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1. Černákove tigre odchovala sučka Alica 
[07.02.2019; Nový Čas; Regióny; s. 8; Mário Kaprálik] 

 
 

Málo známe zábery šeliem mafiánskeho bossa 

https://siacplus.sk/


Autor: Mário Kaprálik I Foto: fb mc 
BREZNO - Bývalý boss Mikuláš Černák (53) sa počas svojej najväčšej slávy staral o niekoľko tigrov. Choval 

ich v penzióne Shark v Bystrej neďaleko Brezna. Málokto však vie, že sa mafiánovi podarilo zachrániť aj 3 
mláďatá vzácneho tigra sibírskeho. Matka chlpáčov odstavila hneď po pôrode, a tak sa ich ujal obávaný muž 
podsvetia. Mláďatá ako náhradná mama vychovala sučka slovenského čuvača Alica. Doteraz nezverejnené 
zábery zachytávajú momenty, ako ich sučka v prítomnosti Černáka kŕmi. 

„Blíži sa Deň sv. Valentína, a tak som sa rozhodol ukázať vám mojich miláčikov z čias 90. rokov,“ komentoval 
archívne video na svojom facebookovom profile Mikuláš Černák odsúdený za viacero vrážd. V júli roku 1996 mu 
podľa jeho slov v jedno ráno zazvonil telefón. Jeho známy, riaditeľ zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi mu 

oznámil, že sibírska tigrica vrhla tri mláďatá, ktoré sú odsúdené na smrť, lebo ich odvrhla. „Riaditeľ vedel o mojej 
vášni k šelmám a navrhol, aby som si mláďatá prišiel vziať a pokúsil sa ich zachrániť cez náhradnú matku,“ 
vysvetľuje boss. Tigríčatá odchovala sučka slovenského čuvača Alica. Vtedy jej odstavili mláďatá, a tak sa o ne 
bez problémov postarala. „Chovala sa ako matka, je to veľmi dobré,“ pochvaľoval vo videu Černák. Po tom, čo 
bossa podsvetia poslali do väzenia, sa informácie o tigroch začali strácať. V Bystrej sa o ne chvíľu staral Andrej 
Ambróz († 36), no po tom, čo ho našli zastreleného v obhorenom aute v lete 2006 menili majiteľov a ich osud 
zostal záhadou. V súčasnosti by mali mať okolo 20 rokov. 

TIGRE BRALI SUČKU AKO MATKU 
Jaroslav Kompiš, zoológ 
- Takéto prípady sú reálne. Samozrejme, musí sa skĺbiť viacero faktorov. Nové mláďa musí byť primeranej 

veľkosti či veku. Samozrejme, že malé tigre potom brali tú sučku ako svoju mamu. Zvykli si na ňu. Rozdiel medzi 
mliekom psovitej a mačkovitej šelmy nie je až taký veľký. Potom je už všetko iba na chovateľovi, aby zvážil, kedy 
ich rozdelí. Keď ju prerastú, môžu jej totiž aj pri hre nechtiac ublížiť. 

Černákova minulosť 
Odpykáva si doživotie za vraždy v 90. rokoch. Skupina, ktorej šéfoval, fungovala v rokoch 1993 až 1997. Za 

mrežami je už viac ako 20 rokov. Podľa vlastných slov chce spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní 
pri objasnení 32 mafiánskych vrážd. Dlhé roky si odpykával trest v Ilave, v súčasnosti je za mrežami 
v Leopoldove. 

Foto: 
Pri dojčení tigríčat asistoval aj mafián. 
Alica prichýlila mláďatá, akoby boli jej. 
Zo sibírskych tigrov vyrástli poriadne šelmy. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Regáliho opäť neposlúcha platnička, vrátiť sa chce do začiatku nadstavby 
[07.02.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22046971/regaliho-opat-neposlucha-platnicka-vratit-sa-chce-do-
zaciatku-nadstavby.html 

 
 

Mimo hry je už tri mesiace, onedlho začne pomaly trénovať s mužstvom. 
MICHALOVCE. Futbalista Michaloviec Martin Regáli je smoliar na pohľadanie. 
V posledných rokoch ho prenasledujú zranenia a inak to nie je ani v súčasnosti. 
Už tri mesiace si nekopol do lopty a už teraz je isté, že nestihne ani začiatok jarnej časti Fortuna ligy. 
Mladého ofenzívneho hráča opäť vyradila z hry posunutá platnička, s ktorou dlho pauzoval aj v sezóne 

2015/16. 
Od novembra minulého roka je na listine maródov, čo by sa však onedlho malo zmeniť. 
Problémy začali v Žiline 
Rýchlonohý krídelník zasiahol naposledy do zápasového diania ešte 3. novembra na pôde bratislavského 

Slovana, kde odohral celý druhý polčas. 
Odvtedy je v opatere lekárov. 
„Prvýkrát sa mi bolesti ozvali už po zápase v Žiline. Potom som ešte zasiahol do dvoch duelov, ale ďalej som 

už pokračovať nemohol. Bolesť bola príliš veľká, aby som mohol hrať,“ rozhovoril sa Regáli, ktorý si myslí, že 
problémy mohla spôsobiť aj zmena povrchu, keďže súboj pod Dubňom, po ktorom sa začali jeho zdravotné 
trampoty, sa hral na umelej tráve. 

Prešovský rodák sa ani nezapojil do zimnej prípravy MFK Zemplín a v tréningovom procese východniarov 
absentuje ešte aj teraz. 

Podľa jeho slov však už dlho nebude. 
„Nepociťujem už žiadne bolesti chrbta, iba nejaké drobné svalového charakteru, ale tie bývajú po dlhšej pauze 

bežné. Isté je, že mimo hry nebudem tak dlho ako pred tromi rokmi. Vtedy sa to natiahlo kvôli tomu, že doktori 
dlho nevedeli zistiť, aké zranenie ma limituje,“ uviedol. 

Zranenia mu na pohode nepridávajú 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22046971/regaliho-opat-neposlucha-platnicka-vratit-sa-chce-do-zaciatku-nadstavby.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22046971/regaliho-opat-neposlucha-platnicka-vratit-sa-chce-do-zaciatku-nadstavby.html


Znovu absolvoval liečbu ozonoterapiou v Spišskej Novej Vsi, po ktorej bolesti ustúpili. 

Pred vyše týždňom sa už začal pripravovať pod dohľadom fyzioterapeuta. 
((piano)) 
„Teraz sa pripravujem individuálne a o pár dní by som mohol začať zľahka trénovať už aj s mužstvom. Musím 

predovšetkým dohnať kondičné resty. Dúfam, že bude všetko v poriadku a čoskoro sa vrátim do zápasového 
kolotoča. Chcel by som stihnúť už začiatok nadstavbovej časti,“ optimisticky vravel 25-ročný futbalista. 

Odkedy účinkujú Zemplínčania medzi elitou, teda už štvrtý rok, odohral Regáli len 55 ligových stretnutí, čo 
dáva priemer len 16 súbojov za sezónu. 

V rozlete ho zakaždým zastavili zdravotné problémy. 
„Žiadnemu hráčovi na pohode nepridáva, keď je často zranený. Ani ja som nebol šťastný, keď som musel dlho 

stáť pre bolesti chrbta či po operácii kolena. Priznám sa, hlavou mi vírili všelijaké myšlienky, ale stále som sa 
snažil myslieť pozitívne. Je veľa hráčov, ktorí mali aj vážnejšie zdravotné problémy ako ja, ale dokázali sa z nich 
dostať a zranenia sa im potom už dlho vyhýbali. Verím, že aj sa k tomu dopracujem a budem už trénerom k 
dispozícii,“ zaželal si. 

