintorína 39. povstaleckých vojakov putovali asi 12 km. 

Spoločným cieľom všetkých turistov bol pomník obranných bojov v ústí doliny Páleničnô, nad osadou Dobroč. 
Tu pri vatre oslobodenia všetkých účastníkov najprv čakalo malé občerstvenie a po ňom nasledoval pietny akt 
kladenia venca a spomienkové príhovory. Postupne sa prihovorili starosta obce František Budovec, vedúci 
turistického oddielu v obci Ivan Kučerák, poslanec VÚC BB Miroslav Fašang a nakoniec krátkym príhovorom aj 
novozvolený predseda 115-člennej ZO - SZPB v Čiernom Balogu Rudo Kováčik. 

K tradíciám tohto Pochodu vďaky patrí aj záverečný spoločný spev hymnickej Cez Balocké čierne hory…“. 
Rozchádzali sa s vyjadrením vďaky organizátorom a vzájomným sľubom, že nedovolíme, aby sa na odvážne činy 
živých i tých, ktorí obetovali život, zabudlo. O rok dovidenia. 

MILAN KOVÁČIK 
[Späť na obsah] 



 
 

5. Basketbal mladých 
[05.02.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; ja] 

 
 

Celoslovenská dorastenecká liga juniorov-19. a 20. kolo: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Victoria Žilina 71:73 (29:37). Body Žiliny: Šváby 22, Turza 15, Fedor 

11, Moravčík 10, Erben 8, Pažický 4,Michálek3. 
BKM Iskra Svit - MBK Victoria Žilina 54:97 (30:49). Body Žiliny: Michálek 17 Pažický 16, Turza 14, Kasák a 

Erben po 13, Fedor 8, Šváby 6, Jedinák 4, Novák a Moravčík po 3. 
„Dôležitý zápas v Spišskej Novej Vsi sme zvládli, aj keď sme ho nezačali dobre. Domáci nás zaskočili šnúrou 

10:0, chvíľu nám trvalo, kým sme vyrovnali hru. V druhej štvrtine sme už boli lepším tímom, vyhrali sme ju 21:11, 
polčasový náskok nám však po prestávke dlho nevydržal. Opäť sme boli nekoncentrovaní, súper nás herne 
prevýšil a tretiu časť zápasu vyhral 28:19. Záverečných desať minút sme sa naťahovali o každý bod, v závere 
nám vyšiel signál a domáci, naopak, nepremenili svoju záverečnú strelu. Vo Svite to bolo z našej strany povinné 
víťazstvo, priestor dostali všetci hráči," povedal tréner žilinských juniorov Miroslav Chudík. 

Majstrovstvá oblasti Stred mladších minibasketbalistov - 6. kolo: MBK Victoria Žilina - MBK Liptovský Mikuláš 
40:39 (20:18). Body Žiliny: Pivko 13, Mahdoň 8, Fiťma 6, Ondrička 3, Šramo, 

I. liga žien a junioriek (spoločná súťaž), skupina Západ -15. a 16. kolo: ŠŠK Žilina-Budatín - Dubček Bratislava 
41:97 (18:47). Body Žiliny: Škorvánková 10, Rádiková 9, Gondová a Riljaková po 6, Pekárová a Belčíková po 4. 

Dubček Bratislava - ŠŠK Žilina-Budatín 83:47 (46:26). Body Žiliny: Gondová 18, Riljaková 9, Škorvánková a 
Muráňová po 5, Belčíková a Rádiková po 4. 

Majstrovstvá oblasti Stred mladších minibasketbalistiek - 4. turnaj v Banskej Bystrici: 
BKM Žilina-Závodie - MBK Ružomberok 43:22 (24:4). Body Žiliny: Pjataková 16, Kubicová 14, Korenková 6, 

Ochodničanová 4, Koristová 2, Lalinská 1. 
ŠKP Banská Bystrica - BKM Žilina-Závodie 43:42 (25:20). Body Žiliny: Pjataková 12, Šmihovská 8, Vecchio a 

Ochodničanová po 6, Kubicová 4, Lalinská, Luhová a Korenková po 2. 
-ja- 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Druhý duel: Domáca úloha je splnená, no zadarmo to určite nebolo 
[05.02.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 39; ROMAN BREZNIAK] 

 
 

Štyri z piatich gólov v presilovkách, dráma až do záverečných minút a parádny víťazný „vešiak“ Pacalaja, 
ktorý zabezpečil Martinu vedenie v sérii 2:0. 

HK MARTIN - HC Bratislava 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) 
MARTIN. Skóre druhého štvrťfinálové stretnutia otvoril už v 4. min počas presilovky Jurášek, no kto čakal, že 

Martin má cestu za víťazstvom otvorenú, tak sa poriadne zmýlil. Hostia sa totiž nepríjemným hokejom, plným 
drobných poštuchovačiek či dohrávaním súbojov, dostali našim pod kožu a začali z toho ťažiť. Ešte v prvej tretine 
po presilovkových góloch Rzavského a Šalku otočili priebeh. Bolo cítiť, že domáci nie sú vo svojej komfortnej 
zóne a aj keď sa už dostali do zakončenia, zväčša v rozhodujúcom momente zvolil zlé riešenie. 

„Vedeli sme, čo na nich platí a naše plány sa nám darilo na ľade realizovať. Škoda, že nám za stavu 2:1 
nevyšiel nejaký brejk alebo niečo podobné. Dvojgólový náskok by sme dnes už ustrážili,“ zamyslel sa Daniel 
Rzavský, ktorého si pamätáme aj z pôsobenia na Podháji. 

Turčania však bojovali s nepriaznivým vývojom a postupne začali byť čoraz nebezpečnejší. Tréneri mierne 
premiešali zostavu a niektorých hráčov začali vyťažovať viac. Odvážnym a sebavedomým prejavom sa opäť 
prezentovala formácia mladíkov Paulíny - Barto - Rudzan. Najlepším dôkazom bojovnosti domácich bol v 47. min 
ukážkový dôraz Pokrivčáka pri vyrovnávajúcom presnom zásahu. 

„Presne toto sme potrebovali, Tomášov gól bol pred ďalší vývoj zápasu super dôležitý,“ podčiarkol martinský 
asistent trénera Radovan Somík. 

Rozhodujúca situácia stretnutia sa zrodila necelé tri minúty pred koncom a opäť v početnej výhode. 
Spoluhráči sériou rýchlych a presných prihrávok pripravili palebnú pozíciu pre Pacalaja a príklep nášho obrancu 
takmer roztrhol sieť Lakosilovej brány. 

„Takto nejako sa to snažíme hrať, a keď sa z toho podarí dať gól a v tomto prípade dokonca víťazný, je to 
paráda,“ pochvaľoval si Marek Pacalaj. 

Ako ďalej priznal, druhý štvrťfinálový súboj bol veľmi náročný, ale aj napriek nepriaznivému vývoju a 
nepríjemnému štýlu protivníka, celá kabína verila vo víťazstvo. 

„Rôzne provokácie, kúskovanie hry, to im ide a zrejme v tom vidia spôsob ako nás zdolať. Je ťažké v zápale 
boja nájsť správnu hranicu, kedy si už netreba nechať brnkať po nose a kedy sa radšej stiahnuť. Také je však 



play off, ale dnes sme ich aj v tomto smere celkom dobre uzemnili,“ povedal obranca, ktorý sa konfrontácii chlapa 
proti chlapovi nevyhýba. 

Emócie do dramatického zápasu pridali i niektoré verdikty rozhodcov. V princípe to bolo tak, že tím, ktorý 
prehrával, zväčša cítil krivdu. Nakoniec bola väčšia nespokojnosť na strane hostí, ale ich kouč Róbert Pukalovič 
zachoval nadhľad. 

„Nechcem rozoberať, či sa niečo malo pískať alebo nie, pretože s tým už nič nenarobíme. My sme si dnes 
dokázali, že s Martinom môžeme hrať rovnocennú partiu. Trošku väčšia efektivita v presilovkách, trošku viac 
disciplíny v závere a výsledok mohol byť opačný. Toto teraz musíme riešiť a nie verdikty rozhodcov,“ doplnil 
skúsený kormidelník. 

Štvrťfinálová séria sa teraz sťahuje do Bratislavy a jej tretí duel sa bude hrať v utorok 5. februára od 18. h na 
zimnom štadióne v Ružinove, kde Martinčania v tejto sezóne ešte neprehrali. Ak tradíciu neporušia, budú sa tešiť 
z postupu. 

„Posledný krok býva vždy najťažší, ale urobíme všetko pre to, aby sme sériu ukončili v čo najkratšom čase,“ 
uzavrel Radovan Somík. 

* Góly: 3:22 Jurášek (Tabaček, Dírer), 46:35 Pokrivčák (Poliaček) a 57:03 Pacalaj (Pokrivčák, Poliaček), resp. 
9:46 Rzavský (Smolka, Valjent) a 16:24 Šalka (Musliu, Prokop). 

Strely: 41:19. Vylúčenia: 9:11. Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Štefik, Purgat - Šefčík, Junek, 
Kontšek. Diváci: 1 522. 

* MARTIN: Bernát - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Brveník, Themár - Markovič, 
Langhammer, Jurášek - Poliaček, Urbánek, Brezniak - Zeliska, Dírer, Pokrivčák - Paulíny, Barto, Rudzan. 

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

* Ostatné výsledky: Michalovce - Spišská Nová Ves 5:1 (séria 2:0), Dubnica - Humenné 5:2 (2:0), Topoľčany 

- Skalica 3:1 (2:0). 
JARO PODHORSKÝ Formácia mladíkov robila obrane hostí veľké starosti. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. HOKEJOVÝ SERVIS 
[05.02.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 38; Redakcia] 

 
 

Extraliga juniorov - skupina o 7. a 10. miesto, 7. a 8. kolo 
Martin - Liptovský Mikuláš 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) * Góly: 33:51 Rolný (Židek, Strečok) a 49:46 Fekete (Vybiral). 

MARTIN: Michálek - F. Lednický, Lavička, Ligas, Lalík, Junas, Bače, J. Ivan - Ferleťják, Kalnický, Rešetár - Hús, 
Mirilovič, Melcher - Malček, Nagy, Podhorský. 

Martin - Liptovský Mikuláš 7:2 (3:0, 1:1, 3:1) * Góly: 1:15 Hús (Melcher, Ligas), 3:15 Mirilovič (F. Lednický, 
Melcher), 4:15 Junas (Rešetár, Ferleťják), 36:36 Rešetár (Lavička, Kalnický), 41:21 Ligas (Hús, Mirilovič), 54:20 
Podhorský (Hús, Mirilovič) a 57:30 Kalnický (F. Lednický, Richter), resp. 29:15 Nikolaev a 53:53 Vybiral (Rolný, 
Bátory). 

