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Spišská Nová Ves 
 

1. Na výročie vraždy bude protest aj v Prešove 
[08.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MICHAL IVAN] 

 
 

Za slušné Slovensko zvoláva míting na 21. februára. 
PREŠOV. Iniciatíva Za slušné Slovensko pripravuje demonštrácie na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 

Kušnírovej. Podľa organizátorov neboli ich požiadavky stále splnené. 
Protesty po celom Slovensku 

https://siacplus.sk/


Vo štvrtok 21. februára uplynie rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 
Organizátori protestov ohlásili podujatie v Bratislave o 17. hodine. „Naše požiadavky stále pretrvávajú. Voláme po 
vyšetrení vraždy Jána a Martiny. Ak sa chceme posunúť ďalej, musíme poznať mená tých, ktorí si túto obludnú 
vraždu objednali. Voláme po dôveryhodnej vláde, takej vláde a takej politike, ktorá je skutočnou službou všetkým 
ľuďom, politike, ktorá prináša víziu a riešenia,“ píšu organizátori na facebooku. Okrem Bratislavy sa postupne 
pripájajú k protestu aj ďalšie mestá po celom Slovensku. Na východe Slovenska je zatiaľ ohlásený protest v 
Košiciach, o 18. hodine pri Dolnej bráne a o 17. hodine v mestách Spišská Nová Ves (Radničné námestie), v 

Trebišove (MsKS) a v Prešove (Hlavná ulica). 
Organizátori: Spoločne sme strhli oponu 
Organizátori už rok volajú po slušnosti a spravodlivosti. „Spoločne sme strhli oponu a dostali možnosť naplno 

vidieť, ako sa v našej krajine zametala korupcia pod koberec, ako policajní funkcionári zneužívali políciu, ako sa 
ubližuje nevinným a slabším. Farmári, učitelia, zdravotné sestry a mnohí ďalší boli roky zabúdaní a ich problémy 
odsúvané na okraj, a to len preto, aby krajinu mohli rozkrádať „naši“ ľudia,“ píšu na facebooku. Kritizujú aj ďalšie 
kroky niektorých politikov po posledných protestoch. „Vidíme, že niektorí politici nemajú naďalej problém používať 
nenávisť a konšpirácie ako pracovnú metódu. Hneváme sa na tých, ktorí nemajú odvahu vyvodiť voči sebe 
osobnú zodpovednosť. Tituly, hodnosti a funkcie sú pre nich viac ako pokora a úcta k pravde a vzdelaniu. 
Hanbíme sa za hrubosť a cynizmus ľudí vo verejných funkciách,“ tvrdia organizátori. Tvrdia, že v boji za slušné 
Slovensko sa nevzdávajú. „Ján a Martina, vo vašom mene, v mene všetkých, ktorým je v tejto krajine ubližované, 
v mene nás všetkých nezabudneme a pokračujeme na slovenských námestiach vo štvrtok 21. februára 2019,“ 
odkazujú organizátori. MICHAL IVAN 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Bakoš o krátkom pobyte v zámorí: Veľa som sa tam naučil 
[07.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 21:53; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/800944/bakos-o-kratkom-pobyte-v-zamori-vela-som-sa-tam-naucil/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenský hokejista Martin Bakoš odštartoval sezónu v Providence Bruins v nižšej zámorskej súťaži AHL, ale 

v decembri zamieril nazad do Európy. 
Na zmluve sa dohodol s účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy HK Soči. Je to jeho už tretí klub v KHL. 

Predtým si obliekal aj dresy čínskej Červenej hviezdy Kchun-lun a bratislavského Slovana. 
“Soči je krásne mesto, respektíve tá oblasť. ktorá bola vybudovaná pre potreby ZOH 2014. V blízkosti je more, 

je tam dobré počasie, výborná aréna a celé zázemie klubu. Nemám sa na čo sťažovať. Tím je super, pár 
kvalitných cudzincov a najmä šikovní domáci Rusi,” uviedol Bakoš. Tréner HK Soči je niekdajší skvelý hokejista 
Sergej Zubov. “Tréner vie, čo je hokej, keďže hral v NHL 15 sezón. Myslím si, že máme dobrý systém, ale 
musíme ho plniť,” dodal rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Pred sezónou odišiel Bakoš skúšať šťastie do elitnej zámorskej súťaže NHL. Dohodol sa s Bostonom. Počas 
prípravy sa však zranil a Bruins ho poslali do rezervného tímu v AHL. “Hral som na farme a nemal som toľko 
priestoru, čo som chcel. Chcel som ísť naspäť do Európy a hrať. V príprave som sa zranil. Taký je hokej. Krátke 
pôsobenie v zámorí mi dalo veľmi veľa. Hokej je tam na úplne inej úrovni. Rieši sa tam každý detail. Veľa som sa 
tam naučil. Som rád, že som mal šancu to vyskúšať. Žiaľ, nevyšlo to,” zhodnotil 28-ročný krídelník. 

Pred sezónou sa v Bostone stretla až štvorica slovenských hokejistov. Okrem Bakoša sa na ročník 2018/2019 
poctivo pripravovali aj kapitán Zdeno Chára, brankár Jaroslav Halák a útočník Peter Cehlárik. “Slováci mi veľmi 
pomohli. V šatni bolo aj dosť Čechov, boli sme taká komunita, ba možno až väčšina. Zdeno je veľký líder,” priblížil 
Bakoš. 

V zámorí čakal na účastníka ZOH 2018 život plný zmien. Zakrátko sa však dokázal prispôsobiť. “Musel som si 
zvykať na jazyk, hokejový slang, všetky ich skratky. Na začiatku to bolo pre mňa veľmi rýchle. Je tam malé ihrisko 
a všetko sa tam deje rýchlo. Ja rád hrám s pukom, takže aj tomu som sa musel prispôsobiť. Teraz, keď som sa 
vrátil do Európy, si zase musím zvykať na to, aby som puk mal viac na hokejke,” zdôraznil Bakoš. 

Dosiaľ sa zúčastnil na dvoch majstrovstvách sveta (2016, 2018), rád by sa predstavil aj na tohtoročnom 
svetovom šampionáte v Bratislave a Košiciach. “Som veľmi šťastný, že sa MS uskutočnia znovu na Slovensku. 
Aktuálne sa sústredím iba na Soči, ale verím, že si vybojujem miestenku na domáci šampionát,” vyhlásil a dodal, 
že s generálnym manažérom tímu SR Miroslavom Šatanom sa dohodli, že vynechá blížiaci sa turnaj na 
bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. “Hráme dôležité zápasy a môj ruský klub potreboval, aby som 
sa na Kaufland Cupe (7. - 9. februára, pozn.) nezúčastnil. Pán Šatan navyše povedal, že chcú vyskúšať aj iných 
hráčov, ktorí ešte nedostali v reprezentácii toľko priestoru,” uzavrel Martin Bakoš. 

