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1. Hra o nervy? 
[13.02.2019; Život; PROBLÉM; s. 12,13,14; ERIKA SZALAYOVÁ] 

 
 

TAKMER 5 MILIÓNOV ĽUDÍ BY NEMALO BYŤ OBEŤOU BREXITU 
Od nadnárodných korporácií cez vysokopostavených politikov až po bežných ľudí. Celá planéta s napätím 

očakáva, AKO DOPADNE BREXIT. 
Znie to ironicky, ale v spišskej obci Bystrany rátajú aj s extrémnym riešením, že miestne deti sa budú učiť 

v stanoch. Takáto situácia hrozí, ak sa v praxi naplní ten najhorší scenár brexitu. Keď pre nás Spojené kráľovstvo 
v roku 2004 otvorilo svoj pracovný trh, obyvatelia dediny totiž húfne využívali túto možnosť. Miestna rómska 
osada sa poriadne vyľudnila. Starosta František Žiga hovorí, že z približne 3 700 obyvateľov je dnes minimálne 1 
000 v Spojenom kráľovstve. On sám tam má vnučku s celou rodinou. Migrujúci Rómovia poskupovali v dedine 
domy, majú sa kam vrátiť. V miestnej základnej škole však učitelia celé tie roky bojujú s chaosom. Rodičia žiakov 
neustále odchádzajú za prácou, zrazu sa náhle vrátia do Bystrian, potom opäť zbalia kufre a zo na deň sú opäť 
v Spojenom kráľovstve. Dnes je z približne 700 žiakov reálne v škole asi 400, zajtra však môže byť všetko inak. 
Okrem toho vedenie školy bojuje s vážnymi kapacitnými problémami. 

„Do roku 1996 sme vyučovali deti v ročníkoch 1 až 4. Potom sme sa však stali plne organizo vanou školou, 
vtedajšia rezortná ministerka nám sľúbila peňažnú pomoc na zmiernenie prechodu. Ostalo však len pri slovách. 
Poda rilo sa nám síce nadstaviť 4 učeb ne, no nestačí to, dnes učíme deti v dvojzmennej prevádzke. Ak by sa 
všetci naši žiaci vrátili, nezvládneme to. Museli by sme ministerstvo obrany požiadať o vojenské stany, aby sme 
mali kam umiestniť žiakov,“ hovorí s trpkým úsmevom riaditeľka školy Júlia Čurillová. Náhle od chody a príchody 
Bystrancov znamenajú neustálu zmenu rozvrhov a personálneho stavu. „V roku 2007 sme prepúšťali učiteľov. 
O 3 roky neskôr sa nám začali žiaci húfne vracať, tak sme zas prijali takmer desiatich učiteľov,“ dodáva riaditeľka 
ško ly. 

Pochopte nás 
Udalosti súvisiace s brexitom pozorne sleduje aj bývalá sta rostka časti Londýna Enfield, Naďa Conway. 

Dcére Angličanky a Slováka zamiešal osud karty v roku 1968. 
„Rodičia sa stretli v Spojenom kráľovstve počas vojny, otec slúžil v armáde. Mama ho nasledovala do jeho 

vlasti, kde som sa narodi la. Vyštudovala som gymnázium v Poprade, prijali ma na vysokú školu, prázdniny som 
trávila u anglickej babičky a práve vtedy vtrhli do Československa vojská Varšavskej zmluvy. S mamou sme sa 
telefonicky dohodli, že vyčkám pár týždňov, vojaci urči te od nás odídu, potom sa vrátim domov,“ spomína. V jej 
neprítom nosti ju však odsúdili za opus tenie republiky, ak by sa vrátila, riskovala by pobyt za mrežami. Nový 
domov našla v Spojenom kráľovstve, vyštudovala tam vy sokú školu, našla životnú lásku, dnes manžela Davida, 
založila si rodinu, vybudovala kariéru. Celé roky sa nesmela vrátiť domov, aj na pohreb jej matky cestoval iba 
manžel. Ako milovníkovi histórie mu vtedy do oka padlo mesto Le voča, preto si v roku 2005 kúpili meštiansky 
dom z 15. storočia, ktorý zrekonštruovali. V meste Majstra Pavla trávia 3 až 4 mesia ce v roku. Dynamická pani 
Naďa dokonca presvedčila svojich zá možných priateľov z Londýna, aby sponzorovali hudobný festi val 
Levočské babie leto, ktorý or ganizuje už dvanásty rok. Podu jatie má na Spiši veľký úspech aj pre hosťujúcich 
hudobníkov svetového mena. 



„Mám dva pasy, slovenský aj britský, nech už bude mať brexit akýkoľvek scenár, pre mňa to ne bude až taký 
problém. Obávam sa však, ako to bude s mojimi deť mi a vnúčatami, ktoré ma v Le voči navštevujú. Dcéra si tu 
tiež kúpila dom, podobne ako moja kamarátka z Londýna. Európska únia sa na nás hnevá, ale skúste nás 
pochopiť. Je pravda, že urči tú úlohu pri hlasovaní o brexite zohrala aj migrácia, veď Londýn už tvoria z 58 
percent obyvatelia národnostných menšín. Hlav ným dôvodom je však mentalita Britov. Tento ostrovný národ je 
veľmi hrdý a samostatný, nikdy sa nestotožnil s predstavou veľ kého európskeho štátu. Myslím si, že naša vláda 
bude intenzívne rokovať s Európskou úniou, pre tože akýkoľvek chaos by mohol pripomínať vojnu,“ hovorí. 

Do nohy odídu 
Aktuálne dnes žije v Spojenom kráľovstve približne 100 000 Slo vákov. Jedným z nich je aj štyrid siatnik 

Ondrej Valko. Predtým pracoval ako mestský policajt v Spišskej Novej Vsi, mimochodom, okrem neho takto 

odišli z radov polície ďalší dvaja kolegovia. Na Slovensku, v práci, najprv požiadal o rok neplateného voľna, dnes 
však v meste Kingston upon Hull žije štrnásty rok. 

„Po roku práce vo fabrike som si mohol kúpiť jazdené auto. Ako mestský policajt som do práce jazdil celých 
10 rokov na horskom bicykli,“ porovnáva. S priateľkou, tiež Spišiačkou, sa medzičasom zobrali, narodila sa im 
tam dnes už 9-ročná dcéra, kúpili si tam pomocou hypotekárneho úveru rodinný dom. Ondrej sa vypracoval 
z robotníka na tímlídra. Na prvý pohľad to vyzerá priam ideálne, Ondrej je však veľmi spoločenský 
a komunikatívny človek, doma bol zanietený folklorista, na ostrove mu chýba slovenská srdečnosť. 

„Niektorí miestni sú priateľskí, no väčšinou sú ľudia nedôverčiví a rezervovaní. Keď vypukol ošiaľ okolo 
brexitu, veľa domácich sa tešilo domnievajúc sa, že všetci cudzinci do nohy odídu z ich krajiny. Britskí známi sa 
nás pýtali, či sa vrátime domov. Nemáme s tým problém. Na Slovensku sa ekonomická situácia zlepšia, prácu by 
sme si našli. Moja manželka si dokonca uťahovala zo svojich britských kolegov, že môžu prísť pracovať k  nám. 
Automobilka Jaguar Land Rover v Spojenom kráľovstve prepúšťala, u nás, naopak, prijíma. Strach z brexitu majú 
skôr Rumuni, mnohí sú tam krátko a podľa medializovaných informácií cudzincom, ktorí sú na ostrove až viac ako 
5 rokov, ponechá vláda všetky práva.“ 

Druhé miesto 
To sú 3 príbehy, ktorých sa brexit bytostne dotkne. Napínavú situáciu na starom kontinente si všíma aj 

americký New York Times. Americkí odborníci dokonca tvrdia, že práve ekonomika nášho malého štátu v strede 
Európy pocíti brexit veľmi výrazne, umiestnili nás z 27 krajín Európskej únie na veľmi kritické druhé miesto. 
Polovicu vyrobených áut na Slovensku totiž exportujeme práve do Spojeného kráľovstva. Marcový odchod tejto 
krajiny z Európskej únie sa bolestivo dotkne nielen ekonomiky štátov, poznačí aj osudy jednotlivých ľudí a ich 
rodín. V roku 2017 pracujúci cudzinci poslali domov 9 miliárd dolárov. Premiérka Theresa May ubezpečila tých, 
ktorí už žijú alebo pracujú v Spojenom kráľovstve, že budú môcť zostať v krajine legálne, v prípade tvrdého 
brexitu stojí však tento sľub na hlinených nohách. Andrej Rajčány z Across Private Investments hovorí, že 
rokovania medzi oboma stranami budú intenzívne pokračovať určite aj po brexite. 

„Našťastie, problémom nie je celá zmluva, to znamená obchodné dohody, status občanov Európskej únie, 
pohyb peňazí, služieb, ale hlavne írska hranica, ktorá sa stáva vonkajšou hranicou Európskej únie. Zásadná 
otázka teda znie, či bude, alebo nebude medzi Severným Írskom, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, 
a Írskou republikou fyzická hranica s kontrolami a s tým spojenou byrokraciou. Doterajší spôsob cestovania na 
občiansky preukaz nebude problémom minimálne do konca budúceho roka.“ 

Analytik Tomáš Púchly z Nadácie F. A. Hayeka hovorí: „Ako najreálnejší scenár sa javí, že Británia odíde 
z Európskej únie bez dohody. To by však aspoň zo začiatku vyvolalo neistotu až chaos. Doteraz totiž vo 
vzájomných vzťahoch platili jasné pravidlá – od usporiadania obchodu až po sociálne zabezpečenie pracovníkov 
zo zahraničia. Brexit bez dohody by znamenal, že staré pravidlá prestanú platiť, no bez toho, aby ich nahradili 
nové. Obe strany však majú záujem k nejakej dohode nakoniec dospieť a kompromis budú hľadať aj po marci 
2019. Preto si nemyslím, že sa treba obávať vykázania občanov EÚ zo Spojeného kráľovstva či Britov z EÚ. Bol 
by to nepriateľský krok, ktorý by možnosti ďalšej obchodnej dohody mohol zmariť. Obe strany sa budú snažiť 
nastoliť pre týchto ľudí určitý režim, môže to však trvať aj niekoľko rokov.“ 

ERIKA SZALAYOVÁ FOTO: ARCHÍV NMH 
—- 
Anketa Slovenských politikov sme sa pýtali: Aký bude mať podľa vás brexit scenár a hlavne, ako sa táto 

zmena dotkne Slovákov a našej ekonomiky? 
Eduard Kukan, europoslanec: 
Britské politické elity nemajú v otázke samotného brexitu celkom jasno. Ich požiadavky sú z pohľadu 

Európskej únie nereálne. Dohoda o brexite, podpísaná minulý rok, je kompromisom, za ktorým si EÚ stojí, je 
zárukou civilizovaného a riadeného odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ. Ak dôjde k neriadenému brexitu, 
negatívne to zasiahne Spojené kráľovstvo v hospodárstve, obchode, službách, ale aj v iných praktických 
záležitostiach, nemyslím si, že je pripravené riešiť od prvého dňa takúto komplexnú situáciu, môže nastať chaos. 
Neriadený brexit poškodí aj našu ekonomiku. Môže znamenať dočasnú stratu britského trhu, novú 
administratívnu záťaž pri exporte či zníženie dopytu. Postihne aj Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve, stanú 
sa občanmi tretej krajiny a už nebudú mať automatický prístup na trh práce. 

Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu: 
Verím, že usporiadaný odchod Spojeného kráľovstva na základe férovej vzájomnej dohody je stále možný. Jej 

schválenie v britskom parlamente však prebieha mimoriadne komplikovane a ak sa to nepodarí v stanovenom 
termíne, nevylučujeme ani možné predĺženie lehoty. V takom prípade budú pre nás dôležité tri veci: z akého 
dôvodu, na ako dlho a aby to neovplyvnilo fungovanie EÚ. Pre Slovákov žijúcich v Spojenom kráľovstve je 
nepochybne lepší scenár usporiadaného odchodu z EÚ, pretože práva by im garantovala vzájomná dohoda. 
Scenár takzvaného živelného odchodu z EÚ by viac bolel aj ekonomiku, negatívne by ovplyvnil napríklad tok 



tovarov. Chcem veriť v zodpovednosť v Londýne, no na druhej strane je dobré, že EÚ aj slovenská vláda 
podnikajú kroky, ktoré majú zmäkčiť dosahy prípadného tvrdého brexitu. 

