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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Pätica riaditeľov si prevzala dekréty 
[12.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; sita] 

 
 

Všetci pokračujú vo svojich funkciách. 
KOŠICE. Dve riaditeľky a troch riaditeľov stredných škôl prijal v piatok riaditeľ Úradu Košického 

samosprávneho kraja (KSK) Juraj Ďorko. Víťazi výberových konaní si od neho prevzali dekréty na päťročné 
funkčné obdobie. Kandidátov navrhli jednotlivé rady škôl. Všetci piati opätovne vymenovaní riadili svoje školy aj v 
predchádzajúcom období. Ako informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Činčárová, na riadiacich pozíciách 
pokračujú Miriam Dovalová v Jazykovej škole na Javorovej v Spišskej Novej Vsi a tiež Ondrej Dovalovský v 

Spojenej škole na Zimnej v Dobšinej. Tatiana Švecová naďalej povedie Strednú športovú školu na Triede SNP v 
Košiciach. Na Strednej odbornej škole na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi pokračuje riaditeľ Vasiľ 

Kolesár a Ján Pituch najbližších päť rokov zostáva riaditeľom na Strednej odbornej školy technickej na 
Kukučínovej v Košiciach. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Zabudnuté železnice na východe 
[12.03.2019; Noviny Východu; TÉMA: ŽELEZNIČNÉ TRATE; s. 3; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

Vlakové trate, kde sa zastavil čas. Obnovia na nich osobnú dopravu? 
VÝCHOD. Viaceré obce na bývalých železničných tratiach ukrývajú vo svojom chotári veľké množstvo 

kultúrneho a prírodného dedičstva. Previezť sa na nich však môžete už iba počas nostalgických jázd. 
Plešivec – Slavošovce 
CEZ: Pašková, Kunová Teplica, Štítnik – mesto, Štítnik, Roštár, Ochtiná, Rochovce, Slavošovce – obec, 

Slavošovce Železničná trať s dĺžkou niečo vyše 23 km bola uvedená do prevádzky koncom 19. storočia. Stavba 
tejto pomerne náročnej trate, na ktorej bolo treba okrem iného vybudovať štyri dlhšie a množstvo krátkych 
mostov, trvala zhruba rok a pol. 

Trať odjakživa zohrávala veľkú rolu pre Slavošovské papierne, ktorých história je ešte o niečo dlhšia ako 
história samotnej trate. Slavošovské papierne sú vôbec najstarším papierenským závodom na území Slovenska. 

Osobná železničná doprava na tejto trati bola ukončená v roku 2003. Do zabudnutia pomaly ale isto upadol aj 
lesk kedysi významných papierní, ktorých sídlo je dnes v neďalekom Betliari. 

ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Ochtinská aragonitová jaskyňa, Slavošovský tunel, Slavošovské papierne 
Trebišov – Vranov nad Topľou 
CEZ: Trebišov (zastávka), Milhostov, Vojčice, Sečovce, Dvorianky, Parchovany, Sečovská Polianka, Sačurov, 

Vranov – Ortáše, Vranov – predmestie, Vranov n/Topľou Trať vedúca popri ceste prvej triedy číslo 79 spája dve 
významné centrá regiónu Zemplín. Vybudovaná bola na začiatku 20. storočia. Jej dĺžka je niečo vyše 31 km. 

Pôvodná koncesia budovania tejto trate obsahovala aj prednostné právo na dobudovanie trate do obce 
Kapušany, nachádzajúcej sa v okrese Prešov. Táto myšlienka však nebola nikdy realizovaná. Osobná železničná 
doprava na tejto trati bola zrušená začiatkom roku 2003 a to aj napriek mohutným protestom obyvateľov 
dotknutého regiónu. Dnes je možné sa na tejto trati zviezť už iba v rámci nostalgických jázd. 

ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Park a kaštieľ v 
Trebišove, zrúcanina hradu Parič 

Rožňava – Dobšiná 
CEZ: Rožňava predmestie, Rožňava mesto, Nadabula, Betliar, Gemerská Poloma, Henckovce, Nižná Slaná – 

obec, Nižná Slaná, Gočovo, Vlachovo – obec, Vlachovo Vyše 26 km dlhá trať bola uvedená do prevádzky v roku 
1874. Pri jej budovaní sa pôvodne uvažovalo o tom, že by jej trasa viedla cez Rožňavu a Dobšinú k obci Mlynky, 
kde by sa napojila na významnú Košicko-bohumínsku železnicu. Pred druhou svetovou vojnou, po zabratí 
južných častí Slovenska Maďarskom, sa živo diskutovalo o tom, že by sa mohli prepojiť už existujúce železnice, 



ktoré by mohli vytvoriť nové spojenie východu so západom republiky. Po skončení vojny a obnovení pôvodných 
hraníc však táto myšlienka upadla do zabudnutia. Osobná železničná doprava bola na tejto trati ukončená 
začiatkom februára v roku 2003. Dnes je možné sa previezť vlakom na tejto železničnej trati už iba v rámci 
spomienkových jázd. 

ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Kaštieľ Betliar, Banícke múzeum v Rožňave, Etelka huta v Nižnej Slanej 
Moldava nad Bodvou – Medzev 
CEZ: Moldava nad Bodvou mesto – Debraď – Jasov – Počkaj – Medzev 
Trať bola spustená do prevádzky v roku 1894. Zaujímavosťou tejto trate bola odbočka zo zastávky Jasov – 

Počkaj, ktorá viedla do bane Lucia. V nej sa v minulosti ťažila železná ruda. 
Do Medzeva, odkiaľ pochádza napríklad aj bývalý prezident SR Rudolf Schuster, sa vlakom dostanete iba 

počas vyhliadkových jázd. 
Osobná železničná doprava na tejto trati, ktorej dĺžka je niečo vyše 15 km, bola zrušená v roku 2003, v rámci 

tzv. hromadného zastavenia železničnej osobnej regionálnej dopravy. 
Podobne ako v iných prípadoch, aj tu zaznela argumentácia zo strany prevádzkovateľa, podľa ktorej mala 

osobná železničná doprava na tejto trati nízku vyťaženosť. 
ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Jasovská jaskyňa, Premonštrátsky kláštor v Jasove, Hámor v Medzeve 
Spišská Nová Ves – Levoča 

CEZ: Harichovce 
Ani nie 13 km dlhá trať zo Spišskej Novej Vsi do Levoče bola uvedená do prevádzky koncom 19. storočia. 

Mestu a podnikateľom sa tak vďaka napojeniu na Košicko-bohumínsku železnicu otvorili viaceré možnosti. 
Osobná železničná doprava na tejto trati bola zastavená v roku 2003. 
Napriek tomu, že sa viackrát hovorilo o jej obnovení, ostalo iba pri sľuboch. Zviezť sa na tejto trati je možné 

počas Mariánskej púte, ktorá sa koná každoročne na Mariánskej hore v Levoči. 
ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišské múzeum v Levoči, Múzeum Spiša v 

Spišskej Novej Vsi, ZOO Spišská Nová Ves, Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi 

Veľké Kapušany – Užhorod 
Veľké Kapušany – Bánovce nad Ondavou – Maťovce – (Užhorod) 
CEZ: Veľké Kapušany zastávka – Krišovská Liesková – Vojany – Drahňov – Budkovce – Dúbravka – Hatalov 

Trať, ktorá sa budovala počas prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, mala za úlohu prepojiť východné 
Slovensko s centrom Podkarpatskej Rusi (dnes Zakarpatskej Ukrajiny), Užhorodom. Trať bola uvedená do 
prevádzky v polovici októbra 1921. 

Od roku 1990 je táto trať elektrifikovaná a slúži najmä pre nákladnú dopravu medzi Slovenskom a Ukrajinou. 
Určite zaujímavou myšlienkou by mohlo byť vlakové prepojenie Košíc s Užhorodom, prípadne Mukačevom, či už 
vzhľadom na bezvízový styk, alebo množstvo študujúcich či pracujúcich Ukrajincov na Slovensku. 

Táto myšlienka by mala nabrať reálne kontúry v júni tohto roku, kedy má začať premávať osobný vlak na trati 
Košice – Mukačevo, cez Čiernu nad Tisou a Čop. 

Vytvorenie takéhoto vlakového spojenia môže aspoň čiastočne odbremeniť cestné hraničné priechody a 
pomôcť k rozvoju turizmu v mikroregióne s vysokou nezamestnanosťou. 

ZAUJÍMAVÉ MIESTA NA TRATI: Železničný hraničný priechod Maťovce – Pavlovo, Elektráreň Vojany, peší a 
cyklistický hraničný priechod Veľké Slemence – Malé Slemence (v blízkosti) 

JAKUB BOBOVIČ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Odštartovala druhá futbalová liga: Hrozí prešovskému Tatranu zostup? 
[12.03.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 26; JAKUB BOBOVIČ] 

 
 

KOLAPS VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V METROPOLE ŠARIŠA? 
Konkurenti sa posilnili, Prešov skôr oslabil. 
PREŠOV. Počas víkendu odštartovala druhá futbalová liga. Prešov vyzval v Stropkove Poprad, ašpiranta na 

postup do najvyššej súťaže. Podľahol mu 1:3 a v tabuľke je aktuálne na hrane zostupu. 
Aká bola príprava? 
Prešovčania mali za sebou, vzhľadom na pomery v klube, vcelku úspešnú zimnú prípravu, počas ktorej si na 

svoje konto pripísali výhry proti Popradu, Novému Saczu, Spišskej Novej Vsi, Humennému, Rimavskej Sobote a 

dvakrát aj proti poľskému treťoligistovi z Rzesówa. 
Dve prehry zaznamenali Prešovčania proti Baníku Ostrava a Liptovskému Mikulášu. Práve tieto dve stretnutia, 

ako aj stretnutie proti Novému Saczu, ktorý ešte v minulej sezóne účinkoval v poľskej Ekstraklase, majú ozajstnú 
výpovednú hodnotu. 

Stretnutia proti treťoligistom, ktorí pracujú v amatérskych podmienkach, či Popradu, ktorý na stretnutie proti 
Prešovu nastúpil s viacerými hráčmi širšieho kádra, nemožno považovať za smerodajné. 

Zmeny v mužstve 
Káder z jesene, ktorý uhral 12. miesto, stratil na kvalite. Odišlo z neho dohromady 12 hráčov. Tí posilnili 

konkurenciu. 