Foto: 
Bakoš (vľavo) spolu s Matúšom Sukeľom (vpravo) v zápase KHL. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

https://www.cas.sk/clanok/800944/bakos-o-kratkom-pobyte-v-zamori-vela-som-sa-tam-naucil/


3. Medzinárodná filozofická olympiáda 
[07.02.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Milan Velecký / Daniela Fulová] 

 
 

Daniela Fullová, moderátorka: „Výborná angličtina, ale najmä kritické myslenie je podmienkou pre úspech v 
Medzinárodnej filozofickej olympiáde. Tento rok sa do nej zapojilo viac ako stoosemdesiat stredoškolákov z 
celého Slovenska. Najlepší z nich nás bude reprezentovať na májovom finále v Ríme.“ 

Milan Velecký, redaktor: „Medzinárodná filozofická olympiáda spočíva v písaní eseje na čas. V prvom kole po 
slovensky a dvadsaťjeden najlepších stredoškolákov postúpilo do druhého kola, v ktorom museli tvoriť v 
angličtine. Bola medzi nimi aj Barbora Dická z gymnázia v Spišskej Novej Vsi.“ 

Barbora Dická, Gymnázium v Spišskej Novej Vsi: „Ma to oslovilo v tom, že som sa mohla zamyslieť aj na 

témy, nad ktorými by som sa v bežnom živote nezamyslela.“ 
Milan Velecký: „Študenti mali na výber citáty slávnych ľudí. Podmienkou bolo ich kritické rozpracovanie. 

Hovorí Filip Horváth z Gymnázia Juraja Hronca v Bratislave.“ 
Filip Horváth, Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave: „Je to taká netradičnejšia forma olympiády. Ja si 

užívam v takom limitovanom čase vymyslieť nejaké argumenty a snažiť sa z toho vytvoriť nejaký celok. A mňa 
baví filozofia, aj o ňu mám záujem.“ 

Milan Velecký: „Propagovanie štúdia filozofie bolo hlavným dôvodom vzniku Medzinárodnej filozofickej 
olympiády, v ktorej je zapojená viac ako pol stovka krajín z celého sveta. Vysvetľuje koordinátor jej slovenskej 
časti Ján Hrkút.“ 

Ján Hrkút, koordinátor slovenskej časti Medzinárodnej filozofickej olympiáde: „Našou snahou je, aby sa 
filozofia a vôbec humanitné vzdelanie orientovalo práve na takú kritickú reflexiu, rozlišovanie a aby robilo zvlášť 
mladých ľudí imúnnymi voči tomu, že aby sa nestávali obeťou lacných či už hoaxov alebo takých manipulatívnych 
informácií, ktorých je plno.“ 

Milan Velecký: „Súťaž je anonymná. Jej víťaz bude známy do konca mesiaca a získa možnosť zúčastniť sa na 
májovom finále medzinárodnej filozofickej olympiády v Ríme.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Braňo Závodský Naživo: Zuzana Petková 
[07.02.2019; Rádio Expres; Braňo Závodský Naživo; 12:10; R / Branislav Závodský] 

 
 

Branislav Závodský, moderátor: “Ministerka vnútra za Smer Denisa Saková rozdelila vyšetrovací tím Kuciak. 
Prečo? Je dobrý dôvod obísť vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorých Saková ešte v pondelok u nás v relácii tak 
chválila, to, že chce zabrániť únikom informácií? Alebo má lepší dôvod policajný šéf Lučanský, ktorý hovorí, že 
chce len odbremeniť preťažený tím Kuciak? Ministerka Lubyová za SNS sa zas bráni, že naše milióny, ktoré 
rozdala na vedu, rozdala v súlade so zákonom. Prečo sú teda problémy s prideľovaním bodov? Či o tom, že firmy 
neboli zapísané v protischránkovom registri, aj keď mali byť? A prečo, ak je všetko v poriadku, podáva ministerka 
trestné oznámenie a vyhadzuje vysokopostaveného štátneho úradníka? O tom všetkom sa pobavíme dnes v 
relácii s riaditeľkou Nadácie Zastavme korupciu Zuzanou Petkovou. Zuzana, dobrý deň, vitaj u nás.” 

Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu, (hosť v redakcii): “Dobrý deň.” 
Branislav Závodský: “Ďakujeme veľmi pekne, že si prišla, a hneď na úvod sa ťa opýtam, ako hodnotíš to tzv. 

administratívne nariadenie, ktoré podpísala ministerka vnútra za Smer Denisa Saková, aby rozdelila vyšetrovanie 
veci okolo vraždy Jána Kuciaka a časť s objednávkou vraždy Daniela Lipšica, Maroša Žilinku, prokurátora, alebo 
prokurátora Petra Šufliarskeho, prešlo pod policajnú inšpekciu, ale ešte, aby som dodal, okrem toho policajný 
prezident Lučanský hovorí aj o ďalšom delení toho tímu, napríklad iní policajti riešia nahrávku Kočner - Trnka, iní 
policajti, a mimo tímu, má ísť aj vyšetrovanie sledovania novinárov. Ako to celé vnímaš?” 

Zuzana Petková: “No, nerozumiem hlavne tomu, že tieto dva spisy pridelili inšpekcii. Ak je dôvod ten, že 
inšpekcia vyšetruje policajtov a policajti majú byť do toho prípadu nejakým spôsobom namočení, a neviem, prečo 
sa ten tím vyšetrovací, ktorý to robil doteraz, nedoplnil napríklad o nejakých ďalších z inšpekcie, že by ten tím 
posilnili. Tá inšpekcia už aj v minulosti nemala najlepšiu povesť, navyše sú pochybnosti o tom, či je tá inšpekcia 
zákonná. Vieme, že jeden senát Najvyššieho súdu tvrdí, že je nezákonná, Harabinov, a ďalší tvrdí, že funguje v 
súlade so zákonom.” 

Branislav Závodský: “Áno, to je pravda.” 
Zuzana Petková: “Ale to dáva, si myslím, takéto pochybnosti dávajú zámienku advokátom podozrivých osôb, 

aby v budúcnosti možno aj spochybnili kroky, ktoré tieto…” 
Branislav Závodský: “Aha, že ak tu máme rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu, OK, rozumiem.” 
Zuzana Petková: “Čiže tiež neviem, keď to chceli odbremeniť, prečo to nešlo napríklad na nejaký ďalší tím 

protizločineckej organizácie Naky, ktorá vyšetruje normálne vraždy.” 
Branislav Závodský: "Rozumiem. No ja by som si tu pomohol dvomi výrokmi. Ten jeden je výrok Daniela 

Lipšica, ktorý okrem toho, že je advokátom rodiny Jána Kuciaka, je aj v tomto prípade akoby postihnutým, alebo 
ako to nazvať, pretože aj v jeho súvislosti sa hovorí teda o objednaní si jeho vraždy. No Daniel Lipšic toto 



komentuje takto: Takýto krok je bezprecedentným zásahom do prebiehajúceho vyšetrovania a bol urobený bez 
súhlasu či konzultácie s Úradom špeciálnej prokuratúry. Vyšetrovanie úkladných vrážd patrí priamo zo zákona do 
jurisdikcie Úradu špeciálnej prokuratúry, a sprostredkovane aj Národnej kriminálnej agentúry. Inšpekcia, tým 
myslí teda túto inšpekciu Policajného zboru, nikdy nevyšetrovala, ani nevyšetruje prípady úkladných vrážd, nemá 
na to ľudskú, ani odbornú kapacitu. Toľko slová Daniela Lipšica. No a ten druhý výrok, ktorým to chcem doplniť, je 
výrok práve pána Lučanského, policajného prezidenta, ktorý odpovedá na to, že prečo teda inšpekcia, a on 
hovorí, že na otázku v denníku Sme, že či teda inšpekcia niečo také niekedy robila, on odpovedá, 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." 