Richard Sulík, europoslanec: 
Brexit je momentálne v prvom rade hra o nervy. EÚ vie, že aj pre ňu je „no deal“ scenár nevýhodný a 

problematický, na druhej strane chcú „vytrestať“ Britov. Čo sa týka občanov, tam to nie je také horúce. Nežijú len 
občania EÚ v Spojenom kráľovstve, ale aj približne 1,3 milióna Britov v EÚ. Obe strany budú mať záujem o 
dohody a už celý rad krajín vyhlásil, že so Spojeným kráľovstvom uzavrú individuálne zmluvy. Toto platí aj v 
prípade „no deal“. Celkovo si myslím, že k dohode nedôjde do 29. 3., keď by mala Británia vystúpiť z EÚ, a 
zároveň, že lehota vystúpenia bude o niekoľko týždňov/mesiacov predĺžená. 

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí: 
Za najlepší scenár považujem dohodu o vystúpení. Tvrdý brexit si dnes neželá ani jedna zo strán. Ak sa do 

29. marca nepodarí ratifikovať dohodu o vystúpení v britskom parlamente a nedôjde ani k predĺženiu lehoty podľa 
článku 50, automaticky dôjde k tvrdému brexitu. Také sú pravidlá vyplývajúce zo zmluvy. Obe verzie, s dohodou 
aj bez dohody, budú v prvom rade garantovať práva občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, ako aj britských 
občanov žijúcich v EÚ. Ide zhruba o 5 miliónov ľudí, ktorí nemôžu byť obeťou brexitu. Obe strany si to plne 
uvedomujú a pracujú na tom, aby práva týchto občanov zostali zachované. Isté zmeny budú pri cestovaní, keď už 
nebude po roku 2020 stačiť na vstup do Spojeného kráľovstva občiansky preukaz. Citeľné dosahy brexitu budú 
na vzájomnú obchodnú výmenu. Už nepôjde o jednotný trh s rovnakými pravidlami, ale o režim výberu ciel a daní. 
Odhadovaný negatívny dosah na našu ekonomiku z dlhodobého hľadiska predstavuje 0,7 až 1,4 percenta HDP. 

foto: 
V Bystranoch na Spiši sú zúfalí a odhodlaní učiť aj v stanoch. 
Riaditeľka JÚLIA ČURILLOVÁ a jej kolegovia roky bojujú s chaosom. 
NAĎA CONWAY organizuje na Slovensku festival Levočské babie leto. 
ONDREJ VALKO žije v Spojenom kráľovstve 14 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - streda 13. februára 
[13.02.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22046707/tipy-na-dnes-streda-13-februara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Zvony v srdci 
KOŠICE. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na prezentáciu knihy Zvony v srdci spisovateľa 

Jána Štiavnického, ktorá sa uskutoční v stredu 13. februára 2019 o 17.00 hod. v centrálnej požičovni knižnice na 
Hviezdoslavovej ul. 5. Hosťami večera budú: Ján Petrík (vydavateľ), Ján Štiavnický (syn autora), Juraj Gembický 
(historik) a Markéta Andričíková (redaktorka vydania). Zvony v srdci je historickým románom z pozostalosti 
autora. 

Artforum 
KOŠICE. Artforum na Hlavnej 87 pozýva na koncert jazz-rockovej fusion džabanice Erwin Kite. Program sa 

začne o 19.00 hod. 
Manon Lescaut 
KOŠICE. V Dominikánskom kultúrnom centre Veritas o 18.30 hod. odohrajú študenti konzervatória divadelnú 

inscenáciu o osude mladého dievčaťa s názvom Manon Lescaut. 
Fotografická výstava 
KOŠICE. Juraj Fleischer sa svojimi fotografiami zúčastnil vyše 200 výstav, z toho bolo takmer štyridsať 

autorských. Na prízemí košického obchodného centra Galéria výstava si môžete prezrieť ďalšiu autorskú výstavu 
jeho takmer dvadsiatich fotografií s názvom Ľudské príbehy. 

Sneh nad limbou 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Štúdiu Spišského divadla vás o 19.00 hod. bude čakať premiéra inscenácie Ivana 

Bukovčana s názvom Sneh nad limbou o viere v človeka a hľadaní ľudskej dôstojnosti vo vojnovej skaze. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Keresteš nevylučuje návrat do Prešova. Je to 50 na 50, vraví 
[13.02.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22051573/kerestes-nevylucuje-navrat-do-presova-je-to-50-na-50-vravi.html 

 
 

https://korzar.sme.sk/c/22046707/tipy-na-dnes-streda-13-februara.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22051573/kerestes-nevylucuje-navrat-do-presova-je-to-50-na-50-vravi.html


Ľavonohý univerzál má bohaté skúsenosti z českej ligy. 
PREŠOV. Masívny exodus hráčov z futbalového 1. FC Tatran Prešov na prelome rokov bol alarmujúci. 
Okamžite sa začali množiť hlasy o tom, že slávna značka a historicky najstarší futbalový klub na Slovensku 

bude mať po minuloročnom vypadnutí z Fortuna ligy obrovské problémy aj so zotrvaním v druhej lige. 
Výkričník naďalej platí, keďže zeleno-bielych delia od zostupového prepadliska len dva body. 
Okrem mladých hráčov z vlastnej akadémie sa však postupne do tréningového procesu zapájajú aj rôzne 

nové, resp. staronové tváre. 
Domov ho ťahá rodina 
V poslednom období sa s mužstvom pripravuje aj Miroslav Keresteš, skúsený univerzál, hrávajúci najmä na 

ľavom kraji obrany, ktorý si v uplynulých piatich rokoch pripísal na svoje konto dohromady 84 štartov v najvyššej 
českej súťaži. 

Prečítajte si tiež:Miroslav Keresteš má šancu hrať v Európskej lige 
Hoci Keresteš nastúpil v posledných dvoch zápasoch Tatrana proti Spišskej Novej Vsi (3:1) a Humennému 

(4:1), jeho návrat do klubu, v ktorom futbalovo rástol už ako mládežník, je otvorený. 
„Zatiaľ s mužstvom len trénujem,“ povedal nám 29-ročný rodák z neďalekého Chmeľova. 
Stále ho láka možnosť pôsobenia v najvyššej súťaži, ale z rodinných dôvodov by si vedel predstaviť aj 

zotrvanie doma. 
((piano)) 
„Existuje možnosť, že si na jar zahrám za Tatran. Vidím to 50 na 50,“ pripustil s tým, že v otázke svojej 

futbalovej budúcnosti by mal rád jasno zhruba do týždňa. 
Žiaril v Brne, v Boleslavi neakceptoval novú zmluvu 
Miroslav Keresteš má za sebou zaujímavý futbalový osud. 
Kým na Slovensku chodil ešte ako hráč Prešova po hosťovaniach v nižších súťažiach (Veľký Šariš, 

Lokomotíva Košice) a manuálna zručnosť ho priviedla k tomu, že si okrem futbalu zarábal zváraním hliníkových 
motívov, po odchode za rieku Morava vynikol jeho futbalový kumšt naplno. 

Najmä počas dvaapolročného pôsobenia v Brne prežíval vydarené obdobie, zaujímala sa oňho dokonca i 
Plzeň. 

Po prestupe do Mladej Boleslavi hrával málo, minulú sezónu strávil na hosťovaní v Jihlave. 
V aktuálnom ročníku bol spočiatku stabilnou súčasťou zostavy mužstva z mesta presláveného automobilkou , 

zlom nastal v 13. kole, odkedy už neodohral ani minútu. 
„V Boleslavi mi končila zmluva, na pokračovaní sme sa nedohodli, a tak som sa ocitol na tribúne. Tréner 

Weber mal o mňa záujem, ale vedenie mi neponúklo adekvátny kontrakt. Ani finančne, ani jeho dĺžkou,“ priblížil 
svoju aktuálnu situáciu Keresteš. 

„Nejaké ponuky som odvtedy mal, aj zo Slovenska, ale nešlo o nič konkrétne, preto nemá zmysel sa k tomu 
vyjadrovať,“ poznamenal. 

Súčasný Tatran vníma nasledovne: „Registrujem, že z kádra odišlo viacero hráčov. Dôvody každá strana 
prezentuje inak. Myslím si však, že ani súčasné mužstvo nie je zlé. Potrebné je ho doplniť ešte minimálne dvoma 
hráčmi a popracovať na taktike, aby v zápasoch pôsobilo ako kolektív.“ 

Dohodnutí sú s trojicou Srbov 
„Miro Keresteš potvrdzuje svoje kvality v tréningovom procese i v prípravných zápasoch a záujem oňho 

máme,“ povedal nám prešovský tréner Anton Mišovec. 
Zároveň potvrdil, že Tatran je už dohodnutý s trojicou mladých srbských futbalistov. 
Sú nimi 19-ročný Stefan Vilotič, ktorý na jeseň hrával za Viktoriu Žižkov, 20-ročný Aleksandar Mitrovič a 24-

ročný Mihailo Cmiljanovič. 
„Všetko sú to hráči do defenzívy a mali by byť posilami. Pracujeme na ďalších hráčoch,“ uviedol Mišovec, 

ktorý netají rozhorčenie nad prácou slovenských agentov. 
Nabrúsil ho postup v prípade španielskeho útočníka Enza Arevala, ktorý sa v dobrom svetle ukázal proti 

Humennému, ale rozhodol sa uprednostniť Poprad. 
Práve smerom do ofenzívy tlačí Tatran topánka najviac, riešením by mohlo byť angažovanie Romana 

Kovalčíka z Vranova a Filipa Serečina, ktorý sa nedohodol na pokračovaní v FC Košice. 
Tí sa takisto pripravujú s mužstvom. 
Spoza hraníc by mal prísť export v podobe ešte minimálne jedného až dvoch hráčov. 
„Kvalitných futbalistov, ktorí sú voľní, je na slovenskom trhu málo. Preto sa orientujeme na zahraničie,“ priznal 

prešovský lodivod. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. KOLKY 
[12.02.2019; Oravské noviny; ŠPORT; s. 30; TF] 

 
 

Interliga 
Starekovci mali uplynulý víkend voľno. V sobotu 16. februára o 12.00 h privítajú na domácich dráhach 

Modranku. 



1. Podbrezová 15 15 0 0 103:17 30 2. Trstená Starek 14 11 1 280,5:31,5 23 3. Rokycany 14 10 0 4 67:45 20 
4. Luhačovice 15 10 0 570,5:49,5 20 5. Česká Třebová 14 8 1 566,5:45,5 17 6. Veľký Šariš 15 7 1 7 57:63 15 7. 
Sučany 15 6 0 9 47:73 12 8. Inter Bratislava14 5 0 943,5:68,5 10 9. Jihlava 15 4 2 9 48:72 10 10. Husovice 15 4 1 
10 49:71 9 11. Dobřany 15 2 2 11 40:80 6 12. Modranka 15 2 0 13 32:88 4 

1. liga východ Jelšava - Trstená Starek B 6:2 (3295:3289) 
Michal Fábry 578, František Stankovič 565, Stanislav Dzurek 562, Jozef Fábry 546, Michal Janík 542, Tomáš 

Karas 496 
1. Sučany B 16 13 1 2 87:41 27 2. Jelšava 16 11 2 3 80:48 24 3. Podbrezová C 16 11 1 4 83:45 23 4. Trstená 

Starek B16 9 0 7 72:56 18 5. S. N. Ves B 16 8 1 767,5:60,5 17 6. Šemša 16 7 2 764,5:63,5 16 7. Podbrezová B 
16 6 3 7 58:70 15 8. Veľký Šariš B 16 5 2 958,5:69,5 12 9. Fiľakovo B 16 4 0 1245,5:82,5 8 10. Kremnica 16 0 0 
16 24:104 0 

Dorast skupina východ Trstená Starek B - Košice 2:0 (1626:1474) 
Erik Kuráň 549, Lukáš Jankola 543, Marika Kabáčová 534, Vanesa Korčušková 503 
Spišská Nová Ves - Trstená Starek A 0:2 (1356:1624) 

Maroš Liss 558, Michal Janík 545, Marián Benický 521, Lukáš Lepáček 378 
1. Podbrezová A 18 15 0 3 30:6 30 2. Sučany 17 13 0 4 26:8 26 3. Veľký Šariš 17 12 0 5 24:10 24 4. Fiľakovo 

17 12 0 5 24:10 24 5. Trstená Starek A18 11 0 7 22:14 22 6. Vrútky 17 10 0 7 20:14 20 7. Trstená Starek B18 8 0 
10 16:20 16 8. Podbrezová B 17 7 0 10 14:20 14 9. Rim. Sobota 17 5 0 12 10:24 10 10. S. N. Ves 17 2 0 15 4:30 
4 11. Košice 17 0 0 17 0:34 0 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Handlová siahala na výhru, Prievidza suverénna 
[12.02.2019; Hornonitrianske noviny; ŠPORT/MARKETING/INZERCIA; s. 29; BASKETLIGA;IM] 

 
 

Basketbalová liga priniesla ďalšie zaujímavé zápasy. 
EUROVIA SBL 
BC Prievidza - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 98:63 (25:14, 21:18, 23:14, 29:17) 

* Prievidza: Körner 21, Derksen 13, Glasgow 12, Jones 11, Johnson 5 (Bakič 13, Jašš 12, Pajovič 7, Mokráň a 
Zorvan po 2) 

* Spišská Nová Ves: Belardo 17, Florveus 16, Juríček 10, Rocca 9, Presutti 4 (Vraneš 3, Majerčák a Židzik 

po 2, Antoni a Krajňák 0) 
* TH: 21/13 - 20/10, Fauly: 21 - 18, Trojky: 11 - 3, Rozhodovali: Šarišský, Turčin, Turček 
Povedali po zápase: 
Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Veľmi dobrý zápas pre nás. Hrali sme celých 40 minút výborne v obrane, 

udržali sme súpera na 63 bodoch, a to nám dodalo sebavedomie v útoku. Premenili sme veľa otvorených striel a 
na konci sme vyhrali s veľkým rozdielom.“ 

Marek Jašš, hráč Prievidze: „Myslím si, že sme predviedli disciplinovaný výkon v útoku aj v obrane. Snažili 
sme sa eliminovať útočné doskoky súpera. To sa nám celkom nepodarilo v prvom polčase, postupne sa to 
zlepšilo a pripísali sme si zaslúžené víťazstvo. Vďaka patrí aj naším skvelým fanúšikom.“ 

Georgios Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: „Hrali sme dobre len prvých 15 minút, keď sme boli v zápase. 