So spoluhráčom vyrábajú náramky 
Regáli sa v uplynulom roku popri futbalovej kariére začal venovať aj inému „remeslu“. Spoločne s kolegom z 

mužstva stredopoliarom Jozefom-Šimonom Turíkom sa pustili do ručnej výroby šperkov. 
„S Dodom sme už dlhšie rozmýšľali, že by sme mohli niečo robiť popri futbale a nakoniec sme sa zhodli na 

tomto. ´Eseročku´ sme založili ešte v lete, ale viac sme sa tomu začali venovať až v posledných týždňoch. Teraz 
máme viac voľného času, keďže obaja sme zranení,“ zasmial sa Regáli. 

Svojej značke dali názov Atle a šperkami od nich sa hrdia napríklad aj Igor Žofčák či úradujúca Miss 
Slovensko Dominika Grecová. „Snažíme sa to nejako rozbehnúť, postupne sa dostávame viac do povedomia. V 
minulom mesiaci sme vyrobili niečo cez päťdesiat náramkov,“ prezradil. 

Maródka v mužstve pominula 
Počas minulotýždňového sústredenia vo Vysokých Tatrách sa v michalovskom tábore nakopili zranenia. Po 

sobotňajšom stretnutí s Banskou Bystricou malo zdravotné problémy až 12 hráčov. Aktuálna situácia je však už 
oveľa lepšia, pretože do tréningovej záťaže sa vrátili viacerí maródi. 

Na utorkovom tréningu, prvom po návrate zo sústredenia, už naplno trénovali aj Kira, Beskorovajnyj, Carrillo, 
Vojtko, P. Kolesár, Sulley či Kountouriotis, niektoré fázy tréningu spolu s mužstvom už absolvovali aj 
rekonvalescenti Danko s Harutjunjanom. Potešiteľné je, že čochvíľa by mal byť v poriadku aj kapitán Žofčák a po 
zlomenine kľúčnej kosti začína s prípravou aj mladučký M. Begala. 

Tréner Anton Šoltis tak v utorok, v deň svojich 43. narodenín, dostal pekný darček v podobe návratu 
zranených hráčov. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Víťazi Roadshow 2018 zo Spiša 
[06.02.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Ako vymyslieť dobrý projekt, na základe ktorého dostanete eurofondy. Práve na 
to sa zameriava súťaž Roadshow, pre stredoškolákov ju organizuje úrad vlády. Aktuálne v nej zvíťazili študenti 
Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Víťazný projekt Roadshow 2018 hovorí o tom, že študenti by mali učiť 
seniorov používať moderné informačné technológie a zvýšiť tak ich možnosti uplatniť sa na trhu práce.“ 

Lenka Kopaničáková, študentka, spoluautorka víťazného projektu: „Podstatou by malo byť školenie v oblasti 
počítačov, telefónov, napríklad fotoaparátu, tlačiarne, ďalej rôznych aplikácií, takých tých potrebných pre prácu.“ 

Opýtaný: „Nie, nie, neovládam prácu s aplikáciami. Mám jednoduchý tlačítkový telefón. Sme zažili to, že 
trebalo zapnúť svetlo na tom mobile a dokonca ani moja dcéra to nevedela. Ale vnučka to ako zapla.“ 

Marie Balážová Melníková: „Každá škola na Slovensku mohla do súťaže prihlásiť tri projekty, zapojila sa aj 
spišskonovoveská technická akadémia. Výsledkom bolo prvé, tretie a štvrté miesto.“ 

Tatiana Kmecová, hovorkyňa Úradu vlády SR: „Víťazná škola, Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi je 

naozaj unikátna tým, že poslala najvyšší možný počet projektov, teda tri projekty, vytvorila tri súťažné tímy a tie 
projekty boli naozaj veľmi kvalitné.“ 

Marie Balážová Melníková: „Riaditeľ aj učitelia technickej akadémie považujú tento úspech za zadosťučinenie 
a potvrdenie kvality. Projekty ich žiakov boli nápadité, ale hlavne realizovateľné. Víťazi získali inteligentné 
televízory. Úspech žiakov tejto škole prinesie aj pekné finančné ohodnotenie, za prvé a tretie miesto dostanú 
dokopy šestnásťtisíc eur. Veľmi zaujímavý je aj projekt, ktorý skončil na štvrtom mieste.“ 

Ladislav Ruttkay, riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi: „Oni naprojektovali chodník alebo 

chodbu v škole, po ktorej pri kráčaní týchto žiakov sa vytvárala elektrická energia.“ 
Tatiana Kmecová: „Úroveň projektov je z roka na rok vyššia. Takže máme pocit, že naše návštevy škôl počas 

putovnej časti Roadshow naozaj prinášajú úžitok. A tak trošku sa snažíme aj boriť mýtus o strašiakovi zvanom 
formálna náročnosť vypracovania eurofondových projektov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Študenti zo Spišskej Novej Vsi sa plánujú s novými nápadmi zapojiť aj do 

ôsmeho ročníka súťaže Roadshow.“ 



[Späť na obsah] 

 
 

4. Víťazi Roadshow 2018 zo Spiša 
[06.02.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Ivana Leferovičová] 

 
 

Ivana Leferovičová, moderátorka: „Na získanie eurofondov je najdôležitejšie vymyslieť a napísať dobrý 
projekt. Práve na to je zameraná súťaž Roadshow, pre stredoškolákov ju organizuje úrad vlády. Tento rok 
triumfovali študenti Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Víťazný projekt Roadshow 2018 hovorí o tom, že študenti by mali učiť 
seniorov používať moderné informačné technológie a zvýšiť tak ich možnosti uplatniť sa na trhu práce.“ 

Lenka Kopaničáková, študentka, spoluautorka víťazného projektu: „Podstatou by malo byť školenie v oblasti 
počítačov, telefónov, napríklad fotoaparátu, tlačiarne, ďalej rôznych aplikácií, takých tých potrebných pre prácu.“ 

Opýtaný: „Nie, nie, neovládam prácu s aplikáciami. Mám jednoduchý tlačítkový telefón. Sme zažili to, že 
trebalo zapnúť svetlo na tom mobile a dokonca ani moja dcéra to nevedela. Ale vnučka to ako zapla.“ 

Marie Balážová Melníková: „Každá škola na Slovensku mohla do súťaže prihlásiť tri projekty, zapojila sa aj 
spišskonovoveská technická akadémia. Výsledkom bolo prvé, tretie a štvrté miesto.“ 

Tatiana Kmecová, hovorkyňa Úradu vlády SR: „Víťazná škola, Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi je 

naozaj unikátna tým, že poslala najvyšší možný počet projektov, teda tri projekty, vytvorila tri súťažné tímy a tie 
projekty boli naozaj veľmi kvalitné.“ 

Marie Balážová Melníková: „Riaditeľ aj učitelia technickej akadémie považujú tento úspech za zadosťučinenie 
a potvrdenie kvality. Projekty ich žiakov boli nápadité, ale hlavne realizovateľné. Víťazi získali inteligentné 
televízory. Úspech žiakov tejto škole prinesie aj pekné finančné ohodnotenie, za prvé a tretie miesto dostanú 
dokopy šestnásťtisíc eur. Veľmi zaujímavý je aj projekt, ktorý skončil na štvrtom mieste.“ 