Menovite odišli Luberda, Bartek, Petko, Dzurík, Micherda, Keresteš, Kačala, Micovčák, Mašic, Dujmovič, 
Hošek a Leško. 

Káder Tatrana opustil aj nádejný Rastislav Švec, sedemgólový strelec, ktorý hral na jeseň prevažne za 
rezervné mužstvo v tretej lige. Zamieril do Ružomberka. 

Tých doposiaľ nahradili Keresteš, Mitrovič, Kovačevič, Hricov, Kovalčík, Vilotič a Cmiljanovič. Adekvátne 
náhrady za tých, čo odišli, doposiaľ neprišli. Jedinou výraznou posilou je príchod obrancu Keresteša, hráča so 
skúsenosťami z prvej českej ligy. 

Naopak, od trojice mladých srbských futbalistov, pre ktorých to bude vôbec prvá skúsenosť s naším futbalom, 
nemožno očakávať, že budú hneď posilami. V prípade Hricova ide nepochybne o skúseného hráča, avšak 
naposledy pôsobil v šiestej lige. 

„Druhá liga je pre mňa výzva. Som rád, že v tridsiatich piatich rokoch som dostal možnosť opäť okúsiť 
atmosféru tejto súťaže,“ povedal skúsený futbalista pre klubový web po opätovnom príchode do Prešova. 

Vítanou posilou do stredovej línie by mal byť stredopoliar Roman Kovalčík, na jeseň hráč Vranova nad 
Topľou, ktorý je odchovancom Prešova. 

Viacerí dali Prešovu košom 
Pre pôsobenie v Prešove sa nerozhodli ani jeho odchovanci, ktorí naposledy pôsobili v Česku. Matúš Marcin 

zamieril do štvrtoligových Ľubotíc a Ľubomír Ivanko Macej odohrá jarnú časť v drese košickej Lokomotívy. 
Nižšiu súťaž pred pôsobením v Tatrane zvolil aj niekdajší útočník Košíc, Michaloviec či Ružomberka Filip 

Serečin. Ten si bude na seba na jar obliekať dres Humenného. 
Ďalší z odchovancov klubu, obranca Emil Haladej, bude pôsobiť na jar pod trénerom Jantekom v 

bratislavskom Interi. 
Prišiel z klubu, kde pôsobil aj Matič 
Najskúsenejším hráčom spomedzi trojice Srbov, ktorá bude na jar pôsobiť v Prešove, alebo skôr Stropkove, je 

24-ročný ľavý obranca či krídelník Mihajlo Cmiljanovič. 
Ten si podľa dostupných štatistík v nedávnej minulosti zahral v nižších súťažiach v Nemecku a Srbsku. Jeho 

posledným klubom, z ktorého do Prešova prichádza, je FK Kolubara Lazarevac. 
V tomto klube pôsobil v začiatkoch svojej kariéry aj Nemanja Matič, aktuálne hráč Manchestru United. 
Podľa trénera Antona Mišovca je v hre aj príchod ďalších balkánskych futbalistov. 
„Naše družstvo sa skladá z kvalitných hráčov, je potrebné dať im trochu čas, aby sa zohrali. Pred sezónou 

sme mali v kádri dosť veľa zmien. Po jeseni niektorí hráči odišli, ale nemyslím, že by sa tím oslabil. Pracujeme na 
formovaní kádra, počítame aj s mladými hráčmi a ešte riešime príchod dvoch chorvátskych futbalistov,“ povedal 
český tréner v rozhovore pre klubový web Tatrana. 

Konkurencia stavila na skúsenosti 
Kým vedenie prešovského Tatrana získalo do svojho košiara doposiaľ troch osvedčených futbalistov a troch 

neznámych Srbov, ostatné kluby pracovali na posilnení mužstva o čosi viac. 
Napríklad také Lipany získali do svojho kádra skúsenú dvojicu Hovančík – Sládek. Nezaháľali ani v susednom 

Bardejove, ktorého káder vystužil bývalý ligista Korijkov či trojica Keresteš, Bartek, Micherda, ktorá len doplnila 
ďalšiu enklávu Prešovšanov, ktorí už v Bardejove pôsobia. 

Zaujímavých hráčov získali aj v Trebišove či Banskej Bystrici, ktorá je taktiež namočená do boja o záchranu. 
Zverencom Stanislava Vargu pomôžu na jar napríklad aj bývalý reprezentant Blažej Vaščák či Jozef Dolný. 

Zostup hrozí aj rezerve a starším dorastencom 
To, že situácia v Tatrane nie je ideálna, preukazuje aj postavenie rezervného mužstva v tretej najvyššej súťaži 

a taktiež aj postavenie starších dorastencov v prvej lige. 
Kým rezervné mužstvo okupuje predposlednú štrnástu pozíciu a v súťaži na jeseň dostalo niekoľko výpraskov, 

dorastencom patrí desiata pozícia v dvanásťčlennej súťaži. Horšie ako Prešov sú na tom v prvej lige staršieho 
dorastu už iba Michalovce a Poprad. 

Odhliadnuc od toho, že Prešov zaznamenal straty aj v dorasteneckom družstve a služby mládežníkov využíva 
aj pre účely prvých dvoch seniorských mužstiev, záchrana dorastencov vo svojej súťaži bude veľmi náročnou 
úlohou. 

Príkladom za všetkých je iba 16-ročný Stanislav Olejník, ktorý v príprave nastupuje za prvé mužstvo. Jeho 
talent je pritom nesporný, ale či je pripravený na druhú ligu, je na vážkach. 

Pripomínajú Podolákove VSS 
Nejasná vízia o smerovaní klubu do budúcna, otvorené spovede hráčov o meškajúcich výplatách či tvorba 

kádra na poslednú chvíľu. 
Pri tom všetkom, čo prináša slovenský futbal, je to už iba akési deja vú. 
V nie tak dávnej minulosti nastala obdobná situácia v neďalekých Košiciach. Tie sa po rozpadnutí 

Podolákovho FC VSS pozviechali a dnes majú aj vďaka prispeniu treťoligového Vyšného Opátskeho našliapnuté 
za postupom do druhej ligy. Hrozí v Prešove rovnaký kolaps futbalu? Viac napovie stropkovská jar, ktorá bude 
pre zverencov trénera Mišovca nesmierne náročná. JAKUB BOBOVIČ 

Foto: 
Budú sa takto radovať Prešovčania aj po skončení jarnej časti? FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 



4. V Košickom kraji potrebuje urgentnú rekonštrukciu šesťsto kilometrov ciest 

a viacero mostov 
[12.03.2019; Prešovské noviny; DISKUSIA SO ŽUPANOM; s. 19; IVA ZIGOVÁ] 

 
 

Doprava 
Do rekonštrukcií svojich ciest investuje kraj tento rok desiatky miliónov eur z externých aj vlastných zdrojov. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj má v správe takmer dvetisíc kilometrov ciest II. a III. triedy, z toho šesťsto 

je v zlom technickom stave a potrebuje urgentnú rekonštrukciu. V diskusii MY s vami to povedal predseda 
Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

„Stav týchto úsekov treba riešiť urgentne súvislými rekonštrukciami, nielen čiastočnými opravami,“ priblížil. 
V minulom roku sa dočkalo nového povrchu asi 70 kilometrov ciest v rôznych okresoch kraja, Trnka pritom 

tvrdí, že oproti predchádzajúcemu obdobiu je to trikrát viac. 
„Tento rok chceme postup ešte zrýchliť. Plánujeme nakúpiť nové stroje pre Správu ciest Košického 

samosprávneho kraja, ktorými by sme vedeli rekonštruovať aj vo vlastnej réžii, nielen cez externé subjekty, takže 
mnohé bude závisieť od toho, kedy ich budeme reálne mať,“ povedal. 

Opravia aj povodňami poškodené úseky 
Stovky kilometrov v najhoršom stave chce samosprávny kraj zrekonštruovať do konca volebného obdobia, 

teda za takmer štyri nasledujúce roky. 
Pre aktuálny rok už Správa ciest Košického samosprávneho kraja začala s opravami výtlkov po zime, 

rozsiahlejšie opravy prídu na rad od druhej polovice marca. 
Z úveru od Európskej investičnej banky plánujú komplexne opraviť tri mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za 

takmer 21 miliónov eur. Najnákladnejšou pritom podľa Trnku bude rekonštrukcia povodňami poškodených ciest v 
okrese Košice – okolie v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov. Ide o úseky medzi Kysakom a Malou Lodinou, 
Kostoľanmi nad Hornádom, Družstevnou pri Hornáde, Trebejovom a Obišovcami za viac ako dva milióny eur. 

„Okrem iných úsekov vynovíme aj cesty medzi obcami Boliarov – Bačkovík, v intraviláne Spišskej Novej Vsi, 

spojku do Letanoviec, cestu medzi Bajanmi a Lekárovcami, medzi Malým Ruskovom a Plechoticami, 
Zemplínskym Jastrabím a Cejkovom, v obci Drnava a spojku do Čučmy,“ konkretizoval riaditeľ Správy ciest 
Košického samosprávneho kraja Jozef Rauch. 

Z vlastných zdrojov vyčlenil kraj viac ako dvanásť miliónov eur, väčšinu pritom hodlá investovať do 
rekonštrukcií mostov – opravy sa dočkajú napríklad most cez rieku Laborec pri Michalovciach aj pri Vojanoch, 
most cez rieku Slaná v Brzotíne a most cez rieku Hnilec pri Gelnici. „S rekonštrukciami viacerých mostov sme 
začali už v minulom roku, dokončiť by sme ich chceli hneď, ako to počasie dovolí. Ide napríklad o most cez 
Olšavu za Olšovanmi, most za Veľkými Raškovcami či most cez rieku Ondava pri Sirníku,“ doplnil riaditeľ. 

Ďalších šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov pod hlavičkou Integrovaného regionálneho operačného 
programu. V tomto roku sú v pláne cesta od obce Spišské Vlachy po Spišskú Novú Ves, iné úseky by mali 

dokončiť až o rok. 
Objavili sa aj komplikácie 
Komunikácií, ktoré vodiči z rôznych častí kraja kritizujú, je však podľa košického župana oveľa viac. 
„Musíme dokončiť Pačanský kopec, cestu v Letanovciach, úsek Moldava – Jasov, myslíme aj na cestu pri 

Čani. Postup je však pri každej individuálny,“ povedal s dôvetkom, že vo viacerých prípadoch sa museli prerábať 
prichystané dokumentácie alebo zrušiť verejné obstarávania. 