Zvyšok stretnutia, hlavne v druhom polčase sme hrali veľmi zle. Neviem to vysvetliť, pretože veľa trénujeme, 
pripravujeme sa na zápasy. A dovolili sme súperovi veľa košov a rýchlych protiútokov.“ 

Viktor Juríček, hráč Spišskej Novej Vsi: „Predviedli sme katastrofálny výkon v obrane. V prvom polčase sme 

nehrali tímovo, mali sme len šesť asistencií. Nedodržali sme pokyny, ktoré sme si v šatni povedali. Máme čo 
zlepšovať do ďalších zápasov.“ 

MBK Rieker Com-Therm Komárno - MBK Handlová 89:72 (18:21, 22:19, 26:17, 23:15) 
* Komárno: Miloševič 23, Brooks 20, Delič 16, O’Reilly 12, Jankovič 0 (Goodman 12, Hlivák 6, Hunter, 

Marchyn a Stojanov 0) 
* Handlová: Čekovský 18, Halada 15, Petráš 8, Ross-Miller 7, Tresač 5 (Skouen 9, Hoferica 6, Beckford 4, 

Bartuš a Stehlík 0) 
* TH: 14/12 - 16/12, Fauly: 23 - 18, Trojky: 7 - 6, Rozhodovali: Margala, Doušek, Gacík 
Povedali po zápase: 
Miljan Čurovič, tréner Komárna: „Ďakujem fanúšikom za fantastickú podporu, z našej strany to bol veľmi dobrý 

tímový výkon. Družstvo Handlovej a ich tréner Maksimovič má môj plný rešpekt.“ 
Dayon Goodman, hráč Komárna: „Prvý polčas sme hrali naozaj zle. Trošku so šťastím sme napokon vyrovnali 

polčasový stav, no zo šatní sme vybehli nabudení a s veľkou energiou, čo bolo aj vidieť. Získali sme vedenie, 
začali sme hrať kolektívne a na výsledku to bolo hneď vidieť. Teší nás toto víťazstvo.“ 

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „V prvom rade, gratulujem Komárnu k víťazstvu. Zápas sme prehrali v 
prvom polčase, pretože aj keď sme hrali dobre v obrane aj v útoku, tak nepodarilo sa nám vytvoriť si väčší náskok 
a následne sme ho niektorými zbrklými rozhodnutiami stratili. Druhý polčas sme nezačali koncentrovane, beriem 
to na seba, pretože som svojich hráčov nedokázal udržať sústredených. Veľmi ma to mrzí, pretože keby sme 
zopakovali prvý polčas, mali by sme veľkú šancu na víťazstvo. Ale taký je basketbal a život.“ 



Bruce Beckford, hráč Handlovej: „Aj keď sme sa v prvej štvrtine len doťahovali, na konci sme sa dostali do 
vedenia a s domácimi sme držali krok počas celého prvého polčasu. Až v závere Komárno vyrovnalo, ale druhý 
polčas sme začali veľmi zle. Domáci dvanásťbodovou šnúrou získali vedenie, sebavedomie a aj keď sme sa 
nevzdali, domáci si náskok už udržali. Podľa mňa konečné skóre nezodpovedá tomu, ako sme hrali.“ 

Ostatné zápasy: Svit - Lučenec 107:83, Inter - Žilina 95:60 
1.Bratislava 2.Levice 3.Svit 4.Prievidza 5.Žilina 6.Komárno 7.Handlová 8.Sp. Nová Ves 9.Lučenec 24 20 24 

17 24 15 24 14 24 12 24 11 24 9 24 8 24 2 4 7 9 10 12 13 15 16 22 2007:1574 0.833 1971:1779 0.708 1993:1904 
0.625 1858:1737 0.583 1899:1932 0.500 1934:1942 0.458 1832:2015 0.375 1959:2149 0.333 1706:2127 0.083 

. FOTO:TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Trápenie v novom roku nemá konca 
[12.02.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; ja] 

 
 

Žilinskí basketbalisti sú momentálne vo veľmi vážnej hernej aj výsledkovej kríze. V roku 2019 vyhrali zatiaľ iba 
jediný zápas, no za necelý mesiac a pol zaznamenali až sedem prehier, Je to viac ako v tejto sezóne do konca 
minulého roka, 

V záverečnom kole tretej štvrtiny základnej časti extraligy sa uplynulú stredu z výhier tešili výlučne domáce 
tímy. Zhodne 35-bodovým rozdielom triumfovali Prievidza nad Spišskou Novou Vsou a bratislavský Inter pred 
televíznymi kamerami nad Žilinou. Komárno si bez problémov poradilo s Handlovou, Svit zdolal Lučenec, 

Aj sobotňajšie 28. kolo, posledné pred Slovenským pohárom a extraligovou prestávkou, bolo v stopercentnej 
réžii domácich. Prievidza si poradila so Žilinou a Komárno s Lučencom, Levice s problémami vyhrali nad 
Handlovou a v derby na východe Svit porazil Spišskú Novú Ves. 

Žilinskí basketbalisti v decembri dokázali Inter pod vlastnými košmi poraziť, teraz išli na Pasienky s 
predsavzatím odohrať dobrý zápas a s lídrom súťaže dosiahnuť dobrý výsledok. V Bratislave sa im však vôbec 
nedarilo. Už po prvom polčase bolo viac-menej jasné, kto vyhrá. Žilinčania zaostávali za Interom prakticky vo 
všetkých činnostiach - v obrane, v postupnom útoku (už ani nehovoriac o rýchlom prechode do útoku), v 
kombinačnej hre, v doskakovaní i v úspešnosti streľby, markantný rozdiel bol v nasadenia bojovnosti. Len v 
úvode zápasu dokázali s Interom držať krok, v 6. min. po koši Stanojeviča prehrávali len 8:11. Nasledovala však 
sedembodová šnúra Interu a PP & TV RAJ si bral prvý oddychový čas. Mužstvu nebol nič platný, v posledných 
dvoch minútach 1. štvrtiny „vyrobilo" dve straty lopty a tretíkrát o ňu prišlo, keď v limite 24 sekúnd nestihlo 
zakončiť útok. Ešte raz bol v zápase pre Žilinu nádejný stav - v 13. min. Merešš trojkou znížil na 23:17 Inter však 
vzápätí dvoma trojkami kontroval a tréner hostí Kurilla si bral opäť oddychový čas. Na hre Žilinčanov sa však nič 
nezmenilo, pokračovali v nedôraznej hre, chyby Inter nekompromisne trestal a od stavu 34:22 sa 13-bodovou 
šnúrou v priebehu troch minút definitívne odpútal. V 1. polčase mal Inter úspešnosť streľby 58 %, PP & TV RAJ 
39 % a do očí bil počet stratených lôpt - 4, resp. 12. Rovnaký obraz poskytoval zápas aj po prestávke, Inter hral s 
väčším nasadením, jeho hráči sa ľahko dostávali do voľných pozícií na streľbu. V 23. min. po šnúre 11:0 vyhrával 
64:28, o desať minút neskôr 82:43 (najvyšší rozdiel v zápase). To už domáci tréner Vidin poslal na ihrisko 
prakticky druhú päťku hráčov. Zápas bol rozhodnutý, na palubovku sa dostali aj hráči žilinského druhého sledu a 
záverečnú štvrtinu vyhral PP & TV RAJ 19:17 V nej už, pravda, o nič nešlo. A aby toho nebolo málo, Žilina prišla 
v poslednej štvrtine pre zranenie tváre o Djordjeviča, no nevedno na ako dlho. 

„Začiatok nebol až taký zlý, boli sme koncentrovaní, ale stalo sa nám to isté, čo v Komárne. Vytratila sa 
energia, nie vždy sme sa všetci vracali do obrany a Inter nás nekompromisne trestal. Musíme sa naučiť hrať 
koncentrovane celých 40 minút. Nejde o to, či prehráme o 20 bodov, ale o to, aké dáme do toho srdce. Ak 
spravíme maximum a prehráme, môžeme sa súperovi pozrieť do očí a pogratulovať mu, že bol lepší. Ale takýto 
odovzdaný výkon, to sa nám nemôže stávať," povedal po zápase kapitán hostí Michal Podhorský. 

Po vysokej prehre na Interi Žilinčania v Prievidzi predviedli zlepšený výkon, ale ani ten nestačil na výsledok, 
aký by si želali. Oslabení o zraneného Djordjeviča nezačali dobre, potom sa celý zápas márne pokúšali zvrátiť 
jeho nepriaznivý priebeh. Základná pätica Tot, Jackson, Rožánek, Dickson a Stanojevič začala nekoncentrovane, 
na začiatku 4. min. vyhrávali domáci 10:2, o tri minúty neskôr 17:7 Po oddychovom čase sa hostia zlepšili, rýchlo 
znížili na 19:23 a na začiatku druhej štvrtiny po trojke Tota v 13. min. na 25:27 Stačilo však chvíľkové poľavenie v 
obrane, straty lopty v útoku a Prievidza v priebehu troch minút odskočila devätbodovou šnúrou na 36:25 a 
jedenásťbodovým rozdielom skončil aj 1. polčas. Snaha Žiliny po prestávke zmazať manko sa nedarila preto, lebo 
nikto z hráčov nedokázal ubrániť domáceho lídra Derksena (v 3. štvrtine 15 bodov, o jeden viac ako celý tím PP & 
TV RAJ) a faulami, z ktorých viaceré rozhodcovia posúdili ako úmyselné, okrem trestných hodov prichádzali aj o 
loptu. Opätovná strata koncentrácie v poslednej minúte 3. štvrtiny umožnila Prievidzi minišnúrou 5:0 zvýšiť 
náskok na 18 bodov. Záverečných desať minút boli síce Žilinčania lepší, ale štvrtina bola rozdrobená množstvom 
faulov a z nich vyplývajúcich trestných hodov, pričom rozhodcovia mali podstatne prísnejší meter na Žilinu ako na 
Prievidzu. Domáci tím hádzal v priebehu ôsmich minút 18 trestných hodov (Žilina štyri), ktorými si bez problémov 
udržiaval dvojciferný náskok až do konca. 

„Aj keď sme tento zápas prehrali, musíme v ňom nájsť pozitíva. Náš výkon bol lepší ako v predchádzajúcich 
zápasoch, v obrane i v útoku. Horšie bolo, že pozície, ktoré sme si vytvorili na voľné strely, sme viackrát 



nedokázali využiť. Prievidza je momentálne už iný tím, ale myslím si, že my máme do budúcnosti na čom stavať a 
naše výkony pôjdu hore," povedal po zápase tréner Žiliny Ivan Kurilla. 