Ladislav Ruttkay, riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi: „Oni naprojektovali chodník alebo 

chodbu v škole, po ktorej pri kráčaní týchto žiakov sa vytvárala elektrická energia.“ 
Tatiana Kmecová: „Úroveň projektov je z roka na rok vyššia. Takže máme pocit, že naše návštevy škôl počas 

putovnej časti Roadshow naozaj prinášajú úžitok. A tak trošku sa snažíme aj boriť mýtus o strašiakovi zvanom 
formálna náročnosť vypracovania eurofondových projektov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Študenti zo Spišskej Novej Vsi sa plánujú s novými nápadmi zapojiť aj do 

ôsmeho ročníka súťaže Roadshow.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Ocenenia Srdce na dlani 2018 
[06.02.2019; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Mária Čigášová / Lucia Pálešová] 

 
 

Lucia Pálešová, moderátorka: „Dobrovoľnícke centrum Košického kraja, odovzdalo ocenenia Srdce na dlani 
2018. Ocenení boli dobrovoľníci a kolektívy v trinástich kategóriách. Cieľom podujatia bolo poďakovať a poukázať 
na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje okolie spoločnosť, či organizáciu pravidelne robia. Na podujatí 
nechýbala kolegyňa Mária Čigášová.“ 

Mária Čigášová, redaktorka: „Ako uviedla organizátorka podujatia Miroslava Langerová, dobrovoľnícke 
centrum zaregistrovalo takmer osemdesiat nominácií. Víťazov vyberala komisia zložená zo zástupcov samospráv, 
firemného dobrovoľníctva a neziskového sektora. Podľa Langerovej, je na tom Košický kraj s dobrovoľníctvom 
veľmi dobre.“ 

Miroslava Langerová, organizátorka podujatia: „Myslím, že na … Slovensku, som o tom presvedčená, 
Spišská Nová Ves má teraz rok dobrovoľníctva, Michalovce boli minulý rok ocenené ako obec priateľská k 

dobrovoľníctvu. My máme teraz ten titul Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva. Myslím, že fakt to tu 
dobrovoľníctvom žije.“ 

Mária Čigášová: „Víťazom jedenásteho ročníka krajského oceňovania v kategórii dobrovoľníctvo v oblasti 
kultúry a umenia vyhral Peter Murko. Spolupracuje so združením príbuzných a priateľov Radosť.“ 

Peter Murko, ocenený: „Ja sa snažím tam rozdávať radosť formou kresby. Ja som maliar-výtvarník, takže 
robíme všelijaké témy výtvarného charakteru, keďže mňa učil maliar veľmi známy, akademický maliar Jozef 
Haščák, čo bol umelec veľkého formátu, tieto jeho techniky a rukopisy sa snažím podávať ľuďom, ktorí majú 
hendikep.“ 

Mária Čigášová: „V kategórii koordinátor-koordinátorka dobrovoľníkov, sa víťazkou stala košická novinárka 
Eva Bombová.“ 

Eva Bombová, ocenená: „Jednak som koordinovala dobrovoľnícke aktivity na celoslovenskej úrovni v rámci 
grémia tretieho sektora, kde som bola členkou. Potom v rámci občianskeho združenia Green … ktoré tiež malo 
svoje aktivity. Teraz v rade seniorov mesta a takisto aj v klube novinárov seniorov.“ 



Mária Čigášová: „Od tohto ročníka, plánujú organizátori slávnostné oceňovanie dobrovoľníkov stále v inom 
meste. Najbližšie bude v Spišskej Novej Vsi.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Objasnená mafiánska vražda po 17 rokoch: Ako je to s druhým 

vykonávateľom popravy? 
[06.02.2019; pluska.sk; Krimi; 17:00; Ingrid Timková] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/objasnena-mafianska-vrazda-17-rokoch-ako-je-to-druhym-vykonavatelom-
popravy 

 
 

Pred pár dňami kriminalisti z protizločineckej jednotky NAKA objasnili mafiánsku vraždu spred 17 rokov. Pri 
razii zadržali Vladimíra Mulíka (57) z obce Studenec. Ešte v ten deň ho obvinili z vraždy niekdajšieho šéfa 
spišsskonoveského podsvetia Emila Miťa Novotného (†37). Jeho spolupáchateľ si doteraz behal po slobode. 
Prečo? 

dnes 17:00 
Podľa oficiálneho policajného vyjadrenia za vraždou z 29. augusta 2001 je okrem Vladimíra aj Slavomír S. 

(44). Ide o Spišskonovovešťana Slavomíra Svitanu, ktorý ostatné roky žil v Čechách. Na Slovensko mal doraziť 
už minulý týždeň. Aspoň tak to podľa našich informácií sľúbil policajtom. No neprišiel. Dorazil vraj pred niekoľkými 
dňami. 

A aký bude jeho ďalší osud? Zadržali ho či je slobodný? Polícia, ktorá sa doteraz veľmi podrobne vyjadrovala 
ku skutku a opísala spôsob vraždy a špecifikovala aj jej motív, zrazu reaguje zdržanlivo. “Vzhľadom k 
prebiehajúcim úkonom trestného konania nie je možné poskytnúť ďalšie informácie k okolnostiam prípadu, aby 
nedošlo k zmareniu účelu trestného konania,” uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka. 
Vyšetrovateľ oboch obvinil z vraždy, za ktorú im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 
rokov. 

Dvojica svoju obeť, obávaného miestneho mafiána, zastrelila na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Niekoľko dní svoju obeť sledoval, aby zistili jeho denný režim. Keď pár minút pred polnocou zaparkoval Miťo svoj 
luxusný mercedes pri vchode do bytovky, kde býval, jeho kati k nemu pristúpili a z dvoch zbraní ka libru 7,65 mm 
päťkrát vystrelili. Trafili ho do ľavej pazuchy a oblasti hrudníka, do driekovej časti chrbta a dvakrát do hlavy. Emil 
bol na mieste mŕtvy, jeho rozstrieľané telo padlo na zem medzi druhým a tretím vchodom. Útočníci sa dali na útek 
k neďalekým garážam a v záhradkárskej oblasti sa po nich zľahla zem. 

Viacero motívov 
Miťo, ktorý v meste šíril strach, žil z výpalného, úžery a vymáhania peňazí, prevádzkoval bary a diskotéky. 

Svojmu susedovi V. Mulíkovi prekážal nielen v podnikateľských aktivitách, ale aj v láske. Chcel totiž získať Miťovu 
priateľku Natáliu. 

Novotný, ktorý jazdil na aute s číslom MMM01, čo bola skratka Mestský Mafián Miťo mal podľa miestnych 
kšefty aj s Albáncom Jusufom R. Ten v meste prevádzkoval známy podnik. “V tom čase dostal zásielku 5 kíl 
heroínu a zisk z predaja si mali rozdeliť s Miťom. Jeho smrťou tak celý zarobený balík ostal Jusufovi,” prezradili 
nám zainteresovaní. Albánec vraj v tom čase podporoval kosovskú oslobzovaciu armádu, ktorá sem pašovala 
drogy. “On ju zo zisku z predaja spolufinancoval,”dodali. Jusuf je v súčasnosti v base pre drogovú trestnú činnosť 
a je pravdepodobné, že sa svojim svedectvom o starej vražde rozhodol vykúpiť. 

Autor:Ingrid Timková 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Pankuškové fašiangy a ich lákadlá: Prinášame vám kompletný program 
[06.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/pankuskove-fasiangy-a-ich-lakadla-prinasame-vam-kompletny-program-321922 

 
 

Tradičná akcia len pár kilometrov od nášho mesta. V Krompachoch sa budú konať už čoskoro Pankuškové 
fašiangy. Pozrite si kompletný program. 