„Napríklad v Čani nám do toho zasiahol štát, keďže chce budovať priemyselný park Haniska. Myslím si, že je 
nehospodárne zrekonštruovať cestu a o dva, tri mesiace po nej začnú pri budovaní parku jazdiť preťažené 
kamióny s kameňmi,“ poznamenal Trnka. IVA ZIGOVÁ 

Foto: 
Rastislav Trnka. Na stretnutí hovoril aj o prioritách. FOTO: J. BOBOVIČ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. NEPREHLIADNITE: KULTÚRNE AKCIE NA VÝCHODE 
[12.03.2019; Prešovské noviny; SERVIS/INZERCIA; s. 9; redakcia] 

 
 

HUMENNÉ 
Fotografie v Uliči 
HUMENNÉ. Do 29. marca pozýva Vihorlatské múzeum v Humennom spoločne s fotoklubom Reflex Humenné 

na výstavu fotografií dokumentujúcich zachované osobité prvky tradičnej architektúry na území okresu Snina. 
Výstava „Čo nám ostalo…" je od 14. februára inštalovaná v priestoroch najvýchodnejšej základnej školy na 
Slovensku - Základnej školy s materskou školou Alexandra Duchnoviča v Uliči, Ulič 137 v okrese Snina. 
(MUZEUMHUMENNE.SK) 

POPRAD 



Mojše Band 
POPRAD. V nedeľu 17. marca o 17.00 sa bude v Tatranskej galérii v Poprade konať koncert židovskej hudby 

zo Spiša v podaní klezmerovej kapely Mojše Band pod názvom Zipserim (Spišiaci). Súčasťou koncertu bude aj 
uvedenie nového CD kapely Mojše Band mapujúce židovské hudobné dedičstvo Spiša, okrem iných aj skladateľa 
Kleinbergera z Podolínca. 

Mojše band sa snaží interpretovať rôzne druhy a žánre židovskej tradície a snaží sa ju prezentovať širokej 
verejnosti. (POPRAD.SK) 

Trienále textilu 
POPRAD. Do 14. marca sa v Tatranskej galérii v Poprade bude konať už piaty ročník Medzinárodného 

trienále textilu. Trienále je medzinárodný výtvarný projekt, ktorý prezentuje súčasnú textilnú tvorbu. Svetovú 
premiéru na tejto výstave má novinka, ktorá nesie názov Virtuálny vesmír. Je to unikátna prezentácia textilných 
diel. Návštevník sa teleportuje na umeleckú planétu. Tu sa ocitá v strede umeleckých diel a stáva sa 
spolutvorcom tejto hry. Môže virtuálne vstúpiť do umeleckého diela a pohybovať sa v ňom. (POPRAD.SK) 

TREBIŠOV 
Výstava čajníkov 
TREBIŠOV. Do 12. mája bude v Andrássyho kaštieli v Trebišove výstava čajníkov zo zbierky Wilfrieda de 

Mayera. Wilfried de Mayer sa narodil v Belgicku v Antverpách. Cestovaním ako námorník sa zaujímal o kultúru 
krajín, ktoré navštívil. Na výstave si budú môcť návštevníci pozrieť nielen čajníky, ale aj čajové poháre, rôzne 
dekoračné predmety s čajovými motívmi rôznych tvarov a farieb, ktoré pochádzajú z viacerých krajín sveta, napr. 
z Číny, Taiwanu, Veľkej Británie, Belgicka, Holandska a Poľska. (TREBISOV.SK) 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Škriepky na Korze 
KSPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 15. marca o 19.00 sa v Spišskom divadle odohrá predstavenie Carla 

Gordoniho: Škriepky na Korze. Carlo Goldoni patrí rovnako ako Moliere či Shakespeare k divadelným klasikom. 
Na svojom konte má množstvo výborných komédií. Ide o komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka 
Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval. Slovenskí diváci hru možno poznajú pod názvami Škriepky v 
Chiozze alebo Čertice. Pre Spišské divadlo ju pod názvom Škriepky na korze, preložil a naštudoval režisér Peter 
Palik. V tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o 
hromadu lásky. Všetko je to okorenené ostrým talianskym temperamentom. (SPISSKANOVAVES.EU) 

Výstava: Mýtus 3 
SNINA. Do 28. mája je v kaštieli v Snine k dispozícii výstava troch autoriek - Márie Amrichovej, Dominiky 

Brečkovej a Dominiky Kačkošovej s názvom Mýtus 3. (MSKSSNINA.SK) 
[Späť na obsah] 

 
 

6. NAKA zadržala falšovateľov lístkov na MS v hokeji 
[12.03.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 8; mal, šim] 

 
 

Policajti zasahovali v Poprade a v Spišskej Novej Vsi. 
POPRAD, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Polícia v stredu (6. 3.) zasiahla proti falšovateľom lístkov na blížiace sa 

majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Pri akcii v Poprade a v Spišskej Novej Vsi zadržali aj podozrivých. Policajti 

expozitúry Bratislava národnej protizločineckej jednotky NAKA PPZ v stredu predpoludním vykonali v rámci akcie 
Macejko domové prehliadky a prehliadky iných priestorov v mestách Poprad a Spišská Nová Ves. O akcii 

informoval policajný facebook. 
Elitní policajti zasahovali v rámci trestného stíhania pre zločin podvodu v súvislosti s predajom vstupeniek na 

hokejové majstrovstvá sveta v hokeji 2019 v Bratislave a Košiciach. V rámci akcie zadržali zatiaľ dve podozrivé 
osoby. Na vopred vytlačených lístkoch nesedí koncové číslo podujatia v ľavom hornom rohu, ktoré má byť 82. 
Taktiež nesedí výpočet DPH z ceny lístka. Falošný je aj čiarový kód. „Údaje na E-ticket na vytlačenie doma sedia, 
problémom je bar code, teda čiarový kód," informuje polícia. 

„Je badateľné, že nie je úplne kvalitný a nie je v poriadku. Najlepšou prevenciou, ako predísť tomu, aby ste 
boli podvedení, je kupovať lístky len od autorizovaných predajcov." 

Skoro ráno zasahovala NAKA aj na sídlisku Východ v Spišskej Novej Vsi. V jednom bloku na Českej ulici 

zadržala mladého Novovešťana Martina P. 
Okrem bytu NAKA prehľadala aj firmu na Zimnej ulici. Zaoberá sa kopírovaním a tlačou. 
(mal, šim) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Policajti zadržali falšovateľov lístkov 
[12.03.2019; Noviny Východu; šport; s. 27; JAKUB BOBOVIČ] 



 
 

Polícia zadržala po raziách počas uplynulého týždňa dve osoby, ktoré sa pokúšali falšovať lístky na hokejové 
majstrovstvá sveta. 

VÝCHOD. Policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zasahujú v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

V súvislosti s falšovaním lístkov na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Bratislave a Košiciach zatiaľ 
zadržali dve podozrivé osoby. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. 

„Policajti expozitúry Bratislava národnej protizločineckej jednotky NAKA PPZ v súčasnej dobe vykonávajú v 
rámci akcie „Macejko“ domové prehliadky a prehliadky iných priestorov v mestách Poprad a Spišská Nová Ves,“ 

ozrejmila. 
Akcia podľa slov polície prebieha v rámci trestného stíhania pre zločin podvodu v súvislosti s predajom 

vstupeniek na blížiace sa hokejové majstrovstvá. Lístky kupujte iba u autorizovaných predajcov Polícia zverejnila 
aj fotografie falošných lístkov. Podľa jej vyjadrenia je možné falošné vopred vytlačené lístky identifikovať pri 
vizuálnom pohľade a to tak, že nesedí koncové číslo podujatia v ľavom hornom rohu, ktoré má byť 82. Taktiež 
nesedí výpočet DPH z ceny lístka. Samotný bar kód je tiež falošný, čo je už ale nemožné letmým pohľadom 
overiť. 

E-ticket na vytlačenie doma – tu faktografické údaje sedia, problémom je bar code. Je badateľné, že nie je 
úplne „kvalitný“ a nie je v poriadku. Podľa polície je najlepšou prevenciou, ako predísť tomu, aby ste boli 
podvedení, kupovať lístky len od autorizovaných predajcov. 

JAKUB BOBOVIČ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. ŽELEZNICE: NA TRATE SME NEZABUDLI 
[12.03.2019; Noviny Východu; TÉMA: ŽELEZNIČNÉ TRATE; s. 3; JB] 

 
 

O vyjadrenie sme požiadali aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), stanovisko poskytol hovorca Michal 
Lukáč. 

Nejde o zabudnuté železničné trate na východnom Slovensku, ich stav a prevádzkové využitie zodpovedá 
požiadavkám na dopravné výkony v nákladnej a osobnej doprave v predchádzajúcich rokoch. 

Trať 166 Plešivec – Slavošovce – Nákladná doprava sa prevádzkuje bez obmedzení, pre zavedenie osobnej 
dopravy nie sú potrebné väčšie opravné a rekonštrukčné práce. 

Trať 167 Dobšiná – Rožňava – Nákladná doprava sa prevádzkuje s obmedzeniami, v traťovom úseku je 
niekoľko prechodných obmedzení traťových rýchlosti. Je potrebná rekonštrukcia koľaje v úseku Rožňava – 
Betliar, v úseku Vlachovo – Dobšiná, v úseku Rožňava – Betliar a rekonštrukcia staničnej koľaje č.1 v ŽST Nižná 
Slaná. 

Trať 168 Moldava nad Bodvou – Medzev – Nákladná doprava sa prevádzkuje bez obmedzení, pre spustenie 
osobnej dopravy je potrebná rekonštrukcia nástupíšť v dopravniach Jasov, Počkaj, Medzev. V dopravni Medzev 
je potrebná výmena drevených výhybkových podvalov. 

Trať 186 Spišská Nová Ves – Levoča – Trať je v súčasnosti prevádzkyschopná pre osobnú dopravu bez 

akýchkoľvek obmedzení. Osobná doprava sa tam príležitostne zabezpečuje. V ŽST Levoča je potrebné vykonať 
ojedinelú výmenu výhybkových podvalov a rekonštrukciu nástupíšť. Pre osobnú dopravu je potrebná obnova 
zrušených zastávok – Harichovce, Levočské Lúky a rekonštrukcia ich nástupíšť. 

