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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Podozrenia v útulku 
[08.09.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Spišskonovoveský útulok dobiehajú škandály z minulosti. Nedávno sa 
dostali na verejnosť podozrenia, že tamojšie psy za zvláštnych okolností mizli. Objavilo sa tiež obvinenie, že 
jednému poranenému zvieraťu personál neposkytol pomoc. Primátor uviedol, že ak získa konkrétne dôkazy, 
rázne zakročí.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Pani Norika chodieva do útulku pomáhať. Dozvedela sa o udalosti, ktorá sa podľa 
nej v žiadnom prípade nemala stať. Psík Basty sa pri naháňačke pod ostrou hranou plechového plota zranil. Hoci 
o tom vraj personál vedel, v deň udalosti neurobil vôbec nič.“ 

Eleonóra Lukáčová, obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Bolo to poranenie, ktoré si vyžadovalo absolútne 

okamžitú zdravotnú starostlivosť, veterinárnu starostlivosť. Zamestnanec proste nechal to iba na tom, že psík sa 
odplazil, prepáčte, že to takto hovorím, že sa proste odplížil do tej svojej búdky.“ 

Jozef Slivenský: „Pracovník útulku nielenže psovi nepomohol, ale zranenie ani neoznámil vedúcej. Tá je tam 
nová a hoci na svojich kolegov pred nami nepovedala nič zlé, nepoprela, že sťažnosti na nich už počula.“ 

Daniela Dzurňáková, vedúca útulku v Spišskej Novej Vsi: „Samozrejme, okamžite som zobrala Bastyho k 

nášmu zmluvnému veterinárovi, ktorý mu poskytol veterinárnu starostlivosť. Už sme za vodou, Basty o labku 
nepríde.“ 

Jozef Slivenský: „Toto však nebol jediný problém v spišskonovoveskom útulku. Jestvujú podozrenia, že v 
minulosti tamojšie psy mizli a objavovali sa v osadách, kde ich využívali na nelegálne aktivity. Najnovší problém 
súvisí s Bubom. Psom, ktorý sa zapáčil istému mestskému policajtovi, známemu tým, že sa vo voľnom čase 
venuje výcviku a následnému predaju psov. Buba si požičal, no nevrátil.“ 

Daniela Dzurňáková: „Ma kontaktovala jeho pani manželka. Vravela, že sa stala hrozná vec, že všetko je jej 
chyba a že jej to je veľmi ľúto, ale že Bubo už tuná nie je, že Bubo zomrel. A na moju otázku, ako zomrel, 
povedala, že zle zatvorila kotec a ten strážny psík, ktorého majú v tom objekte, kde držia ostatných psíkov, 
napadol Buba a Bubo zomrel.“ 

Jozef Slivenský: „Telo psa mestský policajt vydať odmietol tvrdiac, že ho zakopal v záhrade. Povedal nám to v 
rozhovore cez telefón, pretože pred kameru sa postaviť odmietol. Mestský policajt nezabudol dodať, že on 
nepotrebuje nikomu nič dokazovať. A tak vlastne nejestvuje dôkaz o tom, či je Bubo mŕtvy, alebo bol predmetom 
obchodu. Nová vedúca útulku chce proti akýmkoľvek náznakom čohokoľvek nekalého rázne zakročiť. Rovnako aj 
primátor.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves (SNS): „Ešte stále sa šušká o tom, že sa tam môžu konať, 

alebo diať nejaké nekalé praktiky, takže chcem k tomu len toľko povedať, že pokiaľ by sa to skutočne potvrdilo, 
tak v tom prípade prijmem rázne kádrové opatrenia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. III. liga: Lipany predviedli gólostroj a vyšvihli sa na čelo 
[08.09.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Marián Špacai] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22207488/iii-liga-lipany-predviedli-golostroj-a-vysvihli-sa-na-celo.html 

 
 

Zeher z Kalše hetrikom vyškolil Plavnicu. 
V 8. kole III. futbalovej ligy sa gólostrojom predviedli Lipany, po hladkej výhre sa dostali na čelo tabuľky. 
Doma zaváhalo Humenné a stopercentní neboli pred vlastnými fanúšikmi ani Vranov a Prešov. 
Hetrik do siete Plavnice zaznamenal Zeher z Kalše. 
Prešov – Svidník 2:2 (1:0) 
Góly: 4. Lupčo, 61. Kopín – 53. a 57. Š. Košč. ŽK: Šimko, Ivanko Macej, Grejták – Veprik. Rozhodoval: Šuba, 

450 divákov. 
Prešov: Vinclér – Šimko, Sabolčík (60. Kopín), M. Kraľovič, J. Kolbas (88. Rodrigues), Ivanko Macej, Hirka, 

Grejták, Lupčo, Ivanecký, Pavúk (75. Stropkay). 
Svidník: Mikluš – Bialončík, Zapotocký, Kiseľa, Maslov, Eliaš, Križanovský, Čabala, Piľar (90. Horbaj), Š. Košč 

(90. Haňak), Veprik. 

https://korzar.sme.sk/c/22207488/iii-liga-lipany-predviedli-golostroj-a-vysvihli-sa-na-celo.html


Súvisiaci článokSúvisiaci článokSvidník potrápil favorita. Z Prešova si vzal bod Čítajte Lipany – Veľké Revištia 
6:0 (2:0) 

Góly: 21. Kamenec, 41. S. Andrič, 59. Micherda, 66. Blaško, 68. Pyda, 85. Poremba (z 11 m). ŽK: Starosta, P. 
Veselovský, M. Veelovský (všetci V. Revištia). ČK: 84. P. Veselovský. Rozhodoval: Benedik, 350 divákov. 

Lipany: Bartoš – S. Andrič (74. Hovanec), S. Kraľovič, Pyda (74. Filip), Micherda (59. Blaško), Dlugoš, Jacko, 
Vilkovský (74. Štroncer), Poremba, Kamenec (59. Vysočan), J. Hovančík. 

Veľké Revištia: Gutič – Gužiňák (71. Varga), Šalagovič (77. M. Veselovský), Zolotarev (46. Kost), Starosta, 
Lukhanin, Bumbera (46. Centek), Frančuk, P. Veselovský, Dobranský, Krochta. 

Vranov – Snina 2:2 (1:1) 
Góly: 43. Polaščík, 90. Babjak (z 11 m) – 36. Ferko, 58. Voroňák. ŽK: Kapraľ, Bednár, Bellás, Sudimák – 

Lojka, Janko, Hišem, Rohulskij. Rozhodoval: Jasečko, 200 divákov. 
Vranov: Kapraľ – Lukáč, Bednár, Babjak, Straka, Kanu, Verčimák, Sitarčík (90. Kozel), Polaščík, Digoň, 

Bellás. 
Snina: Lojka – Svistun, Janko, Hišem, Jankaj, Rohulskij, Ferko (77. Sehedij), Voroňák (85. Ondika), Pčola (90. 