Milovníci masiek, lyžovania a dobrého jedla si prídu na svoje už onedlho v neďalekých Krompachoch, kde sa 
chystá ďalší ročník podujatia s názvom Pankuškové fašiangy. 

Toto tradičné pudujatie sa bude konať dňa 23. februára od 10:00 hod. v areáli lyžiarskeho strediska Plejsy. 

https://www1.pluska.sk/krimi/objasnena-mafianska-vrazda-17-rokoch-ako-je-to-druhym-vykonavatelom-popravy
https://www1.pluska.sk/krimi/objasnena-mafianska-vrazda-17-rokoch-ako-je-to-druhym-vykonavatelom-popravy
https://spisska.dnes24.sk/pankuskove-fasiangy-a-ich-lakadla-prinasame-vam-kompletny-program-321922


Už teraz sa môžete tešiť na nefalšovanú zábavu s fašiangovým sprievodom v maskách, karneval pre deti a 
dospelých, typické zabíjačkové špeciality a nebudú chýbať ani klasické pankušky. Celé podujatie spestria aj 
rôzne kultúrne vystúpenia či sprievodné aktivity. Prinášame vám kompletný program tejto akcie. 

Program na hlavnom pódiu od 10:00 hod 
- DFS Krompašanček z Krompách 
- FS Krompašan 
- FSk Borovničák z Vojkoviec 
- ĽH Gajdošovci 
- FSk Jadlovec z Margecian 
- Ľudová rozprávačka Araňa z Jarovníc 
- Spevácka skupina FIALA zo Spišskej Novej Vsi 

- Skupina RuSnaks´ – rusínske piesne 
- Karnevalová diskotéka pre deti s Ujom Ľubom juniorom – súťaže a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu a 

najchutnejšiu pankušku 
- skupina TRAKY 
- Karnevalová diskotéka pre dospelých v maskách 
Súťaže a sprievodné podujatia 
- vytvorenie najväčšej pankušky 
- súťaž o najkrajšiu a najchutnejšiu pankušku 
- karneval pre deti a dospelých 
- súťaže pre deti s animátormi 
- tvorivé dielne pre deti a rodičov – Vytvor si svoju škrabošku 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Fašiangovú lyžovačku zažili aj návštevníci Vrátnej doliny. Zábery z nej nájdete v priloženom videu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Súboj v Bratislave hokejisti otočili a postúpili do semifinále 
[06.02.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22047009/suboj-v-bratislave-hokejisti-otocili-a-postupili-do-semifinale.html 

 
 

Martinčania prehrávali v treťom štvrťfinálovom zápase už 1:3, no aj vďaka podpore fanúšikov, ktorí dorazili do 
Bratislavy, sa im nakoniec podarilo vyhrať a spečatiť postup. 

HC Bratislava – HK Martin 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) 
RUŽINOV. Hokejisti Martina v tomto ročníku vyhrali na ľade ružinovského zimného štadióna obidva zápasy a 

ak by sa im to podarilo i do tretice, mohli sa tešiť z postupu do semifinále. 
Od začiatku stretnutia mali viac z hry, no domáci sa mohli oprieť o spoľahlivého brankára Lakosila, ktorý svoj 

tím viackrát podržal. Navyše v 6. min využil presilovku Klučiar, čo húževnatým Bratislavčanom dodalo ďalšiu 
energiu. O necelé štyri minúty síce vyrovnal Brezniak, ale prvá polovica druhej časti našim nevyšla a inkasovali 
dva góly. 

„Urobili sme nejaké chyby. Síce neboli až také veľké, ale súper ich dokázal potrestať a získať náskok,“ 
povedal martinský tréner Róbert Spišák. 

Po góle na 1:3 si zobral náš lodivod aj oddychový čas a tento ťah sa ukázal ako správny. Jeho zverenci sa 
upokojili a ešte do konca prostredného dejstva vyrovnali. Najskôr znížil Brezniak a dve sekundy pred druhou 
sirénou zasadil tvrdý úder do psychiky protivníka Poliaček. 

„Musím chalanov pochváliť, ako sa s nepriaznivým vývojom zápasu vyrovnali. Zdôrazňovali sme im, že sú 
herne lepší len musia zostať dostatočne trpezliví. Ešte nesmiem zabudnúť na fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. 
Boli neskutoční a neúnavne povzbudzovali od začiatku až do konca. Mužstvu to veľmi pomohlo,“ poďakoval sa 
martinským priaznivcom šéf realizačného tímu. 

V záverečnej časti išli Turčania prvýkrát v zápase do vedenia vďaka presnému zásahu Paulínyho a v 
nasledujúcich minútach si už umnou hrou tesný náskok postrážili. V dôležitom súboji zabralo v ofenzíve duo 
Brezniak – Poliaček, ktoré sa postaralo o tri zo štyroch presných zásahov. 

Zaujímavosťou série bolo, že celok HC Bratislava strelil gól v hre piatich proti piatim až v 26. min posledného 
štvrťfinálového duelu, keď Musliu upravoval na 2:1. Dovtedy sa hráči z hlavného mesta presadzovali len počas 
početných výhod. 

Martinčania potvrdili úlohu papierového favorita a prešli prvým kolom play off v najkratšom možnom čase. 
Siedmemu celku po základnej časti toho veľa nedovolili a v troch súbojoch mu povolili skórovať len šesťkrát. 
Napriek tomu sa postup nerodil ľahko. 

„Súper bol dôrazný v osobných súboj, dokázal byť nepríjemný v predbránkových priestoroch a mohol sa 
spoľahnúť na kvalitného gólmana. Preto sme veľmi radi, že sa nám srdnato vzdorujúceho protivníka podarilo 
zdolať 3:0 na zápasy,“ doplnil Róbert Spišák. 

https://myturiec.sme.sk/c/22047009/suboj-v-bratislave-hokejisti-otocili-a-postupili-do-semifinale.html


Góly : 5:51 Klučiar (Pavešic, Šalka), 25:36 Musliu (Vidovič, Prokop) a 29:41 Trudman (Vidovič, Rzavský), 
resp. 10:34 Brezniak (Poliaček, Pokrivčák), 36:56 Brezniak (Poliaček, Šimon), 39:58 Poliaček (Brezniak, Dvořák) 
a 48:28 Paulíny (Barto, Rusina).Strely: 30:38. Vylúčenia : 3:4. Presilovky : 1:0. Oslabenia : 0:0. Rozhodcovia : 
Jonák, Valko – Tvrdoň, Beniač. Diváci : 535. 

BRATISLAVA : Lakosil – Vidovič, Vyskoč, Juriga, Valjent, Hedera, Pavešic, Čech, Ficel – Musliu, Prokop, 
Danišovský – Ondris, Rzavský, Trudman – Klučiar, Smolka, Šalka – Bednarič, Pék, Mucha.MARTIN : Bernát (26. 
Riečický) – Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Brveník, Themár – Markovič, Langhammer, 
Jurášek – Poliaček, Urbánek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Barto, Rudzan. Konečný stav série: 
0:3 – postúpil Martin. 