Zuzana Petková: “No, toto neviem úplne posúdiť, navyše tu išlo iba akoby o prípravu tej vraždy, čiže nie…” 
Branislav Závodský: “Nie samotnú vraždu.” 
Zuzana Petková: “Samotnú vraždu, čiže asi tie úkony, ktoré bude polícia robiť, sú jednoduchšie, zrejme pôjde 

najmä o nejaké výsluchy, ale mne sa tuto nepáči hlavne to, že ani ministerka Saková, ako pán Lučanský, a 
dokonca ani generálny prokurátor Čižnár, ktorí sa podieľali vlastne na tom presune na inšpekciu, nedali zatiaľ 
verejnosti úplne zrozumiteľné vysvetlenie, že prečo to urobili, lebo každý tvrdí niečo iné. Ministerka hovorí o tom, 
že unikali informácie, Lučanský hovorí o tom, že policajti sa mali zúčastňovať týchto trestných činov…” 

Branislav Závodský: “A zároveň to, že chce odbremeniť ten hlavný vyšetrovací tím.” 
Zuzana Petková: “Potom je tu argument, že odbremeniť, čiže zatiaľ to zrozumiteľne nevysvetlili, a ja sa 

stotožňuje vlastne so slovami pána Lipšica, ktorý hovorí, že je problém, ak o tom nevedel ani dozorujúci 
prokurátor, pretože ten je pánom toho trestného konania, a ten má sa podieľať na tom rozhodnutí, že kam sa tie 
spisy presunú.” 

Branislav Závodský: “Asi áno, no, ten argument Lučanského, že mohli byť do toho zapletení policajti, pretože 
pri ľuďoch, ako sú vysokí policajní funkcionári, nebodaj, členovia generálnej prokuratúry, čiže prokurátori 
generálnej prokuratúry, že ich lustrovanie nie je, ak som to ja správne pochopil, že to lustrovanie nie je tak 
jednoduché, ako lustrovanie bežných občanov tejto krajiny, pretože títo policajní dôstojníci, alebo, povedzme, 
prokurátori sa nenachádzajú, ich údaje, v tých bežných databázach, ale v nejakých iných, do ktorých už môže 
vstúpiť len nejaký špecializovaný policajt, alebo niekto, čiže môžu s tým mať niečo spoločné aj priamo nejakí 
policajti. Taký argument sedí?” 

Zuzana Petková: “To stále nie je argument, že prečo títo policajti z inšpekcie nemohli doplniť už existujúci tím, 
a prečo sa, lebo ide aj o to, že vlastne ten tím je tam od začiatku, možno si vybudoval dôveru nejakých aj 
podozrivých, ktorí spolupracujú…” 

Branislav Závodský: “No minimálne jeden určite.” 
Zuzana Petková: “Minimálne jeden určite, potom je tam nejaký utajený svedok, atď., teraz tam prídu úplne 

noví ľudia. Ďalej, keď hovoríme o tom, že sú nejaké úniky, tak toto ešte nezväčší ten priestor na úniky? Pretože 
znovu, ďalší policajti okrem tých, ktorí to už teraz vyšetrujú, budú môcť chodiť napríklad za Kočnerom, alebo za 
ďalšími podozrivými, ktorí sú vo väzbe, a robiť tam výsluchy. Čiže väčší okruh ľudí sa dostane k tým 
informáciám.” 

Branislav Závodský: “Čiže ešte väčšia obavy o úniky informácií.” 
Zuzana Petková: “Ja si myslím, že áno.” 
Branislav Závodský: “No a tu som sa chcel práve zastaviť, lebo celé to vzniklo najmä na základe tohoto, a 

najmä na základe, nechcem to úplne priamo spájať, ale to, čo bolo najviac počuť v posledných dňoch, týždňoch, 
bola kritika predstaviteľov strany Smer, či je to predseda vlády a podpredseda Smeru Peter Pellegrini, alebo 
ministerka vnútra za Smer Denisa Saková, ktorí na svojich tlačových besedách ostro kritizovali únik informácií z 
vyšetrovania vraždy Jána a Martiny. No a teda sa pýtam, že ako to vnímaš, aj zároveň s tým, ako  bývalá 
novinárka, kde vôbec vidíš tú asi pravdepodobne veľmi, veľmi tenučkú čiaru medzi tým únikom informácií, ktorý 
by mohol byť za nejakých okolností možno aj vo verejnom záujme, a medzi tým únikom informácií, ktoré by ale 
mohol zmariť celé vyšetrovanie, ale nejakú z jeho častí.” 

Zuzana Petková: “Ja, ako to sledujem, tak zatiaľ vlastne všetky tie informácie, ktoré vyšli navonok, poslúžili 
tomu verejnému záujmu.” 

Branislav Závodský: “Takto to vidíš?” 
Zuzana Petková: “Takto to vidím ja. Ja si dokonca, ja neviem, myslím, že možno zdroje týchto informácií je 

niekto, kto ako, keď je brzdený v niečom, tak, tú informáciu pustí von, aby vlastne sa ten tlak uvolnil. Veď vidíme. 
že napríklad takouto informáciou bolo, že mal bývalý policajný prezident Tibor Gašpar poveriť svojho 
podriadeného, aby lustroval Kuciaka. Gašpar si dovtedy v pohode sedel na ministerstve vnútra ako poradca…” 

Branislav Závodský: “Presne tak.” 
Zuzana Petková: “… Sakovej, po tejto informácii musel odísť. Takýchto vecí je viac, napríklad aj informácia, 

ktorá vyšla von, že je tam nejaká nahrávka medzi Trnkom a medzi Kočnerom, ktorá hovorí o Gorile a o ďalších 
veciach, že tam bola nahrávka rozhovorov z Gorily, to sa dovtedy ako keby neriešilo, a teraz to polícia začína 
intenzívne riešiť. Zároveň sme sa dozvedeli, že Trnka, ktorý je stále prokurátorom, mal veľmi blízky vzťah s touto 
podozrivou osobou. Čiže aj tu sa vyvíja tlak na generálnu prokuratúru, aby s tým niečo robila.” 

Branislav Závodský: “A problém je v tom, že neexistuje dôvera, že by skutočne orgány činné v trestnom 
konaní s tým niečo robili bez toho, aby verejnosť tieto fakty poznala?” 

Zuzana Petková: “Presne tak.” 
Branislav Závodský: “To znamená, že, lebo ja som sa túto otázku, som presne kládol aj Denise Sakovej, tu v 

štúdiu, že či niekedy vôbec premýšľala nad tým, že ten únik informácií môže byť aj akými, no, nechcem rovno 



povedať, volaním o pomoc, ale skrátka takým, že, počúvajte, že toto tu máme, lebo je obava, že by to mohol 
niekto niekde ututlať, že vôbec niečo, také zistenie, sme sa k nemu dopracovali. Toto si myslela tým?” 

Zuzana Petková: “Ja si myslím, že áno.” 
Branislav Závodský: “No, pani ministerka…” 
Zuzana Petková: “Jedine, kde môžme možnože zvažovať, či to je na prospech veci, je možno to, že bola 

prezradená zrejme identita toho utajeného svedka, ale…” 
Branislav Závodský: “A sú dodnes teda denníky, ktoré to meno, toho svedka, uvádzajú v plnom znení a 

operujú s tým, dokonca píšu, že utajený svedok, a jeho meno.” 
Zuzana Petková: “Presne tak.” 
Branislav Závodský: “Toto by asi nemuselo byť, teda, hej?” 
Zuzana Petková: “Ja si myslím, že nie.” 
Branislav Závodský: “No, chcel by som tomu dať nejakú pointu, a tá pointa, ty si to už spomínala tiež, ten 

vyšetrovací tím Kuciak, a dá sa povedať, že v podstate aj dočasný policajný prezident Milan Lučanský sa doteraz 
tešia celkom dôvere zo strany verejnosti, dokonca aj zo strany politikov, či z jedného, alebo druhého, alebo 
ktorého tábora, môže táto situácia to zmeniť a oslabiť tú dôveru, ktorá je pritom snáď tá najdôležitejšia zo 
všetkého?” 