MARTIN: Richter - F. Lednický, Lavička, Ligas, Lalík, Junas, Bače, J. Ivan - Ferleťják, Kalnický, Rešetár - Hús, 
Mirilovič, Melcher - Malček, Nagy, Podhorský. 

7. Žilina 8. Skalica 9. Martin 10. L. Mikuláš 44 12 8 44 14 5 44 14 3 44 10 1 4 20 4 5 5 21 22 28 116:132 
112:150 102:155 97:161 56 56 53 34 

Extraliga dorastencov 39. a 40. kolo 
Martin - Spišská Nová Ves 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) * Góly: 4:51 Smidžár (Kočalka, Belica), 21:17 O. Grega (Haško, 

Krcho), 23:05 O. Grega (Haško, Kovačka) a 41:40 O. Grega (Haško). MARTIN: Maťovčík - Bakala, Belica, 
Vitkovský, Haško, Kovačka, Vladár, Huba - Smidžár, Kočalka, T. Nauš - O. Grega, Hlavatý, Krcho - Michnáč, 
Fázik, Kráľ - Ďurkovič, Malík, Kubala. 

Martin - Spišská Nová Ves 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) * Góly: 20:45 T. Nauš (Kočalka, Smidžár), 56:18 O. Grega 

(Hlavatý, Bakala), 58:03 Kočalka (T. Nauš, Belica) a 59:30 Smidžár (Kočalka), resp. 55:12 Novák (Jurčák, Bača). 
MARTIN: Maťovčík - Haško, Bakala, Belica, Vladár, Kovačka, Vitkovský, Huba - T. Nauš, Kočalka, Smidžár - O. 
Gega, Hlavatý, Krcho - Kráľ, Fázik, Michnáč - Ďurkovič, Malík, Kubala. 

1. Slovan 2. Košice 3. Poprad 4. Trenčín 5. Púchov 6. B. Bystrica 7. Sp. N. Ves 8. Michalovce 9. Martin 10. 
Nitra 11. Skalica 12. L. Mikuláš 13. Žilina 14. Zvolen 46 36 46 28 46 28 46 26 46 27 46 23 46 22 46 18 46 18 46 
16 46 13 46 11 46 8 46 4 1 4 4 6 4 7 4 4 1 3 2 0 4 0 8 223:108 9 184:105 10 11 11 14 16 21 24 25 27 32 194:118 
171:94 152:92 159:128 151:126 135:161 133:154 124:145 106:182 107:177 1 5 4 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 30 106:204 
2 40 84:235 

Liga kadetov - o majstra, 9. a 10. kolo 
Nitra - Martin 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) * Góly: 38:52 Ferkodič (Cápay, Sýkora), resp. 38:45 M. Grega, 54:22 Nátny 

(Bohunčák) a 57:05 Ulbricht (Siakeľ). MARTIN: Ďuris - Bohunčák, Nátny, Andrej Volko, R. Ivan, Vojtašák, Adam 
Volko - Siakeľ, Thomka, Ulbricht - Lesay, M. Grega, Smolka - Kosturský, Svitek, R. Chrastina. 

Prievidza - Martin 1:4 (1:0, 0:1, 0:3) * Góly: 16:06 Škrabák (Melchiory, Gajdošík), resp. 27:21 M. Grega 
(Smolka), 51:58 Nátny (Bohunčák, Kubík), 53:39 M. Grega a 54:20 Siakeľ (Thomka, Bohunčák). 



MARTIN: Ďuris - Bohunčák, Nátny, R. Ivan, Andrej Volko, Vojtašák, Adama Volko - Siakeľ, Thomka, Ulbricht - 
Lesay, M. Grega, Smolka - Kosturský, Svitek, Kubík - Chrastina. 

1. Slovan 2. Trenčín 3. Martin 4. Košice 5. Nitra 6. Zvolen 7. L. Mikuláš 8. Púchov 9. Trnava 10. B. Bystrica 
11. Poprad 12. Brezno 13. Prievidza 14. Prešov 98 10 6 10 7 97 86 96 94 10 4 93 92 92 91 91 90 

1. liga starších stred, 27. kolo 
0 3 1 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 3 5 6 6 5 6 6 7 8 36:15 41:15 34:18 44:21 27:9 39:24 27:34 20:36 25:27 

22:38 20:33 19:33 17:42 16:42 
žiakov 
16 15 15 14 13 12 8 8 6 6 5 4 3 1 
- 
* 8. ročník: Liptovský Mikuláš - Martin 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) -Béreš a M. Ivan. 1. Žilina 2. Púchov 3. Zvolen 4. 

Martin 5. B. Bystrica 6. L. Mikuláš 7. P. Bystrica 8. Ružomberok 9. Brezno 10. Lučenec 27 21 28 19 27 20 27 19 
27 17 27 11 27 9 27 6 27 6 26 0 5 193:67 5 172:34 5 183:50 5 205:60 1 4 2 3 2 8 180:57 1 15140:114 0 
18105:157 1 20 83:159 0 21 65:220 0 26 73:481 43 42 42 41 36 23 18 13 12 0 

* 7. ročník: Liptovský Mikuláš - Martin 9:1 (2:0, 3:0, 4:1) - Fúčela. 
1. D. Kubín 2. B. Bystrica 3. Púchov 4. Žilina 5. Zvolen 6. P. Bystrica 7. Martin 8. Brezno 9. Lučenec 10. L. 

Mikuláš 27 20 27 20 28 18 27 17 28 16 27 8 27 8 27 6 27 6 27 4 3 2 4 2 4 4 1 2 0 0 168:47 195:78 197:89 173:97 
3 4 6 7 7 139:110 15 113:134 18 74:162 19 67:165 21 92:208 23 64:192 43 42 40 36 36 20 17 14 12 8 

1. liga mladších žiakov - stred, 27. kolo 
* 6. ročník: Martin - Liptovský Mikuláš 8:2 (2:1, 5:0, 1:1). 
* 5. ročník: Martin - Liptovský Mikuláš 8:4 (6:1, 0:1, 2:2). 
Extraliga žien, 19. kolo 
Martin - Poprad 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) * Góly: 11:05 Kleinová (Gorecká), 36:28 Novotná (Hudáková, Šuliková) a 

59:59 Šuliková (Staroňová). MARTIN: Zuziaková - Kolenčíková, Broskvová, Mendrejová, 
111 97 96 93 93 85 78 65 59 56 47 36 36 Hrnčiarová - Stupáková, Nemčíková, Pro11 chotská - Bičanovská, 

B. Gauríková, Fundáreková - Záborská, Svitačová. 
* Výsledky: Zvolen - Prešov 0:11, Košice - voľno. 
1. Prešov 2. Poprad 3. Zvolen 4. Martin 5. Košice 15 12 15 11 156 165 151 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 8 11 14 

112:20 76:15 43:59 25:82 21:101 39 38 19 15 3 
(RB) 
ILUSTRAČNÉ ARCHÍV PL 
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8. Najlepší videopríbeh natočil mladý strojár z Martina 
[05.02.2019; Turčianske noviny; AKTUALITY; s. 3; (AF;MP)] 

 
 

Martinskí strojári dominovali v slovenskej súťaži v rámci Európskej únie. Hlasovanie na Facebooku ich 
katapultovalo na prvé miesto. Veď zvíťazil študent Spojenej školy Martin. 

MARTIN. Do súťaže programu Erasmus Plus o najlepší fotopríbeh a videopríbeh sa na Slovensku zapojilo 
vyše 30 predovšetkým stredných škôl. O víťazovi rozhodlo hlasovanie na sociálnych sieťach - najviac na 
Facebooku. 

Napínavé hlasovanie 
Až dvanásťtisíc hlasujúcich a tisíc zdieľaní zo Slovenska, Rakúska, Nemecka, Talianska, Portugalska, 

Turecka, Česka a Francúzska potvrdilo prvenstvo Spojenej školy v Martine. Predbehli tak trnavskú, aj košickú 
školu. Veď autorom víťazného videa bol štvrták Lukáš Gašpar. Natočil doň príspevky s názvom Tatry, Aquaark 
Poprad, Rómsky príbeh, Návšteva Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi. 

„Hlasovanie a zdieľanie na Facebooku sme sledovali aj počas víkendov pri lyžovaní na horách alebo v 
posilňovni. Bolo to až do posledných chvíľ napínavé,“ hovorí riaditeľ školy Jozef Zanovit. Mladých ľudí na 
sociálnych sieťach vyburcovali pedagogické pracovníčky Andrea Fabrová a Marta Somorová. 

„Chceli sme Slovensku dokázať, že vieme našich žiakov a rodinných príslušníkov zapáliť za dobrú vec a 
podporiť tak jazykové vzdelávanie v Turci,“ tvrdia svorne. 

Hlavným cieľom spomínanej súťaže odborných zručností je ukázať mladým ľuďom možnosti vycestovať do 
zahraničia, naučiť sa tam niečo nové, skvalitniť odbornú prax a vrátiť sa so získanými skúsenosťami domov. 

Hra so slovíčkami 
Lukášov príbeh mohli do súťaže prihlásiť vďaka realizovanému projektu NEVER, na ktorom tvrdo pracovali až 

tri roky. 
Ide o akronym - teda skratku pre ich projekt (No Enemies Violence - Equal Rights) Nie násiliu, rovnaké práva 

pre všetkých. NEVER tiež znamená v angličtine nikdy. 
„Trošku som sa pohral so slovíčkami a názov môjho príbehu znamená Nikdy nehovor nikdy ale tiež Nie 

násiliu, rovnaké práva pre všetkých, nikdy nepovedz nie, buď tolerantný, pomáhaj slabším, buď zmenou, ktorú 
chceš vidieť vo svete.“ 

Podľa slov koordinátorky projektu Andrey Fabrovej bol Never veľmi ťažký projekt. 



„Zároveň to bola fantastická možnosť trojročného zážitkového vyučovania na veľmi náročné témy, ktoré 
rezonujú súčasnou Európou: otázka utečencov v Portugalsku a Taliansku, rómska otázka na Slovensku, 
holokaust v Poľsku a medzigeneračné súžitie, genocída počas 2. svetovej vojny v Česku a otázka utečencov z 
Islamského štátu v Turecku,“ vysvetlila Fabrová. 

Radosť z úspechu mal aj študent Lukáš Gašpar. 
„V súťažnom videu nie sú len zábery z návštevy Tatier, Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, ale aj 

návšteva rómskej obce. Vo videu sa nachádzajú rôzne časozberné videá z Bratislavy. Celý projekt bol jeden 
veľký zážitok a som rád, že som ho mohol ukázať aj ostatným,“ povedal na záver Gašpar. 

Spojená škola okrem morálneho ocenenia získala aj finančnú dotáciu, ktorú využije pri modernizácii 
odborných jazykových učební. 