V extralige bude teraz trojtýždňová prestávka, pokračovať bude 29. kolom v sobotu 2. marca. 
SLOVENSKÝ POHÁR 
V závere tohto týždňa vyvrcholí v bratislavskej Hant aréne na Pasienkoch Slovenský pohár finálovým 

turnajom. Do jeho záveru postúpilo prvých sedem tímov z extraligy po 17 kole - Inter, Levice, Svit, Žilina, 
Prievidza, Komárno a Spišská Nová Ves, ôsmym účastníkom je Holíč, víťaz kvalifikácie mužstiev z nižších 

súťaží, Vopred stanovený kľúč dal v 1. kole, vo štvrťfinále, opäť dohromady súperov z posledného kola extraligy, 
Žilinu s Prievidzou. V minulom ročníku získali pohár basketbalisti KB Košice. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kysučanky nestačili na Sabinov 
[12.02.2019; Kysucké noviny; ŠPORT; s. 37; (RB;MP)] 

 
 

FLORBAL 
Florbalová extraliga žien pokračovala 17. a 18. kolom. 
* 17. kolo 
FBK MKŠS Kysucké Nové Mesto - FBC Predator Sabinov 2:4 (0:0, 1:1, 1:3) 
Zápas o prvé miesto v tabuľke mal od začiatku vysoké tempo. Chorobami zdecimované Kysučanky však 

dokázali východniarkam vzdorovať len dve tretiny. 
V tretej tretine sa naplno prejavili skúsenosti posilnených Sabinovčaniek, ktoré tromi „zlepenými“ gólmi 

nepripustili aj tak nervózny záver zápasu. Kysučanky sa nevedeli vysporiadať najmä s hosťujúcou päťkou, 
prešpikovanou reprezentantkami. Predátorky tak oplatili domácim prehru z prvého vzájomného zápasu. 

* Góly KNM: Brodňanová, Svrčková. 
* KNM: Hlavatá, Michalisková - Brodňanová, Faktorová, Pudišová, Faktorová, Martinčeková, Chupéková, 

Hlávková, Svrčková, Mlíchová, Marková, Gašincová, Škvrndová. 
* 18. kolo 
FBK MKŠS Kysucké Nové Mesto - FBk Kométa Spišská Nová Ves 8:0 (3:0, 1:0, 4:0) 

Kysučanky v zápase so Spišskou Novou Vsou potvrdili rolu favorita, i keď bolo ťažké motivovať hráčky po 
prehre s predátorkami. Oslabený súper má stále svoju kvalitu. 

Kysučanky však držali celý priebeh zápasu vo svojich rukách a poľahky doviedli zápas do víťazného konca. 
Potešilo čisté konto brankárky Hlavatej a intenzívnejšie nasadenie hráčok z rezervy. Kysučanky sú stále v hre o 
prvé miesto pred play-off. 

* Góly KNM: Gašincová 2, Brodňanová, Marková, Pudišová, Chupéková, Škvrndová, Mlíchová. 
* KNM: Hlavatá - Martinčeková, Svrčková, Bajanková, Brodňanová, Hlávková, Marková, Chupéková, Hrubá, 

Škvrndová, Berešíková, Gašincová, Pudišová, Mlíchová, Mičudová, Mlíchová. 
1. KNM 17 13 1 1 2 123:57 42 2. Pruské 16 11 3 0 2 157:71 39 3. Sabinov 16 12 0 2 2 131:73 38 4. Nemšová 

16 10 1 1 4 152:94 33 5. Tvrdošín 17 10 0 0 7 121:96 30 6. Hurikán BA 16 7 1 0 8 64:77 23 7. Nitra 16 4 1 2 9 
79:104 16 8. S. Nová Ves 16 3 1 0 12 73:118 11 9. Michalovce 16 1 1 3 11 65:145 8 10. Prešov 16 1 0 0 15 
47:177 3 

Florbalistky MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto po domácich víkendových zápasoch. RUDOLF KULJOVSKÝ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Raptori asi ostanú bez play off 
[12.02.2019; Oravské noviny; ŠPORT; s. 30; TF;MARTIN GÁBOR] 

 
 

FLORBAL 
Uplynulý víkend sa predstavili takmer všetky tímy. 
Extraliga muži Nižná - Mikuláš Prešov 14:5 (7:2,2:3,5:0) 
* Góly: Bachan (Nehila), Latka (Medžo), Medžo (Latka), Laštík (Čuporák), Medžo (Latka), Nehila, Zemančík, 

Medžo (Čuporák), Medžo (Laštík), Medžo (Latka), Zemančík (Nehila), Čuporák (Medžo), Nehila (Staroň), Drozd 
(Bachan) Florbalisti Nižnej excelovali hlavne v prvej a poslednej tretine. Prostrednú prehrali, no v konečnom 
účtovaní vyhrali vysoko 14:5. Druhá Záhorská Bystrica doma nečakane prehrala s AS Trenčín, takže Nižná má 
blízko k prvenstvu v základnej časti. 

1. Nižná 18 14 2 1 1 183:92 47 2. Záh. Bystrica18 14 0 1 3 128:80 43 3. ATU Košice 18 12 0 2 4 127:101 38 
4. Lido 18 11 2 0 5 115:94 37 5. Florko Košice18 11 1 1 5 129:94 36 6. Snipers BA 18 8 2 0 8 118:126 28 7. FBC 
Trenčín 18 7 2 2 7 123:108 27 8. AS Trenčín 18 8 1 1 8 105:98 27 9. Žilina 18 6 2 1 9 110:118 23 10. Mikuláš 18 
3 0 2 13 77:137 11 11. S. N. Ves 18 2 0 1 15 102:178 7 12. Hurikán BA 18 0 0 0 18 69:160 0 



Extraliga ženy Tvrdošín - Spišská Nová Ves 11:5 (7:1,3:2,1:2) 

* Góly: Ješšová (Paňková), Paňková (Buková), Paňková, Dúbravská (Rakytová), Rennerová (Rakytová), 
Buková (Paňková), Dúbravská (M. Dulková), M. Dulková, Ďuríková (Habovská), Buková (Ješšová), Gondová (M. 
Dulková) Tréner Milan Burdeľ: Chceme zmeniť náš herný prejav. Viem, že to bude dlhá a ťažká cesta. 
Samozrejme po dvoch tréningoch sa to nijako neprejaví. Začiatok bol vcelku dobrý. Mali sme pár momentov, ako 
by som si to celé predstavoval. Potom sme sa uspokojili s výsledkom. Dievčatá začali hrať to, čo chcel súper a 
nie to, čo sme chceli my. 

Tvrdošín - Sabinov 8:7 (3:5, 3:0,2:2) 
* Góly: Paňková (Buková), Buková (Paňková), Paňková (Buková), M. Dulková (Spišiaková), Ješšová 

(Buková), Gondová (M. Dulková), Buková (V. Ďuríková), Spišiaková Tréner Milan Burdeľ: Po dobrom úvode sme 
súperovi darovali tri góly. Niekedy si v šatni pripadám, ako keby sme všetci hovorili iným jazykom. Dievčatá však 
začali po prvej tretine spolupracovať a prostredná časť bola v našej réžii. Prakticky rozhodla. V poslednej tretine 
sme začali zbytočne špekulovať. Baby nepremenili šance a šťastena sa začala otáčať. Našťastie, naša 
najskúsenejšia hráčka Barbora Spišiaková zachovala chladnú hlavu a v protiútoku nekompromisne zakončila. 

1. K. N. Mesto 17 13 1 1 2 123:57 42 2. Pruské 16 11 3 0 2 157:71 39 3. Sabinov 16 12 0 2 2 131:73 38 4. 
Nemšová 16 10 1 1 4 152:94 33 5. Tvrdošín 17 10 0 0 7 121:96 30 6. Hurikán 16 7 1 0 8 64:77 23 7. Nitra 16 4 1 
2 9 79:104 16 8. S. N. Ves 16 3 1 0 12 73:118 11 9. Michalovce 16 1 1 3 11 65:145 8 10. Mikuláš 16 1 0 0 15 
47:177 3 

Extraliga juniori Mútne - AS Trenčín 9:3 (1:0,3:1,5:2) 
* Góly: Čajka (Straka), Kubala (Maslan), Kubala (Maslan), Čajka (Bolek), Maslan (Kubala), Kubala, Durčák 

(Kubala), F. Jakubjak, F. Jakubjak (Kubala) Tréner Anton Kapičák: Výhrou sme si v predstihu zabezpečili postup 
do play off. Exceloval Ondrej Kubala, ktorý zaznamenal tri góly a tri asistencie. Skvelý nájazd predviedol 
František Jakubjak, v štýle free style. 

Mútne - 1. FBC Trenčín 7:5 (1:1,2:1,4:3) 
* Góly: F. Jakubjak (Maslan), Maslan (Bolek), Maslan (Čajka), Kapičák (Kubala), Durčák (Kubala), Čajka 

(Koválik), Durčák (Maslan) Tréner Anton Kapičák: Podarilo sa nám získať skalp aj druhého tímu z Trenčína. 
Vyhral kolektívny výkon. Chlapci výborne blokovali, v bránke sme mali perfektného Juranu a v útoku žiaril Maslan. 
To všetko nám prinieslo tri body a posun v tabuľke na 7. miesto. 

1. ATU Košice 19 17 0 0 2 229:80 51 2. Florko Košice19 16 0 0 3 217:102 48 3. Žilina 19 14 0 1 4 196:87 43 
4. Záh. Bystrica19 12 2 1 4 166:91 41 5. FBC Trenčín 19 12 1 0 6 175:96 38 6. Snipers BA 19 10 1 0 8 166:121 
32 7. Mútne 19 7 0 0 12 128:140 21 8. B. Bystrica 19 6 0 1 12 139:169 19 9. Modra 19 2 2 1 14 80:199 11 10. 
Mikuláš 20 3 0 0 17 78:320 9 11. AS Trenčín 19 0 0 2 17 65:234 2 

1. liga muži RAptORs - Dubnica nad Váhom 3:3 (1:2, 2:0, 0:1) 
* Góly: M. Adamčík (Zeman), Jašák (Briš), Jašák (Michlík) Kapitán Martin Adamčík: Zápas bol od začiatku 

vyrovnaný. Hralo sa do tela a nikto nechcel dať súperovi ani kúsok priestoru navyše. Začiatok bol horší pre nás, 
keďže sme dvakrát inkasovali a museli doťahovať. Do druhej tretiny sme išli s tým, že chceme otočiť skóre 
zápasu, čo sa nám podarilo. 

V poslednej časti hry diváci veľa pekného florbalu nevideli. Naopak, videli veľa stretov a slovných výmen 
medzi hráčmi, čo sa prejavilo na oslabeniach. Hrali sme šesťkrát v početnej výhode, využili sme to len na jeden 
gól, čo je málo. Asi desať minút pred koncom sme prepadli v útočnom pásme a inkasovali zbytočný gól na 3:3. 

RAptORs - Púchov 3:6 (1:1,1:1,1:4) 
* Góly: Hvoľka (Zeman), Adamčík (Kuráň), Oselský (Hvoľka) Kapitán Martin Adamčík: Do zápasu sme vstúpili 

veľmi dobre. Hrali sme bojovne. Matej Hvoľka otvoril skóre zápasu, no súper aj vďaka našej chybe vyrovnal. V 
úvode prostrednej časti hry sme sa opäť dostali do vedenia gólom v oslabení. Tesne pred koncom druhej tretiny 
prišlo opäť vyrovnanie Púchova. Po piatich minútach tretej časti hry sa dostali hostia prvýkrát do vedenia, na čo 
sme zásluhou Mariána Oselského dokázali zareagovať. V 56. min strelil víťazný gól Jozef Fleger, ktorý v zápase 
zaznamenal hetrik. V samom závere sme dostali ešte dva góly a prehrali 3:6. Mrzí nás, že sme zahodili niekoľko 
sľubných akcií. Šanca na play-off ešte žije, no už ju nemáme vo vlastných rukách. 

1. Žltý sneh 21 17 2 2 169:106 53 2. Púchov 21 15 3 3205:108 48 3. Trnava 21 15 1 5 143:88 46 4. Skalica 21 
11 4 6 179:118 37 5. Detva 21 10 2 9 163:113 32 6. Dubnica 21 9 2 10 124:132 29 7. Topoľčany 21 9 1 11 
129:138 28 8. Partizánske 21 9 0 12 131:143 27 9. RAptORs 21 8 1 12 120:170 25 10. Sabinov 21 7 3 11 
127:129 24 11. Michalovce 21 5 0 16 125:213 15 12. Sereď 21 1 1 19 78:235 4 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Basketbal mladých 
[12.02.2019; Žilinský večerník; šport; s. 38; ja] 

 
 

V posledných zápasoch základnej časti súťaže domáce družstvo potvrdilo úlohu favorita, doslova deklasovalo 
Levoču, a viac ako rozdielom triedy porazilo Spišskú Novú Ves. Do nadstavbovej skupiny o konečné 1. - 8. 

miesto postúpili Žilina, Prievidza, Žiar nad Hronom a Svit, zo skupiny Západ Levice, Nitra, Inter Bratislava a 
Bánovce nad Bebravou. Postupujúce družstvá si nesú do nadstavby výsledky vzájomných zápasov v základných 
skupinách. 



Vzájomná bilancia družstiev zo skupiny Východ, postupujúcich do nadstavby o konečné 1. - 8. miesto 
(výsledky si „nesú" so sebou, v nadstavbe sa už stretnú iba s postupujúcimi družstvami zo skupiny Západ): 

Pozn.: Žilina mala v základnej časti súťaže jednu prehru, ale tá bola s nepostupujúcim družstvom (66:79 v 
Považskej Bystrici), preto sa do nadstavby neprenáša. 