Ostatné výsledky : Spišská Nová Ves - Michalovce 1:9 (séria 0:3 – postúpili Michalovce), Skalica – 

Topoľčany 2:3 SN (0:3 – postúpili Topoľčany), Humenné – Dubnica 5:2 (1:2). 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Posledný zápas sezóny: Novoveskí hokejisti podľahli v play-off 

Michalovciam 
[06.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/posledny-zapas-sezony-novoveski-hokejisti-podlahli-v-play-off-michalovciam-
321890 

 
 

Spišskonovoveskí hokejisti ukončili sezónu. V play-off si zmerali sily s prvými Michalovcami, ktoré boli nad ich 
sily. 

Hokejisti Spišskej Novej Vsi bojovali o postup do play-off. Nakoniec sa im to podarilo a postúpili z ôsmeho 

miesta. Ako súpera sme dostali dlhodobého lídra tabuľky – Michalovce. V play-off sa hrá na tri víťazné zápasy, no 
súpera sa nám napokon nepodarilo ani raz poraziť. 

Prvé dva duely odohrali naši hokejisti na ľade súpera – v prvom sme podľahli 3:0 a v druhom zase 5:1. V 
utorok sa konal tretí zápas na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Aj napriek domácemu prostrediu sme tretí 

zápas prehrali vysoko 1:9, čím pre nás táto sezóna skončila. 
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce 1:9 

KONEČNÝ STAV SÉRIE: 0:3 
Góly: 58. Halász (Novák, Vantroba) – 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. 
Boiko (Gavrik), 59. Boiko (Giľak, Hančák). 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Nedávno sa práve proti Michalovciam konal hokejový zápas spojený s charitou. V priloženej galérii si môžete 

pozrieť zábery zo spomínaného duelu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. SBL: Inter aj Prievidza zvíťazili zhodne o 35 bodov 
[06.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA;TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381206/sbl-inter-aj-prievidza-zvitazili-zhodne-o-35-bodov/ 

 
 

Basketbalová SBL mala v stredu na programe zápasy 27. kola. 
SBL - 27. kolo: 
BC Prievidza - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 98:63 (46:32) 

Najviac bodov: Körner 21, Derksen, Bakič po 13 - Belardo 17, Florveus 16, Juríček 10 
1600 divákov 
BK Inter Bratislava - PP TV Raj Žilina 95:60 (53:28) 
Najviac bodov: Smith 18, Skinner 16, Barač 13 - Dickson 16, Djordjevič 15, Merešš 10 
350 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - MBK Handlová 89:72 (40:40) 
Najviac bodov: Miloševič 23, Brooks 20, Delič 16 - Čekovský 18, Halada 15, Skouen 9 
Iskra Svit - BKM Lučenec 107:83 (23:18, 27:22, 27:20, 30:23) 
Najviac bodov: Washburn 23, Davis 21, Guillory 19 - Shelton 20, Agusi 18, Griffin 17 

https://spisska.dnes24.sk/posledny-zapas-sezony-novoveski-hokejisti-podlahli-v-play-off-michalovciam-321890
https://spisska.dnes24.sk/posledny-zapas-sezony-novoveski-hokejisti-podlahli-v-play-off-michalovciam-321890
https://sport.aktuality.sk/c/381206/sbl-inter-aj-prievidza-zvitazili-zhodne-o-35-bodov/


ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 27. kolo 
1 
X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
98 : 63 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(25:14, 21:18, 23:14, 29:17) 
BK Iskra Svit Svit 
107 : 83 
BKM Lučenec Lučenec 
(23:18, 27:22, 27:20, 30:23) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
89 : 72 
MBK Handlová Handlová 
(18:21, 22:19, 26:17, 23:15) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
95 : 60 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(22:11, 31:17, 25:13, 17:19) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

11. Lučanský: Vo vraždách sa mohli angažovať policajti, preto ich rieši 

inšpekcia 
[06.02.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Adam Valček] 

 
https://domov.sme.sk/c/22047216/lucansky-o-sakovej-kuciakovi-aj-kosikovi.html 

 
 

Kuciakov tím nebude vyšetrovať všetko, hovorí policajný prezident. 
Prezident Policajného zboru MILAN LUČANSKÝ tvrdí, že z tímu na vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka sa 

budú vyčleňovať aj ďalšie prípady, nielen kauza prípravy vrážd prokurátorov a advokáta Daniela Lipšica. 
Iní policajti už riešia nahrávku, podľa ktorej sa Marian Kočner správa k bývalému generálnemu prokurátorovi 

Dobroslavovi Trnkovi ako k podriadenému. Mimo tímu ide aj vyšetrovanie sledovania novinárov. 
“Chceli sme odbremeniť tím vyšetrovania vraždy Kuciaka. Presun ich vôbec neovplyvní, ľudia, ktorí tam boli, 

tam ostávajú, aj dozorový prokurátor,” vysvetľuje. 
V rozhovore tiež hovorí, že na príprave vraždy prokurátorov a advokáta mohli spolupracovať policajti a 

kritizuje bezdôvodné lustrácie v policajných databázach. 
“V cudzine sú príklady, kde za lustrovanie existujú vysoké tresty v stovkách tisíc eur a tí ľudia si to dvakrát 

rozmyslia, lebo vedia, že aj keď do civilu odídu, tak peniaze budú musieť zaplatiť, inak môžu prísť o byt.” 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Čižnár podržal Sakovú pri zásahu do vyšetrovania vraždy 
Vyšetrovaciemu tímu vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice odňali prípad, v ktorom vyšetrujú podozrenia z 

prípravy vraždy advokáta Daniela Lipšica a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku. Prečo? 
“Áno, je to pravda. Presunutý bol nielen tento prípad, ale aj prípad podozrení z prípravy vraždy prvého 

námestníka Generálnej prokuratúry Petra Šufliarskeho. Išlo o dve opatrenia o výberovej príslušnosti realizované v 
jeden deň.” 

Prečo boli presunuté vyšetrovateľom z policajnej inšpekcie? 
"Pre minimalizáciu únikov informácií, ktoré v značnej miere ohrozujú vyšetrovanie a pre spružnenie a 

zrýchlenie celého trestného konania. Tím na vyšetrovanie vraždy novinára bol zriadený na to, aby vyšetroval 
vraždu. 

Na to sa však začalo nabaľovať množstvo prípadov, ktoré nevyhnutne priamo nesúvisia s vraždou. 
((piano)) 
Je pre nás kľúčové, aby sa objasnila aj vražda novinára a jeho priateľky a aby sa preverili informácie o 

príprave ďalších vrážd. Preto sa začali niektoré čiastkové prípady rozdeľovať do iných tímov vrátane prípadu 
prípravy vraždy pánov Šufliarskeho, Žilinku a Lipšica. 

https://domov.sme.sk/c/22047216/lucansky-o-sakovej-kuciakovi-aj-kosikovi.html


Aby bola vražda Kuciaka a jeho snúbenica objasnená, je nevyhnutné vyšetrovací tím odbremeniť, aby sa 
mohol sústrediť na úlohu, pre ktorú vznikol. Na druhej strane treba riadne vyšetriť aj podozrenia z prípravy vraždy 
pánov Lipšica, Žilinku a Šufliarskeho. Rovnako na to musí byť zriadený tím odborníkov, ktorí budú vec 
prešetrovať. 

Chceli sme odbremeniť tím vyšetrovania vraždy Kuciaka. Presun ich vôbec neovplyvní, ľudia, ktorí tam boli, 
tam ostávajú, aj dozorový prokurátor. Ten tím má moju podporu." 

Prečo išiel prípad práve na policajnú inšpekciu? Tá je podľa zákona oprávnená vyšetrovať podozrenia proti 
príslušníkom ozbrojených zborov. Mohli ste to dať inému vyšetrovateľom v rámci protizločineckej jednotky. 