Hreha), Roman, Dický. 
Humenné – Stropkov 1:2 (0:0) 
Góly: 81. Kulich – 79. a 84. Bilas (druhý z 11 m). ŽK: Kovalčík – Majerník, Petrišin, Pál. Rozhodoval: Lipták, 

653 divákov. 
Humenné: Slávik – Vasiľ, Sidor, Pa. Šuľák, Komjatý, Košuda (80. Zlacký), Kovalčík, Mihok, Kulich, Ruskovský 

(65. Skvašík), Streňo (72. Serečin). 
Stropkov: Majerník – Petrišin (76. Burcák), Štefančík, Bochin, Harvilko, Borovyk, Kuzma, Varga (76. Jakubčo), 

Bilas, Pál (59. Fečo), Poľák (86. Vaško). 
Poprad B – Giraltovce 1:0 (0:0) 
Gól: 75. Luberda. ŽK: Gajan. Richtarčík – Gdovin. Rozhodoval: Havira, 250 divákov. 
Poprad B: Pohoryliak – Gajan, Luberda, Richtarčík, Maťaš (80. Vernarec), Šimonovič, Legnani (57. Dzurjo), 

Gallovič (80. Škyrta), M. Tropp (27. Matalík), Slebodník (57. Angelovič), Ujčík. 
Giraltovce: Fabini – Lesniak, Jurč (68. Tkáč), M. Tóth, Furmanek, Michalko (84. Kuriplach), Bavoľár, Gdovin, 

Tomko, Chovanec (80. Belák), Albisu. 
Kalša – Plavnica 4:0 (3:0) 
Góly: 28., 34. a 74. Zeher, 32. Majerník. ŽK: Krafčík (Plavnica). Rozhodoval: Molitoris, 280 divákov. 
Kalša: Pella – Majný, Vajda (79. E. Takáč), Patkanóci, Kolek, Špišák (46. R. Takáč ), Capík (79. Novotný), 

Pástor, Timkovič (82. Kiovský), Zeher, Majerník. 
Plavnica: Harničar – Berecký, Pekár, Verešpej, Hanuščák, Rindoš, Krafčík, Vojtek, Tináth, Valek (74. 

Martoňák), Bočkaj (57. Vislocký). 
Šarišské Michaľany – Sp. Nová Ves 0:0 
ŽK: Kavulič, Šomšák (SNV). Rozhodoval: Ličko, 250 divákov. 
Šarišské Michaľany: E. Kolbas – Boňko (84. Polák), Staš, Kohút, Krajňak, Luterančík, Pulščák (87. 

Neščivera), Džurban, Pončák, A. Radovanovič, Petruk. 
Sp. Nová Ves: Gaborčík – T. Ontko (18. Šomšák, 84. Torbica), Kamenický, Šoltés, Baranyi, Tkáč, Ľ. Ontko, 

Kavulič, Curteian (69. Kačír), Ichuaidze, Hagara. 
Krompachy – Bard. N. Ves 1:1 (0:1) 
Góly: 89. Ferenc – 18. Somov. ŽK: Burkuš, Kaľavský, Baluch, Hazrolli, Jochman – Vázal, Gduľa, Škvarek, 

Somov. Rozhodoval: Tabaka, 200 divákov. 
Krompachy: Burkuš – Kuriško, Kaľavský, Rodzik (86. Pavlik), Ferenc, Baluch, Šemrák, Hazrolli, Čegiň, Bach 

(80. Košč), Mihalik (64. Jochman). 
Bardejovská Nová Ves: Dlugoš (79. Ľalík) – Imrich, Kyjak, Pangrác Piter, Š. Stachura, Gduľa, Theisz, Vázal, 

Gduľa (90. Šott), Škvarek (30. Soroka), Somov. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Tabuľka III. ligy 
1. Lipany 7 6 0 1 19:4 18 
2. Vranov 7 5 1 1 15:6 16 
3. Kalša 8 5 1 2 16:9 16 
4. Humenné 7 5 0 2 15:6 15 
5. Poprad B 7 5 0 2 15:10 15 
6. Prešov 7 4 1 2 24:9 13 
7. Stropkov 7 4 1 2 11:10 13 
8. Snina 7 3 1 3 9:11 10 
9. Svidník 8 2 3 3 9:12 9 
10. Bard. N. Ves 7 2 2 3 11:16 8 
11. Plavnica 7 2 2 3 6:12 8 
12. Veľké Revištia 7 2 0 5 6:23 6 
13. Krompachy 7 1 2 4 8:9 5 
14. Šariš. Michaľany 7 1 1 5 2:14 4 
15. Sp. N. Ves 7 0 3 4 3:8 3 
16. Giraltovce 7 1 0 6 6:16 3 
Program 9. kola III. ligy 
Sobota 14. 9. o 15.30 hod.: Spišská Nová Ves – Prešov. 



Nedeľa 15.9. o 15.30 hod.: Stropkov – Šarišské Michaľany, Snina – Humenné, Plavnica – Vranov nad Topľou, 
Giraltovce – Kalša, Veľké Revištia – Poprad B, Bardejovská Nová Ves – Lipany, Svidník – Krompachy. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. September bol najhorúcejším mesiacom SNP 
[07.09.2019; Slovenské Národné Noviny; PUBLICISTIKA; s. 7; Ján ČOMAJ] 

 
 

Sled a vývoj vojenských udalostí na Slovensku pred sedemdesiatimi piatimi rokmi 
Z historických dokumentov spracoval Ján ČOMAJ 
1. septembra 
Velenie SNP v Banskej Bystrici konštatuje, že na letisku Tri Duby (dnes Sliač) zatkli povstaleckí vojaci 

generála Turanca, ktorý sa odmietol pridať k povstalcom, a dvoch dôstojníkov banskobystrického veliteľstva 
pozemných vojsk – plk. Kanáka a plk. Zverinu. Povstalecké územie siaha v danej chvíli na východe po Levoču a 
Rožňavu, na západe po Žilinu a Zlaté Moravce, na severe a juhu po hranice s Poľskom a Maďarskom. 

Rozkazom ministra národnej obrany česko-slovenskej ilegálnej vlády v Londýne generála Ingra sa povstaleckí 
slovenskí vojaci a partizáni stávajú súčasťou armády ČSR. Podplukovníka generálneho štábu Goliana povyšuje 
na plukovníka. Po prejave ministra národnej obrany generála Čatloša 29. 8. v rozhlase, v ktorom označil 
všetkých, čo sa postavia proti postupu nemeckých vojsk na slovenskom území, za „zradcov svojho rodu“, niektorí 
velitelia posádok zaváhali, nepridali sa k povstaniu a nechali sa odzbrojiť (Bratislava, Nitra, Sereď, Hlohovec, 
Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Kežmarok, Levoča), výnimkou boli letci v Piešťanoch, ktorí odleteli na Tri Duby, 
a posádka v Trnave, ktorá prešla na povstalecké územie. 