Domáce družstvo v nekompletnej zostave nastúpilo proti bratislavskému Slovanu s odhodlaním zvíťaziť, ale 
úmysel vyšiel nazmar už v 1. polčase. Dievčatá sa nevedeli dostať do tempa, v útoku boli bezzubé, viazla aj 
kombinačná hra. Zlepšenie po prestávke už na zvrat nestačilo. Zvíťaziť sa im nepodarilo ani nad Ivankou pri 
Dunaji. V streľbe boli síce presnejšie ako deň predtým, ale hrali nedisciplinovane a hostkám doslova „darovali" 
víťazstvo. 

„V Ostrave sme s týmto súperom síce jeden zápas prehrali, ale veril som, že doma je v našich silách vyhrať 
oba. Súperky boli vysoké, fyzicky vyspelé, na čo nie sme zvyknutí, väčšinou máme výškovú prevahu my, teraz to 
bolo naopak. Navyše, Ostravčanky hrali veľmi nečisto až nešportovo. Ťažko sme sa presadzovali, ale bola to pre 
nás dobrá škola, musíme si zvykať. Práve takéto zápasy nás posúvajú dopredu. Víťazstvami sme si poistili druhé 
miesto v tabuľke. 0 prvenstve rozhodnú asi naše zápasy v Ostrave so SBŠ. Nie sme v nich bez šance, veľa však 
bude záležať od toho, v akej zostave nastúpime," zhodnotil zápasy tréner žilinských dievčat Pavol Gerát. 

Pozn.: Basket Ostrava má v súťaži dve kontumačné prehry bez priznania bodu. 
-ja- 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Tím z hlavného mesta vzdoroval, ale boje skončili po troch zápasoch 
[12.02.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 39; (RB)] 

 
 

HOKEJ, I. ST. NICOLAUS LIGA - ŠTVRŤFINÁLE PLAY OFF 
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 Martin3:4 (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, ktorý minulú stredu oslávil okrúhlu šesťdesiatku. 

* 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). Štvrté štvrťfinále: Humenné - 
Dubnica 3:1 (2:2). Piate štvrťfinále: Dubnica - Humenné 5:2 (3:2 - postúpila Dubnica). 

Brankár Vlastimil Lakosil bol oporou Bratislavčanov, no vypadnutiu svojho tímu nezabránil. JARO 
PODHORSKÝ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Sarnova budúcnosť v ohrození. Lekári mu odporúčajú koniec kariéry 
[12.02.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22051365/sarnova-buducnost-v-ohrozeni-lekari-mu-odporucaju-koniec-
kariery.html 

 
 

Posledné mesiace boli pre rozohrávača BKM Lučenec mimoriadne ťažké. 
LUČENEC. Pred viac ako rokom nastala v živote Patrika Sarnu zmena. Mladého basketbalistu začali trápiť 

zdravotné problémy. Výsledok množstva vyšetrení odhalil zdeformované bedrové kĺby. Odvtedy je 
dvadsaťjedenročný člen kádra BKM Lučenec viac na lavičke ako na palubovke. Vyhliadky do budúcnosti nie sú 
dobré. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Slovanistky pokorili Žilinu 
„Vlani v marci a máji som podstúpil operácie, pri ktorých mi bedrové hlavice zbrúsili na požadovaný tvar a tiež 

mi odtrhnutú chrupavku priskrutkovali naspäť ku kosti. Prvé prognózy naznačovali, že sa operácia podarila a za 
niekoľko mesiacov budem späť na palubovke. Do normálneho života som sa vrátil po troch mesiacoch a 
postupne som išiel do záťaže. Absolvoval som množstvo rehabilitácii a vyzeralo to, že všetko ide podľa plánu,“ 
opísal rozohrávač so skúsenosťami z mládežníckych reprezentácií. 

Poškodené kĺby 
V októbri po osemmesačnej prestávke naskočil do plného tréningového procesu a začal hrať. 
Z archívu Patrika Sarnu. 
(13 fotografií) 
„Mal som bolesti, no zo začiatku sa to dalo čakať. Každý deň som bol v hale hodinu pred tréningom a cvičil 

tak, ako mi radili doktori a fyzioterapeuti. Prešli tri mesiace a bolesti neprešli, dokonca sa ešte zhoršili. Dostal som 
sa do rovnakého bodu ako pred rokom. Doktori vraveli, že je to len oslabené väzivo a svaly, no ďalšie vyšetrenie 
nedopadlo dobre. Ukázalo sa, že mám opuch stehennej kosti, cystu a koxartrózu, ktorá už nezvratne poškodila 
moje kĺby,“ pokračoval Sarna. 

Čoskoro sa ukáže, čo bude ďalej 
Pozitívne prognózy tak vystriedali predpovede o konci vo vrcholovom športe. Rodák zo Spišskej Novej Vsi 

onedlho absolvuje ďalšie procedúry na podporu tvorby chrupavky a zlepšenie rozsahu pohybu. Nasledovať bude 
kúpeľná liečba. Po nej sa ukáže, či sa vráti pod basketbalové koše. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Mimel v Bystrici jednoznačný. Blíži sa posledný zápas základnej časti 
„Doktori sa však zhodli na tom, že by som mal zvážiť koniec kariéry. Aj keď sa zbavím bolestí, už navždy 

budem obmedzovaný, takže sa nemôžem nikam posúvať a zlepšovať. Keď mi to povedali prví dvaja doktori, tak 
som sa nad tým len pousmial a povedal, že v živote sa basketbalu nevzdám. Momentálne už na Slovensku nie je 
lekár, ktorý by tvrdil opak, takže som postupne začal premýšľať, čo budem robiť, ak ta chvíľa naozaj príde.“ 

Basketbalový svet neopustí 
Pre ambiciózneho športovca sú posledné mesiace ťažké. Basketbalu zasvätil celý svoj život. „V štrnástich 

som odišiel z domu, aby som mohol napredovať a v budúcnosti sa živiť tým, čo ma baví. Keď tá chvíľa konečne 
nastala, začali sa zdravotné problémy. Chalanov stále sledujem, som s nimi v kontakte a veľmi im fandím. Ani si 
už nepamätám, aké to bolo hrať bez bolestí. Keď ich sledujem, ako tam lietajú po palubovke, úprimne, mám slzy 
na krajíčku,“ priznal mladík. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Patrik Sarna: Nechcem byť kópiou iného hráča 
Talentovaný rozohrávač nateraz presmeroval energiu z palubovky do školy. Hoci nádej umiera posledná, už 

teraz vie, že zo sveta basketbalu neodíde. Ak bude musieť, dres vymení za trénerské alebo funkcionárske sako. 
„Ak však existuje čo i len najmenšia šanca, že sa uzdravím, tak sa jej budem držať a urobím všetko pre to, aby 
som ešte mohol hrať,“ doplnil Patrik Sarna. 

[Späť na obsah] 
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12. Ďalší skvelý výsledok rýchlokorčuliarky Rusnákovej, získala zlato na 

Olympijskom festivale mládeže 
[12.02.2019; sport.sme.sk; Šport / Ďalšie športy; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22051428/petra-ruskanova-ziskala-zlato-na-kratkej-drahe-na-eyof.html 

 
 

Strieborná skončila ďalšia Slovenka Filipová. 
Zimný Európsky olympijský festival mládeže - Sarajevo - utorok 
Rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe - dievčatá - 500 m: 
1.Petra RusnákováSlovensko44,804 s2.Lucia FilipováSlovensko+0,241 s3.Magdalena ZychováPoľsko+0,353 

s 
SARAJEVO. Slovenská reprezentantka v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Petra Rusnáková získala zlatú 

medailu na 500 m trati na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve. 
Sedemnásťročná členka ŠK STEZ Spišská Nová Ves bola suverénna počas celého priebehu pretekov, keď 

triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. 
Prečítajte si tiež:Výborný výsledok: Rusnáková vybojovala striebro v šorttreku na Olympijskom festivale 

mládeže 
Vo finále takisto nezaváhala a systémom štart - cieľ finišovala na prvej priečke s časom 44,804 s. Vynikajúci 

výkon podala aj jej o rok mladšia krajanka Lucia Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. 
Ďalšia zástupkyňa spišskonovoveského šortreku zvíťazila v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo 

finále nestačila iba na Rusnákovú. 
Slovenské šortrekárky získali na aktuálnom zimnom EYOF-e tri cenné kovy. Rusnáková si vybojovala zlato na 

500 m a striebro na 1 500 m. Filipová pridala do zbierky striebornú medailu z “päťstovky”. 
Slovensko má v historickom hodnotení zimných edícií EYOF-u už deväť medailí (bilancia 2-2-5). 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Ďalšia premiéra sezóny: Spišské divadlo uvedie inscenáciu hry Sneh nad 

limbou 
[12.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/dalsia-premiera-sezony-spisske-divadlo-uvedie-inscenaciu-hry-sneh-nad-
limbou-322404 

 
 

Milovníci divadla sa môžu opäť tešiť na ďalšiu premiéru. Tentokrát si ju budeme môcť vychutnať v štúdiu 
Spišského divadla. 

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie inscenáciu hry Ivana Bukovčana Sneh nad limbou. 

Inscenácia hry bude mať premiéru v stredu 13. februára o 19:00 v štúdiu Spišského divadla. 
Popredný slovenský dramatik, scenárista a publicista Ivan Bukovčan sa v existencialisticky ladenej komornej 

hre Sneh nad limbou vracia k svojej bytostnej téme človeka v hraničnej životnej situácii, pričom zobrazuje jeho 
zlyhania, no i mravnú zodpovednosť za svoje konanie i konanie iných. 

Dramatický príbeh sa odohráva počas 2. svetovej vojny, keď povstalci ustúpili do hôr a rozpútala sa 
partizánska vojna. Partizáni Šimon a Miňo spolu s mladým zajatým nemeckým vojakom sa ukryjú v zemľanke pod 
stáročnou limbou, ktorá bola svedkom mnohých ľudských krívd a neľútostných zápasov. Rozhodujú sa, či zabijú 
alebo nezabijú nemeckého vojaka. 

Bukovčan kladie dôraz na zložitý, dramaticky sa utvárajúci proces vzťahov medzi dvoma partizánmi ako aj 
vzťahu medzi nimi a ich mladým nemeckým zajatcom. V inscenácii prostredníctvom psychologicky 
prepracovaných charakterov sa vynárajú nástojčivé existenciálne otázky: Kde začína a končí sloboda druhých a 
kde moja? Ako sa človek správa v hraničnej situácii? Ostáva ešte človekom? 

Tvorivý tím tejto inscenácie vedie umelecký šéf divadla režisér Michal Babiak, dramaturgom je Miron Pukan. 
Scénu navrhol Jaroslav Valek, kostýmy Mya Javorková. Autorom hudby k inscenácii je Matej Štesko. V úlohe 
partizánov Šimona a Miňa sa predstavia Mikuláš Dzurík a Dávid Szöke. Mladého nemeckého zajatca stvárni 
Adam Herich. Mária Görögová si zahrá dedinčanku Jožku a Mikuláš Macala gardistu Valenta. Druhá premiéra 
inscenácie bude 14. februára o 19:00 taktiež v Štúdiu Spišského divadla. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Vedeli ste? S hradom Čičva je spojená legenda o čiernom žrebcovi. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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14. Fašiangová zábava stále trvá: Tieto lákavé akcie v okolí Spišskej rozhodne 

nevynechajte 
[12.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/fasiangova-zabava-stale-trva-tieto-lakave-akcie-v-okoli-spisskej-rozhodne-
nevynechajte-322415 

 
 

Obdobie fašiangových akcií stále trvá. Platí to aj pre okolie Spišskej. A práve na také podujatia sme sa teraz 
zamerali. Tieto radíme určite nevynechať… 

Zábava, masky, klasická zabíjačka či dobré jedlo sú spojené s obdobím fašiangov. A v najbližších dňoch sa 
chystajú v okolí Spišskej Novej Vsi aj takéto zaujímavé fašiangové podujatia, ktoré radíme určite nevynechať… 

Slovinské fašengy 
16. februára 
V Slovinkách sa bude zabávať už tento víkend. V sobotu ráno je naplánovaná priamo pred obecným úradom 

zabíjačka, ktorá začne už o siedmej hodine. Počas dňa budú môcť Slovinčania ako aj návštevníci Sloviniek 
ochutnať rôzne zabíjačkové fajnoty či tradičné pankušky. Celý deň vyvrcholí večernou veselicou, na ktorej do 
tanca zahrá hudba Filipa Žigu z Prakoviec. 