Trať 192 Trebišov – Vranov nad Topľou – Trať je v súčasnosti prevádzkyschopná pre nákladnú dopravu, pre 
zavedenie osobnej dopravy sú tam isté obmedzenia z hľadiska plynulosti železničnej dopravy. 

Trať 195 Bánovce nad Ondavou – Veľké Kapušany – Na trati sa v súčasnosti pripravuje zavedenie osobnej 
dopravy od zmeny GVD dňa 9. 6. 2019, čo si však vyžaduje rozsiahle opravné práce na odstránenie trvalých a 
prechodných obmedzení traťovej rýchlosti a opravu nástupíšť v dopravniach. Rozsah opravných a 
rekonštrukčných prác na jednotlivých tratiach pred zavedením osobnej dopravy bude presnejšie špecifikovaný na 
základe vykonania miestnych šetrení a stanovených priorít pre zavedenie osobnej dopravy. 

(JB) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Silný vietor spôsobil masívne výpadky elektriny 
[12.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; sita] 

 
 

VSD evidovala včera ráno takmer 8 900 odberných miest bez „šťavy“. 



KOŠICE, PREŠOV. Následkom silného vetra, ktorý v noci potrápil východ Slovenska, ostalo v pondelkových 
ranných hodinách takmer 8 900 odberných miest bez elektrickej energie. Hasiči zasahovali najmä v Prešovskom 
kraji. Ako informovala Andrea Forbergerová z Východoslovenskej distribučnej (VSD), výpadky elektrickej energie 
nastali už cez víkend. Po silnom vetre ostalo v nedeľu dopoludnia bez elektrickej energie takmer 2 200 odberných 
miest. „Napriek tomu, že v nedeľu sa postupne darilo obnoviť distribúciu elektriny do takmer všetkých odberných 
miest, situácia sa začala vplyvom vetra opäť komplikovať. Najviac výpadkov spôsobil opäť silný vietor, a to medzi 
3.00 a 5.00 hod. v pondelok nadránom,“ informovala Forbergerová. 

Takmer 9-tisíc odberných miest bez elektriny 
Najviac boli zasiahnuté lokality Poprad, Kežmarok, Svit, Ždiar, Podspády, Javorina, Veľká Franková, Osturňa, 

Matiašovce, Havka, Malý Slavkov, Rakúsy, Hnilec, Spišská Belá, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Orkucany a 
Sabinov. VSD evidovala v pondelok k 8.00 hod. ráno nezásobených elektrinou takmer 8 900 odberných miest 
prevažne v spomínaných lokalitách. „Silný vietor strhol stromy na elektrické vedenie, tie potrhali vodiče, dokonca 
zapríčinili poškodenie stĺpov. Tiež sú zlomené izolátory a pokrivené konzoly. Kolegovia okamžite vyrazili do 
terénu a usilujú sa o najskoršie možné obnovenie distribúcie elektriny,“ dodala Forbergerová. 

Hasiči sa nezastavili 
V Prešovskom kraji zaznamenali hasiči v súvislosti so silným vetrom 28 výjazdov. Najviac ich bolo v okolí 

Popradu a Vysokých Tatier, kde zasahovali osemkrát. V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa zaznamenali päť 
výjazdov. Trikrát zasahovali v okresoch Prešov a Sabinov a po dva výjazdy v Bardejove, ako aj v obvode okresov 
Svidník a Stropkov. „Išlo o odstránenie spadnutých stromov a odtrhnutých častí striech. Zasahovalo 99 
príslušníkov a bolo nasadených 33 kusov hasičskej techniky,“ informoval operačný dôstojník Krajského 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. Požiare pre vypaľovanie trávy 

Pokojnejšia situácia bola v Košickom kraji, kde zasahovali pri spadnutých stromoch hasiči iba trikrát. 
Konkrétne v Gelnici, Mníšku nad Hnilcom a Sobranciach. Spadnuté elektrické vedenie odstraňovali v obci 
Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Ako však upozornil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru, počas víkendu absolvovali hasiči vyše 60 výjazdov k požiarom spôsobeným vypaľovaním 
trávy. „Väčšinou išlo o požiare v okolí rómskych osád,“ dodal operačný dôstojník. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. ONLINE: MŠK Žilina - MFK Skalica 
[12.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/387427/online-msk-zilina-mfk-skalica/ 

 
 

O postup medzi najlepšiu štvrtku v Slovnaft Cupe sa pobije aj fortunaligová Žilina so Skalicou. Favorit je jasný, 
ale prekvapiť chce aj druholigista. Sledujte súboj ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
12.03.2019|17:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|7. kolo 
MŠK Žilina 
0 : 0(-:-)začiatok 17:00 
MFK Skalica 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Na programe dnes máme zaujímavé štvrťfinále Slovenského pohára, v ktorom sa stretnú MŠK Žilina a MFK 

Skalica. 
ŽILINA hrá najvyššiu slovenskú súťaž, v ktorej sa po základnej časti umiestnila na 2. mieste za vedúcim 

Slovanom Bratislava. V Slovnaft Cupe si postupne poradila so Slovenskými Ďarmotami (7:0), Krásnom nad 
Kysucou (6:0), Prešovom (2:1) a so Sereďou (3:1). 

Do cesty sa jej postaví druholigová SKALICA, tento tím figuruje na tretej priečke, na L. Mikuláš stráca dva 
body, na vedúce Pohronie päť. Skaličania postupne zdolali Pezinok (5:1), Rusovce (2:1), Ružomberok (4:1) a 
Trenčín (2:1). 

Papierovým favoritom je tím zo Žiliny, Skalica však dokázala vyradiť už dva fortunaligové tímy, podarí sa jej to 
aj do tretice a my sa dočkáme prekvapenia? Uvidíme dnes od 17:00. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MFK Skalica Skalica 
3 : 2 8.3.2017 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 0 6.5.2016 
MFK Skalica Skalica 

https://sport.aktuality.sk/c/387427/online-msk-zilina-mfk-skalica/


MFK Skalica Skalica 
1 : 0 26.2.2016 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 19.9.2015 
MFK Skalica Skalica 
Posledné zápasy MŠK Žilina 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 2 9.3.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 2.3.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 1 23.2.2019 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 1 16.2.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 9.2.2019 
Vysočina Jihlava Jihlava 
Wisla Krakov Krakov 
1 : 0 2.2.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
5 : 2 8.12.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 1.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
0 : 2 10.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 3.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 27.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 2 23.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 20.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 6.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 29.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
5 : 0 22.9.2018 
FK Senica Senica 
TJ Tatran Krásno Nad Kysucou Krásno Nad Kys. 
0 : 6 18.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 15.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 



MŠK Žilina Žilina 
0 : 1 1.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 25.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 1 21.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Slovenske Ďarmoty Ďarmoty 
0 : 7 8.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 28.7.2018 
FC Nitra Nitra 
Rijeka Rijeka 
5 : 0 5.7.2018 
MŠK Žilina Žilina 
Poltava Poltava 
1 : 0 28.6.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
5 : 0 23.5.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 19.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 22.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 14.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 2 7.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 3.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Spartak Trnava Trnava 



0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
TJ Iskra Borčice Borčice 
0 : 2 14.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 11.3.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 3.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
6 : 0 24.2.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 18.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 4 10.2.2018 
FK Poprad Poprad 
Lokomotiv Astana Astana 
0 : 1 29.1.2018 
MŠK Žilina Žilina 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Skalica 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 0 16.2.2019 
FC Zbrojovka Brno Brno 
Líšeň Líšeň 
1 : 3 13.2.2019 
MFK Skalica Skalica 
FC Petržalka Petržalka 
2 : 1 2.2.2019 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.1.2019 
Kroměříž Kroměříž 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 16.1.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Skalica Skalica 
1 : 1 9.11.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 1 3.11.2018 
MFK Skalica Skalica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
4 : 0 27.10.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 24.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.10.2018 
FC Petržalka Petržalka 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 14.10.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 6.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 



Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 30.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Rusovce Rusovce 
1 : 2 26.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 2 22.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 1 15.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 8.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
3 : 1 1.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
5 : 1 24.8.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 11.8.2018 
FK Poprad Poprad 
PSČ Pezinok Pezinok 
1 : 5 7.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 4.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 28.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 21.7.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 14.7.2018 
Opava Opava 
FC Zbrojovka Brno Brno 
2 : 2 7.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
Fr.Místek Fr.Místek 
0 : 2 30.6.2018 
MFK Skalica Skalica 
FK Senica Senica 
1 : 0 26.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 22.5.2018 
FK Senica Senica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.5.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 
1 : 2 13.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 5.5.2018 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 28.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 



4 : 0 24.4.2018 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 2 20.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 14.4.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 1 11.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 31.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 28.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 2 16.3.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Opava Opava 
1 : 0 24.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
Kroměříž Kroměříž 
1 : 6 17.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
FC Petržalka Petržalka 
0 : 1 3.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 31.1.2018 
Fr.Místek Fr.Místek 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.1.2018 
Pardubice Pardubice 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
MŠK Žilina Žilina 
17:00 
12.03.2019 
MFK Skalica Skalica 
1.26 6.05 8.45 
FK Senica Senica 
19:00 
12.03.2019 
FC Nitra Nitra 
2.51 3.20 2.50 
FC VSS Košice Košice 
15:00 
13.03.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
4.00 3.90 1.65 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
17:00 
13.03.2019 



FK Poprad Poprad 
1.55 4.00 4.65 
Celý program Slovenský pohár >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Registruj_sa_bonus1000_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú turné 
[11.03.2019; teraz.sk; Školský servis; 15:14; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/richard-muller-michael-kocab-a-ondre/47893-clanok.html 

 
 

Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa spolu predstavia na turné Šansóny a iné 
piesne. Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. 

Prvou zastávkou na turné bude Liptovský Mikuláš (23. 9.), ďalšími budú Ružomberok, Martin, Rožňava, 
Lučenec, Banská Bystrica, Senica, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Prievidza, Topoľčany, Žilina, 
Trenčín, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Michalovce, záverečný koncert uvedie 8. decembra v Košiciach. 

“S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa. Úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu V penzionu svět, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli. Pridáme aj nejaké overené songy, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, 
znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch. Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, 
pracujeme a dolaďujeme ich, Vždy som zvedavý, ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, 
že aj tentoraz to bude tak,” povedal pre médiá Müller. 

Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke 
spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku. 

“Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som počul, koľko 
tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažova l 
ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to 
zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život 
napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v cizím pokoji alebo 
V penziónu svět. Uvidíme,” dodal Kocáb. 