Plukovníka generálneho štábu Jána Goliana vymenovala exilová vláda ČSR za veliteľa 1. česko-slovenskej 
armády a mjr. gen. št. Júliusa Noska za náčelníka generálneho štábu. Slovenská národná rada vydala deklaráciu, 
ktorou prebrala všetku zákonodarnú a výkonnú moc na Slovensku. Povstalecká armáda po troch dňoch ťažkých 
bojov ustupuje od Žiliny a bojuje v Strečnianskej úžine, Nemci tu nasadili vojská skupín Ohlen a Junck s tankami 
a podporou letectva. Armádna skupina Schill, ktorá prenikla koncom augusta z Moravy, obsadila za tri dni celé 
západné Slovensko. 

2. septembra 
Do Banskej Bystrice prišiel minister národnej obrany Slovenskej republiky gen. Ferdinand Čatloš – plk. Ján 

Golian ho na príkaz vlády v Londýne dal zatknúť. V ten deň Golian vymenoval dvoch veliteľov povstaleckých 
vojenských oblastí, piatich plukov a dvoch delostreleckých brigád. Nemci obsadili strategické strminy Starhradu v 
úžine Považia. 

3. septembra 
Veliteľ partizánskej brigády Jánošík Ernest Bielik dal rozkaz presunúť tri veľké partizánske oddiely, ktoré sa 

zbytočne stiahli do Banskej Bystrice, na front k Červenej Skale a Telgártu – bojová skupina Schäfer začala z 
Popradu postupovať na Horný Liptov. 

4. septembra 
Zo ZSSR sa vrátila delegácia Slovenskej národnej rady vedená Karolom Šmidkem – v Moskve dohodla 

presun 2. česko-slovenskej paradesantnej brigády a 1. stíhacieho leteckého pluku Svobodovej armády na pomoc 
SNP. Nemci dobyli Strečno. 

5. septembra 
Na povstaleckom území vyhlásili mobilizáciu záložníkov do tridsiatich piatich rokov – stav povstaleckej armády 

sa tak zvýšil na štyridsaťsedemtisíc mužov. SNR si zvolila šesťčlenné predsedníctvo: za Demokratickú stranu 
Jozefa Letricha, Vavra Šrobára a Jána Ursínyho, za KSS Karola Šmidkeho, Gustáva Husáka a Daniela Ertla. Plk. 
Ján Golian je povýšený na brigádneho generála, zároveň sa stal členom SNR. Za povereníka národnej obrany je 
vymenovaný pplk. MVDr. Mikuláš Ferjenčík. Nemci po páde Strečna dobyli Vrútky a na východnej strane 
povstaleckého územia Spišskú Novú Ves. 

6. septembra 
Do Banskej Bystrice prišla zo štábu 1. ukrajinského frontu maršala Koneva misia, viedol ju mjr. Ivan 

StudenskijSkripka. Nemecké vojská sa dostali do Liptovského Mikuláša a Ružomberka. 
7. septembra 
Predsedníctvo SNR vymenovalo K. Šmidkeho za veliteľa partizánskych oddielov na Slovensku. 
8. septembra 
V Starých Horách otvorili povstaleckú poľnú nemocnicu, viedol ju budúci prof. MUDr. Karol Šiška. Červená 

armáda a 1. česko-slovenský armádny zbor začali útok na nemecké pozície v Karpatoch – začiatok operácie 
Dukla. 

9. septembra 
Po šiestich dňoch tvrdých bojov Nemci dobyli Baťovany (Partizánske). 
10. septembra 
V obciach Nemce, Selce a Šalková vznikli výcvikové strediská povstaleckých brancov a záloh. 
11. septembra 
Veliteľstvo armády presťahovalo výrobňu výbušnín z Prievidze do Harmanca. 
12. septembra 



SNR zriadila Radu na obranu Slovenska ako koordinačný orgán vojenského velenia a partizánskeho hnutia, 
predsedom sa stal gen. Ján Golian, členovia boli: kpt. Milan Polák, mjr. Jozef Marko, pplk. Mikuláš Ferjenčík (za 
armádu), Karol Šmidke (za KSS), Peter Zaťko (za DS) a Alexej Asmolov a Rudolf Slánský (za partizánov). 

13. septembra 
Dobre vyzbrojená nemecká armádna skupina Schäfer, posilnená tankovými jednotkami, dobyla Dolný Kubín. 
14. septembra 
Armádna skupina Schill obsadila Prievidzu. Hitler pre nedôsledné vyhladzovanie dobytého územia odvolal 

hlavného veliteľa nemeckých vojsk, nasadených proti SNP, generála SS Bergera a nahradil ho generál polície 
Hermann Hoeffle, známy ako bezohľadný tvrdý vojak. 

15. septembra 
Po dvoch týždňoch presunu cez hory sa partizánsky zväzok Alexej Nevskij dostal z východného Slovenska na 

povstalecké územie, usídlil sa pri obci Kordíky. 
16. septembra 
Vznikol Hlavný štáb partizánskych oddielov, veliteľom sa stal Karol Šmidke. Pri Banskej Bystrici vysadili 

sovietske lietadlá partizánsku skupinu Jozefa HečkaHoru, ktorá sa rýchlo rozrástla na oddiel Vpred. Povstalecká 
stíhačka Messerschmidt 109 zostrelila nad údolím Hrona prvé nemecké lietadlo Junkers 88. 

17. septembra 
V banskobystrickom Národnom dome sa konal zjednocovací snem KSS a sociálnej demokracie, predsedom 

sa stal K. Šmidke, podpredsedami G. Husák a J. Čech, prakticky to znamenalo zánik sociálnej demokracie na 
Slovensku na päťdesiat najbližších rokov. Na Tri duby priletel 1. česko-slovenský stíhací letecký pluk s 
dvadsiatimi lietadlami a okamžite sa začlenil do bojových aktivít, na piešťanskom letisku zničil šesť nemeckých 
lietadiel – dve americké lietadlá B-17 priviezli americkú styčnú misiu. 

18. septembra 
V Hornej Vsi zviedol ťažký a víťazný boj partizánsky oddiel Dolina, v noci, očakávajúc príchod nemeckých 

posíl, sa jednotka stiahla do Španej doliny. 
19. septembra 
Pri Kordíkoch vysadili dvadsaťsedemčlennú partizánsku skupinu Vasila Kozlova, určenú pre bojovú, diverznú 

a organizačnú činnosť na slovenskom juhu, okupovanom Maďarmi. 
20. septembra 
Ján Golian na žiadosť Hlavného štábu partizánskych oddielov dal rozkaz vydávať zbrane a strelivo 

partizánskym jednotkám len prostredníctvom Hlavného štábu – ozbrojovať sa totiž začali aj rozličné skupiny 
násilníkov. Spojenecké lietadlá bombardovali nemecké letisko pri Malackách, zlikvidovali šesť lietadiel Junkers 87 
Stuka, tri Junkers 52, dve He 111, po jednom Bf 110 a Do 17 a vyradili letisko na dlhý čas z prevádzky. 