Smižianka zabíjačka 
16. februára 
Najbližšiu sobotu bude veselo aj u našich najbližších susedov. Smižianska zabíjačka začne ráno od 9:00 pred 

kultúrnym domom. Podujatie odštartuje folklórna skupina Smižančanka s takzvaným chodením s ražňom. Počas 
celého dopoludnia budú môcť domáci aj návštevníci vidieť klasickú domácu zabíjačku a ochutnať zabíjačkové 
špeciality a tradičné fašiangové dobroty. Celý deň vyvrcholí Starostovskou veselicou, ktorá bude večer. 

Fašiangy na hrade 
23. februára 
Ani v neďalekých Markušovciach neprídete v tomto období skrátka. Tradičnú prípravu zabíjačkových špecialít 

si budú môcť domáci aj návštevníci vychutnať v netradičnom prostredí na hrade rodu Máriássy od 10:00 hod. 
Počas dňa podujatie spestria vystúpenia detí a od 14:00 bude pripravený program pre deti. 

Pankuškové fašiangy 
23. februára 
Tradičné pankuškové fašiangy nás čakajú aj v lyžiarskom stredisku Plejsy v Krompachoch. Začínajú od 10:00 

hod. Nebudú chýbať vystúpenia domácich aj hosťujúcich folklórnych skupín či ľudová rozprávačka. Návštevníci 
sa budú môcť tešiť aj na vystúpenie zábavnej skupiny Traky. Súčasťou podujatia bude aj karneval na snehu, 
stavanie snehových sôch či súťaž o najväčšiu, najkrajšiu a najchutnejšiu pankušku. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Počas víkendu plesali otužilci zo Spišskej a okolia. Zábery z ich prvého plesu si môžete pozrieť v priloženej 

galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Vodiči, tento prehľad si pozrite: Dopravné hliadky v Košickom kraji až do 

konca týždňa 
[12.02.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://roznava.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-
tyzdna-322439 

 
 

Šoféri, prinášame vám prehľad na preštudovanie. Nájdte v ňom rozpis dopravných hliadok v našom kraji od 
dnes až do konca týždňa. 

Ak sa chystáte ešte v tomto týždni vyraziť na cesty, tento prehľad by vás mohol zaujať. Prinášame vám v ňom 
totiž rozpis dopravných policajných hliadok v našom kraji a to od dnešného dňa až do nedele. 

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

Utorok 12. 02. 2019 
Košický kraj/ 18 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
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úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves, Gelnica – VW Passat – červený 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 13. 02. 2019 
Košický kraj/ 20 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 14. 02. 2019 
Košický kraj/ 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 15. 02. 2019 
Košický kraj/ 24 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Gol – šedý 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 17. 02. 2019 
Košický kraj/ 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Mestské výbory v Spišskej: Pozrite si mená ich členov, podpredsedov aj 

šéfov 
[12.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vybory-mestskych-casti-v-spisskej-pozrite-si-mena-ich-clenov-podpredsedov-
aj-sefov-322426 
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Mestské výbory v Spišskej Novej Vsi už majú odklepnuté zloženie. Prinášame vám kompletné personálne 

obsadenie každého z nich. 
Spišská Nová Ves má dokopy deväť mestských výborov. Každý takýto výbor má svojho predsedu, 

podpredsedu a členov. Na druhom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo v uplynulý štvrtok, schvaľovali 
poslanci okrem iného aj zloženie spomínaných výborov. Tie budú fungovať od 1. marca 2019. Pozrite si ich 
zoznam a aj personálne obsadenie na najbližšie štyri roky. 

Mestský výbor č. 1 – Novoveská Huta 
Predseda: DiS. art. Eva Kopperová 
Podpredseda: Ing. Ivan Schlosser 
Členovia: Ing. Miroslav Bartko, Ing. Milan Varga, Ing. Ján Novák, Rudolf Mikolaj, RNDr. Daniela Sláviková, 

Zdenko Bartek ,Branislav Pivovarník 
Mestský výbor č. 2 – sídlisko gen. Svobodu 
Predseda: Mgr. Rastislav Javorský 
Podpredseda: Ing. Vladimír Jančík 
Členovia: Valter Retter, Anna Havašová, DiS. art. Eva Kopperová, Mgr. Ing. Igor Geletka, Mgr. Miroslav 

Majerčák, Ing. Peter Hamrák, Mgr. Andrea Gromovská 
Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce 
Predseda: Valter Retter 
Podpredseda: Mgr. Radovan Marcinčin 
Členovia: PaedDr. Branislav Tkáč, MBA. Ing. Ladislav Vastuško, Ing. Ondrej Majerník, Ing. Marián Užák, Ing. 

Helena Tomková Ľubomír Vaic, Ing. arch. Mária Kleinová 
Mestský výbor č. 4 – sídlisko Mier 
Predseda: PaedDr. Dávid Demečko 
Podpredseda: Ing. Ľubomír Pastiran 
Členovia: MUDr. Iveta Fulková, Ing. Marek Magáč, Marek Marchyn, Mgr. Jozef Kačenga, Ing. Peter Vyparina, 

Mgr. Jozef Para, Mgr. Radovan Marcinčin 
Mestský výbor č. 5 – sídlisko Západ 
Predseda: Adnan Akram 
Podpredseda: Mgr. Peter Bednár 
Členovia: Miroslav Kubík, Ján Petrík, Mgr. Tomáš Cehlár, Mgr. Andrej Cpin, Juraj Jurčišin, Ing. Ladislav 

Lučivjanský, Peter Šimko 
Mestský výbor č. 6 – Staré mesto (juh) 
Predseda: Ing. Zuzana Záborská 
Podpredseda: Ing. Michal Beharka 
Členovia: Ing. Pavol Kubičár, Ing. Peter Pekarčík, Peter Formela, MUDr. Peter Zelený, MPH Ing. Pavol 

Čekovský, Patrik Brezovaj Mgr. Ing. Igor Geletka 
Mestský výbor č. 7 – Staré mesto (východ) 
Predseda: Bc. Ing. Janka Brziaková 
Podpredseda: Mgr. Andrej Cpin 
Členovia: Milan Kudrík Erik Smik Mgr. Rastislav Javorský, Ing. Vasil Kolesár, Mgr. Jozef Cvengroš , Branislav 

Rusiňák, Mgr. Ing. Tibor Tarbaj 
Mestský výbor č. 8 – Staré mesto (sever) 
Predseda: Ing. Jozef Gonda 
Podpredseda: MUDr. Alena Pekarčíková 
Členovia: Mgr. Pavel Malast, RNDr. Ladislav Ruttkay, Adnan Akram, Marcel Franko, Ing. Stanislav Susa, Bc. 

Lýdia Novoroľníková, Oliver Búza 
Mestský výbor č. 9 – Telep, Modrý vrch 
Predseda: Mgr. Tomáš Cehlár 
Podpredseda: MUDr. Ján Pukluš 
Členovia: Ľubomír Slaninka, Ing. Marek Hrabovský, Marcela Barteľová, Mgr. Peter Bednár , Slavomír 

Harmata, Mgr. Gustáv Krajči, Eduard Hudy 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik na spomínanom ostatnom zastupiteľstve menoval svojho 

zástupcu. Tým sa stala bývalá hlava nášho mesta Ján Volný. Viac si môžete pozrieť v priloženom VIDEU. 
hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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17. Z tohto VIDEA padnete do kolien: Takto otužilci plesali v Slovenskom raji! 
[12.02.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/z-tohto-videa-padnete-do-kolien-takto-otuzilci-plesali-v-slovenskom-raji-o-
322432 
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Ešte stále tu máme plesovú sezónu. A možnosť zabaviť sa si nenechali ujsť ani Pstruhy Slovenského raja. 
Mali svoj prvý otužilecký ples. 

Fašiangové a plesové obdobie sa naplno rozhodli využiť aj otužilci zo Spišskej Novej Vsi a okolia. Pstruhy 

Slovenského raja sú už známi svojimi zaujímavými akciami. Tentokrát sa zišli v sobotu na Zelenej lávke v 
Slovenskom raji, aby sa spoločne zabavili na prvom plese otužilcov, ktorý sa konal priamo v prostredí, kde sa 
pravidelne stretávajú. 

„Keďže teraz máme krásne fašiangové obdobie a každý chodí sa zabávať na plesy, rozhodli sme sa aj my, že 
spojíme príjemné s užitočným, čiže plesanie s otužovaním,“ povedal pre náš portál predseda a zakladateľ 
spomínaného občianskeho združenia Peter Klein s tým, že okrem tanca, zábavy a klasických pankušiek ich čakal 
aj ľadový Hornád, ktorého teplota sa už štandardne drží na nule. „Teplota vzduchu bola 3,5 stupňa,“ doplnil. 

Viac ako dvadsať otužilcov v predpísanom dress code odštartovalo svoj prvý ples viedenským valčíkom a v 
dobrej nálade a zábave pokračovali nielen na ľade zamrznutého Hornádu, ale aj v ňom. Páni nezabudli na 
kravaty, cilindre, či vesty, dámy zdobili boa, sukne či škrabošky. 

„Je to môj prvý ples otužilcov a môžem povedať, že zároveň aj najlepší ples, aký som doteraz zažila,“ 
zhodnotila Monika z neďalekých Danišoviec, ktorá sa k Pstruhom pridala v septembri. „Voda bola výborná, 
zábava ešte lepšia a nebolo treba ani večerné líčenie,“ doplnila. 

Novovešťan Michal otužuje podľa jeho slov už rok a ples zhodnotil ako skvelý, ktorý taktiež zažil po prvýkrát. 
Zaujímalo nás, ako prebieha u neho tohtoročná plesová sezóna. „Moja plesová sezóna je veľmi chabá, toto je 
jediný ples, ktorého som aktívnym účastníkom,“ zasmial sa s tým, že na tento ples potreboval kravatu a dosť 
odvahy. 

Ako si užívali otužilci svoj ples si môžete pozrieť v našich galériách. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Rožňavy a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Vodiči, tento prehľad si pozrite: Dopravné hliadky v Košickom kraji až do 

konca týždňa 
[12.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-
tyzdna-322439 

 
 

Šoféri, prinášame vám prehľad na preštudovanie. Nájdte v ňom rozpis dopravných hliadok v našom kraji od 
dnes až do konca týždňa. 

Ak sa chystáte ešte v tomto týždni vyraziť na cesty, tento prehľad by vás mohol zaujať. Prinášame vám v ňom 
totiž rozpis dopravných policajných hliadok v našom kraji a to od dnešného dňa až do nedele. 

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

Utorok 12. 02. 2019 
Košický kraj/ 18 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves, Gelnica – VW Passat – červený 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 13. 02. 2019 
Košický kraj/ 20 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 14. 02. 2019 
Košický kraj/ 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

https://spisska.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-tyzdna-322439
https://spisska.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-tyzdna-322439


- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 15. 02. 2019 
Košický kraj/ 24 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Gol – šedý 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 17. 02. 2019 
Košický kraj/ 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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19. Skvelé správy: Slovenské reprezentantky v šortreku získali zlatú aj 

striebornú medailu 
[12.02.2019; sport.sme.sk; Šport / Zimné športy; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22051677/eyof-slovenky-ziskali-zlato-aj-striebo-v-sortreku.html 

 
 

V dráhe na 500 metrov zdolali konkurenciu. 
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE 
Dievčatá - 500 m: 
1.Petra RusnákováSlovensko44,804 s2.Lucia FilipováSlovensko+0,241 s3.Magdalena ZychováPoľsko+0,353 

s 
SARAJEVO. Slovenská reprezentantka v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Petra Rusnáková získala zlatú 

medailu na 500 m trati na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve. 
Sedemnásťročná členka ŠK STEZ Spišská Nová Ves bola suverénna počas celého priebehu pretekov, keď 

triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. Vo finále takisto nezaváhala a systémom štart - cieľ finišovala 
na prvej priečke s časom 44,804 s. 

Vynikajúci výkon podala aj jej o rok mladšia krajanka Lucia Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. Ďalšia 
zástupkyňa spišskonovoveského šortreku zvíťazila v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo finále nestačila 
iba na Rusnákovú. 

Slováci sa predstavili aj na lyžiach 
Slovenské šortrekárky získali na aktuálnom zimnom EYOF-e tri cenné kovy. Rusnáková si vybojovala zlato na 

500 m a striebro na 1500 m. Filipová pridala do zbierky striebornú medailu z “päťstovky”. Slovensko má v 
historických tabuľkách zimných edícií EYOF-u už deväť cenných kovov (bilancia 2-2-5). 