Zuzana Petková: “No, rozhodne áno. Ja si myslím, že sa to už stalo tým, že vlastne bolo prijaté nejaké sporné 
rozhodnutie, ktoré títo ľudia nevyšetrili, verejnosť je hlavne v tomto období, máme tu tesne pred ročným výročím 
vraždy Jána a Martiny, veľmi citlivá na každú takúto informáciu, ktorá môže spochybniť nezávislosť vyšetrovania, 
a naozaj tá inšpekcia, to nie je bežná súčasť polície, ktorá je nezávislá od ministerstva a od politickej vôle. Tá 
inšpekcia patrí priamo pod ministerku vnútra. Je priamo pod ňou podriadená, a my sme už v minulosti boli, 
napríklad pri kauze únosu vietnamského občana, svedkom toho, že tá inšpekcia pôsobila, že skôr ako keby 
zahládza trestné činy policajtov, než ich vyšetruje.” 

Branislav Závodský: “Rozumiem tomu, no, čiže ak sa to opýtam ešte raz a úplne jednoznačne, máš stále 
dôveru v to, že tento prípad, ktorý obsahuje v prvom rade vraždu Jána a Martiny, v druhom rade obrovské 
pochybnosti o zásahu bezpečnostných zložiek, nebodaj politikov do niečoho takého, že bude skutočne vyšetrený 
a bude skutočne vyšetrený aj v dohľadnej dobe, a nestane sa napríklad to, že po tých siedmich mesiacoch, ktoré 
nás tu onedlho uplynú a čakajú, a argumentujú tým aj policajti, že, povedzme, tí podozriví budú prepustení?” 

Zuzana Petková: “Mám dôveru v ten vyšetrovací tím, ten, ktorý vyšetruje vraždu, samotnú vraždu Jána a 
Martiny, ale už menej mám dôveru v to všetko ostatné, pretože naozaj tie jednotlivé informácie, ktoré každodenne 
sa dostávajú navonok, vonku, unikajú, tak svedčia o tom, že naozaj tí ľudia mali veľmi blízko na vplyvné osoby, či 
už v politike, na prokuratúre, alebo aj v polícii.” 

Branislav Závodský: “A toto sa zdá byť dnes už jednoznačne potvrdené, minimálne tie vzťahy a tie 
prepojenia.” 

Zuzana Petková: “Presne tak.” 
Branislav Závodský: “No, budeme na to čakať, ja len dodám, že k tejto téme som pozval do štúdia aj Daniela 

Lipšica, jednak advokáta a jednak teda v tom prípade aj akoby toho človeka na strane tých postihnutých, tak 
uvidím, zajtra by mal prísť. Na záver by som sa ťa ešte chcel opýtať na tú druhú tému, ktorú som avizoval, a 
ktorou sa Nadácia Zastavme korupciu aktívne zaoberá, no a to je fakt, že ministerka školstva za SNS Martina 
Lubyová už nejaký ten týždeň odráža kritiku o spochybňovaní dotácií na výskum a vývoj, je to viac ako 30 
miliónov eur priamo zo štátnych peňazí na zhruba 30 projektov, ak sa nemýlim. No a ja by som sa ťa chcel 
opýtať, aby si veľmi stručne zhrnula, na čo ste v Nadácii Zastavme korupciu prišli, a rozdeľme ten problém na dve 
časti, jednak chýbajúce zápisy v protischránkovom registri, a jednak veľmi zvláštne problémy pri predeľovaní 
bodov jednotlivým projektom.” 

Zuzana Petková: “No, v prvom rade sme prišli na to, že najviac dotácií, dokopy tri, dostal človek, podnikateľ z 
východného Slovenska, jeho tri firmy, ktorý v minulosti sedel v SBS Dynastii, firme, aj keď to bolo dávno, ale celá 
tá vlastne strážna firma je dosť problematická, lebo sa spomína napríklad aj v spise Gorila…” 

Branislav Závodský: “Presne tak.” 
Zuzana Petková: “A v tejto firme sedeli spolu práve tento podnikateľ Martin Babiar a predseda SNS Danko…” 
Branislav Závodský: “Andrej Danko.” 
Zuzana Petková: “Čiže to bola prvá taká pochybnosť…” 
Branislav Závodský: “Ja by som len dodal, že Andrej Danko odmieta tieto pochybnosti, hovorí, že to je úplne 

mimo toho, a že to je len účelové spájanie faktov.” 
Zuzana Petková: “Práve pri týchto firmách sú niektoré podozrenia, pretože tieto firmy, jedna z nich napríklad 

nemala spolu riešiteľa, pritom podmienkou pridelenia tohto stimulu, tých peňazí štátnych bolo práve to, že tá firma 
musí mať riešiteľa z nejakej akademickej oblasti…” 

Branislav Závodský: “Rozumiem.” 
Zuzana Petková: “… alebo z vysokej školy, alebo podobne. Takisto sa stalo, že v tejto firme Futúrom zle 

zrátali ministerskí úradníci, alebo hodnotitelia body, čiže to je ďalší problém…” 
Branislav Závodský: “Že niekto nevie, koľko je jedna plus jedna, hej, asi tak.” 
Zuzana Petková: “Takže, a na základe toho bodovania potom tá firma ten stimul dostala, čiže toto je jeden 

okruh problémov. Ďalšie je to, čo si v zásade spomínal, že každá firma, ktorá dostáva dotáciu, musí byť zapísaná 
v Registri firiem, ktoré obchodujú so štátom…” 

Branislav Závodský: “By som ti do toho len na sekundu skočil. Ministerka Lubyová v tomto štúdiu vyhlásila, že 
v tomto prípade nemusí, lebo to je zákon o dotáciách, a to je niečo úplne iné.” 

Zuzana Petková: “To nie je pravda, pretože minister spravodlivosti, ktorý je garantom tohto zákona, hovorí, že 
každá firma musí byť zapísaná…” 



Branislav Závodský: “Ona spochybnila ešte aj ministra spravodlivosti v týchto veciach, tiež tu v štúdiu.” 
Zuzana Petková: “Tak to je zvláštne, pretože aj renomovaní právnici, ktorí pripravovali tento zákon, tvrdia, že 

to tak má byť, jedine ministerka sa tomu bráni, namiesto toho, aby si priznala chybu a snažila sa ju nejakým 
spôsobom napraviť. Napríklad by mohla skúsiť vypovedať zmluvy s týmito firmami, a zachrániť milióny pre štát.” 

Branislav Závodský: “Mala by, ak neboli v tom protischránkovom registri zapísaní, aj keď sa zapísali akoby ex 
post, aj napriek tomu by tie zmluvy mali byť zrušené?” 

Zuzana Petková: “Áno, zákon jasne hovorí, že majú byť zapísaní k termínu, kedy sa podpisuje tá zmluva. 
Tých firiem bolo dokopy až jedenásť, či už boli v pozícii hlavného poberateľa dotácií, alebo boli v pozíc ii 
spoluriešiteľa.” 