21. septembra 
Armádna skupina Schill a nemecká divízia Tatra po dvadsiatich dňoch ťažkých bojov postúpili od Strečna k 

Martinu. Nemci dobyli Handlovú. Sovietske vojská vstúpili na pôdu prvej slovenskej obce Kalinov, severne od 
Medzilaboriec. 

22. – 25. septembra 
Muničný závod povstalcov sa presťahoval z Harmanca na Tri vody. Na všetkých frontoch prebiehali najťažšie 

boje. Hitler zúri, že si „najlepšia armáda na svete už mesiac nevie poradiť s akýmisi slovenskými panákmi a 
banditmi a vydáva rozkaz na okamžité nasadenie ďalších síl: nemecká armáda na Slovensku dostáva okamžite 
posily: divíziu Horst Wessel z Maďarska a Dirlewanger z Poľska, divíziu pancierozdôrazvých granátnikov, SS 
tankovú divíziu Hitler, útvary horského delostrelectva, pluk horskej pechoty, jednotky Sicherheitspolizei… 
dovedna šesť kompletných divízií a ešte osobitné útvary, ktoré by spolu vyniesli asi dve divízie.Tieto sily, 
prirodzene, chýbajú Nemcom na hlavných frontoch vojny. Po bojoch v karpatských priesmykoch sa 2. česko-
slovenská paradesantná brigáda pripravila na odlet do povstania. 

26. septembra 
Slovenská národná rada vyhlásila druhú mobilizáciu záloh, povstalecká armáda tak mala približne 

šesťdesiattisíc mužov v štyridsiatich štyroch peších práporoch a tridsiatich dvoch delostreleckých batériách. SNP 
sa tak stalo jedným z vážnych bojísk v tejto fáze druhej svetovej vojny. Spojenecké lietadlá vysadili na 
povstaleckom území britskú styčnú misiu. 

27. septembra 
Partizánsky zväz A. Nevskij sa presunul z Kordíkov ku Krupine. Alexej Asmolov sa stal zástupcom K. 

Šmidkeho, veliteľa Hlavného štábu partizánskych oddielov. 
28. septembra 
Z Moskvy priletela na povstalecké územie skupina funkcionárov KSČ na čele s Janom Švermom (zahynie 

neskôr v snehu a mraze pri prechode partizánov do hôr). 
29. septembra 
Zostrujú sa boje v juhozápadnej časti stredného Slovenska, kde postupu nemeckých jednotiek bráni aj 

obrnený vlak Štefánik, zostrojený vo zvolenských železničných dielňach. Slovenské jednotky vytlačili Nemcov z 
priestoru obce Dolné Hámre. Velenie jednotky Schill hodnotilo boje v oblasti Žarnovice za najťažšie v ich ťažení 
na Slovensku. 

30. septembra 
Nemci s veľkými stratami a s podporou tankových jednotiek obsadili Svätý Kríž nad Hronom (dnes Žiar). Na 

severnom úseku bojov vtrhli do Sklabine, za pomoc obyvateľov povstalcom odvliekli z dediny stoštyridsaťštyri 
ľudí. 

[Späť na obsah] 



 
 

4. Pred štartom 27.ročníka SHL ligy: Žilina bojovala šesť hodín, Skalica zápasí 

so zostavou (2.časť) 
[07.09.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 23:57; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/pred-startom-27rocnika-shl-ligy-zilina-bojovala-sest-hodin-skalica-
zapasi-so-zostavou-2cast/93891 

 
 

V stredu 11.9.2019 sa začne nová sezóna SHL ligy. Súťaž napíše svoj 27. diel. Počet štartujúcich klubov sa 
zredukoval na desať. Novými mužstvami sú Žilina a Levice. V druhej časti článku sme sa zamerali na účastníkov, 
ktorí by mali pôsobiť od 6. do 10. miesta. 

Základná časť bude mať 36 kôl. Táto fáza sa skončí 17. januára. Nasledovať bude tzv. nadstavba. Tabuľka sa 
rozdelí na dve skupiny. Šesticu tímov zo spodného radu doplnia dva kluby, čím sa uzavrie konečné poradie 
účastníkov pre play-off. Štvrťfinále je naplánované na 4.3.2020. Posledný možný zápas sezóny je vytýčený na 
12.4.2020. Termíny sa výrazne posunuli z dôvodu zániku baráže. Víťaz SHL ligy priamo postúpi do Tipsport ligy. 
Každé mužstvo si v jednom prípade zmerá sily so SR 18. Mladíci budú mať svoj domovský stánok v Piešťanoch. 

HK SKALICA 
Miroslav Lipovský (riaditeľ klubu): „Káder sa výrazne obmenil. Prvotným cieľom bude dostať sa medzi šesticu 

tímov, a potom si stanovíme ďalšie ciele. Do týchto chvíľ hľadáme nejaké osobnosti. Odišli Romančík, Vaškovič či 
Hujsa. Máme trochu problémy so skladbou mužstva, ale verím, že sa s týmto faktom popasujeme. Pred sezónou 
sme sa zaoberali otázkou podoby súťaže. Ako najzaujímavejší model nám vyšla účasť s desiatimi celkami. Každá 
súťaž, ktorá sa začína, je plná očakávaní. Veľa napovie samotný priebeh základnej časti. Dúfam, že nás čaká 
kvalitný rok.“ 

Súpiska tímu 2019/20: 
Brankári: Landon Trutt, Juraj Ovečka (SR 20). 
Obrancovia: Peter Horváth (L.Mikuláš), Ľubomír Škápik, Róbert Mikéska (Hodonín), Ondrej Janík, Dominik 

Hohl (Dubnica), J.C.Moritz (Neumann University), Dávid Hílek. 
Útočníci: Dávid Okoličány, Alexander Kotzman, Richard Nemec, Tomáš Trnka, Ronald Dvonč (Dubnica), 

Daniel Štumpf, Yegor Derkin (juniorka), Peter Ivičič, Jakub Lacho (juniorka), Stanislav Bóor (Trnava), Jozef 
Melicher (juniorka), Pavol Kotzman. 