Súťaže v alpských lyžiarskych disciplínach pokračovali v utorok slalomom chlapcov, v ktorom sa Ján Sanitrár 
dostal na solídne 17. miesto. Osemnásťročný pretekár bol jediným Slovákom v cieli druhého kola, z celkového 
počtu 105 štartujúcich klasifikovali iba 54 slalomárov. 

https://sport.sme.sk/c/22051677/eyof-slovenky-ziskali-zlato-aj-striebo-v-sortreku.html


Druhé kolo nedokončil Filip Botka, už v úvodnej jazde vypadli Adam Lások a Filip Baláž. Zlato si odniesol 
Rakúšan Joshua Sturm. 

Biatlon nedopadol pre mladých Slovákov úspešne 
Biatlonisti absolvovali na bosnianskom snehu úvodné štarty v rýchlostných pretekoch. Na 6 km trati zvíťazila 

Nórka Hanna Börveová. Čistá streľba vyniesla Slovenke Michaele Hubačovej 25. priečku, na 45. poste skončili so 
zhodným časom Barbora Horniaková a Viktória Vozárová. 

Prečítajte si tiež:Výborný výsledok: Rusnáková vybojovala striebro v šorttreku na Olympijskom festivale 
mládeže 

O desať pozícii nižšie klasifikovali Emu Kapustovú. Chlapci súperili na trati dlhej 7,5 km, kde bol najrýchlejší 
Francúz Eric Perrot. Zo Slovákov bol najvyššie Adam Koštial na 46. mieste. Matejovi Gregorovi patrí 65. pozícia, 
Damián Cesnek a Juraj Vološin finišovali tesne za sebou na 71. resp. 72. stupienku. 

Slovenskí reprezentanti v behu na lyžiach nedosiahli prenikavý výsledok. Druhé zlato v priebehu dvoch dní 
získala Švajčiarka Anja Weberová, ktorá zvíťazila na 5 km voľnou technikou. 

Mária Danielová obsadila 46. miesto s mankom 1:57,5 min, o dve priečky nižšie sa umiestnila Kristína 
Sivoková a Marianne Klementovej patrí 56. pozícia. Medzi chlapcami triumfoval na 7,5 km voľnou technikou Nór 
Martin Kirkeberk Mörk, Slováci za najlepšími výrazne zaostali. Denis Tilesch bol 69. a Matúš Oravec skončil ešte 
o štyri miesta za ním. 

V rámci večerného programu sa ešte predstavia slovenskí hokejoví reprezentanti. “Sedemnástka” pod 
vedením trénera Jána Lipianskeho nastúpi v A-skupine o 19.30 h v súboji proti rovesníkom z Bieloruska. 

Zimný Európsky olympijský festival mládeže - Sarajevo (Bos. a Herc.) - výsledky - utorok: 
BEH NA LYŽIACH 
Dievčatá - 5 km voľnou technikou: 
1.Anja WeberováŠvajčiarsko14:51 min46.Mária DanielováSlovensko+1:57,5 min48.Kristína 

SivokováSlovensko+2:01,4 min56.Marianna KlementováSlovensko+2:47,6 min 
Chlapci - 7,5 km voľnou technikou: 
1.Martin Kirkeberg MörkNórsko19:47,3 min69.Denis TileschSlovensko+3:21,5 min73.Matúš 

OravecSlovensko+3:31,0 min 
BIATLON 
Dievčatá - rýchlostné preteky na 6 km: 
1.Hanna BörveováNórsko22:13,5 min25.Michaela HubačováSlovensko+2:13,6 min45.Barbora 

HorniakováSlovensko+3:27,2 min55.Ema KapustováSlovensko+4:00,3 min 
Chlapci - rýchlostné preteky na 7,5 km: 
1.Eric PerrotFrancúzsko24:31,7 min46.Adam KoštialSlovensko+3:17,3 min65.Matej GregorSlovensko+4:30,6 

min71.Damián CesnekSlovensko+4:46,6 min72.Juraj VološinSlovensko+5:05,2 min 
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 
Chlapci - slalom: 
1.Joshua SturmRakúsko1:52,05 min17.Ján SanitárSlovensko+5,32 s 
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20. Vodiči, tento prehľad si pozrite: Dopravné hliadky v Košickom kraji až do 

konca týždňa 
[12.02.2019; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-
konca-tyzdna-322439 

 
 

Šoféri, prinášame vám prehľad na preštudovanie. Nájdte v ňom rozpis dopravných hliadok v našom kraji od 
dnes až do konca týždňa. 

Ak sa chystáte ešte v tomto týždni vyraziť na cesty, tento prehľad by vás mohol zaujať. Prinášame vám v ňom 
totiž rozpis dopravných policajných hliadok v našom kraji a to od dnešného dňa až do nedele. 

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

Utorok 12. 02. 2019 
Košický kraj/ 18 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 6 neoznačených hliadok polície 
úsek – typ služobného vozidla, farba 
- okres Spišská Nová Ves, Gelnica – VW Passat – červený 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Streda 13. 02. 2019 

https://michalovce.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-tyzdna-322439
https://michalovce.dnes24.sk/vodici-tento-prehlad-si-pozrite-dopravne-hliadky-v-kosickom-kraji-az-do-konca-tyzdna-322439


Košický kraj/ 20 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Trebišov – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 14. 02. 2019 
Košický kraj/ 14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Spišská Nová Ves – VW Passat – červený 

- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 15. 02. 2019 
Košický kraj/ 24 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Gol – šedý 

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

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Nedeľa 17. 02. 2019 
Košický kraj/ 10 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 5 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. EYOF: Skvelé Slovenky získali zlato a striebro na krátkej dráhe 
[12.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/382274/eyof-skvele-slovenky-ziskali-zlato-a-striebro-na-kratkej-drahe/ 

 
 

Slovenská reprezentantka v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Petra Rusnáková získala zlatú medailu na 500 
m trati na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve. 

Sedemnásťročná členka ŠK STEZ Spišská Nová Ves bola suverénna počas celého priebehu pretekov, keď 

triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. Vo finále takisto nezaváhala a systémom štart - cieľ finišovala 
na prvej priečke s časom 44,804 s. 

Vynikajúci výkon podala aj jej o rok mladšia krajanka Lucia Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. Ďalšia 
zástupkyňa spišskonovoveského šortreku zvíťazila v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo finále nestačila 
iba na Rusnákovú. 

Slovenské šortrekárky získali na aktuálnom zimnom EYOF-e tri cenné kovy. Rusnáková si vybojovala zlato na 
500 m a striebro na 1500 m. Filipová pridala do zbierky striebornú medailu z “päťstovky”. Slovensko má v 
historických tabuľkách zimných edícií EYOF-u už deväť cenných kovov (bilancia 2-2-5). 

https://sport.aktuality.sk/c/382274/eyof-skvele-slovenky-ziskali-zlato-a-striebro-na-kratkej-drahe/


Súťaže v alpských lyžiarskych disciplínach pokračovali v utorok slalomom chlapcov, v ktorom sa Ján Sanitrár 
dostal na solídne 17. miesto. Osemnásťročný pretekár bol jediným Slovákom v cieli druhého kola, z celkového 
počtu 105 štartujúcich klasifikovali iba 54 slalomárov. Druhé kolo nedokončil Filip Botka, už v úvodnej jazde 
vypadli Adam Lások a Filip Baláž. Zlato si odniesol Rakúšan Joshua Sturm. 

Biatlonisti absolvovali na bosnianskom snehu úvodné štarty v rýchlostných pretekoch. Na 6 km trati zvíťazila 
Nórka Hanna Börveová. Čistá streľba vyniesla Slovenke Michaele Hubačovej 25. priečku, na 45. poste skončili so 
zhodným časom Barbora Horniaková a Viktória Vozárová. O desať pozícii nižšie klasifikovali Emu Kapustovú. 
Chlapci súperili na trati dlhej 7,5 km, kde bol najrýchlejší Francúz Eric Perrot. Zo Slovákov bol najvyššie Adam 
Koštial na 46. mieste. Matejovi Gregorovi patrí 65. pozícia, Damián Cesnek a Juraj Vološin finišovali tesne za 
sebou na 71. resp. 72. stupienku. 

Slovenskí reprezentanti v behu na lyžiach nedosiahli prenikavý výsledok. Druhé zlato v priebehu dvoch dní 
získala Švajčiarka Anja Weberová, ktorá zvíťazila na 5 km voľnou technikou. Mária Danielová obsadila 46. miesto 
s mankom 1:57,5 min, o dve priečky nižšie sa umiestnila Kristína Sivoková a Marianne Klementovej patrí 56. 
pozícia. Medzi chlapcami triumfoval na 7,5 km voľnou technikou Nór Martin Kirkeberk Mörk, Slováci za najlepšími 
výrazne zaostali. Denis Tilesch bol 69. a Matúš Oravec skončil ešte o štyri miesta za ním. 

V rámci večerného programu sa ešte predstavia slovenskí hokejoví reprezentanti. “Sedemnástka” pod 
vedením trénera Jána Lipianskeho nastúpi v A-skupine o 19.30 h v súboji proti rovesníkom z Bieloruska. 

Zimný Európsky olympijský festival mládeže - Sarajevo (Bos. a Herc.): 
RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE 
Dievčatá - 500 m: 
1. Petra Rusnáková 44,804 s 
2. Lucia Filipová (obe SR) +0,241 
3. Magdalena Zychová (Poľ.) +0,353 
BEH NA LYŽIACH 
Dievčatá - 5 km voľnou technikou: 
1. Anja Weberová (Švaj.) 14:51,5 min 
… 
46. Mária Danielová +1:57,5 
48. Kristína Sivoková +2:01,4 
56. Marianna Klementová (všetky SR) +2:47,6 
Chlapci - 7,5 km voľnou technikou: 
1. Martin Kirkeberg Mörk (Nór.) 19:47,3 min 
… 
69. Denis Tilesch +3:21,5 
73. Matúš Oravec (obaja SR) 3:31,0 
BIATLON 
Dievčatá - rýchlostné preteky na 6 km: 
1. Hanna Börveová (Nór) 22:13,5 min (1) 
… 
25. Michaela Hubačová +2:13,6 (0) 
45. Barbora Horniaková (6), Viktória Vozárová +3:27,2 (2) 
55. Ema Kapustová (všetky SR) +4:00,3 (3) 
Chlapci - rýchlostné preteky na 7,5 km: 
1. Eric Perrot (Fr.) 24:31,7 min (1) 
… 
46. Adam Koštial +3:17,3 (1) 
65. Matej Gregor +4:30,6 (3) 
71. Damián Cesnek +4:46,6 
72. Juraj Vološin (všetci SR) +5:05,2 
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE 
Chlapci - slalom: 
1. Joshua Sturm (Rak.) 1:52,05 min 
… 
17. Ján Sanitrár +5,32 s 
Filip Botka - nedokončil druhé kolo 
Adam Lások, Filip Baláž (všetci SR) - nedokončili prvé kolo 

[Späť na obsah] 

 
 

22. EYOF: Slovensko vďaka šortrekárkam s ďalšími medailami! Rusnáková 

zlatá a Filipová strieborná 
[12.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/382233/eyof-slovensko-vdaka-sortrekarkam-s-dalsimi-medailami-rusnakova-
zlata-a-filipova-strieborna/ 

https://sport.aktuality.sk/c/382233/eyof-slovensko-vdaka-sortrekarkam-s-dalsimi-medailami-rusnakova-zlata-a-filipova-strieborna/
https://sport.aktuality.sk/c/382233/eyof-slovensko-vdaka-sortrekarkam-s-dalsimi-medailami-rusnakova-zlata-a-filipova-strieborna/


 
 

Slovenská reprezentantka v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Petra Rusnáková získala zlatú medailu na 500 
m trati na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve. 

Sedemnásťročná členka ŠK STEZ Spišská Nová Ves bola suverénna počas celého priebehu pretekov, keď 

triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. Vo finále takisto nezaváhala a systémom štart - cieľ finišovala 
na prvej priečke s časom 44,804 s. 

Vynikajúci výkon podala aj jej o rok mladšia krajanka Lucia Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. Ďalšia 
zástupkyňa spišskonovoveského šortreku zvíťazila v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo finále nestačila 
iba na Rusnákovú. 

Slovenské šortrekárky získali na aktuálnom zimnom EYOF-e tri cenné kovy. Rusnáková si vybojovala zlato na 
500 m a striebro na 1 500 m. Filipová pridala do zbierky striebornú medailu z “päťstovky”. Slovensko má v 
historickom hodnotení zimných edícií EYOF-u už deväť cenných kovov (bilancia 2-2-5). 

Rýchlokorčuľovanie na krátkej dráhe - dievčatá - 500 m: 
1. Petra Rusnáková (SR) 44,804 s 
2. Lucia Filipová +0,241 
3. Magdalena Zychová (Poľ.) +0,353 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Fantastická Rusnáková získala zlato v šortreku v Sarajeve, skvelý výkon 

podala aj Filipová 
[12.02.2019; webnoviny.sk; Ostatné športyBosna a HercegovinaOstatné športy z lokality Bosna a Hercegovina; 

00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/fantasticka-rusnakova-ziskala-zlato-v-sortreku-v-sarajeve-skvely-vykon-
podala-aj-filipova/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
SARAJEVO 12. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská reprezentantka v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe 

Petra Rusnáková získala zlatú medailu na 500 m trati na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 
(EYOF) v bosnianskom Sarajeve. 