A. FABROVÁ 
A. FABROVÁ 
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9. PP & TV RAJ nestačil na majstra 
[05.02.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; Ján Hatala] 

 
 

BASKETBAL, MUŽI, SBL. Dvadsiate šieste extraligové kolo bolo rozložené do troch dní. Jeho program 
otvorila v stredu televízna predohrávka Žiliny s úradujúcim majstrom, Levicami. Oba tímy sa postarali o zaujímavý 
basketbal, v ktorom sa o víťazovi rozhodlo až v záverečných minútach. 

V piatok, v druhej predohrávke kola, Svit doma prekvapujúco prehral s Prievidzou. V sobotu sa prekvapenia 
nekonali, Inter porazil Spišskú Novú Ves na jej palubovke rozdielom triedy a Handlová si doma bez problémov 

poradila s Lučencom. 
26. kolo 
PP & TV RAJ Žilina - BK Patrioti Levice 61:66 (18:19, 38:41, 50:51). Body Žiliny: Tot 16 (4 trojky), Merešš 13, 

Stanojevič 8, Dickson 7, Jackson 6, Podhorský 5, Djordjevič 2, Krajina 2, Rožánek 2. Za Levice najviac bodov: 
Benjamín 26 (4), Bojanovský 16, Žiak 10 (2). Fauly: 22 - 20. Technické chyby: 18. Stanojevič - 38. Bojanovský. 
Trestné hody: 14/9 - 20/15. Trojky: 8 -7,800 divákov. Štvrtiny: 18:19, 20:22,12:10,11:15. 

Leviciam síce chýbal pivot Gačeša, ale ako sa ukázalo, v zápase ho spoľahlivo nahradili Benjamín s 
Bojanovským. PP & TV RAJ po vysokej prehre v Komárne nastúpil s obmenenou základnou zostavou Tot, 
Rožánek, Djordjevič, Merešš a Dickson. Začala veľmi dobre, po dvoch trojkách Tota viedla Žilina 8:4 a ešte aj na 
konci 4. min. po koši Merešša 11:7 Nasledujúci hluchý strelecký úsek Patrioti potrestali a obrátili skóre na 11:19, 
dvoma trojkami sa blysol Benjamín. Príchod Stanojeviča bol plusom, spolu s Totom mínusové skóre takmer 
zmazali. Druhá desaťminútovka bola herne i číselne vyrovnaná, v 13. min. Stanojevič trojkou vyrovnával na 
23:23, v 16. min. Dickson na 29:29, o chvíľu Podhorský dôrazným vnikom pod kôš na 31:31. Nasledovali tri 
„čierne" minúty domáceho tímu - Merešš dostal tretiu osobnú chybu, mužstvo prišlo o Stanojeviča, ktorý vyrobil 
nešportový faul a vzápätí inkasoval technickú chybu (a presunul sa z role hráča do role diváka), a Levice opäť 
„ušli" na rozdiel osem bodov (33:41). Nasledujúcich päť bodov Tota však znamenalo na konci prvého polčasu 
takmer remízový stav. 

V úvode druhého polčasu dominovali na palubovke hostia, najmä preto, že štyri minúty (!) nikto z domácich 
hráčov nedokázal trafiť do levického koša. Za stavu 38:46 si bral domáci tréner Kurilla oddychový čas, ktorý 
mužstvo postavil na nohy. V priebehu necelých troch nasledujúcich minút Merešš s Jacksonom obrátili skóre na 
47:46, a keby Rožánek následne premenil trestné hody, možno by mal zápas v závere iný priebeh. Nestalo sa, po 
3. štvrtine viedli hostia o bod. Zverenci trénera Kurillu hrali s Levicami číselne vyrovnanú partiu do 33. min. 
(53:53), potom im zvlhol pušný prach a prišli hviezdne chvíle Bojanovského, ktorý šiestimi bodmi po sebe priblížil 
úradujúceho majstra k víťazstvu. A to si už za stavu 55:61 dve minúty pred koncom Patrioti ustrážili. V 
dramatickom zápase rozhodli sebavedomie, skúsenosti a individuálna kvalita hráčov Levíc. Domácemu tímu 
ťažko možno niečo vyčítať. Hráči bojovali tak, ako sa patrí, inkasovaných 66 bodov svedčí o veľmi dobrej obrane. 
Lídrami boli nesporne Tot s Podhorským. Chýbali však strelci - Djordjevič s Rožánkom dali spolu len štyri body, 
Jackson s Dicksonom trinásť, a to bolo príliš málo. 

„Zápas bol určite atraktívny pre divákov. Levice sú veľmi kvalitné mužstvo, disponujú viacerými rozdielovými 
hráčmi, ktorí v rozhodujúcich momentoch potiahli svoj tím k víťazstvu. Nám sťažilo situáciu aj vylúčenie 
Stanojeviča, nedá sa nám však uprieť snaha vrátiť sa späť do zápasu. Výkon hráčov bol dobrý, no na taký tím, 
akým sú Levice, žiaľ, ešte nestačí," povedal po zápase tréner Žilinčanov Ivan Kurilla. 

Kapitán a najstarší hráč Žilinčanov Michal Podhorský, ktorý už hrá basketbal popri zamestnaní, bol po zápase 
síce smutný z prehry, ale výkon jeho tímu ho napĺňal optimizmom. „Hoci sme prehrali, som šťastný z výkonu, aký 
sme predviedli a že sme s Levicami hrali vyrovnaný zápas. Možno by skončil inak, keby nám padli nejaké dôležité 
otvorené strely. Obrana fungovala výborne. V zápase sme však mali pasáž, kedy sme asi päť minút neskórovali. 
To bol jeden z kľúčových momentov našej prehry." 

Ostatné výsledky 26. kola: Svit - Prievidza 63:74 (29:39), Spiš. 
N. Ves - Inter 64:86 (40:45), Handlová - Lučenec 97:80 (44:36). Komárno malo voľno. 
V tomto týždni sa budú hrať v extralige opäť dve kolá, Zajtrajšie, v poradí27, zatvorí tretiu štvrtinu základnej 

časti súťaže, sobotňajším 28. kolom sa začne jej posledná časť. Žilinský PP & TV RAJ zajtra cestuje do 



Bratislavy. V televíznom zápase sa stretne s Interom, momentálne najväčším ašpirantom na titul. V doterajších 
dvoch zápasoch s ním raz prehral (v 9. kole v Bratislave 71:104) a raz vyhral (v 18, kole doma 72:67). V sobotu 
sa Žilinčania predstavia v Prievidzi, s ktorou majú pasívnu bilanciu (doma v 1. kole prehrali 73:83 a v 19. kole 
vyhrali 89:76, v Prievidzi v 10. kole prehrali 58:64). 

Program 27. kola, streda 6. februára: BK Inter Bratislava - PP & TV RAJ Žilina, Komárno - Handlová, 
Prievidza - Spiš. N. Ves, Svit - Lučenec. Levice majú voľno. 

Program 28. kola, sobota 9. februára: BC Prievidza - PP & TV RAJ Žilina, Levice - Handlová, Komárno - 
Lučenec, Svit - Spiš. N. Ves. Inter má voľno. 

Ján Hatala, snímky Silvia Turcerová 
—- 
Foto: 
Súboj s majstrom sledovala napriek televíznemu prenosu zaplnená hala. 
Jakub Merešš (s loptou) bol druhým najlepším strelcom Žilinčanov v zápase s Levicami. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Prvý duel: Bernát čaroval, Barto vymietol pavučinu 
[05.02.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 39; ROMAN BREZNIAK] 

 
 

HOKEJ, I. ST. NICOLAUS LIGA - ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF 
Prvý štvrťfinálový zápas Martin zvládol a ujal sa vedenia v sérii. Vývoj dulu zlomil na svoju stranu na prelome 

druhej a tretej tretiny. 
HK Martin - HC Bratislava 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) 
MARTIN. Po tom, ako sa títo súperi stretli na Podháji v predposlednom kole základnej časti, si po piatich 

dňoch vzájomné meranie síl zopakovali, no tentoraz už v štvrťfinálovej sérii play off. 
Martinčania sa ujali vedenia, keď hostia zabudli na Poliačeka, ktorý naskakoval z trestnej lavice, a ten ich za 

nedôslednosť potrestal otváracím gólom. Potom však počas presilovky Kľučiar tesne pred bránou tečoval puk a 
bolo 1:1. 

Vzápätí sa zrodili okamihy, ktoré výrazne ovplyvnili ďalší vývoj zápasu. Len 38 sekúnd po vyrovnaní využil 
Brezniak zaváhanie Lakosila a vrátil svojmu tímu vedenie. Následne na druhej strane, keď už hráči hostí dvíhali 
ruky nad hlavu, vytiahol Bernát famózny zákrok lapačkou a radosť im prekazil. 

„Mohli sme vyrovnať, no netrafili sme prázdnu bránu a to nám akoby zostalo v hlavách. Naopak, brankár 
súpera získal potrebné sebavedomie a potom ešte predviedol niekoľko ťažkých zákrokov,“ vrátil sa do prvej 
tretiny Dušan Klučiar, autor presného zásahu na 1:1. 

Obrana Turčanov opäť fungovala celkom solídne. Problémy mala len s nastrelenými pukmi, ktoré nedokázali 
hráči odpratať do bezpečia a Bratislavčania sa dostávali k dorážkam. S pribúdajúcim časom si ale naši dokázali 
postrážiť i tieto situácie. V ofenzíve ukázal v závere prostrednej časti svoj prehľad Pokrivčák, puk naservíroval 
Poliačekovi a ten poistil náskok Martina. V úvode tretej tretiny ukázal výborné zrýchlenie a šikovné ruky 
talentovaný Barto a po jeho dravom prieniku sa skóre znovu menilo. 

„Predpokladal som, že všetci budú očakávať skôr prihrávku, a tak som sa rozhodol spraviť niečo prekvapivé a 
zavesiť puk pod tyčku. Je super, že to vyšlo a že aj môj gól pomohol k tímovému úspechu,“ opísal situáciu center 
štvrtej útočnej formácie mladíkov, ktorých bolo na ľade opäť cítiť. 

Približne minútu a pol po jeho rane do čierneho využil presilovku svojím prvým gólom v martinskom drese 
obranca Šimon a vedenie 5:1 si domáci postrážili až do konca. 

Hokejisti HK tak vybojovali veľmi dôležité víťazstvo a do štvrťfinálovej série vstúpili správnou nohou. 
„Podarilo sa nám zvládnuť väčšinu kľúčových situácií. V určitej fáze stretnutia sme síce hrali nepresne, ale 

tieto nedostatky mužstvo nahradilo bojovnosťou a dokázalo sa vrátiť do hernej pohody. Po tomto stretnutí tak 
môžeme byť spokojní, ale sme len na začiatku a dnešok potvrdil, že nás čaká ťažká séria,“ zdôraznil domáci 
tréner Róbert Spišák. 

Bratislavčania poučení zo stretnutia spred piatich dní, nechceli zopakovať rovnaké chyby a mali v pláne 
zaskočiť papierového favorita. 