Tréner: Michal Ružička. 
Prognóza HP: Pred budúcim ročníkom si v Skalici škrtali viacero dôležitých mien. V poslednej sezóne 

mužstvo vedené trénerom Ružičkom skončilo už na začiatku februára. Následne sa z kabíny porúčali osobnosti 
tímu či niektorí legionári. Veľkú omladinu nájdeme v útočných radoch. Záhoráci stratili aj oporu z brány, keď 
odišiel brankár Patrik Romančík. Rovnako tak nenadchli ani prípravné zápasy. Skalica sa vždy radila medzi dobré 
kluby, čo ukazovala v prvých troch sezónach od návratu na hokejovú mapu. Či sa to bude týkať aj štvrtej, je o tom 
predčasné hovoriť. Tohtosezónne účinkovanie hráčov z „kráľovského“ mesta skôr vidíme v druhej polovici 
ligového pelotónu. 

Tip na umiestnenie: 6. miesto 
Rozpočet klubu na sezónu: 200 000€ 
Výsledky v príprave 2019: 
Bratislava – Skalica 5:0 
Skalica – Hodonín 5:7 
Skalica – Bratislava 2:3 
Hodonín – Skalica 2:1 
Trnava – Skalica 4:2 
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Peter Potenga (riaditeľ klubu): „Radi by sme hrali pekný hokej. Samozrejme, hokej sa hrá pre ľudí a chceme 
ich pritiahnuť na tribúny. Máme také tiché a skromné ciele, no každopádne, chceme hrať čo najvyššie. Po 
konzultácii s trénerom Rapáčom verím, že dnešným dňom sa uzavrela otázka kádra. Nevylučujem menšie zmeny 
do ostrého štartu, ale v tomto bude jasno budúci týždeň.“ 

Súpiska tímu 2019/20: 
Brankári: Eugen Rabčan, Matej Šimo (B.Bystrica), Matúš Nagy (Nové Zámky B). 
Obrancovia: Martin Chovanec (Grästorps), Matej Petrek, Dávid Boldižár (Košice), Stevie Alvo (Elora Rocks), 

Miroslav Vantroba, Martin Knižka, Dávid Štefánik (Nové Zámky B), Filip Maňák (Košice). 
Útočníci: Lukáš Vartovník, František Koky, Michal Findura, Ervín Halász, Samuel Džerenga, Matúš Havrila 

(Košice), René Štrauch, Lukáš Novák, Marko Ondov, Adam Polomský, Martin Bača, Tomáš Ludányi, Jakub 
Kövér (Košice), Martin Saluga (Dunaferr), Jakub Slivka. 

Tréner: Richard Rapáč. 
Prognóza HP: Spišiaci sa pustili do tvrdej práce medzi prvými. Klub je známy tým, že nemá peňazí na 

rozdávanie, a tak sa snaží pracovať s tým, čo má k dispozícii. Premiéra čaká trénera Richarda Rapáča. Ten v 
minulom ročníku robil asistenta Dávidovi Káňovi, a teraz si vo veku 32 rokov vyskúša, čo obnáša robota hlavného 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/pred-startom-27rocnika-shl-ligy-zilina-bojovala-sest-hodin-skalica-zapasi-so-zostavou-2cast/93891
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/pred-startom-27rocnika-shl-ligy-zilina-bojovala-sest-hodin-skalica-zapasi-so-zostavou-2cast/93891


trénera. S kariérou ešte nekončí veterán Vantroba a celok sa môže naďalej spoliehať na ostrieľaných borcov ako 
Lukáš Novák, Lukáš Vartovník, Koky či Findura. Navyše sa po desaťročí domov vrátil útočník Martin Saluga. 37-
ročný hokejista za ten čas hrával v Miškolci, Brašove, Debrecíne a Dunaferri. Medzitým získal aj maďarské 
občianstvo. Spišská Nová Ves by sa v priebehu sezóny mohla „potulovať“ okolo ôsmeho miesta. 

Tip na umiestnenie: 7. miesto 
Rozpočet klubu na sezónu: 270 000€ 
Výsledky v príprave 2019: 
Sp.Nová Ves – Sosnowiec 2:3 
Sp.Nová Ves – Sosnowiec 0:1 
Sp.Nová Ves – Humenné 6:5sn 
HK TRNAVA 
Adriana Hosťovecká (prezidentka klubu): „Určite chceme postúpiť medzi osmičku najlepších tímov. Mužstvo 

sa doplnilo o Klučiara z Bratislavy či navrátilca Juráka zo Skalice. Tí, ktorí sa vrátili, by mali mať za úlohu viesť 
mladších kolegov. Stále budem tvrdiť, že druhá najvyššia súťaž má poskytovať priestor mladým chalanom. To je 
filozofiou nášho klubu. Priznám sa, že sa veľmi nevenujem konkurentom, ako sa posilňujú. Samozrejme, zachytila 
som ambície Bratislavy Capitals. Zároveň náš a ich rozpočet je neporovnateľný. My jedine môžeme prekvapiť a 
ukázať, že mladíci chcú a vedia hrať hokej.“ 

Súpiska tímu 2019/20: 
Brankári: Anton Ivanovič (LeKi U20), Peter Brucháč, Matej Bartozel (Hradec Králové). 
Obrancovia: Matej Burian, Filip Jakab (Tingsryds U20), Andrej Klein, Marco Kormúth, Matúš Mihalko, Nikolas 

Mikeš, Andrej Mrázik, Marek Štepanovský, Filip Vidovič (Bratislava). 
Útočníci: Daniel Baránek (Ontario), Dávid Baránek (Ontario), Šimon Beták (Munkfors), Filip Bobál (Slovan), 

Martin Grell, Martin Hrbáčik, Filip Hudec, Roman Jurák (Skalica), Juraj Kamenický, Dušan Klučiar (Bratislava), 
Martin Lukačovič, Filip Mrava, Tobiaš Marguš (New Hampshire), Dušan Olša, Dávid Schmidt, Nino Szalay, 
Samuel Ševčík. 

Tréner: Štefan Mega. 
Prognóza HP: Gladiátori sa držia nastolenej filozofie. Tento subjekt dlhodobo existuje na skromnej báze. V 

minulosti viackrát vystriedal šéfov. Druhú sezónu celý chod klubu ostáva na pleciach jedinej ženy v našom hokeji. 
Trnava sa počas minulých rokov začlenila medzi nevyspytateľné mužstvá. Favoriti mnohokrát nevedeli, čo môžu 
od nej očakávať a neraz sa stalo, že najmä zo súperovho ľadu si domov viezla cenný skalp. Mužstvo vôbec nie je 
vyzreté, ale má svoje základy, na ktorých chce stavať. Naposledy sa slovenský Rím musel zachraňovať v play-
out, ktoré absolútne ovládol a o pár mesiacov túži niekomu znepríjemňovať život v play-off. Prikláňame sa na jeho 
stranu. Vieme si ho predstaviť, ako posledný tím, ktorý uzatvorí zoznam vyraďovacej fázy. 