Sedemnásťročná členka ŠK STEZ Spišská Nová Ves bola suverénna počas celého priebehu pretekov, keď 

triumfovala v rozjazdách, štvrťfinále aj v semifinále. Vo finále takisto nezaváhala a systémom štart – cieľ finišovala 
na prvej priečke s časom 44,804 s. 

Vynikajúci výkon podala aj jej o rok mladšia krajanka Lucia Filipová, ktorá obsadila striebornú pozíciu. Ďalšia 
zástupkyňa spišskonovoveského šortreku zvíťazila v rozjazdách a vo štvrťfinále, v semifinále a vo finále nestačila 
iba na Rusnákovú. 

Slovenské šortrekárky získali na aktuálnom zimnom EYOF-e tri cenné kovy. Rusnáková si vybojovala zlato na 
500 m a striebro na 1500 m. Filipová pridala do zbierky striebornú medailu z „päťstovky“. Slovensko má v 
historických tabuľkách zimných edícií EYOF-u už deväť cenných kovov (bilancia 2-2-5). 

Súťaže v alpských lyžiarskych disciplínach pokračovali v utorok slalomom chlapcov, v ktorom sa Ján Sanitár 
dostal na solídne 17. miesto. Osemnásťročný pretekár bol jediným Slovákom v cieli druhého kola, z celkového 
počtu 105 štartujúcich klasifikovali iba 54 slalomárov. Druhé kolo nedokončil Filip Botka, už v úvodnej jazde 
vypadli Adam Lások a Filip Baláž. Zlato si odniesol Rakúšan Joshua Sturm. 

Biatlonisti absolvovali na bosnianskom snehu úvodné štarty v rýchlostných pretekoch. Na 6 km trati zvíťazila 
Nórka Hanna Börveová. Čistá streľba vyniesla Slovenke Michaele Hubačovej 25. priečku, na 45. poste skončili so 
zhodným časom Barbora Horniaková a Viktória Vozárová. 

O desať pozícii nižšie klasifikovali Emu Kapustovú. Chlapci súperili na trati dlhej 7,5 km, kde bol najrýchlejší 
Francúz Eric Perrot. Zo Slovákov bol najvyššie Adam Koštial na 46. mieste. Matejovi Gregorovi patrí 65. pozícia, 
Damián Cesnek a Juraj Vološin finišovali tesne za sebou na 71. resp. 72. stupienku. 

Slovenskí reprezentanti v behu na lyžiach nedosiahli prenikavý výsledok. Druhé zlato v priebehu dvoch dní 
získala Švajčiarka Anja Weberová, ktorá zvíťazila na 5 km voľnou technikou. 

Mária Danielová obsadila 46. miesto s mankom 1:57,5 min, o dve priečky nižšie sa umiestnila Kristína 
Sivoková a Marianne Klementovej patrí 56. pozícia. 

Medzi chlapcami triumfoval na 7,5 km voľnou technikou Nór Martin Kirkeberk Mörk, Slováci za najlepšími 
výrazne zaostali. Denis Tilesch bol 69. a Matúš Oravec skončil ešte o štyri miesta za ním. 

V rámci večerného programu sa ešte predstavia slovenskí hokejoví reprezentanti. „Sedemnástka“ pod 
vedením trénera Jána Lipianskeho nastúpi v A-skupine o 19.30 h v súboji proti rovesníkom z Bieloruska. 

Sarajevo, Bosna a Hercegovina, výsledky, utorok: 

https://www.webnoviny.sk/fantasticka-rusnakova-ziskala-zlato-v-sortreku-v-sarajeve-skvely-vykon-podala-aj-filipova/
https://www.webnoviny.sk/fantasticka-rusnakova-ziskala-zlato-v-sortreku-v-sarajeve-skvely-vykon-podala-aj-filipova/


1. Petra Rusnáková 44,804 s, 2. Lucia Filipová (obe SR) +0,241, 3. Magdalena Zychová (Poľ.) +0,353 
1. Anja Weberová (Švaj.) 14:51,5 min, … 46. Mária Danielová +1:57,5, … 48. Kristína Sivoková +2:01,4, … 

56. Marianna Klementová (všetky SR) +2:47,6 1. Martin Kirkeberg Mörk (Nór.) 19:47,3 min, … 69. Denis Tilesch 
+3:21,5, … 73. Matúš Oravec (obaja SR) 3:31,0 

1. Hanna Börveová (Nór) 22:13,5 min (1), … 25. Michaela Hubačová +2:13,6 (0), … 45. Barbora Horniaková 
(6), Viktória Vozárová +3:27,2 (2), 55. Ema Kapustová (všetky SR) +4:00,3 (3) 1. Eric Perrot (Fr.) 24:31,7 min (1), 
… 46. Adam Koštial +3:17,3 (1), … 65. Matej Gregor +4:30,6 (3), … 71. Damián Cesnek +4:46,6, 72. Juraj 
Vološin (všetci SR) +5:05,2 

1. Joshua Sturm (Rak.) 1:52,05 min, … 17. Ján Sanitrár +5,32 s, … Filip Botka – nedokončil druhé kolo, Adam 
Lások, Filip Baláž (všetci SR) – nedokončili prvé kolo 

Slovensko „17“ – Bielorusko „17“ (19.30) 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Zlato Rusnákovej a striebro Filipovej na olympijskom festivale mládeže 
[12.02.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/sortrek-eyof-zlato-rusnakovej-a-strie/378020-clanok.html 

 
 

Mimoriadna správa: 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Pre Slovensko je to v histórii zimných EYOF/EYOD len druhé zlato, prvé získala v roku 1999 v domácom 

prostredí kombinovaná biatlonová štafeta na 4x5 km (D. Šimočko, Slezáková, Hasillová, M. Kazár). 
,aktualizované 
Sarajevo 12. februára (TASR) - Slovenská reprezentantka v šortreku Petra Rusnáková získala na zimnom 

Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Sarajeve zlatú medailu v utorkových pretekoch na 500 m, 
striebro patrí jej krajanke Lucii Filipovej. Rusnáková na mládežníckom podujatí v metropole Bosny a Hercegoviny 
“pozlátila” svoj druhý štart, v pondelok získala na 1500-ke striebro. Pre Slovensko je to v histórii zimných 
EYOF/EYOD len druhé zlato, prvé získala v roku 1999 v domácom prostredí kombinovaná biatlonová štafeta na 
4x5 km (D. Šimočko, Slezáková, Hasillová, M. Kazár). “V semifinále sme si jasne nastavili taktiku a vzájomne 
pomohli. Po finále sa cítim úžasne, pretože som si to tvrdo odpracovala. Mám pocit, že zlatá medaila je za tú 
drinu veľká odmena. Sme šťastné aj z toho, že nás prišli podporiť naši krajania, z hľadiska sme cítili pozitívnu 
energiu. Pre mňa bolo už včera zážitkom stáť na stupni víťazov, teším sa, že si to zopakujem a na večernom 
ceremoniáli aj vypočujem slovenskú hymnu,” povedala pre portál olympic.sk 17-ročná členka ŠK STEZ Spišská 
Nová Ves Petra Rusnáková. “Je to skutočne úžasný pocit, teší nás, že to takto skončilo. Od rána sme dúfali, že 

to dáme na medailové pozície, sme šťastné. Pred semifinálovou jazdou som mala rešpekt, keďže som ešte mala 
v živej pamäti včerajšiu penalizáciu z 1500 metrov. Čaká nás ešte súťaž na 1000 metrov, opäť dáme zo seba 
maximum a veríme, že sa nám podarí uspieť,” skonštatovala Lucia Filipová. šortrek – 500 m (dievčatá): 1. Petra 
Rusnáková (SR) 44,804, 2. Lucia Filipová (SR) 45,045 bežecké lyžovanie – 5 km voľnou technikou (dievčatá): 1. 
Anja Weberová (Švaj.) 14:51,51, … 46. Mária Danielová 16:49,07, 48. Kristína Sivoková 16:52,96, 56. Marianna 
Klementová (všetky SR) 17:39,16 bežecké lyžovanie – 7,5 km voľnou technikou (chlapci): 1. Martin Kirkeberg 
Moerk (Nór.) 19:47,3, … 69. Denis Tilesch 23:08,8, 73. Matúš Oravec (obaja SR) 23:18,3 biatlon – 7,5 km šprint 
(chlapci): 1. Eric Perrot (Fr.) 24:31,7, … 46. Adam Koštiál 27:49,0, 65. Matej Gregor 29:02,3, 71. Damián Cesnek 
29:18,3, 72. Juraj Vološin (všetci SR) 29:36,9 biatlon – 6 km šprint (dievčatá): 1. Hanna Boerveová (Nór.) 22:13,5, 
… 25. Michaela Hubačová 24:27,1, 45. Barbora Horniaková 25:40,7, 45. Viktória Vozárová 25:40,7, 55. Ema 
Kapustová (všetky SR) 26:13,8 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Najlepší videopríbeh Európy natočil mladý strojár z Martina 
[12.02.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Zaujímavosti; 00:00; AF;MP] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22050756/najlepsi-videopribeh-europy-natocil-mlady-strojar-z-martina.html 

 
 

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

Erazmus a Spojená škola 
(4 fotografie) 

http://www.teraz.sk/sport/sortrek-eyof-zlato-rusnakovej-a-strie/378020-clanok.html
https://myturiec.sme.sk/c/22050756/najlepsi-videopribeh-europy-natocil-mlady-strojar-z-martina.html


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

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

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

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

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

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

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

tri roky. Ide o akronym – teda skratku pre ich projekt (No Enemies Violence – Equal Rights) Nie násiliu, rovnaké 
práva pre všetkých. NEVER tiež znamená v angličtine nikdy. 

„Trošku som sa pohral so slovíčkami a názov môjho príbehu znamená Nikdy nehovor nikdy ale tiež, Nie 
násiliu, rovnaké práva pre všetkých, nikdy nepovedz nie, buď tolerantný, pomáhaj slabším, buď zmenou, ktorú 
chceš vidieť vo svete.“ 

Podľa slov koordinátorky projektu Andrey Fabrovej bol Never veľmi ťažký projekt. 
„Zároveň to bola fantastická možnosť trojročného zážitkového vyučovania na veľmi náročné témy, ktoré 

rezonujú súčasnou Európou: otázka utečencov v Portugalsku a Taliansku, rómska otázka na Slovensku, 
holokaust v Poľsku a medzigeneračné súžitie, genocída počas 2. svetovej vojny v Česku a otázka utečencov z 
Islamského štátu v Turecku,“ vysvetlila Fabrová. 

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

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

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

[Späť na obsah] 

 
 

26. V Košiciach zasahuje NAKA v súvislosti s nahlásenými bombami na 

súdoch 
[12.02.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/501889-v-kosiciach-zasahuje-naka-v-suvislosti-s-nahlasenymi-
bombami-na-sudoch/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Sídlo Ústavného súdu v Košiciach. Autor: SHUTTERSTOCK 
Policajti NAKA od rána zasahujú v Košiciach, ide o prípady nahlásených bômb na súdoch. Počas akcie 

zadržali jednu osobu, vykonali tri domové prehliadky a dve prehliadky nebytových priestorov. Päť osôb je 
obvinených zo šírenia poplašnej správy. 

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, v priebehu rokov 2017 a 2018 neznámy páchateľ viackrát nahlásil 
bombu na košických súdoch a v jednom prípade na súde v Prešove. Zneužil na to tiesňovú linku 112 a číslo 158. 
Na miesto vždy vyrazili všetky záchranné zložky, hrozba sa nikdy nepotvrdila. 

Dnes vyšetrovateľ NAKA obvinil Maximiliána M., Václava P., Ivana Č., Ľudovíta B. a Róberta Č. z 
pokračovacieho zločinu šírenie poplašnej správy, spáchaného formou spolupáchateľstva. Policajti zadržali JUDr. 
Mgr. Václava P., na ktorého vyšetrovateľ spracuje podnet na väzbu. Maximilián M. je vo výkone väzby v inej 
trestnej veci, u ďalších obvinených dôvody väzby neboli zistené. V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia 
slobody na tri až osem rokov. 

VIDEO: Na videu z 22. 1. si môžete pozrieť autentické zábery Národnej kriminálnej agentúry. Policajti zadržali 
jednu osobu a prehľadali viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. ZDROJ: 

FB Polície SR 
Viac videí a relácií si pozrite na novej TV Pravda. 

[Späť na obsah] 
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