„Oproti poslednému vzájomnému zápasu som videl v našej hre niektoré pozitíva, no ešte stále robíme veľa 
chýb a tých sa musíme vyvarovať. Takisto nedokážeme potrestať zaváhania, ktoré spraví súper. Toto sú v play 
off veci, ktoré rozhodujú zápasy a inak tomu nebolo ani dnes,“ doplnil hodnotenie stretnutia hosťujúci tréner 
Róbert Pukalovič. 

* Góly: 3:25 Poliaček (Langhammer, Markovič), 10:40 Brezniak, 38:01 Poliaček (Pokrivčák), 42:23 Barto 
(Tabaček), 43:56 Šimon (Poliaček, Brezniak), resp. 10:02 Klučiar (Musliu, Prokop). Strely: 38:36. Vylúčenia: 6:5. 
Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Bachúrik, Žák - Hanko, Jurčiak. Diváci: 1 446. 

* MARTIN: Bernát - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Brveník, Themár - Markovič, 
Langhammer, Jurášek - Poliaček, Urbánek, Brezniak - Zeliska, Dírer, Pokrivčák - Paulíny, Barto, Rudzan. 

BRATISLAVA: Lakosil - Vidovič, Vyskoč, Juriga, Valjent, Ficel, Pavešic, Čech, Hedera - Musliu, Prokop, Šálka 
- Rzavský, Pék, Trudman - Klučiar, Smolka, Mucha - Mlynčár, Bednarič, Ondris. Stav série: 1:0. 

* Ostatné výsledky: Michalovce - Spišská Nová Ves 3:0 (séria 1:0), Dubnica - Humenné 3:2 sn (1:0), 

Topoľčany - Skalica 4:1 (1:0). 



POSLEDNÉ KOLO ZÁKLADNEJ ČASTI 
MHK Dubnica - HK Martin 4:3 PP (0:2, 1:1, 2:0 - 1:0) 
* Góly: 31:52 Kanaet (Trenčan, Dvonč), 48:12 Jakubík (Kristín, Kokavec), 54:20 Kokavec (Kristín, Jarábek) a 

61:22 Lantoš (Rehák), resp. 7:18 Jurášek (Langhammer, Poliaček), 19:08 Barto (Rudzan, Paulíny) a 21:02 
Brveník (Zeliska, Rusina). Strely: 29:32. Vylúčenia: 5:5 na 2 min., navyše Rusina (MT) 10 min za nešportové 
správanie. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodocovia: Vido - Ševčík, Jurčiak. Diváci: 501. 

* DUBNICA: Gibl - Jarábek, Švec, Rehák, Lee, Kozachuk, Hohl, Vladimirov, Prna - Veshutkin, Kristín, 
Kokavec - Mikolášek, Lantoš, Kútny - Trenčan, Dvonč, Kanaet - Vakhrameev, Jakubík, Medek. 

MARTIN: Riečický - Themár, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec - Jurášk, Langhammer, Poliaček - 
Burzík, Urbánek, Rešetár - Brveník, Dírer, Zeliska - Rudzan, Barto, Paulíny. 

* Ostatné výsledky 44. kola: Skalica - Humenné 5:6, Topoľčany - Považská Bystrica 4:0, HC Bratislava - 
Michalovce 1:4, Prešov - Trnava 2:4, Nové Zámky B - Spišská Nová Ves 3:7. 

1. Michalovce 45 37 2 2 4 261:85 117 2. Martin 45 28 4 3 10 233:120 95 3. Dubnica 45 29 2 2 12 207:116 93 
4. Topoľčany 45 25 8 2 10 193:109 93 5. Skalica 44 24 6 4 10 197:116 88 6. Humenné 45 22 1 6 16 196:145 71 
7. Bratislava 45 20 3 5 17 160:139 71 8. Sp. N. Ves 45 18 3 4 20 144:151 61 9. P. Bystrica 45 15 5 4 21 138:154 
56 10. Trnava 45 11 1 2 31 122:200 37 11. Prešov 45 5 1 1 38 105:227 18 12. N. Zámky B 45 1 0 0 44 51:443 3 
SR 20 12 5 0 1 6 37:38 16 

JARO PODHORSKÝ Branislav Bernát sa úlohy brankárskej jednotky nezľakol. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. 3. Štvrťfinále play-off St.Nicolaus ligy: Skalica, Spišská Nová Ves a 

Bratislava majú po sezóne, Humenné žije 
[05.02.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:34; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/3-stvrtfinale-play-off-stnicolaus-ligy-skalica-spisska-nova-ves-a-
bratislava-maju-po-sezone-humenne-zije/89609 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v utorok na programe tretie zápasy štvrťfinále. Hrá sa na tri víťazné stretnutia. 
Michalovce, Martin a Topoľčany postúpili do semifinále. 

St.Nicolaus liga 2018/19 - 3. štvrťfinále - 05.02.2019 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MICHALOVCE 1:9 (0:3, 1:3, 0:3) - KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3* 

Góly: 58. Halász (L. Novák, Vantroba) - 14. Róth (Linet, Banovský), 15. Mašlonka, 20. Gavrik (Bojko, Giľák), 
31. Linet (Valečko, Róth), 34. Giľák (Gavrik), 36. Chalupa (Kolba, Hančák), 47. Chalupa (Hamráček, Valečko), 51. 
Bojko (Gavrik), 59. Bojko (Giľák, Hančák), Rozhodovali: Orolín, Kalina - Riš, Stanzel, Vylúčení: 1:4, Presilovky: 
1:1, Oslabenia: 0:0, 387 divákov. 

Spišská Nová Ves: Surák - Vantroba, Knižka, Grebeňuk, Gerasimov, L. Novák, Petrek - Bača, Ludányi, I. 

Novák - Ondov, Halász, Džerenga - Zwick, M. Olejník, Slivka. 
Tréner: Dávid Káňa. 
Michalovce: Tkáčik - Kolba, Korenko, Bdžoch, Košecký, Hopkovič, Novický, Hančák, Valečko - Dvurečensky, 

Piatak, Mašlonka - Gavrik, Bojko, Giľák - Banovský, Linet, Róth - Chalupa, Toma, Hamráček. 
Tréner: Miroslav Chudý. 
*MICHALOVCE POSTÚPILI DO SEMIFINÁLE! 
BRATISLAVA - MARTIN 3:4 (0:0, 0:0, 0:0) - KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3* 
Góly: 6. Klučiar (Pavešic, Šalka), 26. Musliu, 30. Trudman (Vidovič) – 11. Brezniak (Poliaček, Pokrivčák), 37. 

Brezniak (Poliaček, Šimon), 40. Poliaček (Brezniak, Dvořák), 49. Barto (Rusina), Rozhodovali: Jonák, Valko – 
Tvrdoň, Beniač, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 535 divákov. 

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

Tréner: Róbert Pukalovič. 
Martin: Bernát (26. Riečický) - Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Brveník, Themár - 

Markovič, Langhammer, Jurášek - Poliaček, Urbánek, Brezniak - Zeliska, Dírer, Pokrivčák - Paulíny, Barto, 
Rudzan. 

Tréner: Róbert Spišák. 
*MARTIN POSTÚPIL DO SEMIFINÁLE! 
HUMENNÉ - DUBNICA 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) - STAV SÉRIE: 1:2 
Góly: 1. Vaško (Markuš), 11. Vaško (Fedorko), 45. Solomončak (Lenďák), 51. Babinets (Matej, Krajňák), 54. 

Žitný (Solomončak, Michalčin) – 34. Jakubík (Vešutkin, Jarábek), 60. Vladimirov (Mikolášek), Rozhodovali: M. 
Korba, Žák – Jobbágy, Homola, Vylúčení: 13:10, navyše Kövér (Humenné) 5+20+DKZ za faul kolenom, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 950 divákov. 

Humenné: Škorvánek – Ondrej, Lenďák, Mačkovič, Michalčin, Patlevič, Palacko, Sirotňák – Solomončak, 
Krajňák, Babinets – Vaško, Markuš, Fedorko – Žitný, Vrábeľ, Kövér – Frič, Juraško, Matej. 

Tréner: Milan Staš. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/3-stvrtfinale-play-off-stnicolaus-ligy-skalica-spisska-nova-ves-a-bratislava-maju-po-sezone-humenne-zije/89609
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/3-stvrtfinale-play-off-stnicolaus-ligy-skalica-spisska-nova-ves-a-bratislava-maju-po-sezone-humenne-zije/89609


Dubnica: Gibl (54. Pajpach) – Jarábek, Švec, Rehák, Hohl, Hlaváček, Plavecký, Kozačuk, Vladimirov – Krajči, 
Jakubík, Vešutkin – Mikolášek, Lantoš, Kútny – Trenčan, Dvonč, Kanaet – Medek, Vakhrameyev, Macek. 

Tréner: Tibor Melichárek. 
SKALICA - TOPOĽČANY 2:3sn (0:0, 0:0, 0:0) - KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3* 
Góly: 9. Trnka (Trávniček, Šmída), 33. Mowrey (Pač, Trávniček) – 46. Kluka (Podstavek, Kalináč), 58. Kluka 

(Podstavek, Kalináč), rozhod. nájazd Uhnák, Rozhodovali: Müllner, Mĺkvy – Šefčík, Jedlička, Vylúčení: 3:4, 
Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 1194 divákov. 