Tip na umiestnenie: 8. miesto 
Rozpočet klubu na sezónu: 100 000€ 
Výsledky v príprave 2019: 
Trnava – Hodonín 1:4 
Levice – Trnava 3:4pp 
Trnava – P.Bystrica 1:6 
Vasas Budapešť – Trnava 2:5 
P.Bystrica – Trnava 4:6 
Trnava – Vasas Budapešť 2:1 
Hodonín – Trnava 4:3sn 
Trnava – Levice 4:5 
Trnava – Skalica 4:2 
MsHK ŽILINA 
Peter Durmis (predseda predstavenstva): „Všetci sme radi, že seniorský hokej pokračuje. Rokovanie so 

zastupiteľstvom nebolo ľahké, keďže prebiehalo šesť hodín. Napokon sa prijalo kompromisné riešenie, ktoré 
nedopadlo podľa našich predstáv, ale bola to jediná šanca, ako zachovať klub pri živote. Podstatou celej veci je, 
že počas roka musí dôjsť k transformácii spoločnosti. Pôjde buď o časť, alebo celé akcie, ktoré musia prejsť do 
súkromných rúk. Hráči výborne pracovali aj v neistej situácii. Mužstvo je postavené na pätnástich odchovancoch, 
čo vždy bolo cieľom, aby hrali domáci hokejisti. Potešila nás predvedená hra v tých troch prípravných zápasoch a 
musíme si uvedomiť, že náš káder hrával stretnutia bez zmluvy, čo predstavovalo riziko zranenia. V pondelok 
ešte zaplatíme dôležitý poplatok, aby sme mohli začať hrať. Na rad príde podpisovanie zmlúv a chalani sa môžu 
plne sústrediť na svoju prácu.“ 

Súpiska tímu 2019/20: 
Brankári: Maroš Mikoláš, Jakub Lackovič (juniorka). 
Obrancovia: Lukáš Dubeň, Martin Turian, Martin Leško (P.Bystrica), Dominik Surán, Jakub Pišoja, Peter 

Junas (Martin), Martin Božik (Púchov), Juraj Housa (Trnava), Michal Coma, Ľubomír Patlevič (Humenné). 
Útočníci: Jaroslav Markovič (Martin), Dominik Rehák, Matej Minárik (Piešťany), Matej Síkela, Peter Húževka, 

Filip Ondruš, Matej Macek (Dubnica), Ondrej Prášil (Púchov), Samuel Záhradník (L.Mikuláš), Simeon Pjaták, 
Denis Valášek, Nórbert Gálik. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Prognóza HP: Žilinčania sú v hokejovom ponímaní „vlci“. Vo svojej bohatej histórii dokázali zniesť čokoľvek a 

prežili aj klinickú smrť. Po vypadnutí z Tipsport ligy sa s otvorenou náručou núkal pod Dubeň podnikateľ Petr 
Černák, ktorý do manažérskej stoličky posadil bývalého trénera SR Ernesta Bokroša. Prakticky tri mesiace sa nič 
nedialo a keď prišlo na lámanie chleba, potenciálny mecenáš nedokázal splniť sľub mesta, ktorým bolo naplniť 



rozpočet. Z klubu jednoducho odišiel a nasledoval ho aj 60-ročný rodák z Karvinej. Toto zahrávanie sa podpísalo 
na mužstve, ktoré nevedelo, čo bude nasledujúci deň. Napriek tomu tréner Stanislav Škorvánek sa ukázal ako 
dôležitý faktor a zmobilizoval hráčov. Istota však stále nejestvovala. Definitíva prišla päť dní pred vypuknutím 
novej sezóny. Šesťhodinové sedenie za jedným stolom v meste vyriešilo budúcnosť žilinského hokeja. 
Kompetentní ale nie sú s výsledkom maximálne spokojní, no berú ho všetkými desiatimi, nakoľko sa zabránilo 
úmrtiu najrýchlejšej kolektívnej hry v krajskom meste. Veľké patálie by sa mali prejaviť na tíme, ktorý zo 
spomínaných dôvodov odohral len tri augustové duely. Na postup do play-off to nebude stačiť. 

Tip na umiestnenie: 9. miesto 
Rozpočet klubu na sezónu: 330 000€ 
Výsledky v príprave 2019: 
Martin – Žilina 7:4 
Dubnica – Žilina 2:3 
Žilina – Topoľčany 5:1 
HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Juraj Firit (tréner mužstva): „V príprave sa zhruba vystriedalo okolo 25 – 30 hráčov. Väčšinu mužstva tvoria 

domáci hokejisti. Veľmi milo prekvapili aj juniori, avšak vzhľadom k tomu, že naša juniorka chce mať svoju kvalitu, 
uvidíme ako často ich budeme môcť nasadiť do hry. Počítame s konkurenciou v kádri a tešíme sa na začiatok 
sezóny. Samozrejme, vždy spomíname play-off, ale až priebeh ročníka nám ukáže, či to bude reálne. Z môjho 
pohľadu bude liga vyrovnaná a môže to dopadnúť akokoľvek.“ 

Súpiska tímu 2019/20: 
Brankári: Mário Lamper (Michalovce), Dávid Klinčúch, Daniel Kmošena (Dubnica). 
Obrancovia: Jaroslav Niník, Lukáš Ďurkech, Rasmus Knudsen (Hvidovre), Ján Nahálka, Šimon Šefčík 

(Elmira), Samuel Saboš (Valencia Flyers), Patrik Augustín. 
Útočníci: Ján Zlocha ml., Patrik Ligas, Milan Drevenák, Jakub Cíger, Dávid Rodionov, Matej Turan, Róbert 

Mokrohajský, Radovan Iždinský (Prešov), Andrej Hús (Martin), Jakub Rufati (Piešťany), Ivan Švantner (Púchov), 
Lukáš Urbánek (juniorka), Pavol Kubala, Patrik Németh, Marek Krieger (Piešťany). 

Tréner: Juraj Firit. 
Prognóza HP: Považská Bystrica musela pristúpiť k zmene trénera. Doterajší Miroslav Nemček, ktorý zocelil 

kabínu v ostatných dvoch rokoch, si musel vybrať či sa bude venovať mládeží v Púchove, alebo seniorom HK 95. 
Nakoniec voľba padla pre menšie mesto. Taktovky v tíme prvoligistu sa tak ujal jeho asistent. Vedenie klubu si 
udržalo opory z vlaňajška. Dokonca sa môže pochváliť legionárskym úlovkom. V obrane bude nastupovať mladý 
Dán. Fanúšikov určite poteší návrat Jakuba Rufatiho, ktorý sa stal v júni majstrom sveta v hokejbale. Liga je 
zúžená a vyzerá, že bude aj vyrovnaná. Obstáť v nej môže byť obrovským problém pre Panterov. 