“S Richardom sa poznáme alebo skôr nepoznáme dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej 
popkultúry. Ja som skladateľ, nie performer, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,” doplnil Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 

“Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania alebo, lepšie povedané, nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne 
koncertovať po 35 rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada. Ja si nesmierne vážim, že mám túto 
možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,” uzavrel Müller. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. R. Müller, M. Kocáb a O. Soukup pripravujú spoločné turné 
[11.03.2019; dobrenoviny.sk; 11:32; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/157493/r-m-ller-m-kocab-a-o-soukup-pripravuju-spolocne-turne 

 
 

oncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 

Na archívnej snímke Richard Müller. — Foto: TASR - František Iván 
Bratislava 11. marca (TASR) - Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa spolu predstavia na turné Šansóny a iné 
piesne. Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/richard-muller-michael-kocab-a-ondre/47893-clanok.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/157493/r-m-ller-m-kocab-a-o-soukup-pripravuju-spolocne-turne


Prvou zastávkou na turné bude Liptovský Mikuláš (23. 9.), ďalšími budú Ružomberok, Martin, Rožňava, 
Lučenec, Banská Bystrica, Senica, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Prievidza, Topoľčany, Žilina, 
Trenčín, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Michalovce, záverečný koncert uvedie 8. decembra v Košiciach. 

“S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa. Úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu V penzionu svět, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli. Pridáme aj nejaké overené songy, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, 
znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch. Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, 
pracujeme a dolaďujeme ich, Vždy som zvedavý, ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, 
že aj tentoraz to bude tak,” povedal pre médiá Müller. 

Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke 
spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku. 

“Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som počul, koľko 
tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažoval 
ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to 
zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život 
napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v cizím pokoji alebo 
V penziónu svět. Uvidíme,” dodal Kocáb. 

“S Richardom sa poznáme alebo skôr nepoznáme dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločne j 
popkultúry. Ja som skladateľ, nie performer, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,” doplnil Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 

“Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania alebo, lepšie povedané, nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne 
koncertovať po 35 rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada. Ja si nesmierne vážim, že mám túto 
možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,” uzavrel Müller. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Florbalové play off bez Žiliny, Nižná si za súpera vybrala ŠK Lido 
[11.03.2019; dobrenoviny.sk; 10:04; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/157483/florbalove-play-off-bez-ziliny-nizna-si-za-supera-vybrala-sk-lido 

 
 

Žilinské “kobylky” zaostali v konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR Henrich Mišovič 
Bratislava 11. marca (TASR) - Záverečné 22. kolo základnej časti florbalovej extraligy mužov vyriešilo 

posledné tajničky. Do prvej osmičky sa aj napriek veľkej snahe neprebojovali hráči Grasshoppersu Žilina, ktorí 
doma podľahli bratislavskému Lidu 3:4. Ani víťazstvo by im však nepomohlo k postupu do play off, pretože ich 
dvaja konkurenti 1. FBC Florbal Trenčín a AS Trenčín cez víkend nezaváhali. 

Žilinské “kobylky” zaostali v konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body. “Prehra s Lidom nás 
mrzí, aj keď to bol vyrovnaný zápas. Úvod bol poznačený naším neuznaným gólom z trestného strieľania za 
vymyslený priestupok a vzápätí sme hneď inkasovali. Keďže som si to pozrel aj na videu, tak môžem konštatovať, 
že sme boli poškodeným tímom,” povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hrajúci tréner a 
kapitán Žiliny Marián Galovič. “Každopádne ani náš výkon nebol optimálny. Za stavu 1:2 sme nevyužili nejaké 
šance, ani presilovku a po našej zbytočnej strate lopty sme inkasovali z protiútoku a následne z trestného 
strieľania. V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu a znížili na 3:4. Potom znova po faule na nášho hráča, kde 
malo nasledovať vylúčenie súpera, ktoré nebolo odpískané, náš hráč Rišo Francl si neudržal nervy na uzde a 
”schytal" červenú kartu. Takže namiesto pokračovania nášho tlaku sme sa museli brániť. Úplné zlyhanie, ktoré sa 
u neho opakuje, bohužiaľ, pravidelne. Oslabenie sme síce ustáli, ale v hre 6 na 5 sme takmer nestrieľali, takže sa 
sezóna pre nás skončila. Som sklamaný, ale taký je šport. Mali sme získať potrebné body v iných zápasoch." 

Obhajcovia titulu zo Záhorskej Bystrice odohrali v hlavnom meste vyrovnaný duel proti košickému Florku a o 
svojom víťazstve 9:8 rozhodli až gólom v predĺžení. To im však zaručilo konečné druhé miesto za už dávnejšie 
istým víťazom základnej časti Nižnou. Oravčania uspeli v Bratislave nad Snipers v pomere 7:5. Vypadávajúci 
bratislavský Hurikán sa rozlúčil s extraligou prehrou v Košiciach s ATU 2:7. 

Po skončení základnej časti sa uskutočnil telefonický výber súperov do štvrťfinále play off. Ako prví si vyberali 
víťazi základnej časti z Nižnej, ktorí si zvolili za súpera piatym tím tabuľky ŠK Lido. “Dôvodom je skutočnosť, že 
nám proti tomuto družstvu vyšli oba zápasy v základnej časti. Hrali sme s nimi bez akýchkoľvek komplikácií. 
Navyše všetkých hráčov dobre poznáme a tak sa na nich vieme dokonale pripraviť,” uviedol kapitán Nižnej 
Tomáš Reguly. “Túto voľbu sme očakávali a budú to kvalitné zápasy s určitou dávkou rivality, pretože s chlapcami 
z Nižnej sa dlhé roky dobre poznáme. Už niekoľko zápasov pred koncom základnej časti sme sa začali na Nižnú 

https://www.dobrenoviny.sk/c/157483/florbalove-play-off-bez-ziliny-nizna-si-za-supera-vybrala-sk-lido


pripravovať a počas nasledujúceho týždňa už len doladíme nejaké detaily a môže sa začať. Ideme sa športovo 
odhodlane pobiť o postup do semifinále,” zavelil do boja Daniel Dobrovodský z ŠK Lido. 

Ako druhí vyberali zástupcovia Tsunami Záhorskej Bystrice, úradujúci majster sa vo štvrťfinále stretne so 
Snipers Bratislava. “Chceli sme hrať štvrťfinále s bratislavským tímom, ale keďže nám Nižná zobrala Lido, tak 
sme zvolili Snipers. Samozrejme, že očakávame, že cez toto družstvo postúpime ďalej,” povedal tréner Tsunami 
Ján Purc. Tretí tím po základnej časti ATU Košice si zvolil za súpera 1. FBC Trenčín, štvrtou dvojicou bude FK 
Florko Košice - FBK AS Trenčín. 

Prvé štvrťfinálové zápasy sú na programe v sobotu 16. marca. Série play off sa hrajú na tri víťazné stretnutia. 
Extraliga mužov - 22. kolo: 
Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 9:8 pp (4:0, 3:5, 1:3 - 1:0) 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – ŠK Lido Prírodovedec 3:4 (0:2, 1:2, 2:0) 
FaBK ATU Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBK AS Trenčín 7:11 (0:4, 1:6, 6:1) 

1. FBC Florbal Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 12:2 (6:1, 5:1, 1:0) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – TJ A-FbO Nižná 5:7 (1:4, 4:1, 0:2) 
Konečná tabuľka po základnej časti: 
1. TJ A - FbO Nižná 22 16 2 1 3 209:119 53* 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 22 15 1 1 5 155:103 48* 
3. FaBK ATU Košice 22 15 0 2 5 156:121 47* 
4. FK Florko Košice 22 14 1 2 5 158:116 46* 
5. ŠK Lido Prírodovedec 22 13 2 0 7 137:118 43* 
6. Fat Pipe Snipers Bratislava 22 11 2 0 9 150:148 37* 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 22 9 2 3 8 152:128 34* 
8. Florbalový klub AS Trenčín 22 10 1 1 10 131:127 33* 
—————————————————————- 
9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 22 8 2 1 11 137:140 29 
10. FBC Mikuláš Prešov 22 4 0 2 16 99:171 14 
—————————————————————- 
11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 22 2 0 2 18 126:215 8** 

—————————————————————- 
12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 22 0 2 0 20 84:188 4*** 
*-postup do play off 
**-účasť v baráži 
***-zostup z najvyššej súťaže do 1. ligy mužov 
Dvojice štvrťfinále play off: 
TJ A - FbO Nižná - ŠK Lido Prírodovedec 
Tsunami Záhorská Bystrica - Fat Pipe Snipers Bratislava 
FK Florko Košice - Florbalový klub AS Trenčín 
FaBK ATU Košice - 1. FBC Florbal Trenčín 
× 
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14. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú spoločné 

šansónové turné 
[11.03.2019; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; PR článok] 

 
https://www.topky.sk/cl/1000991/1778309/Richard-Muller–Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-
spolocne-sansonove-turne 

 
 

Tak toto bude naozaj výnimočné! Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 
spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup fanúšikom zahrajú a zaspievajú „Šansóny a iné 
piesne“. Program jesenného turné s týmto názvom síce ešte len tvoria, no už teraz vedia, že významnú časť 
repertoáru budú tvoriť piesne z albumu „V penziónu svět“. Nenechajte si ujsť túto hudobnú lahôdku. Turné sa 
začína 23.9.2019 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa síce poznajú už desaťročia, no na spoločné turné sa 
vyberú prvýkrát. Okrem známych šansónov zaznejú v programe aj menej hrávané piesne z diskografie Richarda 
Müllera a Michaela Kocába, ako aj overené hity v jedinečných aranžmánoch sprievodnej hudobnej skupiny. 

Zdroj: PR článok 
„S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 

Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa, a úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu „V penzionu svět“, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli, ale pridáme aj nejaké overené „odpalováky“, ktoré ľudia majú radi. Ako 

https://www.topky.sk/cl/1000991/1778309/Richard-Muller--Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-spolocne-sansonove-turne
https://www.topky.sk/cl/1000991/1778309/Richard-Muller--Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-spolocne-sansonove-turne


každý rok, znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch… Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú 
overenými hitmi, pracujeme, dolaďujeme ich, a vždy som zvedavý ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s 
nadšením, verím, že aj tentokrát to bude tak,“ povedal Richard Müller. 

Michael Kocáb aj Ondřej Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa 
ponuke spoločného turné s Richardom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a 
Slovensku. 

„Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som, naozaj veľmi zaneprázdnený, a keď som počul, koľko 
tých koncertov bude… Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však 
nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho strašne uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú 
veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja 
som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame „S cizí ženou v 
cizím pokoji“, alebo „V penziónu svět“. Uvidíme,“ dodal Michael Kocáb. 

Zdroj: PR článok 
„S Richardom sa poznáme – alebo skôr nepoznáme – dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 

mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej pop-
kultúry. Ja som skladateľ, nie „performer“, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,“ doplnil Ondřej Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček, s tematicky 
nosným albumom „V penziónu svět“, na ktorom v roku 1988 excelovali okrem iných interpretov aj Richard Müller 
a Michael Kocáb. 

„Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania, alebo lepšie povedané nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále, prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. 
Aktívne koncertovať po 35-tich rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada, a ja si nesmierne vážim, že 
mám túto možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,“ uzavrel Richard Müller. 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup štartujú turné už 23.9.2019 v Liptovskom Mikuláši. Lístky sa 
dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk 

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup 
Šansóny a iné piesne 
23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry 
24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku 
25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár 
27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores 
28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo 
29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na Štiavničkách 
7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko 
8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn 
9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO 
11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň 
12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestská športová hala 
13.10. 2019 BRATISLAVA - Hant Aréna 
18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena 
19.11. 2019 TOPOĽČANY - Mestské kultúrne stredisko 
20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia 
23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov 
24.11. 2019 TRENČÍN - Mestská športová hala 
2.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala 
3.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry 
4.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Športová hala 

7.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko 
8.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón 
-Reklamná správa- 
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15. Florbalové play off bez Žiliny, Nižná si za súpera vybrala ŠK Lido 
[11.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/florbal-play-off-bez-zilinskych/382975-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič 
Žilinské “kobylky” zaostali v konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Záverečné 22. kolo základnej časti florbalovej extraligy mužov vyriešilo 

posledné tajničky. Do prvej osmičky sa aj napriek veľkej snahe neprebojovali hráči Grasshoppersu Žilina, ktorí 
doma podľahli bratislavskému Lidu 3:4. Ani víťazstvo by im však nepomohlo k postupu do play off, pretože ich 

http://www.teraz.sk/sport/florbal-play-off-bez-zilinskych/382975-clanok.html


dvaja konkurenti 1. FBC Florbal Trenčín a AS Trenčín cez víkend nezaváhali. Žilinské “kobylky” zaostali v 
konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body. “Prehra s Lidom nás mrzí, aj keď to bol vyrovnaný 
zápas. Úvod bol poznačený naším neuznaným gólom z trestného strieľania za vymyslený priestupok a vzápätí 
sme hneď inkasovali. Keďže som si to pozrel aj na videu, tak môžem konštatovať, že sme boli poškodeným 
tímom,” povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hrajúci tréner a kapitán Žiliny Marián 
Galovič. “Každopádne ani náš výkon nebol optimálny. Za stavu 1:2 sme nevyužili nejaké šance, ani presilovku a 
po našej zbytočnej strate lopty sme inkasovali z protiútoku a následne z trestného strieľania. V tretej tretine sme 
sa vrátili do zápasu a znížili na 3:4. Potom znova po faule na nášho hráča, kde malo nasledovať vylúčenie 
súpera, ktoré nebolo odpískané, náš hráč Rišo Francl si neudržal nervy na uzde a ”schytal" červenú kartu. Takže 
namiesto pokračovania nášho tlaku sme sa museli brániť. Úplné zlyhanie, ktoré sa u neho opakuje, bohužiaľ, 
pravidelne. Oslabenie sme síce ustáli, ale v hre 6 na 5 sme takmer nestrieľali, takže sa sezóna pre nás skončila. 
Som sklamaný, ale taký je šport. Mali sme získať potrebné body v iných zápasoch." Obhajcovia titulu zo 
Záhorskej Bystrice odohrali v hlavnom meste vyrovnaný duel proti košickému Florku a o svojom víťazstve 9:8 
rozhodli až gólom v predĺžení. To im však zaručilo konečné druhé miesto za už dávnejšie istým víťazom základnej 
časti Nižnou. Oravčania uspeli v Bratislave nad Snipers v pomere 7:5. Vypadávajúci bratislavský Hurikán sa 
rozlúčil s extraligou prehrou v Košiciach s ATU 2:7. Po skončení základnej časti sa uskutočnil telefonický výber 
súperov do štvrťfinále play off. Ako prví si vyberali víťazi základnej časti z Nižnej, ktorí si zvolili za súpera piatym 
tím tabuľky ŠK Lido. “Dôvodom je skutočnosť, že nám proti tomuto družstvu vyšli oba zápasy v základnej časti. 
Hrali sme s nimi bez akýchkoľvek komplikácií. Navyše všetkých hráčov dobre poznáme a tak sa na nich vieme 
dokonale pripraviť,” uviedol kapitán Nižnej Tomáš Reguly. “Túto voľbu sme očakávali a budú to kvalitné zápasy s 
určitou dávkou rivality, pretože s chlapcami z Nižnej sa dlhé roky dobre poznáme. Už niekoľko zápasov pred 
koncom základnej časti sme sa začali na Nižnú pripravovať a počas nasledujúceho týždňa už len doladíme 
nejaké detaily a môže sa začať. Ideme sa športovo odhodlane pobiť o postup do semifinále,” zavelil do boja 
Daniel Dobrovodský z ŠK Lido. Ako druhí vyberali zástupcovia Tsunami Záhorskej Bystrice, úradujúci majster sa 
vo štvrťfinále stretne so Snipers Bratislava. “Chceli sme hrať štvrťfinále s bratislavským tímom, ale keďže nám 
Nižná zobrala Lido, tak sme zvolili Snipers. Samozrejme, že očakávame, že cez toto družstvo postúpime ďalej,” 
povedal tréner Tsunami Ján Purc. Tretí tím po základnej časti ATU Košice si zvolil za súpera 1. FBC Trenčín, 
štvrtou dvojicou bude FK Florko Košice - FBK AS Trenčín. Prvé štvrťfinálové zápasy sú na programe v sobotu 16. 
marca. Série play off sa hrajú na tri víťazné stretnutia. Extraliga mužov - 22. kolo: Tsunami Záhorská Bystrica – 
FK Florko Košice 9:8 pp (4:0, 3:5, 1:3 - 1:0) FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – ŠK Lido Prírodovedec 3:4 (0:2, 
1:2, 2:0) FaBK ATU Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) FbC Young Arrows 
Spišská Nová Ves – FBK AS Trenčín 7:11 (0:4, 1:6, 6:1) 1. FBC Florbal Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 12:2 

(6:1, 5:1, 1:0) Fat Pipe Snipers Bratislava – TJ A-FbO Nižná 5:7 (1:4, 4:1, 0:2) Konečná tabuľka po základnej 
časti: 1. TJ A - FbO Nižná 22 16 2 1 3 209:119 53* 2. Tsunami Záhorská Bystrica 22 15 1 1 5 155:103 48* 3. 
FaBK ATU Košice 22 15 0 2 5 156:121 47* 4. FK Florko Košice 22 14 1 2 5 158:116 46* 5. ŠK Lido Prírodovedec 
22 13 2 0 7 137:118 43* 6. Fat Pipe Snipers Bratislava 22 11 2 0 9 150:148 37* 7. 1. FBC Florbal Trenčín 22 9 2 
3 8 152:128 34* 8. Florbalový klub AS Trenčín 22 10 1 1 10 131:127 33* ——————————————————
———- 9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 22 8 2 1 11 137:140 29 10. FBC Mikuláš Prešov 22 4 0 2 16 
99:171 14 —————————————————————- 11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 22 2 0 2 

18 126:215 8** —————————————————————- 12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 22 0 2 0 20 
84:188 4*** *-postup do play off **-účasť v baráži ***-zostup z najvyššej súťaže do 1. ligy mužov Dvojice 
štvrťfinále play off: TJ A - FbO Nižná - ŠK Lido Prírodovedec Tsunami Záhorská Bystrica - Fat Pipe Snipers 
Bratislava FK Florko Košice - Florbalový klub AS Trenčín FaBK ATU Košice - 1. FBC Florbal Trenčín 
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16. Florbalové play off bez Žiliny, Nižná si za súpera vybrala ŠK Lido 
[11.03.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/florbalove-play-off-bez-ziliny-nizna-si-za-supera-vybrala-sk-lido-cl660173.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Záverečné 22. kolo základnej časti florbalovej extraligy mužov vyriešilo 

posledné tajničky. Do prvej osmičky sa aj napriek veľkej snahe neprebojovali hráči Grasshoppersu Žilina, ktorí 
doma podľahli bratislavskému Lidu 3:4. Ani víťazstvo by im však nepomohlo k postupu do play off, pretože ich 
dvaja konkurenti 1. FBC Florbal Trenčín a AS Trenčín cez víkend nezaváhali. 

Žilinské “kobylky” zaostali v konečnom zúčtovaní za ôsmym AS Trenčín o štyri body. “Prehra s Lidom nás 
mrzí, aj keď to bol vyrovnaný zápas. Úvod bol poznačený naším neuznaným gólom z trestného strieľania za 
vymyslený priestupok a vzápätí sme hneď inkasovali. Keďže som si to pozrel aj na videu, tak môžem konštatovať, 
že sme boli poškodeným tímom,” povedal pre oficiálny web Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hrajúci tréner a 
kapitán Žiliny Marián Galovič. “Každopádne ani náš výkon nebol optimálny. Za stavu 1:2 sme nevyužili nejaké 
šance, ani presilovku a po našej zbytočnej strate lopty sme inkasovali z protiútoku a následne z trestného 
strieľania. V tretej tretine sme sa vrátili do zápasu a znížili na 3:4. Potom znova po faule na nášho hráča, kde 

https://www.24hod.sk/florbalove-play-off-bez-ziliny-nizna-si-za-supera-vybrala-sk-lido-cl660173.html


malo nasledovať vylúčenie súpera, ktoré nebolo odpískané, náš hráč Rišo Francl si neudržal nervy na uzde a 
”schytal" červenú kartu. Takže namiesto pokračovania nášho tlaku sme sa museli brániť. Úplné zlyhanie, ktoré sa 
u neho opakuje, bohužiaľ, pravidelne. Oslabenie sme síce ustáli, ale v hre 6 na 5 sme takmer nestrieľali, takže sa 
sezóna pre nás skončila. Som sklamaný, ale taký je šport. Mali sme získať potrebné body v iných zápasoch." 