"Naším cieľom však bolo nielen vyšetrenie skutkov, ale aj zamedziť podozreniam na únik informácií, ktoré 
môžu pochádzať z lustrácií. 

Ak sa totiž rozprávame o trojici, ktorú plánovali zavraždiť, tak ide o prvého námestníka generálneho 
prokurátora, prokurátora špeciálnej prokuratúry a bývalého ministra vnútra. Prinajmenšom tí prokurátori sú v 
evidenciách takzvané blokované osoby. Cez policajné databázy ich teda neviete lustrovať, je náročnejšie zistiť, 
kde bývajú, ako bývajú, na akých autách jazdia. 

Ak to niekto zistil, je otázka ako, a je prirodzené preverovať podozrenie, či do toho boli zapojení policajti." 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Sakovej krok je na hrane zákona, musí ho jasne vysvetliť 
Prislúcha policajnej inšpekcii vyšetrovať vraždy? 
"Samozrejme. Policajná inšpekcia vyšetrovala vraždu v Spišskej Novej Vsi, kde policajt zabil svoju milenku, 

ale aj ďalšie. Ak sa teraz stane vražda, kde bude podozrenie, že ju spáchal policajt, tak to bude vyšetrovať 
policajná inšpekcia a je to úplne štandardné." 

Znamená to, že v prípade vyšetrovania prípravy vraždy Lipšica, Žilinku a Šufliarskeho existuje podozrenie, že 
sa na jej plánovaní podieľali policajti? 

"Na túto otázku vám priamo nemôžem odpovedať. Ale ak existuje podozrenie, že policajti lustrovali niekoho z 
nich, mohli ich sledovať a tieto informácie viedli k plánovaniu ich vraždy, tak je príslušná policajná inšpekcia. 

Inšpekcia má v takýchto prípadoch prioritu, ak ide o prípady zmiešané - civilistov a policajtov. Keď som bol na 
inšpekcii, mali sme prípad drogového gangu, kde iba jediný z nich bol policajt a aj to bol iba poslíček, ale napriek 
tomu celý prípad vyšetrovala inšpekcia. Nedalo sa, aby poslíčka - policajta robila inšpekcia a zvyšok si robilo 
protidrogové oddelenie." 

Polícia predpokladá, že v trestnej veci prípravy vraždy Lipšica, Žilinku a Šufliarskeho budú zaangažovaní 
policajti? 

“Aj takéto podozrenia prichádzajú z inšpekcie, a preto im tie prípady boli presunuté. Žiadnym spôsobom to 
neohrozuje vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice.” 

Vedel o presune prípadu Lipšic, Žilinka a Šufliarsky na policajnú inšpekciu vedúci vyšetrovacieho tímu? 
“Samozrejme. Zmeny sme signalizovali už pred týždňom. Ku konkrétnym krokom došlo v utorok 5. februára.” 
Do akej miery do toho rozhodnutia zasahovala ministerka vnútra Denisa Saková? 
“Podpísala administratívne rozhodnutie o zmene výberovej príslušnosti, to je všetko. S návrhom na zmenu 

sme za ministerkou vnútra prišli po dohode s policajnou inšpekciou a prokuratúrou.” 
S kolegami sme podali trestné oznámenie v súvislosti so sledovaním, ku ktorému sa priznali utajený svedok a 

potom svedok Miroslav Kriak. Oznámenie dlho putovalo a menila sa jeho výberová príslušnosť a nakoniec skončil 
prípad na Národnej kriminálnej agentúre v Košiciach, hoci všetci sme z hlavného mesta. Toto takisto nevyzerá 
dôveryhodne. 

“ 
Na inšpekcii už predtým bolo začaté vyšetrovanie únikov zo spisu. Prešetruje sa podozrenie, že to nemusí byť 

iba od obhajcov a právnych zástupcov poškodených, ale aj od policajtov. 
„Milan Lučanský, policajný prezident 
"Je to však presne o tom istom, o čom je presun prípadu Lipšic, Šufliarsky a Žilinka na policajnú inšpekciu. 

Tím bol pôvodne postavený na vraždu, rozrástol sa na 90 a viac ľudí, a postupne sa tam začali nabaľovať veci, 
ktoré s ním súvisia, ale nie priamo. 

Začali sme preto vyčleňovať ľudí z tímu vraždy Kuciaka, majú preto množstvo informácií z toho skutku, ale 
samostatne stíhajú iné súvisiace skutky, ktoré nemusia byť vyšetrované v balíku s vraždou. Takýchto prípadov 
bude viac, aj nahrávku medzi Dobroslavom Trnkom a Marianom Kočnerom bude riešiť NAKA východ." 

Prečo vôbec kauzu sledovania novinárov rieši Národná kriminálna jednotka, a nie kriminálka na obvodnom 
oddelení, ktorej to pôvodne prišlo. 

“Išlo sa ešte podľa predpisu, ktorý tu zanechal môj predchodca a ja s ním v podstate súhlasím. Rozhodlo sa, 
že všetky veci, kde sú poškodení novinári, bude riešiť NAKA. Vychádzalo sa zo zlej skúsenosti, ktorú ukázala 
vražda Jána Kuciaka. Otvorene hovorím, že keby sa vtedy k jeho trestnému oznámeniu pristupovalo inak, 
niektoré následné veci sa nemuseli vôbec stať.” 

Prečo taká náhla zmena stratégie? Najprv sa vytvoril tím, ktorý mal skúmať v podstate všetko súvisiace s 
Kuciakom, teraz sa to delí. 

"Bolo to zmysluplné až do zadržania páchateľov. Ten tím musel byť taký široký a veľký, pretože to vyšetrovali 
zoširoka. Ale v momente, keď sú známi vykonávatelia vraždy a cez nich sa vieme ďalej dostať k objednávateľovi 
alebo objednávateľom, tak treba stíhať samotnú vraždu a ostatné súvisiace skutky sa môžu stíhať samostatne. 

Je to aj zmysluplné. Je množstvo káuz, na ktorých Ján Kuciak pracoval, boli už za jeho života v trestnoprávnej 
rovine rozpracované. Nedávalo by zmysel, brať to policajtom, ktorí tie prípady už poznajú, dať ich do tímu. 



Umožňuje to spružniť aj taktiku vyšetrovania. Dá sa ísť s návrhom na obžalobu proti páchateľom, ktorých už 
máme a tlačiť tak na nich. Keď si uvedomia, že im bezprostredne už hrozí trest, tak je to pre nich iná psychická a 
právna situácia než teraz, ľahšie sa im bude udávať objednávateľ." 

Spomínali ste, že presun prípadu Lipšic, Žilinka, Šufliarsky na inšpekciu má zabrániť únikom z vyšetrovania. 
Ako konkrétne? 

“Povedal som minimalizovať úniky. Na inšpekcii už predtým bolo začaté vyšetrovanie únikov zo spisu. 
Prešetruje sa podozrenie, že to nemusí byť iba od obhajcov a právnych zástupcov poškodených, ale aj od 
policajtov. Pracuje sa s podozrením, že sa tam mohli angažovať policajti pri lustráciách. Už len to, že to inšpekcia 
bude komplexne vyšetrovať, teda môže vytvoriť tlak, aby sa úniky minimalizovali.” 