Branislav Závodský: “Jedenásť z tridsiatich je problematických, alebo ešte viac?” 
Zuzana Petková: “Sedem z tridsiatich, lebo tridsať…” 
Branislav Závodský: “Tie neboli zapísané, jasné, rozumiem.” 
Zuzana Petková: “Ale ešte tam bol aj ako spoluriešitelia ďalšie firmy, štyri, ktoré takisto…” 
Branislav Závodský: “Takisto nebolo, aha.” 
Zuzana Petková: “A to tiež je problém, lebo to tiež zákon hovorí, že musia byť, keď berú peniaze zo štátneho 

rozpočtu.” 
Branislav Závodský: “No dobre, čo sa tohto týka, tie posledné dni som ani nepočul pani ministerku, že by na to 

nejak reagovala, len s tým, že asi dodatočne sa zapísali. Čo sa týka tých druhých vecí, no tak ministerka nejaký 
zámer, alebo nejakú zásadnú zodpovednosť odmieta, v tej súvislosti vyhlasuje viacero vecí, napríklad to, že na 
otázku, že či by nemala odstúpiť, ona hovorí, že neodstúpi, pretože určite nie na základe toho, že hodnotitelia 
nevyplnili nejaké hárky, to znamená, že tú zodpovednosť takýmto spôsobom akoby spochybňuje, zároveň teda 
hovorí o tom, že je tam jedna osoba, ktorú od toho odstavili, a je tam potom druhý človek, vysoký štátny úradník, 
šéf sekcie, ktorá má túto vedu na ministerstve školstva na starosti, že ho teda vyhodila. Stačí to?” 

Zuzana Petková: “No, ministerka sa nemôže zbavovať zodpovednosti, lebo to bola ona, ktorá v prípade toho 
protischránkového zákona, toho zápisu, porušila zákon, pretože ona podpisovala zmluvy s tými firmami, čiže ona 
nesie tú zodpovednosť ako štatutár ministerstva. A ďalšia vec je, že napríklad v jednom prípade poradie zmenila 
komisia, a tú komisiu vlastne vytvára práve ministerka. Ministerka nechce povedať členov tejto komisie, vyhovára 
sa na ochranu osobných údajov týchto ľudí, podľa mňa to…” 

Branislav Závodský: “Hovorí o DRG.” 
Zuzana Petková: “Áno. Podľa mňa je to chybný argument, pretože vieme, že aj pri hodnoteniach projektov z 

eurofondov, každý hodnotiteľ musí podpísať, že súhlasí so zverejnením svojho mena. Ako inak môže verejnosť 
skontrolovať, že tí ľudia, ktorí sedeli v tej komisii, neboli v konflikte záujmov, že napríklad nemali nejaké 
prepojenie s tými žiadateľmi.” 

Branislav Závodský: “No, ak nevieme, kto sú, tak nijako.” 
Zuzana Petková: “Presne tak.” 
Branislav Závodský: “No, dobre, no tak, ukončím to tým, že politická opozícia, či už je to OĽaNO, alebo SaS, 

ministerku ostro kritizuje, podľa Veroniky Remišovej už majú aj nazbieraných dostatok podpisov na to, aby v 
parlamente požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze s cieľom, alebo teda s návrhom na odvolanie ministerky 
školstva Martiny Lubyovej. Počkáme, ako to dopadne. Teba sa na záver pýtam, či si myslím, že toto naozaj je 
kauza na kreslo ministerky, že by mala odísť, a prečo.” 

Zuzana Petková: “Ja si myslím, že je, a jednoducho preto, že ministerka neprijala zodpovednosť a neurobila 
dostatočné kroky na nápravu, a reaguje vždy až potom, keď sa ukáže ďalšie pochybenie pri prideľovaní stimulov.” 

Branislav Závodský: “Rozumiem. No, budeme to celé sledovať, Zuzana, veľmi pekne ti ďakujem, že si dnes u 
nás bola. Zuzana Petková, riaditeľka Nadácie Zastavme korupcii. Ešte raz ďakujem. Všetko dobré a pekný deň.” 

Zuzana Petková: “Ďakujem, pekný deň.” 
Branislav Závodský: “Dovidenia.” 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Málo známe zábery šeliem mafiánskeho bossa: Sledujte, kto odchoval 

Černákove tigre 
[07.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:59; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/800433/malo-zname-zabery-seliem-mafianskeho-bossa-sledujte-kto-odchoval-
cernakove-tigre/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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. 

https://www.cas.sk/clanok/800433/malo-zname-zabery-seliem-mafianskeho-bossa-sledujte-kto-odchoval-cernakove-tigre/
https://www.cas.sk/clanok/800433/malo-zname-zabery-seliem-mafianskeho-bossa-sledujte-kto-odchoval-cernakove-tigre/


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. Fotogaléria 

5 
fotiek v galérii 
V júli roku 1996 mu zavolal jeho známy, riaditeľ zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi, a oznámil mu, že 

sibírska tigrica vrhla tri mláďatá, ktoré odvrhla. „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. 

„Správala sa ako matka, je to veľmi dobré,“ pochvaľoval vo videu Černák. Po tom, čo ho 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 sučku bránili ako matku 
Jaroslav Kompiš, zoológ 
Takéto prípady sú reálne. 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. 

Foto: 
Mikuláš Černák. Zdroj: anc 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Múzeum v Rimavskej Sobote slávi výročie boja cisárskych a uhorských 

vojsk s unikátom: Relikvia z bitky o Branisko! 
[07.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:45; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/799067/muzeum-v-rimavskej-sobote-slavi-vyrocie-boja-cisarskych-a-
uhorskych-vojsk-s-unikatom-relikvia-z-bitky-o-branisko/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Majú originálnu relikviu z bitky o Branisko! Gemersko-malohontské múzeum vystavuje pri príležitosti 170. 

výročia ozbrojeného stretnutia cisárskych a uhorských vojsk víťaznú kytičku. Dar Jánosa Pétermanna z Revúcej 
sa v marci 1906 dostal do múzea vďaka zverolekárovi Nándorovi Palmovi z Rimavskej Soboty. 

Pamätník na počesť obetiam dnes už nestojí. Na mieste boja sa nachádza iba drevená mohyla symbolicky 
zobrazená kameňmi a dreveným stĺpom. Bitku však pripomína ešte niečo, a to sušená kytička kvetov. Jej autor ju 
vytvoril pre víťazné vojsko. „Je od Revúčana Jánosa Pétermanna a múzeu ju daroval v roku 1906 zverolekár 
Nándor Palma,“ hovorí historička múzea Éva Kerényi. Bitka o Branisko sa odohrala 5. februára 1849. Maďari 
vystupňovali svoje požiadavky voči Viedni. Slováci a iné národy v Uhorsku však to isté žiadali od Maďarov. 
Pomery v krajine sa vyhrotili. 

Otvoriť galériu 
Po boku Rakúšanov bojovali aj Hurbanovci 
„Rakúšania sa snažili odrezať uhorským honvédom jedinú cestu do Prešova cez priesmyk Branisko. 

Zasnežený horský masív obsadili pod vedením generála Deyma,“ pokračuje Kerényi. Rakúski vojaci spolu s 
jednotkou slovenských dobrovoľníkov - hurbanovcov zaujali s 18 delami obranné postavenie. Na druhej strane bol 
plukovník Richard Guyon v nadmernej presile - k dispozícii mal honvédov, strelcov, husárov, 11 diel a batériu 
granátometov, ktorú ukoristil v boji v Spišskej Novej Vsi. Otvoriť galériu 

„V nesmierne náročnom boji v snehu, čo sťažilo pozíciu povstalcov, museli útočiť do kopca priamo pred 
pozície delostrelectva Rakúšanov. Bitka trvala niekoľko hodín, až napokon Rakúšania ustúpili a na Branisku 
zaviala uhorská zástava,“ dodáva historička. Na druhý deň víťazná armáda dorazila do Prešova. 