Obhajcovia titulu zo Záhorskej Bystrice odohrali v hlavnom meste vyrovnaný duel proti košickému Florku a o 
svojom víťazstve 9:8 rozhodli až gólom v predĺžení. To im však zaručilo konečné druhé miesto za už dávnejšie 
istým víťazom základnej časti Nižnou. Oravčania uspeli v Bratislave nad Snipers v pomere 7:5. Vypadávajúci 
bratislavský Hurikán sa rozlúčil s extraligou prehrou v Košiciach s ATU 2:7. 

Po skončení základnej časti sa uskutočnil telefonický výber súperov do štvrťfinále play off. Ako prví si vyberali 
víťazi základnej časti z Nižnej, ktorí si zvolili za súpera piatym tím tabuľky ŠK Lido. “Dôvodom je skutočnosť, že 
nám proti tomuto družstvu vyšli oba zápasy v základnej časti. Hrali sme s nimi bez akýchkoľvek komplikácií. 
Navyše všetkých hráčov dobre poznáme a tak sa na nich vieme dokonale pripraviť,” uviedol kapitán Nižnej 
Tomáš Reguly. “Túto voľbu sme očakávali a budú to kvalitné zápasy s určitou dávkou rivality, pretože s chlapcami 
z Nižnej sa dlhé roky dobre poznáme. Už niekoľko zápasov pred koncom základnej časti sme sa začali na Nižnú 
pripravovať a počas nasledujúceho týždňa už len doladíme nejaké detaily a môže sa začať. Ideme sa športovo 
odhodlane pobiť o postup do semifinále,” zavelil do boja Daniel Dobrovodský z ŠK Lido. 

Ako druhí vyberali zástupcovia Tsunami Záhorskej Bystrice, úradujúci majster sa vo štvrťfinále stretne so 
Snipers Bratislava. “Chceli sme hrať štvrťfinále s bratislavským tímom, ale keďže nám Nižná zobrala Lido, tak 
sme zvolili Snipers. Samozrejme, že očakávame, že cez toto družstvo postúpime ďalej,” povedal tréner Tsunami 
Ján Purc. Tretí tím po základnej časti ATU Košice si zvolil za súpera 1. FBC Trenčín, štvrtou dvojicou bude FK 
Florko Košice - FBK AS Trenčín. 

Prvé štvrťfinálové zápasy sú na programe v sobotu 16. marca. Série play off sa hrajú na tri víťazné stretnutia. 
Extraliga mužov - 22. kolo: 
Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 9:8 pp (4:0, 3:5, 1:3 - 1:0) 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – ŠK Lido Prírodovedec 3:4 (0:2, 1:2, 2:0) 
FaBK ATU Košice – iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 7:2 (1:1, 3:1, 3:0) 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – FBK AS Trenčín 7:11 (0:4, 1:6, 6:1) 

1. FBC Florbal Trenčín – FBC Mikuláš Prešov 12:2 (6:1, 5:1, 1:0) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – TJ A-FbO Nižná 5:7 (1:4, 4:1, 0:2) 
Konečná tabuľka po základnej časti: 
1. TJ A - FbO Nižná 22 16 2 1 3 209:119 53* 
2. Tsunami Záhorská Bystrica 22 15 1 1 5 155:103 48* 
3. FaBK ATU Košice 22 15 0 2 5 156:121 47* 
4. FK Florko Košice 22 14 1 2 5 158:116 46* 
5. ŠK Lido Prírodovedec 22 13 2 0 7 137:118 43* 
6. Fat Pipe Snipers Bratislava 22 11 2 0 9 150:148 37* 
7. 1. FBC Florbal Trenčín 22 9 2 3 8 152:128 34* 
8. Florbalový klub AS Trenčín 22 10 1 1 10 131:127 33* 
—————————————————————- 
9. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 22 8 2 1 11 137:140 29 
10. FBC Mikuláš Prešov 22 4 0 2 16 99:171 14 
—————————————————————- 
11. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 22 2 0 2 18 126:215 8** 

—————————————————————- 
12. iClinic VŠK PdF UK Hurikán 22 0 2 0 20 84:188 4*** 
*-postup do play off 
**-účasť v baráži 
***-zostup z najvyššej súťaže do 1. ligy mužov 
Dvojice štvrťfinále play off: 
TJ A - FbO Nižná - ŠK Lido Prírodovedec 
Tsunami Záhorská Bystrica - Fat Pipe Snipers Bratislava 
FK Florko Košice - Florbalový klub AS Trenčín 
FaBK ATU Košice - 1. FBC Florbal Trenčín 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Na rekonštrukciu a údržbu ciest a mostov ide tento rok 49 miliónov eur 
[11.03.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/na-rekonstrukciu-a-udrzbu-ciest-a-mostov-ide-tento-rok-49-milionov-eur-324386 

 
 

S opravami výtlkov na cestách II. a III. triedy už začala Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC 
KSK). 

https://kosice.dnes24.sk/na-rekonstrukciu-a-udrzbu-ciest-a-mostov-ide-tento-rok-49-milionov-eur-324386


Rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie budú realizovať od druhej polovice marca. V tomto roku je na opravy, 
rekonštrukcie a údržbu mostov a ciest vyčlenených 49 miliónov eur, informoval v stredu Úrad KSK. 

Mosty a cesty 
„Z úveru z Európskej investičnej banky chceme zrekonštruovať tri mosty a viac ako 40 kilometrov ciest za 

takmer 21 miliónov eur. Finančne najnákladnejšou bude rekonštrukcia povodňami poškodených ciest v okrese 
Košice-okolie v celkovej dĺžke takmer 22 kilometrov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Ide o cesty medzi Kysakom a Malou Lodinou, Kostoľanmi nad Hornádom, Družstevnou pri Hornáde, 
Trebejovom a Obišovcami za viac než 2 milióny eur. 

„Nový šat okrem iných úsekov dostanú aj cesty medzi obcami Boliarov a Bačkovík, v intraviláne Spišskej 
Novej Vsi, spojka do Letanoviec, cesta medzi Bajanmi a Lekárovcami, medzi Malým Ruskovom a Plechoticami, 

Zemplínskym Jastrabím a Cejkovom, ako aj v obci Drnava a spojka do Čučmy,“ konštatoval riaditeľ SC KSK 
Jozef Rauch. 

Aj z eurofondov 
Z vlastných zdrojov vyčlenil kraj viac než 12 miliónov eur. Z nich chce väčšinu investovať do rekonštrukcie 

mostov. Opravy sa dočká napríklad most cez rieku Laborec pri Michalovciach a pri Vojanoch, most cez rieku 
Slaná v Brzotíne aj most cez rieku Hnilec pri Gelnici. 

„S rekonštrukciami viacerých mostov sme začali už v minulom roku, dokončiť by sme ich chceli hneď, ako to 
počasie dovolí. Ide napríklad o most cez Olšavu za Olšovanmi, most za Veľkými Raškovcami či most cez rieku 
Ondava pri Sirníku,“ doplnil riaditeľ. 

Šesť ciest chce kraj opraviť z eurofondov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). 
V tomto roku by to mala byť cesta od obce Spišské Vlachy po Spišskú Novú Ves, ďalšie úseky by mali byť 

dokončené až o rok. 
Už vlani začal kraj opravovať cesty technológiou tzv. studeného asfaltovania, ktorá je o 40 percent lacnejšia 

ako klasická asfaltová zmes. V tomto roku chce na opravy využiť aj tzv. mikrokoberec, ktorý je tiež o tretinu 
lacnejší. 

„Tieto technológie majú porovnateľnú kvalitu ako štandardné asfaltovanie. Využívajú sa najmä v extravilánoch 
a rovinatých terénoch. Vďaka úspore financií vieme opraviť väčšie množstvo ciest,“ konštatoval Rauch. 

KSK vlastní takmer 2000 kilometrov ciest, z toho v zlom technickom stave je takmer tretina z nich. „V minulom 
roku sa nám podarilo opraviť viac ako 70 kilometrov ciest vo všetkých okresoch kraja, čo je trikrát viac ako rok 
predtým,“ uviedol Trnka. 

Ilustračné foto, TASR 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Na východe Slovenka spôsobil silný vietor výpadky elektriny 
[11.03.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22071724/na-vychode-slovenka-sposobil-silny-vietor-vypadky-elektriny.html 

 
 

Hasiči v Prešovskom kraji zasahovali 28-krát, v Košickom trikrát. 
KOŠICE, PREŠOV. Následkom silného vetra, ktorý v noci potrápil východ Slovenska, ostalo v ranných 

hodinách takmer 8 900 odberných miest bez elektrickej energie. 
Hasiči zasahovali najmä v Prešovskom kraji. 
Ako informovala Andrea Forbergerová z Východoslovenskej distribučnej (VSD), výpadky elektrickej energie 

nastali už cez víkend. 
Prečítajte si tiež:Eberhard pováľal v Bardejove stromy. Padali aj na autá 
Po silnom vetre ostalo v nedeľu 10. marca dopoludnia bez elektrickej energie takmer 2 200 odberných miest. 
„Napriek tomu, že v nedeľu sa postupne darilo obnoviť distribúciu elektriny do takmer všetkých odberných 

miest, situácia sa začala vplyvom vetra opäť komplikovať. Najviac výpadkov spôsobil opäť silný vietor, a to medzi 
3.00 a 5.00 hod. dnes nadránom,“ informovala Forbergerová. 

Takmer 9-tisíc odberných miest bez elektriny 
Najviac sú zasiahnuté lokality Poprad, Kežmarok, Svit, Ždiar, Podspády, Javorina, Veľká Franková, Osturňa, 

Matiašovce, Havka, Malý Slavkov, Rakúsy, Hnilec, Spišská Belá, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Orkucany a 
Sabinov. 

VSD evidovala dnes k 8.00 hod. ráno nezásobených elektrinou takmer 8 900 odberných miest prevažne v 
spomínaných lokalitách. 

„Silný vietor strhol stromy na elektrické vedenie, tie potrhali vodiče, dokonca zapríčinili poškodenie stĺpov. Tiež 
sú zlomené izolátory a pokrivené konzoly. Kolegovia okamžite vyrazili do terénu a usilujú sa o najskoršie možné 
obnovenie distribúcie elektriny,“ dodala Forbergerová. 