Kritizujete, že médiá zverejnili identitu utajeného svedka. Je však správne, že výhody inštitútu utajeného 
svedka využíva niekto, kto nepriamo sledovaním novinárov mohol prispieť k vražde? Pretože práve z toho môže 
vychádzať presvedčenie novinárov, že konajú správne, keď zverejnia jeho identitu. Trestný poriadok totiž 
umožňuje odložiť vznesenie obvinenia, prípadne pozná inštitút spolupracujúceho obvineného. 

"Pri tom rozhodovaní sa zohľadňuje množstvo faktorov, napríklad to, do akej miery je konkrétny svedok 
prínosom pre vyšetrovanie, do akej miery iba zavádza a podobne. 

Zverejňovanie údajnej identity utajeného svedka z vašej strany je však nešťastné, lebo ako k tomu príde 
niekto, kto o týždeň alebo mesiac bude chcieť vypovedať a pomôcť objasniť nejaký závažný zločin? Dvakrát si 
rozmyslí, či pôjde aj pod statusom utajeného svedka, keď v médiách predtým čítal, že identita utajovaného 
svedka nie je až taká chránená a môže uniknúť." 

V súvislosti s vraždou a informovaním o jej vyšetrovaní sa diskutuje o zmene zákona o ochrane utajovaných 
skutočností a zmene zákona o slobodnom prístupe k informáciám tak, aby sa viaceré úkony vyšetrovania utajili a 
aby sa súdne rozhodnutia vo väzobných prípadoch nezverejňovali. Aký na to máte názor? 

“Budem iba rád, ak sa vyšetrovanie utají a ľudia, ktorí budú chodiť do spisu, budú zviazaní mlčanlivosťou. Aby 
ľudia, ktorí s tými informáciami chodia von, boli náležite potrestaní, bez ohľadu na to, či pôjde o pokutu, alebo 
nejaké disciplinárne konanie.” 

Ministerka Saková cez víkend priznala, že riaditeľ finančnej spravodajskej jednotky Pavol Vorobjov spísal 
úradný záznam o lustrovaní Jána Kuciaka v policajných databázach na príkaz nadriadeného. Na tento prípad sa 
prišlo iba preto, že sa stala vražda, inak by také lustrovanie ostalo nepovšimnuté. Robíte pravidelné kontrolu toho, 
kedy a na čo policajti lustrujú a či sa to nezneužíva? 

“V minulosti, keď boli evidencie papierové, to bolo ťažko kontrolovateľné, lebo policajt prišiel, napísal dôvod, a 
pritom reálne v papierovej evidencii lustroval aj iné osoby. Teraz má každý svoje prístupové údaje a na ich 
základe môže lustrovať, ale vždy musí vyplniť dôvod a mal by k tomu mať aj spis. Tie prístupy sa potom evidujú a 
sú spätne kontrolovateľné.” 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Saková: Vorobjov spísal záznam, že lustroval Kuciaka 
Robí sa automatická kontrola alebo musí sa vždy niekto ozvať, že ho lustrovali neoprávnene? 
“Kontrola sa vykonáva aj na základe podnetu, ale aj sú prípady, keď sú kontrolované všetky prístupy naraz. 

Niekedy ide o stovky lustrácií. Predstavte si, že máte svedka lúpeže, ktorý vie iba časť evidenčného čísla vozidla 
zlodejov. Namiesto tých chýbajúcich čísel dáte v databáze hviezdičky a musíte potom ručne výsledky lustrovať, či 
zodpovedá farba, model a podobne. Reálne teda prelustrujete stovky záznamov.” 

Keď ste pracovali na policajnej inšpekcii, ako ste riešili policajtov, ktorí lustrovali neoprávnene? 
"V podstate išlo o dva typy konaní. Sú policajti, ktorým sa ozve známy alebo rodina, že idem kupovať auto, 

prosím, prever mi, či nie je kradnuté alebo či nemajú terajší vlastníci za sebou nejakú kriminálnu minulosť. Keď sa 
na takéto lustrovanie prišlo, tak sme odstupovali nadriadeným návrh na ich disciplinárne potrestanie. 

Druhá skupina boli policajti, ktorí mohli spolupracovať pri páchaní trestnej činnosti, napríklad pri vytypovaní 
vozidiel vhodných na krádež. Tam sa to potom riešilo v trestnom konaní." 

V utorok bolo vyhlásené výberové konanie na prezidenta Policajného zboru. Prihlásite sa? 
“O tom, či budem, alebo nebudem pokračovať, nie som definitívne rozhodnutý. Čas je do marca.” 
Angažuje sa slovenská polícia v únose Ľuboša Kosíka, ktorý chce vypovedať o únose Michala Kováča ml. do 

cudziny? 
“Razantne to odmietam, nič s tým nemáme. My sme skončili našu prácu v etape, kde sme spolu s Interpolom 

pána Kosíka vypátrali, zadržali a umiestnili v cele. Ostatné je na orgánoch Mali a našej diplomacii a rezorte 
spravodlivosti. Samozrejme, uvedomujem si, že je rozdiel vydať odsúdeného z Belize alebo z Mali a z Nemecka 
či z Francúzska, kde máme medzištátne zmluvy. Ale už sme mali vydaného aj z Venezuely, čiže vylúčené to nie 
je. Nie je to však naša vec, musia to riešiť ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo zahraničných vecí.” 

Ak však odhliadneme od odsúdenia pána Kosíka, tak náš občan bol unesený v cudzine. Netrápi vás to? 
“Ak uniesli nášho občana v cudzine, tak sú zodpovedné za riešenie situácie iné orgány, najmä zastupiteľský 

úrad, ministerstvo zahraničných vecí. Ja som bol viackrát s policajným prezidentom Mali a opakovane 
zdôrazňoval, že je u nich vo väzbe. Nemal som inú možnosť, ako mu veriť. Ak dostanem oficiálnu správu o jeho 
zmiznutí, opätovne vyhlásime po ňom pátranie.” 

Vy teda veríte tomu, že je naďalej vo väzení, hoci jeho malijský advokát informoval o únose? 
“Ja nemám inú možnosť, ako veriť oficiálnym správam malijských predstaviteľov a úradov. Vy veríte čomu?” 
Ja verím svojmu kolegovi, ktorý bol s pánom Kosíkom v kontakte. Jeho telefónne číslo je hluché, na správy 

nereaguje a jeho malijský advokát hovorí o únose. Je pán Kosík teraz v pátraní? 
“Nateraz nie.” 

[Späť na obsah] 
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Veľmi pekný úspech zaznamenala Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi. Stala sa najúspešnejšou 

školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR. 
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. februára, 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.“ 

Prvé miesto 
Víťazom súťaže so 170 bodmi sa stal projekt: Senior IT academy – Senior IT akadémia od tímu „Senioráci “ z 

Technickej akadémie Spišská Nová Ves. 

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. 

Aj tretie miesto 
Druhé miesto získal projekt Úprava verejného priestranstva obce zo Strednej odbornej školy obchodu a 

služieb v Krupine. Na treťom mieste sa umiestnil projekt so 157 bodmi a opäť z Technickej akadémie Spišská 
Nová Ves. Ide o projekt Student PR agency – Študentská PR agentúra od tímu s názvom „Piáristi“. 

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 alebo tablet. Členom víťazných tímov 
budú výhry odovzdané osobne počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v Bratislave do konca marca 2019. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
V priloženej galérii si môžete pozrieť archívne zábery zo spomínanej spišskonovoveskej školy. 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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Až tri zo štyroch štvrťfinálových sérií I. hokejovej ligy sa skončili v najkratšom možnom čase. Jedine Humenné 
si vybojovalo predĺženie pobytu v play-off. 