Foto: 
Lektorka múzea Martina Oštrom Mareková ukazuje kytičku, ktorá je veľmi labilná. Zdroj: agmm 
Víťazná kytička od Jánosa Pétermanna z Revúcej. Zdroj: agmm 
Dokument, ktorý informuje o kytičke a jej darovaní do múzea. Zdroj: agmm 

[Späť na obsah] 

 
 

7. V rimavskosobotskej nemocnici sa vlani narodilo vyše 1100 detí 
[07.02.2019; gemerland.sk; 00:00; Redakcia] 

https://www.cas.sk/clanok/799067/muzeum-v-rimavskej-sobote-slavi-vyrocie-boja-cisarskych-a-uhorskych-vojsk-s-unikatom-relikvia-z-bitky-o-branisko/
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http://www.gemerland.sk/?p=74524 

 
 

V Nemocnici Svet zdravia Rimavská Sobota sa vlani uskutočnilo 1112 pôrodov. Počet chlapcov a dievčat bol 
takmer rovnaký a desať mamičiek priviedlo na svet aj dvojičky. 

Medzi najčastejšie dievčenské mená, aké rodičia dávali svojim novorodencom, patrili Sofia, Ema a Viktória. U 
chlapcov zase dominovali mená Tomáš, Matej a Sebastián. Dievčat v rimavskosobotskej nemocnici prišlo na svet 
562, chlapcov len o dvoch menej – 560. 

Zatiaľ čo v roku 2016 sa v nemocnici uskutočnilo 1130 pôrodov, v roku 2017 ich bolo 1215 a vlani 1112. Po 
Spišskej Novej Vsi a Galante má nemocnica v Rimavskej Sobote tretí najvyšší počet pôrodov spomedzi 

všetkých nemocníc siete Svet zdravia. 
Mamičky sa na pôrod pripravujú 
Mamičky spolu s oteckami majú v rimavskosobotskej nemocnici možnosť absolvovať predpôrodnú prípravu. 

Dozvedia sa tak, ako zvládnuť tehotenstvo i samotný pôrod, aj ako sa následne starať o bábätko. Na jeho príchod 
sa tak dokážu oveľa lepšie pripraviť, získajú praktické návyky a zoznámia sa s priestormi i personálom oddelenia . 
Predpôrodný kurz minulý rok absolvovalo 127 mamičiek. 

Spolu so zdravotníckym personálom si mamičky môžu aj naplánovať, ako by mal ich pôrod vyzerať, a to od 
prijatia do nemocnice až po starostlivosť o novorodenca. Vlani možnosť vytvoriť si individuálny pôrodný plán 
využilo 10 mamičiek. Nemocnica tiež ponúka mnoho edukatívnych materiálov o dojčení, masáži bábätka či prvom 
kúpeli, o čo majú mamičky vysoký záujem. 

Počas minulého roku sa nemocnici podarilo pre gynekologicko-pôrodnícke oddelenie kúpiť novú pôrodnú 
posteľ, ktorá zvýšila komfort rodičiek i kardiotokografické prístroje na monitorovanie plodu. V tomto roku je na 
gynekologicko-pôrodníckom oddelení naplánovaná obnova sociálnych zariadení. 

Pôrodnica v Rimavskej Sobote sa stala podľa mamičiek jednotkou v Banskobystrickom kraji. V prieskume, 
ktorý vlani pripravil Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk, ju mamičky zaradili na 
prvé miesto. Dosiahla hodnotenie 82,9 percenta. 

Viac sa o pôrodnici mamičky dozvedia na www.procare.sk/moja-porodnica-rimavska-sobota/. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Poznáme meno nového viceprimátora Spišskej: Stal sa ním tento známy 

muž! 
[07.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/pozname-meno-noveho-viceprimatora-spisskej-stal-sa-nim-tento-znamy-muz-
322055 

 
 

Vo štvrtok sa konalo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. Primátor určil aj svojho prvého zástupcu. 

Kto sa ním stal? 
Druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi bolo vlastne prvé pracovné po 

ustanovujúcom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v obradnej sále Radnice. 
Poslanci vo veľkej zasadačke Mestského úradu mali dnes dopoludnia na pláne niekoľko bodov, ako napríklad 

určenie komisií, či mestských výborov. 
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik na tomto zastupiteľstve aj menoval svojho zástupcu. Tým sa stala 

bývalá hlava nášho mesta Ján Volný. 
„Rozhodol som sa, že dnes menujem za viceprimátora poslanca Jána Volného, ktorý mal vo voľbách najviac 

hlasov v prepočte na jedného obyvateľa v obvode Juh s tým, že som rozhodnutý menovať aj druhého 
viceprimátora,“ povedal primátor. 

„Meno druhého viceprimátora sa dozviete najneskôr 18. apríla, kedy je naplánované ďalšie zasadnutie 
mestského zastupiteľstva,“ uzavrel Bečarik touto informáciou celé zasadanie. 

Fotozábery z dnešného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi si môžete pozrieť v našej 

galérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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9. Regáliho návrat po ťažkom zranení sa blíži: Chcem stihnúť začiatok 

nadstavbovej časti 
[07.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381337/regaliho-navrat-po-tazkom-zraneni-sa-blizi-chcem-stihnut-zaciatok-
nadstavbovej-casti/ 

 
 

Návrat slovenského futbalistu Martina Regáliho z MFK Zemplín Michalovce na trávniky sa pomaly, ale isto 
blíži. 

Rodák z Prešova neodohral súťažný zápas od 3. novembra minulého roka, keď nastúpil na pôde 
bratislavského Slovana. Odvtedy laboruje s problematickou posunutou medzistavcovou platničkou. Pre rovnaký 
zdravotný problém dlho pauzoval aj v sezóne 2015/2016. 

“Prvýkrát sa mi bolesti ozvali už po zápase v Žiline. Potom som ešte zasiahol do dvoch duelov, ale ďalej som 
už nemohol pokračovať. Bolesť bola príliš veľká, aby som mohol hrať,” povedal pre východoslovenský denník 
Korzár 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. 

Regáli síce stále netrénuje s tímom a nestihne ani začiatok jarnej časti sezóny Fortuna ligy 2018/2019, rád by 
však tímu pomohol v nadstavbovej časti najvyššej slovenskej súťaže. "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,“ 
vyhlásil. 

Pomohla mu ozonoterapia v Spišskej Novej Vsi a absolvuje aj cvičenia s fyzioterapeutom. “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,” hlási 25-ročný krídelník. 

Priznal, že zranení má už plné zuby. “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,” uzavrel Martin 
Regáli. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 19. kolo 
1 
X 
2 
AS Trenčín Trenčín 
14:00 
16.02.2019 
FK Senica Senica 
1.45 4.65 5.05 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
14:00 
16.02.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.00 3.45 3.25 
FC Nitra Nitra 
14:00 
16.02.2019 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1.70 3.85 4.00 
MŠK Žilina Žilina 
14:00 
16.02.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
1.35 4.75 6.65 
MFK Ružomberok Ružomberok 
14:00 
16.02.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1.43 4.65 5.35 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 

https://sport.aktuality.sk/c/381337/regaliho-navrat-po-tazkom-zraneni-sa-blizi-chcem-stihnut-zaciatok-nadstavbovej-casti/
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16:00 
16.02.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2.60 3.15 2.55 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

10. Dukla je bez problémov v semifinále, na súpera stále čaká 
[07.02.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22047980/dukla-je-bez-problemov-v-semifinale-na-supera-stale-
caka.html 

 
 

Cez Spišskú Novú Ves prešla v najkratšom možnom termíne. 