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

Tréner: Michal Ružička. 
Topoľčany: Halo - Ďurčo, Bystričan, Kováčik, Hrudík, Hruška, Loydl, Hřebíček, Nemček – Tábi, Tomčák, 

Podstavek – Lichanec, Kalináč, Kluka – Bečka, Laššo, Uhnák – Pekarčík, Klenko, Gergel. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
*TOPOĽČANY POSTÚPILI DO SEMIFINÁLE! 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Košice: Služba včasnej intervencie 
[05.02.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Denisa Rybárová / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Košický domov sociálnych služieb Domko už dva roky poskytuje bezplatnú 
terénnu službu včasnej intervencie. Pomáha rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Napriek tomu, že 
včasné podchytenie zdravotného hendikepu je veľmi dôležité, mnoho rodičov o týchto možnostiach nevie.“ 

Denisa Rybárová, redaktorka: „Janka zo Spišskej Novej Vsi využíva službu včasnej intervencie už rok. Jej 

syn Paľko bude mať tri roky a má viacero zdravotných problémov. Tie sú dôsledkom dvoch genetických 
syndrómov.“ 

Janka, klientka: „Veľmi to pomôže vlastne rodinkám, ktoré nevedia kade sa pohnúť, akým smerom, tak určite 
vlastne ich to nasmeruje. Vlastne vedia veľmi pomôcť v tomto smere.“ 

Denisa Rybárová: „Počet detí s vrodenou chybou takmer každý rok stúpa. Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií bolo v roku 2013 takýchto pacientov viac ako tisíc päťsto, v roku 2016 ich počet 
narástol až na dvetisíc päťdesiatšesť. Aj napriek tomu sú rodičia málo informovaní o tom, že môžu využiť službu 
včasnej intervencie.“ 

Martin Vatra, riaditeľ DDS Domko: „Stále to povedomie ľudí je veľmi slabé o tom, že vôbec niečo také 
existuje.“ 

Anna Šeňová, poverená vedením služby včasnej intervencie: „Máme v starostlivosti detičky s rôznym 
zdravotným znevýhodnením, ale aj detičky, u ktorých diagnóza nie je žiadna, ale je len podozrenie na oneskorený 
vývin.“ 

Denisa Rybárová: „Rodine pomáha celý tím odborníčok - špeciálna pedagogička, psychologička, sociálna 
terapeutka, sociálna pracovníčka a fyzioterapeutka. Navštevujú ich priamo doma. Pre rodičov je dôležitý pocit, že 
na riešenie ťažkých situácií nie sú sami.“ 

Mária Glittová, psychologička: „Tá naša služba je častokrát nápomocná práve v tom, že aspoň nám sa môže 
vyrozprávať, aspoň nám môže povedať, čo ju trápi, čo ide jej hlavou. Takže je to o tom aj takom uľavení si.“ 

Janka: „Nie je to jednoduché, ale človek sa musí vlastne na začiatku s tými vecami asi vyrovnať, že vlastne 
iný nebude a bojovať.“ 

Denisa Rybárová: „Službu sociálnej intervencie poskytuje Domko štyridsiatim štyrom rodinám v celom 
Košickom kraji. Pomáhajú aj v regiónoch, kde chýbajú špecializovaní lekári.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Služba včasnej intervencie 
[05.02.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Denisa Rybárová / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Košický domov sociálnych služieb Domko už dva roky poskytuje bezplatnú terénnu 
službu včasnej intervencie pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Ponúka poradenstvo, cvičenia či 
fyzické terapie, všetko v domácom prostredí. Napriek tomu, že včasné podchytenie zdravotného handicapu je 
veľmi dôležité, mnoho rodičov o týchto možnostiach nevie.“ 

Denisa Rybárová, redaktorka: „Janka zo Spišskej Novej Vsi využíva službu včasnej intervencie už rok. Jej 

syn Paľko bude mať tri roky a má viacero zdravotných problémov. Tie sú dôsledkom dvoch genetických 
syndrómov.“ 



Janka, matka, ktorá využíva službu včasnej intervencie: „Veľmi to pomôže vlastne rodinkám, ktoré nevedia 
kade sa pohnúť, akým smerom, tak určite vlastne ich to nasmeruje. Vlastne vedia veľmi pomôcť v tomto smere.“ 

Denisa Rybárová: „Počet detí s vrodenou chybou takmer každý rok stúpa. Podľa údajov Národného centra 
zdravotníckych informácií bolo v roku 2013 takýchto pacientov viac ako tisíc päťsto, v roku 2016 ich počet 
narástol až na dvetisíc päťdesiatšesť. Aj napriek tomu sú rodičia málo informovaní o tom, že môžu využiť službu 
včasnej intervencie.“ 

Martin Vatra, riaditeľ DDS Domko: „Stále to povedomie ľudí je veľmi slabé o tom, že vôbec niečo také 
existuje.“ 

Anna Šeňová, poverená vedením služby včasnej intervencie: „Máme v starostlivosti detičky s rôznym 
zdravotným znevýhodnením, ale aj detičky, u ktorých diagnóza nie je žiadna, ale je len podozrenie na oneskorený 
vývin.“ 

Denisa Rybárová: „Rodine pomáha celý tím odborníčok - špeciálna pedagogička, psychologička, sociálna 
terapeutka, sociálna pracovníčka a fyzioterapeutka. Navštevujú ich priamo doma. Pre rodičov je dôležitý pocit, že 
na riešenie ťažkých situácií nie sú sami.“ 

Mária Glittová, psychologička: „Tá naša služba je častokrát nápomocná práve v tom, že aspoň nám sa môže 
vyrozprávať, aspoň nám môže povedať, čo ju trápi, čo ide jej hlavou. Takže je to o tom aj takom uľavení si.“ 

Janka: „Nie je to jednoduché, ale človek sa musí vlastne na začiatku s tými vecami asi vyrovnať, že vlastne 
iný nebude a bojovať.“ 

Denisa Rybárová: „Službu sociálnej intervencie poskytuje Domko štyridsiatim štyrom rodinám v celom 
Košickom kraji. Pomáhajú aj v regiónoch, kde chýbajú špecializovaní lekári.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Január bol mimoriadny na príval snehu: Keď uvidíte, koľko spadlo v 

Oravskej Lesnej, chytíte sa za hlavu 
[05.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 10:45; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/799672/januar-bol-mimoriadny-na-prival-snehu-ked-uvidite-kolko-spadlo-v-
oravskej-lesnej-chytite-sa-za-hlavu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Január 2019 bol na väčšine územia teplotne normálny, len vo vysokohorských polohách bola teplota pod 

normálom. 
Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), priemerná mesačná teplota v polohách do 300 

m nad morom bola 0 až -3°C, čo zodpovedá normálu. Vo vysokých horských polohách bola odchýlka od normálu 
-2,8 a -3,1°C. Najnižšiu priemernú mesačnú teplotu v nižších polohách zaznamenali v Liptovskej Tepličke. Mala 
hodnotu -6,1°C. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu namerali na bratislavskom letisku a v Gabčíkove. V oboch 
prípadoch predstavovala +0,3°C. Najnižšia teplota bola 23. januára v Oravskej Lesnej, klesla na -26,0°C. 
Najvyššiu pozorovali v Hurbanove, kde bolo 17. januára +11,6°C. 

Úhrn zrážok bol v januári výrazne vyšší v západnej polovici územia ako vo východnej, najviac zrážok spadlo v 
Žilinskom kraji. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj viac. Oravská 
Lesná mala napríklad až 200 mm. Odlišná situácia bola v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska. 
Zväčša tu spadlo len 20 až 50 mm, ojedinele aj menej. Najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde namerali 
373 mm. Najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, v 

oboch lokalitách spadlo len 9 mm. 
Mesiac január 2019 bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky a tiež aj na 

maximálnu výšku snehu. Najviac snehu napadlo v Žilinskom kraji - Oravská Lesná mala 16. januára až 132 cm 
snehu. „Zaujímavá situácia vo výskyte snehovej pokrývky a intenzite sneženia bola aj na západe krajiny. Veľmi 
zaujímavý bol 8. január, počas ktorého za 24 hodín spadlo na západe Slovenska aj viac ako 30 cm snehu,“ 
uviedol SHMÚ. Ako príklad uviedol obec Biely Kostol pri Trnave, kde vtedy spadlo za 24 hodín 23 cm nového 
snehu. „Pre túto stanicu to znamená rekordné množstvo nového snehu za jeden deň od začiatku pozorovaní v 
roku 1981,“ konštatoval SHMÚ. 

Foto: 
Oravská Lesná: Domy v obci zostali v januári zasypané snehom. Zdroj: fb 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Roadshow 2018 Úradu vlády: Víťazom je škola zo Spišskej Novej Vsi 
[05.02.2019; teraz.sk; Školský servis; 09:52; Školský servis] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/roadshow-2018-uradu-vlady-vitazom-j/47200-clanok.html 

https://www.cas.sk/clanok/799672/januar-bol-mimoriadny-na-prival-snehu-ked-uvidite-kolko-spadlo-v-oravskej-lesnej-chytite-sa-za-hlavu/
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http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/roadshow-2018-uradu-vlady-vitazom-j/47200-clanok.html


 
 

Najúspešnejšou školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR je Technická akadémia v Spišskej Novej 
Vsi. 

Bratislava 5. februára (SkolskyServis.sk) - IT akadémia pre seniorov, úpravy verejného priestranstva či PR 
agentúra na škole – to všetko sú témy projektov víťazných tímov zo stredných škôl Slovenska, ktoré ich do konca 
decembra minulého roku zaslali na Úrad vlády SR, a tým sa zapojili do už tradičnej súťaže Roadshow 2018. 
Súťaž dáva priestor šikovným študentom rozvinúť svoje nápady, invenčnosť, ale najmä prakticky uplatniť znalosti 
o eurofondoch v podobe vytvorenia vlastného projektového zámeru. 

Odborná komisia zložená zo zástupcov Úradu vlády SR, Centrálneho koordinačného orgánu Úradu 
podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a jednotlivých riadiacich orgánov operačných programov určila 
v pondelok 4.2.2019 konečné výsledky súťaže Roadshow 2018, pričom pri svojom hodnotení prihliadala najmä na 
význam projektu pre ten ktorý región, kreativitu, inovatívnosť, ale aj na jeho formálnu správnosť. Predsedníčka 
odbornej komisie, Ingrid Šrámková z Úradu vlády SR: „Sme radi, že študenti pristúpili k tvorbe projektov 
zodpovedne a sme radi, že ceny dostanú schopné tímy študentov.“ 

Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z 
Technickej akadémie Spišská Nová Ves zložení: Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián 

Boženko. Cieľom projektu je zrealizovanie „školy“ pre seniorov (záujemcovia nad 50 rokov) v oblasti informačných 
technológií, v ktorej by učili žiaci – stredoškoláci. SITA by fungovala v rámci Technickej akadémie v Spišskej 
Novej Vsi. 

Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a 
služieb v Krupine . Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina 
Kružliaková. Ich projekt získal 160 bodov. Cieľom projektu je vytvoriť estetické, funkčné, oddychové a bezpečné 
verejné priestranstvo v centrálnej časti obce pre všetky vekové skupiny obyvateľstva. Priestor bude slúžiť ako 
oddychová zóna aj pre turistov, ktorí v hojnej miere navštevujú Bzovícky hrad a okolité prírodne a kultúrne 
pamiatky (Čabraď, Trúbiaci kameň, a pod.). 

Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. Tím 

„Piáristi“ v zložení: Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš je autorom projektu Student PR 
agency – Študentská PR agentúra. Jeho cieľom je vytvoriť na škole aktívne fungujúcu, žiakmi (dobrovoľníkmi) 
riadenú PR agentúru, ktorá by zabezpečovala prevádzkovanie školskej televízie, elektronickej školskej nástenky, 
žiackej web stránky, mediálnu publicitu, organizovanie rôznych podujatí, ako aj ďalšie, moderné formy propagácie 
školy. 

Odborná komisia skonštatovala, že tímy Technickej akadémie Spišská Nová Ves, ktorá prihlásila až tri 

projekty a získala dve umiestnenia, mali mimoriadnu podporu celej školy a boli príkladom toho, ako by sa projekty 
podobného charakteru mali spracovať. 