Hasiči sa nezastavili 
V Prešovskom kraji zaznamenali hasiči v súvislosti so silným vetrom 28 výjazdov. 
Najviac ich bolo v okolí Popradu a Vysokých Tatier, kde zasahovali osemkrát. 
V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa zaznamenali päť výjazdov. 

https://korzar.sme.sk/c/22071724/na-vychode-slovenka-sposobil-silny-vietor-vypadky-elektriny.html


Trikrát zasahovali v okresoch Prešov a Sabinov a po dva výjazdy v Bardejove, ako aj v obvode okresov 
Svidník a Stropkov. 

„Išlo o odstránenie spadnutých stromov a odtrhnutých častí striech. Zasahovalo 99 príslušníkov a bolo 
nasadených 33 kusov hasičskej techniky,“ informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru v Prešove. 

Požiare pre vypaľovanie trávy 
Pokojnejšia situácia bola v Košickom kraji, kde zasahovali pri spadnutých stromoch hasiči iba trikrát. 
Konkrétne v Gelnici, Mníšku nad Hnilcom a Sobranciach. 
Spadnuté elektrické vedenie odstraňovali v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako však upozornil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru, počas 
víkendu absolvovali hasiči vyše 60 výjazdov k požiarom spôsobeným vypaľovaním trávy. 

„Väčšinou išlo o požiare v okolí rómskych osád,“ dodal operačný dôstojník. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. R. Müller, M. Kocáb a O. Soukup pripravujú spoločné turné Šansóny a iné 

piesne 
[11.03.2019; 24hod.sk; Gala Hudba; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/r-m-ller-m-kocab-a-o-soukup-pripravuju-spolocne-turne-sansony-a-ine-piesne-
cl660201.html 

 
 

24hod.sk Gala Hudba 
Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú spoločné turné. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa spolu predstavia na turné Šansóny a iné 
piesne. Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. 

Prvou zastávkou na turné bude Liptovský Mikuláš (23. 9.), ďalšími budú Ružomberok, Martin, Rožňava, 
Lučenec, Banská Bystrica, Senica, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Prievidza, Topoľčany, Žilina, 
Trenčín, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Michalovce, záverečný koncert uvedie 8. decembra v Košiciach. 

“S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa. Úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu V penzionu svět, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli. Pridáme aj nejaké overené songy, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, 
znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch. Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, 
pracujeme a dolaďujeme ich, Vždy som zvedavý, ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, 
že aj tentoraz to bude tak,” povedal pre médiá Müller. 

Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke 
spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku. 

“Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som počul, koľko 
tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažoval 
ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to 
zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život 
napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v cizím pokoji alebo 
V penziónu svět. Uvidíme,” dodal Kocáb. 

“S Richardom sa poznáme alebo skôr nepoznáme dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej 
popkultúry. Ja som skladateľ, nie performer, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,” doplnil Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 

“Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania alebo, lepšie povedané, nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne 
koncertovať po 35 rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada. Ja si nesmierne vážim, že mám túto 
možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,” uzavrel Müller. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Vietor narobil problémy aj energetikom z východu 
[11.03.2019; venergetike.sk; Elektrina; 00:00; Redakcia] 
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Na východe Slovenska je po silnom nočnom vetre 8 900 odberných miest bez elektriny. 
Následkom silného vetra, ktorý v noci potrápil východ Slovenska, ostalo v ranných hodinách takmer 8 900 

odberných miest bez elektrickej energie. Hasiči zasahovali najmä v Prešovskom kraji. 
Ako agentúru SITA informovala Andrea Forbergerová z Východoslovenskej distribučnej (VSD), výpadky 

elektrickej energie nastali už cez víkend. Po silnom vetre ostalo v nedeľu 10. marca dopoludnia bez elektrickej 
energie takmer 2 200 odberných miest. „Napriek tomu, že v nedeľu sa postupne darilo obnoviť distribúciu 
elektriny do takmer všetkých odberných miest, situácia sa začala vplyvom vetra opäť komplikovať. Najviac 
výpadkov spôsobil opäť silný vietor, a to medzi 3:00 a 5:00 dnes nadránom,“ informovala Forbergerová. 

Najviac sú zasiahnuté lokality Poprad, Kežmarok, Svit, Ždiar, Podspády, Javorina, Veľká Franková, Osturňa, 
Matiašovce, Havka, Malý Slavkov, Rakúsy, Hnilec, Spišská Belá, Ostrovany, Šarišské Michaľany, Orkucany a 
Sabinov. VSD evidovala dnes k 8. hodine ráno nezásobených elektrinou takmer 8 900 odberných miest prevažne 
v spomínaných lokalitách. „Silný vietor strhol stromy na elektrické vedenie, tie potrhali vodiče, dokonca zapríčinili 
poškodenie stĺpov. Tiež sú zlomené izolátory a pokrivené konzoly. Kolegovia okamžite vyrazili do terénu a usilujú 
sa o najskoršie možné obnovenie distribúcie elektriny,“ dodala Forbergerová. 

V Prešovskom kraji zaznamenali hasiči v súvislosti so silným vetrom 28 výjazdov. Najviac ich bolo v okolí 
Popradu a Vysokých Tatier, kde zasahovali osemkrát. V okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa zaznamenali päť 
výjazdov. Trikrát zasahovali v okresoch Prešov a Sabinov a po dva výjazdy v Bardejove, ako aj v obvode okresov 
Svidník a Stropkov. „Išlo o odstránenie spadnutých stromov a odtrhnutých častí striech. Zasahovalo 99 
príslušníkov a bolo nasadených 33 kusov hasičskej techniky,“ informoval agentúru SITA operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove. 

Pokojnejšia situácia bola v Košickom kraji, kde zasahovali pri spadnutých stromoch hasiči iba trikrát. 
Konkrétne v Gelnici, Mníšku nad Hnilcom a Sobranciach. Spadnuté elektrické vedenie odstraňovali v obci 
Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. Ako však upozornil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského 

a záchranného zboru, počas víkendu absolvovali hasiči vyše 60 výjazdov k požiarom spôsobeným vypaľovaním 
trávy. „Väčšinou išlo o požiare v okolí rómskych osád,“ dodal operačný dôstojník. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. R. Müller, M. Kocáb a O. Soukup pripravujú spoločné turné 
[11.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 
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Na archívnej snímke Richard Müller. Foto: TASR - František Iván 
oncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 

penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa spolu predstavia na turné Šansóny a iné 
piesne. Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. Prvou zastávkou na turné 
bude Liptovský Mikuláš (23. 9.), ďalšími budú Ružomberok, Martin, Rožňava, Lučenec, Banská Bystrica, Senica, 
Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Prievidza, Topoľčany, Žilina, Trenčín, Prešov, Poprad, Spišská 
Nová Ves, Michalovce, záverečný koncert uvedie 8. decembra v Košiciach. “S týmto nápadom prišiel môj 

manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. Michaela Kocába si veľmi vážim a 
mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa. Úprimne sa teším, že spolu strávime skoro pol roka. Budeme hrať 
piesne z legendárneho albumu V penzionu svět, kde sme sa s Michaelom Kocábom po prvý raz pracovne stretli. 
Pridáme aj nejaké overené songy, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, znova to bude v iných úpravách, iných 
aranžmánoch. Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, pracujeme a dolaďujeme ich, Vždy som 
zvedavý, ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, že aj tentoraz to bude tak,” povedal pre 
médiá Müller. Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa 
ponuke spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a 
Slovensku. “Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som 
počul, koľko tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som 
však nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú 
veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja 
som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v 
cizím pokoji alebo V penziónu svět. Uvidíme,” dodal Kocáb. “S Richardom sa poznáme alebo skôr nepoznáme 
dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi 
rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej popkultúry. Ja som skladateľ, nie performer, a tak sa našej 
spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,” doplnil Soukup. 

https://venergetike.sk/vietor-narobil-problemy-aj-energetikom-z-vychodu/
http://www.teraz.sk/kultura/r-muller-m-kocab-a-o-soukup-pripra/382997-clanok.html


Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. “Nech je program akýkoľvek, vždy mám 
rovnaké očakávania alebo, lepšie povedané, nádej. Chcem, aby medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále 
prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne koncertovať po 35 rokoch kariéry nie je 
samozrejmosť, ale je to výsada. Ja si nesmierne vážim, že mám túto možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku 
zo seba všetko,” uzavrel Müller. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Kultúra 
Na archívnej snímke Richard Müller. 
Bratislava 11. marca (TASR) - Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa spolu predstavia na turné Šansóny a iné 
piesne. Trojica umelcov sa pozná už desaťročia, na spoločné turné sa vyberie prvýkrát. 

Prvou zastávkou na turné bude Liptovský Mikuláš (23. 9.), ďalšími budú Ružomberok, Martin, Rožňava, 
Lučenec, Banská Bystrica, Senica, Trnava, Nitra, Nové Zámky, Komárno, Bratislava, Prievidza, Topoľčany, Žilina, 
Trenčín, Prešov, Poprad, Spišská Nová Ves, Michalovce, záverečný koncert uvedie 8. decembra v Košiciach. 

“S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa. Úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu V penzionu svět, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli. Pridáme aj nejaké overené songy, ktoré ľudia majú radi. Ako každý rok, 
znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch. Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú overenými hitmi, 
pracujeme a dolaďujeme ich, Vždy som zvedavý, ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s nadšením, verím, 
že aj tentoraz to bude tak,” povedal pre médiá Müller. 

Kocáb aj Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa ponuke 
spoločného turné s Müllerom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a Slovensku. 

“Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som naozaj veľmi zaneprázdnený, aj keď som počul, koľko 
tých koncertov bude. Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však nezvažoval 
ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho veľmi uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú veľkolepé, bude to 
zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja som za svoj život 
napísal niekoľko šansónov, myslím si, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame S cizí ženou v cizím pokoji alebo 
V penziónu svět. Uvidíme,” dodal Kocáb. 

“S Richardom sa poznáme alebo skôr nepoznáme dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej 
popkultúry. Ja som skladateľ, nie performer, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,” doplnil Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka – Horáček z albumu V 
penziónu svět, na ktorom v roku 1988 boli interpretmi aj Müller a Kocáb. 

“Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania alebo, lepšie povedané, nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. Aktívne 
koncertovať po 35 rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada. Ja si nesmierne vážim, že mám túto 
možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,” uzavrel Müller. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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