MICHALOVCE. Najväčší favorit na zisk prvoligovej trofeje hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce podľa 
predpokladov bez väčších problémov prešiel štvrťfinálovou sériou a tretíkrát v rade sa prebojoval medzi najlepšie 
štyri mužstvá súťaže. 

Podobne ako v predošlých dvoch sezónach si vo štvrťfinále poradili so Spišskou Novou Vsou hladko 3:0 na 
zápasy. 

Svojho semifinálového protivníka však stále nepoznajú. 
Ak Humenné vyhrá v rozhodujúcom piatom súboji na ľade Dubnice nad Váhom, tak narazia práve na svojho 

suseda, v prípade, že neuspeje, dočinenia budú mať s Topoľčanmi. 
Rozbiehali sa pomalšie 
Dukla sa vo štvrťfinále rozbiehala pomalšie, keď v úvodnom vystúpení so Spišskou Novou Vsou zlomila odpor 

húževnatého súpera až v záverečnom dejstve. 
Prvý duel napokon vyhrala doma 3:0, druhý o deň neskôr 5:1. V utorkovom meraní síl na Spiši už súperovi 

nedala žiadnu šancu a zdolala ho presvedčivo 9:1. 
„Našim cieľom bolo sériu ukončiť v čo najkratšom možnom čase, a to aj kvôli tomu, že nás v posledných 

dňoch trápili choroby a menšie zranenia. Sme radi, že sa nám to aj podarilo. Treba však povedať, že na 
domácom ľade sa naše víťazstvá nerodili ľahko. Zvlášť v prvom zápase hrali Spišiaci veľmi dobre, podržal nás 
však brankár Trenčan. Po tomto triumfe sme si už začali viac veriť a za ďalšími výhrami sme už išli 
suverénnejšie,“ vrátil sa k štvrťfinálovej sérii útočník Michaloviec Jakub Linet. 

Po jednoznačnom postupe dostali hráči od trénera Miroslava Chudého za odmenu dvojdňové voľno. 
Na semifinále sa začnú pripravovať v piatok, zatiaľ však nevedia, kto sa im postaví do cesty. Koho by si viac 

priali? 
„Topoľčany a Humenné majú svoju kvalitu a ťažko si je vyberať. Neprihliadame na to, koho dostaneme, už kto 

nám vyjde, s tým budeme hrať. Keď pomýšľame na najvyššie ciele, tak musíme zdolať každého súpera“ 
Budú diváci svedkami derby? 
Ak by už osud prihral Michalovčanom jedného či druhého súpera, jedno je isté – obom majú čo vracať. 
Humenné aj Topoľčany ako jediní dokázali obrať Duklu o body na jej ľade. A netreba zabúdať ani na to, že ju 

za tri body zdolali aj na vlastnom štadióne. 
„Obaja nás vo všetkých zápasoch dokázali poriadne potrápiť. Domáce straty s nimi máme v živej pamäti, s 

Humenným sme prehrávali už o štyri góly a s Topoľčanmi sme prišli o výhru v úplnom závere. Posledné zápasy 
sme však s nimi zvládli veľmi dobre. Vieme, čo od nich čakať a som presvedčený, že aj teraz sa na jedného či 
druhého protivníka pripravíme zodpovedne,“ skonštatoval najproduktívnejší hráč aj najlepší strelec 
michalovského tímu. 

Aj keď si hráči úradujúceho prvoligového šampióna súpera nevyberajú, predsa len, oveľa viac by privítali, 
keby si v semifinále, ktorého prvé dva súboje sú na programe v pondelok a utorok, zmerali sily s humenským 
susedom. 

„Samozrejme, derby séria by bola atraktívnejšia. Zápasy s Humenným vždy mali svoj náboj a aj divákov 
omnoho viac lákali. Ak by bolo zemplínske semifinále, tak na duely doma aj vonku by prišli fanúšikovia z oboch 
miest. Určite by sa hrali vo výbornej atmosfére a boli by vybičovanejšie,“ myslí si Linet, odchovanec žilinského 
hokeja. 

[Späť na obsah] 
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11. Prehra Lučenca na palubovke Svitu 
[07.02.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22047459/prehra-lucenca-na-palubovke-svitu.html 

 
 

Tréner Jány: Naša hra bola od tretej štvrtiny chaotická a súpera sme nechali vytvoriť si náskok. 
Iskra Svit – BKM Lučenec. 
(13 fotografií) 
Iskra Svit – BKM Lučenec 107:83 (23:18, 27:22, 27:20, 30:23) 
Svit: Washburn 23, D. Davis 21, Guillory 19, Vučičevič 18, Baldovský 6 (Kuntič 12, Galata 6, Bizub 2, Gajan a 

Ščavnický 0). 
Lučenec: Shelton 20, Agusi 18, Griffin 17, Pipíška 13, Jacobs 11 (Vukovič 4, Jackuliak, Mederi, Skvašik a 

Suja 0). 
TH: 25/17 – 18/12. Fauly: 19 – 22. Trojky: 14 – 7. Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Perečinský. 
SVIT/LUČENEC. BKM Lučenec podľahol basketbalistom Svitu. Stalo sa tak v stredu (6. 2.) na palubovke pod 

Tatrami, kde sa odohralo stretnutie 27. extraligového kola. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Medaily pre MAC Redox Lučenec aj prekonaný rekord haly 
Domáce mužstvo bolo bodovo úspešnejšie a vyhralo všetky štyri štvrtiny. Lučenec podľa kouča Jányho 

doplatil najmä na nepremenené šance a chaotickú hru v druhom polčase. 
BKM Nastúpi v sobotu (9. 2.) na palubovke Komárna. 
Povedali po zápase: 
Tibor Jány, tréner Lučenca: „Svit vyhral vysoko a zaslúžene. Všetci hráči, ktorí boli na palubovke, hrali 

agresívne aj v útoku, aj v obrane. Nebojácne strieľali, vytvárali si veľmi dobré prostredie na to, aby skórovali. Do 
druhého polčasu sme vstúpili tak, ako sme sa dohodli, ale neskórovali sme, to bolo najväčším kameňom úrazu. 
Naša hra bola od tretej štvrtiny chaotická a súpera sme nechali vytvoriť si náskok.“ 

Branislav Pipíška, hráč Lučenca: „Do druhého polčasu sme vstúpili nekoncentrovane, strácali sme lopty a 
banálnymi chybami v obrane sme súperovi dovolili skórovať. Myslím si, že Svit potrestal každú našu stratu a 
zaslúžene vyhral. Gratulujem im k víťazstvu.“ 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kozlok trikrát zlatý 
Michal Madzin, tréner Svitu: „Pre nás bolo veľmi dôležité zvládnuť tento zápas a vyhrať. Som veľmi šťastný, 

že sa nám to podarilo. To je to najdôležitejšie.“ 
Davorin Kuntič, hráč Svitu: „Konečne sa nám po prehratých zápasoch podarilo vyhrať na domácej pôde, čo je 

pre nás dôležité. S výkonom sme spokojní, hrali sme dobre v obrane, aj v útoku. Máme však pred sebou zápas 
so Spišskou, musíme sa pripraviť.“ 