Súťažilo sa o zaujímavé a hodnotné ceny: tovar podľa potrieb školy v hodnote desať, osem a šesť tisíc eur a 
každý člen víťazných tímov získa podľa umiestnenia televízor, notebook s balíkom Microsoft Office 2016 alebo 
tablet. Členom víťazných tímov budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v 
Bratislave do konca marca 2019. O presnom termíne budeme médiá aj verejnosť informovať. 

Kompletné výsledky súťaže „Roadshow 2018“ 
1. Senior IT academy - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -170 bodov. 

Tím „Senioráci “ tvorili Andrej Širilla, Lenka Iľašová, Lenka Kopaničaková, Marián Boženko. 
2. Úprava verejného priestranstva obce - Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina – 160 bodov. 
Tím „SPACE TEAM“ tvorili Pavol Vyletel Sofia Kaufmanová Dušan Remiar Martina Kružliaková. 
3. Student PR agency - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -157 bodov. 

Tím „ Piáristi“ tvorili Branislav Hozza, Dávid Schmidt, Jakub Smorada, Peter Janoš. 
4. PAVEGEN - chodník budúcnosti - Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi -147 bodov. 

5. Mesto Rožňava – mesto s rozhľadňou pri Opičej skale - Obchodná akadémia Rožňava -143 bodov. 
6. Revitalizácia areálu závodu Bučina Zvolen - Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -130 

bodov. 
7. EKO – INFORMAČNÁ ZÓNA - Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici -129 

bodov. 
8. Zmodernizovanie Centra popularizácie fyziky a Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika - 

Gymnázium V. P. Tótha Martin -125 bodov. 
9. Revitalizácia Borovej Hory Zvolen, Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen -124 bodov 
10. Výstavba záchytného parkoviska v Banskej Bystrici -Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej 

Bystrici. – 120 bodov. 
11. Modernizácia školskej jedálne - Gymnázium V. P. Tótha Martin -105 bodov 
12. Rekonštrukcia a revitalizácia múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, Gymnázium Andreja Sládkoviča 

Krupina - 104 bodov. 
13. Vybudovanie učebne cvičnej firmy, Obchodná akadémia Sereď - 103 bodov 
14. Vytvorenie duálneho vzdelávania v regióne Spiš, SOŠ ekonomická, Spišská Nová Ves - 98 bodov. 

15. Výmenný pobyt pre profesorov – 12 dní - Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen - 88 bodov. 
16. Revitalizácia hnedej priemyselnej zóny Švedlár- Gymnázium Krompachy - 83 bodov. 
SkolskyServis.sk informoval Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity 

[Späť na obsah] 



 
 

16. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja odovzdávalo Srdce na dlani 
[05.02.2019; dobrenoviny.sk; 08:14; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/154501/dobrovolnicke-centrum-kosickeho-kraja-odovzdavalo-srdce-na-
dlani 

 
 

Ďakovné listy si za prínos v oblasti dobrovoľníctva prevzalo spolu približne 20 jednotlivcov a združení. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta 
Košice 4. februára (TASR) – Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického 

kraja v pondelok popoludní v 13 kategóriách. Ako pre TASR povedala organizátorka podujatia a predsedníčka 
centra Miroslava Langerová, cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú 
dobrovoľníci pre svoje okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia. 

Víťazom 11. ročníka krajského oceňovania v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti sa stal 
Peter Miľko, Monika Tódová si prevzala ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania. V 
oblasti ochrany životného prostredia sa stal víťazom projekt komunitnej záhrady Zázemie, kategóriu 
Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia vyhral Peter Murko (Združenie príbuzných a priateľov Radosť), za 
Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti si ocenenie prevzal Michal Keruľ, kategóriu 
Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv ovládla Lucia Komorníková a v kategórii Koordinátor/-ka 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa víťazkou stala Eva Bombová. Patrícia Albertová bola ocenená v kategórii 
Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov a za seniorské dobrovoľníctvo získal cenu Ondrej Doboš. Ďalšími 
kategóriami boli Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, v ktorej zvíťazila Michaela Šuľová, Podpora 
dobrovoľníctva, v ktorej vyhrala Lenka Roman Juročková, Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou 
zvíťazil Klub mladých Sobrance a cenu za dobrovoľnícky projekt roka si prevzala Danka Arvaiová, ktorá stojí za 
Malou farmou ako súkromným azylom pre zvieratá. 

Kategória Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu je jediná, ktorú jednotlivci nemôžu nominovať. Jej víťazom 
sa stala oblasť Tokaj, ocenenia si prevzali za Tokajskú vinnú cestu Michaela Maciková a za Hospic Harmónia 
Edita Takáčová. 

"Za tie roky sme sa dostali k tomu, že nominácie nie sú len o dobrovoľníkoch z Košíc, ale aj z iných miest v 
kraji. Aj preto sa od tohto ročníka bude krajské oceňovanie každoročne konať v inom meste Košického kraja, 
najbližšie v Spišskej Novej Vsi," povedala Langerová. 

Zriaďovateľom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja je Košický samosprávny kraj. Ako uviedol jeho 
predseda Rastislav Trnka, v tomto roku má slovo dobrovoľníctvo obzvlášť inú dôležitosť. "Košice sa pýšia titulom 
Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Michalovce vlani ako prvé získali ocenenie Mesto priateľské k 
dobrovoľníctvu. V Spišskej Novej Vsi je tento rok vyhlásený za Rok dobrovoľníctva. Všetky uvedené aktivity 

svedčia o tom, že v našom kraji máme množstvo inšpiratívnych ľudí so srdcom na dlani, ktorým patrí náš obdiv. 
Je šľachetné prispieť na charitu finančne, ale investovať do vecí svoj vlastný čas, to si žiada oveľa väčší vklad na 
úkor osobného života," povedal. 

Počas slávnostného krajského oceňovania boli okrem víťazov vyhlásené aj nominácie v jednotlivých 
kategóriách. Ďakovné listy si za prínos v oblasti dobrovoľníctva prevzalo spolu približne 20 jednotlivcov a 
združení. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Chystáte sa vyraziť na cesty v Spišskej či okolí? Šoféri, tento ťahák si 

radšej vopred pozrite 
[05.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-spisskej-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-radsej-
vopred-pozrite-321863 

 
 

Ak sa chystáte vyraziť na vozovky v okrese Spišská Nová Ves či v okolí, tento ťahák si je dobré pozrieť. 

Nájdete v ňom rozpis, ktorý vás môže zaujať. 
Ide totiž o rozpis neoznačených policajných hliadok, na ktoré môžete počas tohto týždňa naraziť v Košickom 

kraji. Prehľad hliadok zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prinášame vám ho rozdelený deň po dni 
a to od dnes až do konca tohto týždňa. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/154501/dobrovolnicke-centrum-kosickeho-kraja-odovzdavalo-srdce-na-dlani
https://www.dobrenoviny.sk/c/154501/dobrovolnicke-centrum-kosickeho-kraja-odovzdavalo-srdce-na-dlani
https://spisska.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-spisskej-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-radsej-vopred-pozrite-321863
https://spisska.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-spisskej-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-radsej-vopred-pozrite-321863


Policajti totiž aj počas tohto týždňa dozerajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a to aj na 
spomínaných neoznačených vozidlách. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 05. 02. 2019 
Košický kraj/14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves, Gelnica – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 06. 02. 2019 
Košický kraj/16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance- VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Štvrtok 07. 02. 2019 
Košický kraj/17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves -VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 08. 02. 2019 
Košický kraj/ 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Gol – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Sobota 09. 02. 2019 
Košický kraj/16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Michalovce – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 10. 02. 2019 
Košický kraj/ 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 4 neoznačené hliadky polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Už ste o takých počuli? Najneobyčajnejší psi, ktorých môžete stretnúť v 

Spišskej 
[05.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/uz-ste-o-takych-poculi-najneobycajnejsi-psi-ktorych-mozete-stretnut-v-
spisskej-321856 
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Stovky psov obývajú naše mesto a nie vždy ide len o yorkshirov či ovčiakov. Veď sledujte, aj aké nevšedné 
plemená sú v Spišskej Novej Vsi. 

Ako sme vás už informovali, v Spišskej Novej Vsi sú prihlásené stovky havkáčov a medzi trojicu 

najčastejších, nepočítajúc krížencov, patria yorkshirský teriér, nemecký ovčiak a labradorský retriever. Celý 
rebríček top 10 nájdete tu. 

No medzi prihlásenými psami v Spišskej Novej Vsi sa nájdu aj také, ktoré sú v rámci svojho plemena 

jediným zástupcom v meste. A v rámci nich možno natrafiť na v našich končinách naozaj nevšedné plemená. A 
práve na také sme sa teraz zamerali. 

Už ste počuli napríklad o čínsko-mexickom plemene nazvanom čínsky chocholatý pes? Známy je aj ako 
čínsky naháč a je známy svojim exotickejším vzhľadom, ale aj spoločenskou povahou. 

Ďalším nevšedným domácim maznáčikom v našom výbere je chodský pes, ktorý pochádza zo susedných 
Čiech. Stredná veľkosť, temperament a učenlivosť ho predurčuje pre služobný výcvik, výcvik záchranársky, 
agility, ale uplatnenie nájde aj ako ťažný alebo sprievodný pes. 

A o plemene leonberger ste už počuli? V dnešnej dobe je toto plemeno vnímané ako rodinný pes. Vyznačuje 
sa priateľským vzťahom k deťom a k iným zvieratám. Bol vyšľachtený v Nemecku. Vďaka schopnosti samostatne 
vyhodnocovať rôzne situácie a fyzickej zdatnosti je vo viacerých krajinách využívaný aj ako lavínový či 
záchranársky pes. 

Ďalším psom, pri ktorom nejde o často sa vyskytujúce plemeno v našich končinách a ktorý je v Spišskej 
jediným zástupcom svojho druhu je bandog. Tento pes bol šľachtený v USA s cieľom chrániť človeka a jeho 
majetok. Zaujímavosťou je, že v krajine pôvodu sa používa aj ako strážny pes vo väzniciach s najprísnejším 
režimom. 

A na záver, pomerian. Tieto psíky patria podľa názoru viacerých medzi najzlatšie psie plemená, lebo 
pripomínajú plyšovú hračku. Plemeno pochádza z oblasti Pomoranska. S priemernou hmotnosťou do 3,2 
kilogramov je tento typ štvornohého havkáča najmenším zo severných plemien. 

Ste aj vy majiteľom nevšedného psa alebo iného zvieraťa a bývate v Spišskej či blízkom okolí? Ozvite sa nám 
na buvalova@global24.sk. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Ojedinelé plemeno, konkrétne malého hrubosrstého vendeenského grifona, chová aj známy novoveský 

veterinár. Ako vyzerá jeho štvornohý miláčik si možete pozrieť v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Chystáte sa vyraziť na cesty v Michalovciach či okolí? Šoféri, tento ťahák si 

radšej vopred pozrite 
[05.02.2019; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-michalovciach-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-
radsej-vopred-pozrite-321839 

 
 

Ak sa chystáte vyraziť na vozovky v okrese Michalovce či v okolí, tento ťahák si je dobré pozrieť. Nájdete v 
ňom rozpis, ktorý vás môže zaujať. 