HK Skalica – HC Topoľčany 2:3sn (1:0, 1:0, 0:2 – 0:0, 0:1) 
Konečný stav série: 0:3 

https://spisska.dnes24.sk/sutaz-uradu-vlady-najuspesnejsou-skolou-sa-stala-technicka-akademia-v-spisskej-321909
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Góly: 9. Trnka (Trávniček, Šmída), 33. Mowrey (Pač, Trávniček) – 46. Kluka (Podstavek, Kalináč), 58. Kluka 
(Ďurčo, Kalináč), rozhd. náj. Uhnák. Strely: 34:44. Vylúčenia: 3:4 na 2 min. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: Müllner, Mĺkvy – Šefčík, Jedlička. Diváci: 1194 

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

Topoľčany: Halo – Ďurčo, Bystričan, Kováčik, Hrudík, Hruška, Loydl, Hřebíček, Nemček – Tábi, Tomčák, 
Podstavek – Lichanec, Kalináč, Kluka – Bečka, Laššo, Uhnák – Pekarčík, Klenko, Gergel 

HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Ingema Michalovce 1:9 (0:3, 0:3, 1:3) 

Konečný stav série: 0:3 
Góly: 58. Halász (Novák, Vantroba) – 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. 
Boiko (Gavrik), 59. Boiko (Giľak, Hančák). Strely: 14:50. Vylúčenia: 1:4 na 2 min. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: Orolin, Kalina – Riš, Stanzel. Diváci: 387 

Spišská Nová Ves: Surák (34. Hudáček) – Vantroba, Knižka, Grebenyuk, Gerasimov, Novák, Petrek – 

Novák, Ludányi, Bača – Džerenga, Halász, Ondov – Slivka, Olejník, Zwick 
Michalovce: Tkačik – Kolba, Korenko, Bdžoch, Košecký, Hopkovič, Novický, Hančák, Valečko – Mašlonka, 

Piatak, Dvurechenskii – Giľák, Boiko, Gavrik – Róth, Linet, Banovský – Hamráček, Toma, Chalupa 
HC Osmos Bratislava – HK Martin 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) 
Góly: 6. Klučiar (Pavešic, Šalka), 26. Musliu, 30. Trudman (Vidovič, Rzavský) – 11. Brezniak (Poliaček, 

Pokrivčák), 37. Brezniak (Poliaček, Šimon), 40. Poliaček (Brezniak, Dvořák), 49. Barto (Rusina). Strely: 30:38. 
Vylúčenia: 3:4 na 2 min. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Jonák, Valko – Tvrdoň, Beniač. Diváci: 535 

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

Martin: Bernát (26. Riečický) – Tabaček, Dvořák, Pacalaj, Šimon, Rusina, Oravec, Brveník, Themár – 
Markovič, Langhammer, Jurášek – Poliaček, Urbánek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Barto, 
Rudzan 

Konečný stav série: 0:3 
Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
MHK Humenné – MHK Dubnica nad Váhom 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) 
Stav série: 1:2 
Góly: 1. Vaško (Markuš, Fedorko), 11. Vaško (Fedorko, Markuš), 45. Solomončak (Lenďák), 51. Babinets 

(Krajňák), 54. Žitný (Solomončak, Michalčin) – 34. Jakubík (Vešutkin, Jarábek), 60. Vladimirov (Mikolášek). 
Strely: 36:27. Vylúčenia: 10:10 na 2 min., navyše Kover 5+DKZ za faul kolenom. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. 
Rozhodovali: M. Korba, Žák – Jobbágy, Homola.. Diváci: 770 

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

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

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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14. Zoznam voľných pracovných pozícií v našom meste: Pozrite si, či vás 

nejaké oslovia 
[06.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/zoznam-volnych-pracovnych-pozicii-v-nasom-meste-pozrite-si-ci-vas-nejake-
oslovia-321930 

 
 

Vybrali sme niekoľko desiatok voľných pracovných pozícií v Spišskej Novej Vsi. Možno niektoré z nich 

oslovia aj práve vás. 
Obzeráte sa po pracovnom mieste v našom meste? Tak potom určite čítajte ďalej. V nasledovných riadkoch 

vám totiž prinášame veľký zoznam voľných džobov v Spišskej Novej Vsi. Vyhotovený je z údajov ústredia práce 

aktuálnych k 6. februáru 2019. 
Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Vodič – MPC CESSI a.s. 
- Obchodný zástupca – PETUCH s.r.o. 
- Montážny pracovník do výroby a skladu – WPW Center s.r.o. 
- Pomocník majstra – výroba plastových výliskov – RBS Tatry, s.r.o. 
- Pracovník nárezového strediska a mäsovej výroby – TAURIS, a.s. 
- Montážny pracovník – PASS – SK, s.r.o. 

https://spisska.dnes24.sk/zoznam-volnych-pracovnych-pozicii-v-nasom-meste-pozrite-si-ci-vas-nejake-oslovia-321930
https://spisska.dnes24.sk/zoznam-volnych-pracovnych-pozicii-v-nasom-meste-pozrite-si-ci-vas-nejake-oslovia-321930


- Elektromontér – BBF Tech, a.s. 
- Ekonóm / Účtovník – Spišská katolícka charita 
- Murár – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 
- Maliar – COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo 
- Obslužný robotník v sklade/drvič – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Lektor s kombináciou anglického a nemeckého jazyka – Eternity L&T, s.r.o. 
Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Vodič špeciálneho nákladného motorového vozidla – BETÓN – SPIŠ, s.r.o.,Spišská Nová Ves 
- Strojník betonárne – BETÓN – SPIŠ, s.r.o.,Spišská Nová Ves 
- Murár – Širila, a.s., Spišská Nová Ves 

- Fotograf, výstavný technik – Galéria umelcov Spiša 
- Historik umenia, galerijný edukátor – Galéria umelcov Spiša 
- Vodič – strojník (traktor-bager) – SIDE Trans, s.r.o. 
- Prevádzkový elektrikár – Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 
- Kuchár (okrem šéfkuchára) – Thanh Ha Tao 
- Obchodný zástupca – Saltex, s.r.o. 
- Sestra bez špecializácie – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 
- Sestra so špecializáciou – Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 

- Pracovník v pneuservise – STOP & GO-ON s.r.o. 
- Automechanik – ROŠERO – P, s.r.o. 
Pracovná pozícia – Zadávateľ ponuky 
- Autoelektrikár – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Zvárač – zámočník – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Lakovač – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Dláždič – SURRO,s.r.o. 
- Omietkar – SURRO,s.r.o. 
- Elektrokonštruktér – ROŠERO – P, s.r.o. 
- Zvárač – G-SNV, s.r.o. 
- Strojný zámočnik – G-SNV, s.r.o. 
- IT – Specialist II – Embraco Slovakia s.r.o. 
- Kuchár – čínske bistro – CHENG & SHENG s.r.o. 
- Asistent nákupu – TRIPLUS SK, s.r.o. 
- Nástrojár CNC – European Industrial Supply Company s.r.o. 
- Závozník – pracovník v potravinárskej výrobe – MPC CESSI a.s. 
Viac informácií nájdete TU 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Ústredíe práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR nedávno zverejnilo mieru evidovanej nezamestnanosti 

na Slovensku. Postrehli ste to? Ak nie, pozrieť si to môžete práve v tomto videu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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15. Roadshow 2018 Úradu vlády: Víťazom je škola zo Spišskej Novej Vsi 
[06.02.2019; vucke.sk; 00:00; Redakcia] 

 
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 

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


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 
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