Tip na umiestnenie: 10. miesto 
Rozpočet klubu na sezónu: 100 000€ 
Výsledky v príprave 2019: 
Trnava – P.Bystrica 1:6 
P.Bystrica – Trnava 4:6 
P.Bystrica – Valašské Meziřičí 3:2sn 
Dubnica – P.Bystrica 8:1 
P.Bystrica – Dubnica 2:4 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Génius maľby Ladislav Mednyánszky: Aby sa v nej zdokonalil, odišiel 

dobrovoľne na front 
[07.09.2019; hnonline.sk; Profily; 08:15; Iveta Grznárová] 

 
https://history.hnonline.sk/profily/2002187-genius-malby-ladislav-mednyanszky-aby-sa-v-nej-zdokonalil-
odisiel-dobrovolne-na-front 

 
 

Netajil sa svojou homosexualitou, inklinoval k budhizmu – a nielen na pomery Rakúsko-Uhorska bol 
nekonvenčný po každej stránke. A tiež citlivý a samotársky – no najmä nadaný. Ako krajinár patril k európskej 
špičke a svoju figuratívnu maľbu zdokonaľoval na frontoch prvej svetovej vojny. 

Smerovanie nálady, ja len to vidím vo všetkom. To hľadám vo farbách, ako aj v líniách, v kvalite vzduchu, ako 
aj vo vôni rastlín, v pôsobení vyčerpávajúceho tepla, ako aj zimy. 

Ladislav Mednyánszky patril k maliarom, ktorí hľadali – a nachádzali – dokonalú krásu v tom 
najpominuteľnejšom: v čerešni tesne pred rozpukom, v mrakov a tieňoch pred búrkou. Jeho denníky z frontov 
prvej svetovej vojny okrem opisov bojov obsahuje aj takéto zápisky: „Pozdĺž doliny bolo vidno biele domy a veže 
dvoch dedín pomedzi oranžové, červené a zelené koruny stromov. Dlho sme pozorovali tento ohromujúco 
nádherný a úžasný obraz.“ 

Mal však aj svoju živelnú stránku: na plátno často nanášal hrdzavo-červenú farbou zrazenej krvi, ktorá podľa 
slov kurátorky Zsófi e Kiss-Szemán „vyvoláva pocit pudovosti a agresivity, vášní, ktorými sa umelec zaoberal v 

https://history.hnonline.sk/profily/2002187-genius-malby-ladislav-mednyanszky-aby-sa-v-nej-zdokonalil-odisiel-dobrovolne-na-front
https://history.hnonline.sk/profily/2002187-genius-malby-ladislav-mednyanszky-aby-sa-v-nej-zdokonalil-odisiel-dobrovolne-na-front


rámci teórie farieb a s ktorými sa ustavične vyrovnával vo svojom živote i diele.“ Niektorí dokonca tvrdia, že každá 
farba jeho obrazu značila rôznu intenzitu sexuálneho zážitku, o ktorých si viedol detailné denníkové záznamy. Isté 
je jedno. 

Bez nasledovania svojich najhlbších vášní by život tohto nadaného muža vyzeral inak. 
Z Beckova do Paríža 
Ladislaus Josephus Balthazar Eustachius von Mednyánszky sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove do rodiny 

baróna. Na svet prišiel predčasne, čo sa podpísalo pod jeho celoživotnú chorľavosť. Odmietal ju však brať na 
vedomie a fyzické útrapy notoricky podceňoval. 

Režisér Vladimír Štric, ktorý o Mednyánszkom nakrútil dokument, pre denník SME poznamenal: „Keď 
povedal, že ho pobolieva hlava, mal neznesiteľné bolesti, a keď sa sťažoval, že mu je trošku zima, bol už zrejme 
na pokraji zamrznutia.“ Vlastné utrpenie preňho bolo podľa Štrica najmä odrazovým mostíkom k úvahám nad tým 
všeobecným, ľudským: a vyrovnať sa s ním mu pomáhal aj budhizmus. 

Zsófi a Kiss-Szemán ho opisuje ako mimoriadne komplikovanú osobnosť – citlivú, chápavú a sociálne 
založenú, a zároveň sarkastickú a cynickú. „Celý život ho priťahovali katastrofy, či už spoločenské alebo prírodné. 
Na jednej strane ho fascinovala veľkoleposť a sila prírodných živlov, na strane druhej mal hlboký súcit s trpiacimi.“ 
Dokonca vraj rád chodieval – a vždy pešo – na miesta, kde mohol vidieť stopy po povodniach a zemetraseniach. 
A práve v umení mohol dať priechod obom svojim polohám. 

Génius maľby Ladislav Mednyánszky 
Snímka: Wikimedia Commons 
10 fotografií 
Jeho smerovanie bolo zjavné už od detstva: kresliť sa naučil skôr ako rozprávať, rodičia mu preto už odmala 

najímali súkromných učiteľov. Patril k nim aj významný viedenský maliar Thomas Ender, ktorému 13 – 14-ročný 
Mednyánszky posielal na korektúry kresby vytvorené podľa kópií antických sôch. V tom čase už rodina žila v 
kaštieli v Strážkach na Spiši, kam sa presťahovali po smrti starého otca. 

Rodičia synovu výtvarnú vášeň považovali len za hoby, preto na jeseň 1871 začne Ladislav navštevovať 
priemyselnú školu v Zürichu. Pre reumatickú horúčku však neukončí ani prvý ročník. Z choroby sa zotavoval v 
Chorvátsku u rodiny Erdödyovcov a po celý rok sa intenzívne venoval tvorbe akvarelov. Rodičia vtedy definitívne 
pochopia, že synovo smerovanie k výtvarnému umeniu je nezvratné a dovolia mu študovať na Akadémii 
výtvarných umení v Mníchove, kde sa priučí akademickému štýlu maľby. 

V lete 1873 vyrazí s celou rodinou do Talianska a pod vplyvom silných zážitkov sa rozhodne zmeniť študijné 
miesto a absolvuje École des Beaux Artes v Paríži. Tu pochopí, že akademické prostredie preňho nie je to pravé. 
A potom objaví Barbizon. 

Návrat k prírode 
Keď do tejto maliarskej kolónie, vzdialenej necelých 60 kilometrov od Paríža, v roku 1875 Mednyánszky 

prichádza, žije tu už druhá a tretia generácia výtvarníkov. A rovnako ako ich predchodcovia zo 40. rokov tvoria v 
exteriéri, čo v tom čase nebolo vôbec zvyčajné. 

Takto hnutie Barbizon opisuje Zsófi a Kiss-Szemán: „Z maliarskych ateliérov vyšli do prírody a objavili 
nekonečné množstvo odtieňov, svetelných efektov. Išlo im o návrat do prírody, panteistické myslenie.“ 

Zdroj: Wikimedia Commons 
Krajinky, ktoré zobrazovali, neboli napĺňané vymyslenými postavami. Umelci sa držali toho, čo videli, chceli 

zaznamenať všetky prírodné efekty pod šírym nebom, priamo v plenéri, s nebom nad hlavou, čím pripravili pôdu 
pre nástup impresionizmu. 