Ide totiž o rozpis neoznačených policajných hliadok, na ktoré môžete počas tohto týždňa naraziť v Košickom 
kraji. Prehľad hliadok zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Prinášame vám ho rozdelený deň po dni 
a to od dnes až do konca tohto týždňa. 

Policajti totiž aj počas tohto týždňa dozerajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a to aj na 
spomínaných neoznačených vozidlách. 

V Košickom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 05. 02. 2019 
Košický kraj/14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves, Gelnica – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 06. 02. 2019 

https://michalovce.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-michalovciach-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-radsej-vopred-pozrite-321839
https://michalovce.dnes24.sk/chystate-sa-vyrazit-na-cesty-v-michalovciach-ci-okoli-soferi-tento-tahak-si-radsej-vopred-pozrite-321839


Košický kraj/16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance- VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Štvrtok 07. 02. 2019 
Košický kraj/17 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves -VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 08. 02. 2019 
Košický kraj/ 19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Gol – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Sobota 09. 02. 2019 
Košický kraj/16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
- okres Michalovce – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 10. 02. 2019 
Košický kraj/ 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 4 neoznačené hliadky polície 
- okres Rožňava – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Michaloviec a okolia 
Foto: ilustračné 
Všimli ste si, že Michalovciach odstránili starý most smerom na Stráňany? Pozrite si to v našej fotogalérii. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. V prvej hokejovej lige sa hrali ďalšie štvrťfinálové zápasy 
[05.02.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; redakcia] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22046440/v-prvej-hokejovej-lige-sa-hrali-dalsie-stvrtfinalove-zapasy.html 

 
 

Pozrite si, ako dopadli východniari. 
St. Nicolaus I. hokejová liga mala v utorok na programe tretie zápasy štvrťfinále play off. 
Hrá sa na tri víťazstvá. 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:9 (0:3, 0:3, 1:3) 

Góly: 58. Halász (Novák) 14. Róth (Linet, Banovský), 15. Mašlonka, 20. Gavrik (Boiko, Giľák), 31. Linet 
(Valečko, Róth), 34. Giľák (Gavrik), 36. Chalupa (Kolba, Hančák), 47. Chalupa (Hamráček, Valečko), 51. Gavrík, 
59. Piatak (Hančák, Giľak). Rozhodovali: T. Orolin, Kalina - Ris, Stanzel, vylúčení: 1:4, presilovky: 1:1, oslabenia: 
0:0, 387 divákov 

- na zápasy 0:3, do semifinále postúpili Michalovce 
[Späť na obsah] 
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21. I. liga: Postupový mečbal premenili Michalovce, Topoľčany a Martin 
[05.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381030/i-liga-postupovy-mecbal-premenili-michalovce-topolcany-a-martin/ 

 
 

Druhá najvyššia slovenská hokejová súťaž už pozná mená troch semifinalistov. Stali sa nimi Michalovce, 
Topoľčany a Martin. Všetky spomínané kluby ovládli svoje štvrťfinálové série v najkratšom možnom termíne. 

V utorňajšom zápase sa zapotili najmä hráči Topoľčian, ktorí zdolali domácu Skalicu 3:2 po samostatných 
nájazdoch. 

Ako jediná tak bude pokračovať séria medzi Humenným a Dubnicou nad Váhom, keďže hokejisti z 
východného Slovenska v treťom dueli súpera zdolali jasne 5:2. Štvrtý zápas tejto série je na programe v stredu 6. 
februára, opäť na ľade v Humennom. 

Výsledky utorňajších tretích zápasov štvrťfinále play-off druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže St. 
Nicolaus I. ligy 2018/2019 (hrá sa na tri víťazstvá): 

HK Skalica - HC Topoľčany 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 0:1) 
Góly: 9. Trnka, 33. Mowrey - 46. a 58. Kluka, rozhodujúci sam. nájazd Uhnák, 1194 divákov 
- Topoľčany postúpili do semifinále 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 1:9 (0:3, 0:3, 1:3) 

Góly: 58. Halász - 36. a 47. Chalupa, 51. a 59. Bojko, 14. Róth, 15. Mašlonka, 20. Gavrik, 31. Linet, 34. Giľák, 
387 divákov 

- Michalovce postúpili do semifinále 
MHK Humenné - MHK Dubnica nad Váhom 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) 
Góly: 1. a 11. Vaško, 45. Solomončak, 51. Babynec, 54. Žitný - 34. E. Švec, 60. Vladimirov, 770 divákov 
- stav série 1:2 
HC Osmos Bratislava - HK Martin 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) 
Góly: 6. Klučiar, 26. Musliu, 30. Trudman - 11. a 37. Brezniak, 40. Poliaček, 49. Paulíny, 535 divákov 
- Martin postúpil do semifinále 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
HK Martin Martin 
5 : 1 
HC Bratislava Bratislava 
(2:1, 1:0, 2:0) 
Dukla Michalovce Michalovce 
3 : 0 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(0:0, 2:0, 1:0) 
HC Topoľčany Topoľčany 
4 : 1 
HK Skalica HK Skalica 
(3:0, 1:0, 0:1) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
3 : 2 sn 
MHK Humenné Humenné 
(0:0, 1:0, 1:2, 1:0) 
HK Martin Martin 
3 : 2 
HC Bratislava Bratislava 
(1:2, 0:0, 2:0) 
Dukla Michalovce Michalovce 
5 : 1 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(2:0, 3:1, 0:0) 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 1 
HK Skalica HK Skalica 
(0:0, 2:1, 1:0) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
5 : 2 

https://sport.aktuality.sk/c/381030/i-liga-postupovy-mecbal-premenili-michalovce-topolcany-a-martin/


MHK Humenné Humenné 
(2:1, 1:0, 2:1) 
HK Skalica HK Skalica 
2 : 3 sn 
HC Topoľčany Topoľčany 
(1:0, 1:0, 0:2, 0:1) 
MHK Humenné Humenné 
5 : 2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(2:0, 0:1, 3:1) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
1 : 9 
Dukla Michalovce Michalovce 
(0:3, 0:3, 1:3) 
HC Bratislava Bratislava 
3 : 4 
HK Martin Martin 
(1:1, 2:2, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

22. Prehliadka mesta či výstupy do kostolnej veže: Toto sa chystá už onedlho v 

Spišskej 
[05.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prehliadka-mesta-ci-vystupy-do-kostolnej-veze-toto-sa-chysta-uz-onedlho-v-
spisskej-321801 

 
 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa turistických sprievodcov je pripravených v našom meste niekoľko 
zaujímavých podujatí. Toto všetko môžete zažiť. 

Medzinárodný deň turistických sprievodcov si pripomíname 21. februára. Práve pri tejto príležitosti sa chystá v 
našom meste niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa budú konať nielen v spomínaný dátum. Tešiť sa môžeme 
na komentovanú prehliadku mesta či výstupy do kostolnej veže, nebudú chýbať ani rôzne výstavy či kreatívne 
workshopy. 

Vernisáž výstavy – 14. februára o 16:00 
Slovenské technické múzeum Košice – pobočka Spišská Nová Ves pripravilo pre milovníkov prírody vernisáž 

výstavy Tatry boli pri tom, Kežmarská chata – Nádej umiera posledná, Chodníkmi Alfréda Grosza , Publikácie Ota 
Rozložníka spojené s autogramiádou a besedou. 

Prehliadka mesta – 21. februára o 17:00 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pripravilo pre milovníkov histórie tematické sprevádzanie mestom 

Spišská Nová Ves so zameraním na podobu Spišskej Novej Vsi v stredoveku, zraz účastníkov bude pred 

Provinčným domom. O 18:00 sa bude konať večerná prehliadku Provinčného domu – sídla Múzea Spiša so 
zameraním na históriu Spiša a Provincie XVI spišských miest. 

Výstupy na vežu – 21. februára o 11:00, 13:00 a 15:00 
Spoznať históriu mesta môžete aj pri výstupe na vežu Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia 

Panny Márie a z balkóna si vychutnať jedinečný výhľad na široké okolie. Účasť na výstupoch je potrebné nahlásiť 
vopred. Bezplatné vstupenky je potrebné si vyzdvihnúť v kancelárii Turistického informačného centra. 

Deň otvorených dverí – 21. februára od 9:00 
Správa Národného parku Slovenský raj pripravila v tento dátum Deň otvorených dverí v Stredisku 

environmentálnej výchovy Prvosienka spojený s premietaním filmov. Dvere pre návštevníkov budú otvorené do 
16:00 hod. 

Kreatívne workshopy – 22. a 24 februára 
Tvorba antického štruktúrovaného efektu patinovaním na drevenom rámčeku so sklom, z ktorého sa vytvorí 

netradičné zrkadlo v retro štýle je pripravená v Galérii umelcov Spiša 22. februára od 16 tej do 19– tej hodiny. 
Komentovaná prehliadka a tvorivá dielňa k výstave A – Z / Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku zase v 
nedeľu 24. februára od 13:00 hod. 

Výstavy – 22. a 24 februára 

https://spisska.dnes24.sk/prehliadka-mesta-ci-vystupy-do-kostolnej-veze-toto-sa-chysta-uz-onedlho-v-spisskej-321801
https://spisska.dnes24.sk/prehliadka-mesta-ci-vystupy-do-kostolnej-veze-toto-sa-chysta-uz-onedlho-v-spisskej-321801


V Galérii umelcov Spiša budú pre návštevníkov v tieto dni k dispozícii aj stále expozície či aktuálne výstavy 
ako UTOPUS ČSR + Čas pre nové utópie (?), A – Z / Dizajn digitálneho písma na Slovensku či Emil Makovický v 
kresbe. V piatok 22. februára ich môžete vidieť od 9:00 až do 19:00 hod. V nedeľu od 11:00 do 16:00 hod. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Provinčný dom, v ktorom sídli Múzeum Spiša si môžete pozrieť aj v priloženej archívnej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Tragédia v tme na ceste - vodič zrazil chodca, ktorý neprežil 
[05.02.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; htps:/podkapotou.zoznam.sk] 

 
https://www.topky.sk/cl/100523/1770337/Tragedia-v-tme-na-ceste—vodic-zrazil-chodca–ktory-neprezil 

 
 

KROMPACHY – Dopravná nehoda s tragickým koncom sa stala v nedeľu (3. 2.) večer pri Krompachoch v 
okrese Spišská Nová Ves. 