TABUĽKA 
1.BK Inter Bratislava 24 20 4 2007:1574(+433) 44 
2.BK Levickí Patrioti 24 17 7 1971:1779(+192) 41 
3.Iskra Svit 24 15 9 1993:1904(+89) 39 
4.BC Prievidza 24 14 10 1858:1737(+121) 38 
5.PP & TV RAJ Žilina 24 12 12 1899:1932(-33) 36 
6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 24 11 13 1934:1942 (-8) 35 
7.MBK Handlová 24 9 15 1832:2015(-183) 33 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 24 8 16 1959:2149(-190) 32 

9.BKM Lučenec 24 2 22 1706:2127(-421) 26 
BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 

Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, 
Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA 
Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné 
centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Na výročie vraždy bude protest aj v Prešove 
[07.02.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; Michal Ivan] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22047621/na-vyrocie-vrazdy-bude-protest-aj-v-presove.html 

 
 

Za slušné Slovensko zvoláva míting na 21. februára. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22047459/prehra-lucenca-na-palubovke-svitu.html
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PREŠOV. Iniciatíva Za slušné Slovensko pripravuje demonštrácie na výročie vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. 

Podľa organizátorov neboli ich požiadavky stále splnené. 
Protesty po celom Slovensku 
Vo štvrtok 21. februára uplynie rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 
Organizátori protestov ohlásili podujatie v Bratislave o 17. hodine. 
„Naše požiadavky stále pretrvávajú. Voláme po vyšetrení vraždy Jána a Martiny. Ak sa chceme posunúť ďalej, 

musíme poznať mená tých, ktorí si túto obludnú vraždu objednali. Voláme po dôveryhodnej vláde, takej vláde a 
takej politike, ktorá je skutočnou službou všetkým ľuďom, politike, ktorá prináša víziu a riešenia,“ píšu organizátori 
na Facebooku. 

Okrem Bratislavy sa postupne pripájajú k protestu aj ďalšie mestá po celom Slovensku. 
Na východe Slovenska je zatiaľ ohlásený protest v Košiciach, o 18. hodine pri Dolnej bráne a o 17. hodine v 

mestách Spišská Nová Ves (Radničné námestie), v Trebišove (MsKS) a v Prešove (Hlavná ulica). 

Organizátori: Spoločne sme strhli oponu 
Organizátori už rok volajú po slušnosti a spravodlivosti. 
„Spoločne sme strhli oponu a dostali možnosť naplno vidieť, ako sa v našej krajine zametala korupcia pod 

koberec, ako policajní funkcionári zneužívali políciu, ako sa ubližuje nevinným a slabším. Farmári, učitelia, 
zdravotné sestry a mnohí ďalší boli roky zabúdaní a ich problém odsúvané na okraj, a to len preto, aby krajinu 
mohli rozkrádať „naši“ ľudia,“ píšu na Facebooku. 

Kritizujú aj ďalšie kroky niektorých politikov po posledných protestoch. 
„Vidíme, že niektorí politici nemajú naďalej problém používať nenávisť a konšpirácie ako pracovnú metódu. 

Hneváme sa na tých, ktorí nemajú odvahu vyvodiť voči sebe osobnú zodpovednosť. Tituly, hodnosti a funkcie sú 
pre nich viac ako pokora a úcta k pravde a vzdelaniu. Hanbíme sa z hrubosť a cynizmus ľudí vo verejných 
funkciách,“ tvrdia organizátori. 

Tvrdia, že v boji Za slušné Slovensko sa nevzdávajú. 
„Ján a Martina, vo vašom mene, v mene všetkých, ktorým je v tejto krajine ubližované, v mene nás všetkých 

nezabudneme a pokračujeme na slovenských námestiach vo štvrtok 21. februára 2019,“ odkazujú organizátori. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Mesto kultúry Banská Štiavnica predstavilo svoje „rodinné striebro" 
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Na Svätotrojičnom námestí v Banskej Štiavnici odštartovali v sobotu 19. januára podvečer sériu podujatí, 
ktorými sa toto starobylé banícke mesto predstaví svojim návštevníkom ako prvé slovenské mesto kultúry. 
Otvárací program si prišlo pozrieť takmer tisíc ľudí. 

Obyvateľov a návštevníkov mesta privítali deti, ktoré sa v Banskej Štiavnici práve v tých dňoch zúčastňovali 
na bubeníckom workshope. „Všetkých, ktorí do mesta v priebehu roka zavítajú, čakajú desiatky podujatí všetkých 
žánrov. Program sme postavili na tom, že profesionálny umelec, ktorý do Banskej Štiavnici príde, svojím 
prínosom ovplyvní dianie a život v meste," povedal šéf oddelenia kultúry na mestskom úrade Rastislav Marko. 
Tak to bolo aj v prípade bubeníckeho workshopu, ktorý bol prvým takýmto stretnutím hudobníka profesionála s 
miestnou kultúrnou komunitou. V programe, ktorý po krátkom otvorení na námestí pokračoval v miestnom 
kultúrnom centre, sa predstavilo osem mestských komunít a ich .rodinné striebra’. „Na základe ich námetov a 
príbehov budú v priebehu roka profesionálni umelci tvoriť v meste rôzne diela," uviedla autorka a režisérka 
úvodného programu Jana Mikitková. 

Na otvorení bola prítomná aj ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. „Banská Štiavnica bola vôbec jedným z 
prvých miest, ktoré som s mikrofónom v ruke, ešte ako redaktorka Slovenského rozhlasu, začala navštevovať. 
Čím viac som sem chodila, tým viac tipov a úžasných námetov som získavala," uviedla ministerka a dodala: 
„Myslím si, že výnimočnosť tohto mesta si dnes už uvedomuje celé Slovensko, o čom svedčí aj fakt, že sa stalo 
prvým slovenským mestom kultúry," dodala. Banská Štiavnica titul Mesto kultúry SR 2019 získala za projekt 
Renovácia identity, ktorý je založený na objavovaní lokálnych príbehov ako súčasti modernej identity mesta, 
prepájaní minulosti s budúcnosťou a tradičného s moderným. Jedným z hlavných cieľov je zvýšiť aktívne 
zapájanie sa obyvateľov do umeleckých a kultúrnych aktivít. 

x x x 
Projekt Mesto kultúry SR vyhlasuje Fond na podporu umenia. Víťazné mesto získa finančnú dotáciu 300 000 

eur. Mesto kultúry vytvára základ pre kreatívnu spoluprácu štátnych kultúrnych organizácií s nezávislými 
kultúrnymi centrami a ďalšími predstaviteľmi umeleckých komunít alebo dobrovoľníkov. 

Výber prvého víťazného mesta sa uskutočnil v dvoch kolách. Z prvého kola, ktoré bolo otvorené pre všetky 
mestské sídla, sa z ôsmich podaných žiadostí dostali do užšieho výberu tri mestá - Banská Štiavnica, Nové 
Zámky a Spišská Nová Ves. V júni 2018 nezávislá odborná komisia Fondu na podporu umenia po verejných 

prezentáciách jednotlivých miest rozhodla o definitívnom víťazovi - Banskej Štiavnici. 
Podľa riaditeľa Fondu na podporu umenia Jozefa Kovalčíka sa o titul Mesto kultúry 2020 aktuálne uchádzajú 

štyri mestá: Martin, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves a Nové Zámky. O tom, ktoré z nich sa stane držiteľom 

tohto titulu, sa rozhodne v júni 2019. 



(Zdroj: mksr, tasr) Snímky: (mksr) 
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