Prečítajte si celý článok >> 
[Späť na obsah] 

 
 

24. V januári padlo najviac snehu v Žilinskom kraji 
[05.02.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22045847/shmu-v-januari-padlo-najviac-snehu-v-zilinskom-kraji.html 

 
 

Najnižšiu teplotu nemerali 23. januára v Oravskej Lesnej, klesla na -26°C. 
BRATISLAVA. Január 2019 bol na väčšine územia teplotne normálny, len vo vysokohorských polohách bola 

teplota pod normálom. 
Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), priemerná mesačná teplota v polohách do 300 

m nad morom bola 0 až -3°C, čo zodpovedá normálu. 
Vo vysokých horských polohách bola odchýlka od normálu -2,8 a -3,1°C. 
Najnižšia teplota v Liptove 
Najnižšiu priemernú mesačnú teplotu v nižších polohách zaznamenali v Liptovskej Tepličke. Mala hodnotu -

6,1°C. 
Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu namerali na bratislavskom letisku a v Gabčíkove. V oboch prípadoch 

predstavovala +0,3°C. 
Prečítajte si tiež:Drevenice takú ťarchu snehu neunesú 
Najnižšia teplota bola 23. januára v Oravskej Lesnej, klesla na -26,0°C. Najvyššiu pozorovali v Hurbanove, 

kde bolo 17. januára +11,6°C. 
Úhrn zrážok bol v januári výrazne vyšší v západnej polovici územia ako vo východnej, najviac zrážok spadlo v 

Žilinskom kraji. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj viac. Oravská 
Lesná mala napríklad až 200 mm. 

Najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte 
Odlišná situácia bola v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska. Zväčša tu spadlo len 20 až 50 mm, 

ojedinele aj menej. Najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde namerali 373 mm. 
Najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, v oboch 

lokalitách spadlo len 9 mm. 
Najviac snehu napadlo v Žilinskom kraji 
Mesiac január 2019 bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky a tiež aj na 

maximálnu výšku snehu. 
Najviac snehu napadlo v Žilinskom kraji - Oravská Lesná mala 16. januára až 132 cm snehu. „Zaujímavá 

situácia vo výskyte snehovej pokrývky a intenzite sneženia bola aj na západe krajiny. 
Veľmi zaujímavý bol 8. január, počas ktorého za 24 hodín spadlo na západe Slovenska aj viac ako 30 cm 

snehu,“ uviedol SHMÚ. 
Ako príklad uviedol obec Biely Kostol pri Trnave, kde vtedy spadlo za 24 hodín 23 cm nového snehu. 
„Pre túto stanicu to znamená rekordné množstvo nového snehu za jeden deň od začiatku pozorovaní v roku 

1981,“ konštatoval SHMÚ. 
[Späť na obsah] 
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25. Január bol teplotne normálny, najviac snežilo v Žilinskom kraji 
[05.02.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Žilina] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/januar-bol-teplotne-normalny-snezilo-zilinskom-kraji/1660627 

 
 

Bratislava 5. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-KR PZ Žilina) 
Január 2019 bol na väčšine územia teplotne normálny, len vo vysokohorských polohách bola teplota pod 

normálom. Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), priemerná mesačná teplota v polohách 
do 300 m nad morom bola 0 až -3°C, čo zodpovedá normálu 

Husté sneženie v Žilinskom kraji 
Vo vysokých horských polohách bola odchýlka od normálu -2,8 a -3,1°C. Najnižšiu priemernú mesačnú 

teplotu v nižších polohách zaznamenali v Liptovskej Tepličke. Mala hodnotu -6,1°C. Najvyššiu priemernú 
mesačnú teplotu namerali na bratislavskom letisku a v Gabčíkove. V oboch prípadoch predstavovala +0,3°C. 
Najnižšia teplota bola 23. januára v Oravskej Lesnej, klesla na -26,0°C. Najvyššiu pozorovali v Hurbanove, kde 
bolo 17. januára +11,6°C. 

Úhrn zrážok bol v januári výrazne vyšší v západnej polovici územia ako vo východnej, najviac zrážok spadlo v 
Žilinskom kraji. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj viac. Oravská 
Lesná mala napríklad až 200 mm. Odlišná situácia bola v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska. 
Zväčša tu spadlo len 20 až 50 mm, ojedinele aj menej. Najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde namerali 
373 mm. Najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová Ves, v 

oboch lokalitách spadlo len 9 mm. 
Mesiac január 2019 bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky a tiež aj na 

maximálnu výšku snehu. Najviac snehu napadlo v Žilinskom kraji – Oravská Lesná mala 16. januára až 132 cm 
snehu. „Zaujímavá situácia vo výskyte snehovej pokrývky a intenzite sneženia bola aj na západe krajiny. Veľmi 
zaujímavý bol 8. január, počas ktorého za 24 hodín spadlo na západe Slovenska aj viac ako 30 cm snehu,“ 
uviedol SHMÚ. Ako príklad uviedol obec Biely Kostol pri Trnave, kde vtedy spadlo za 24 hodín 23 cm nového 
snehu. „Pre túto stanicu to znamená rekordné množstvo nového snehu za jeden deň od začiatku pozorovaní v 
roku 1981,“ konštatoval SHMÚ. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Štatistiky o počasí v januári: Teplotne bol normálny, najviac snežilo v 

Žilinskom kraji 
[05.02.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1770425/Statistiky-o-pocasi-v-januari–Teplotne-bol-normalny–najviac-snezilo-
v-Zilinskom-kraji 

 
 

BRATISLAVA – Január 2019 bol na väčšine územia teplotne normálny, len vo vysokohorských polohách bola 
teplota pod normálom. Ako informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), priemerná mesačná 
teplota v polohách do 300 m nad morom bola 0 až -3°C, čo zodpovedá normálu. 

Vo vysokých horských polohách bola odchýlka od normálu -2,8 a -3,1°C. Najnižšiu priemernú mesačnú 
teplotu v nižších polohách zaznamenali v Liptovskej Tepličke. Mala hodnotu -6,1°C. Najvyššiu priemernú 
mesačnú teplotu namerali na bratislavskom letisku a v Gabčíkove. V oboch prípadoch predstavovala +0,3°C. 
Najnižšia teplota bola 23. januára v Oravskej Lesnej, klesla na -26,0°C. Najvyššiu pozorovali v Hurbanove, kde 
bolo 17. januára +11,6°C. 

Úhrn zrážok bol v januári výrazne vyšší v západnej polovici územia ako vo východnej, najviac zrážok spadlo v 
Žilinskom kraji. Na západe a v Žilinskom kraji dosiahli úhrny zväčša 40 až 80 mm, ojedinele aj viac. Oravská 
Lesná mala napríklad až 200 mm. Odlišná situácia bola v Banskobystrickom kraji a na východe Slovenska. 

Zväčša tu spadlo len 20 až 50 mm, ojedinele aj menej. Najviac zrážok spadlo na Lomnickom štíte, kde 
namerali 373 mm. Najmenej zrážok namerali v Gánovciach pri Poprade a v Hrabušiciach v okrese Spišská Nová 
Ves, v oboch lokalitách spadlo len 9 mm. 

Mesiac január 2019 bol na viacerých miestach bohatý na dĺžku trvania súvislej snehovej pokrývky a tiež aj na 
maximálnu výšku snehu. Najviac snehu napadlo v Žilinskom kraji - Oravská Lesná mala 16. januára až 132 cm 
snehu. „Zaujímavá situácia vo výskyte snehovej pokrývky a intenzite sneženia bola aj na západe krajiny. Veľmi 
zaujímavý bol 8. január, počas ktorého za 24 hodín spadlo na západe Slovenska aj viac ako 30 cm snehu,“ 

https://www.hlavnespravy.sk/januar-bol-teplotne-normalny-snezilo-zilinskom-kraji/1660627
https://www.topky.sk/cl/10/1770425/Statistiky-o-pocasi-v-januari--Teplotne-bol-normalny--najviac-snezilo-v-Zilinskom-kraji
https://www.topky.sk/cl/10/1770425/Statistiky-o-pocasi-v-januari--Teplotne-bol-normalny--najviac-snezilo-v-Zilinskom-kraji


uviedol SHMÚ. Ako príklad uviedol obec Biely Kostol pri Trnave, kde vtedy spadlo za 24 hodín 23 cm nového 
snehu. „Pre túto stanicu to znamená rekordné množstvo nového snehu za jeden deň od začiatku pozorovaní v 
roku 1981,“ konštatoval SHMÚ. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Bude vás zaujímať: TOP akcie, ktoré ešte v roku 2019 môžete zažiť v 

Spišskej 
[05.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/bude-vas-zaujimat-top-akcie-ktore-este-v-roku-2019-mozete-zazit-v-spisskej-
321821 

 
 

Budú veľkými lákadlami, kedže sú naozaj atraktívne. Prinášame vám náš výber top podujatí, ktoré počas tohto 
roka môžete ešte zažiť v Spišskej. 

30. VÝROČIE ZALOŽENIA ZOO 
12. mája 2019 
V máji môžete zažiť oslavu okrúhlych narodenín najmenšej zoologickej záhrady na Slovensku so zaujímavým 

a bohatým program pre celú rodinu. Pri tejto príležitosti bude vydaná aj publikácia o našej zoo. 
MESTO PLNÉ DETÍ 
7. júna 2019 
Tak ako každý rok ani tento nebude chýbať podujatie plné zábavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. V 

prvý júnový piatok sa námestie Spišskej Novej Vsi zmení na veľké ihrisko plné súťaží, atrakcií a bohatého 

sprievodného programu. 
FESTIVAL ŽIVÉ SOCHY 
28. – 29. júna 2019 
Atraktívny festival statického umenia na Slovensku si budeme môcť užiť tentokrát už koncom júna. Tretí 

ročník obľúbeného podujatia bude trvať dva dni. 
SPIŠSKÝ TRH 
18. – 21. júla 2019 
Tradičný trh, bez ktorého si leto ani nevieme predstaviť. Vychýrené štvordňové podujatie s ponukou 

nákupných možností, zábavných atrakcií a bohatého kultúrneho programu odštartuje už po 64-krát 18. júla. 
DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH REMESIEL 
23. – 24. augusta 2019 
Tradičné podujatie ladené v duchu dôb minulých so sprievodným kultúrnym programom pripravuje Spišská 

Nová Ves na koniec letných prázdnin. Nebude chýbať ani 24. ročník trhu ľudových remesiel so širokou ponukou 

remeselných výrobkov. 
DIVADELNÝ SPIŠ 
23. – 30. októbra 2019 
Festival komorných inscenácií slovenských profesionálnych divadiel. Počas 8. dní si budeme môcť vychutnať 

na doskách Spišského divadla niekoľko divadelných žánrov v podaní hosťujúcich divadiel z Trnavy, Zvolena, 
Martina, Nitry, Prešova, Bratislavy či Košíc. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Ak máte radi zimné obdobie a úžasné diela z ľadu, nevynechajte ani návštevu Tatranského dómu na 

Hrebienku. Zábery priamo odtiaľ nájdete v priloženom videu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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