„Na základe príkladu z Barbizonu uvidel Mednyánszky duševné diaľavy, v ktorých vlastne našiel sám seba. 
Opäť sa dostal k preduchovnenému obdivu, s akým sledoval prírodu vo svojom detstve,“ dopĺňa kurátorka. 

Typ krajinomaľby v duchu lyrického realizmu, ktorý uprednostňuje individuálne pocity, nálady a zážitky maliara 
privedie Mednyánszky čoskoro na majstrovskú úroveň. 

Pohybuje sa medzi Barbizonom a Parížom, istý čas si dokonca prenajíma ateliér na Monmartri, no najviac ho 
to tiahne do Strážok: krajina detstva ho ako maliara priťahuje najviac. Nadchne sa však aj pre maďarskú nížinu v 
oblasti Szolnoku. V tamojších močiaroch dostane maláriu, no vylieči sa z nej. Pár rokov nato šťastne prekoná aj 
šarlach. Jeho obrazy sú napriek tomu často melancholické, až ponuré. Smrť matky, otca a synovca ešte prehĺbi 
temné tóny. 

Hoci veľa času trávi v rodinných sídlach v Strážkach a Beckove, často vyráža na študijné cesty: opakovane 
navštevuje Taliansko, Francúzsko, prenajíma si ateliér v Budapešti, vo Viedni a občas aj v Paríži. Po štyridsiatke 
začne prehlbovať svoj záujem o filozofiu, budhizmus a teozofiu. 

„Ten príklon k budhizmu som postrehol v jeho denníkoch, zápiskoch i maľbách. Mednyánszky používal 
techniky impresionizmu i expresionizmu, ani jeden z týchto prúdov mu však nestačil úplne. Sledoval svoje vlastné 
nálady, do portrétov i krajiniek projektoval vlastnú osobnosť. V tom všetkom dominovalo svetlo. A to svetlo možno 
vnímať ako osvietenie,“ komentuje režisér Vladimír Štric. 

A Zsófi a Kiss-Szemán pre Knižnú revue na margo denníkov dodáva: „Mednyánszky je jedným z mála 
umelcov, ktorí po sebe zanechali nielen výtvarné, ale aj písomné dedičstvo ako sprievodcu životom a dielom. 
Umožňujú nahliadnuť do vnútorného sveta mimoriadneho človeka, ktorý dokázal nesmierne trpieť i milovať, 
uvedomoval si ťarchu nekonvenčných životných situácií, napriek tomu ich vyhľadával a intenzívne prežíval.“ 

Zdroj: Wikimedia Commons 
Rovnako ako jeho strýko si ich zapisoval v gréckej abecede a podľa kurátorky tým sledoval jediný zámer: aby 

si jeho poznámky mohlo prečítať čo najmenej ľudí. Ich jediným cieleným adresátom bol mŕtvy priateľ Nyuli. Na 
pravdepodobne najväčšiu lásku svojho života sa Mednyánszky v denníkoch obracal až do smrti, neraz s 
dodatkom, že predstavuje jeho jedinú nádej a útechu. 



Od krajiniek k bojom 
Výnimkou nebol ani 26. júl 1914. V ten deň si však zapíše aj čosi iné: „Odvčera je vo svete vojna, ktovie, 

dokedy to bude trvať? Zatiaľ so Srbskom, ale potom možno aj s Ruskom?“ 
A potom maliar, v tom čase už 62-ročný a uznávaný, vykoná čosi nanajvýš nepravdepodobné: pokúsi sa 

dostať na front. Ako píše pre časopis .týždeň Eva Čobejová, najprv to skúša cez Červený kríž. Jeho vedenie 
žiada ministerstvo vojnových záležitostí, aby Mednyánszky ako „…človek ľahko znášajúci útrapy, ktorý svoj 
pracovný potenciál ponúka dobrovoľne, dostal bojové zaradenie, čo odôvodňuje tým, že si veľmi želá byť vyslaný 
na front, aj ako maliar, aby mohol získavať bezprostredné dojmy pre svoje neskoršie práce“. 

Nevyjde to, a tak skúša ďalšie cesty: prihlási sa novinám Budapesti Hírlap za vojnového spravodajcu. „Na 
ministerstvo tak putuje ďalší list, v ktorom redakcia žiada, aby bol Mednyánszky delegovaný na front ako vojnový 
spravodajca. Maliar si dokonca službu na fronte vybavuje aj protekčne cez svojho švagra. Ten sa prihovára za 
prijatie Mednyánszkeho priamo u ministerského predsedu Tiszu. Nie div, že po takomto nátlaku 28. augusta 1914 
Najvyššie veliteľstvo povolilo prijať Mednyánszkeho do Vojnového tlačového strediska ako spravodajcu.“ 

Zdroj: Wikimedia Commons 
V októbri 1914 je už na mieste činu a v denníkoch opisuje otrasy zeme po výstreloch z dela, pukajúce 

šrapnely, horiace domy, zranených úbožiakov, bez prestania prinášaných do ošetrovne. V jeho emočnom svete 
sa prelína súcit s trpiacimi, hrôza zo zbytočného zabíjania s fascináciou z dramatických bojov, ktoré stvárňuje vo 
svojich skiciach prostredníctvom figúr vojakov. Zo skíc vytvára ilustrácie, ktoré posiela do novín a neskôr ich v 
pokoji svojho ateliéru prepracúva na obrazy. 

Ako píše Eva Čobejová, „detailné opisy prírody, farieb, svetla sa pravidelne v jeho denníkoch striedajú so 
stručnými informáciami o bojoch. Vo februári 1915 si zaznamená, že boje naozaj zúrili, ´naša batéria pálila 
každých desať minút. Rusi odpovedali a blízko nás dopadlo viacero šrapnelov“. A dodá: ´Nádherné slnečné 
počasie, teplo, sotva záchvev vetra.´ Alebo: ´hore je nebo svetlé, zelenosivé, trochu žltkasté´.“ 

Za svoj hlavný cieľ považuje byť svedkom skutočného boja, zdokonaliť svoju figuratívnu maľbu a peniaze 
utŕžené za predaj obrazov využiť na vojenské účely. „Vojna ma opäť spojila s vonkajším svetom, ktorý ma v 
posledných rokoch prestal zaujímať. Ten obrovský zápas, ktorý som mal a mám to šťastie vidieť zblízka, rozorval 
celú moju bytosť,“ zapíše si do denníka. 

Zdroj: Wikimedia Commons 
Hoci Mednyánszky sa celý život prejavoval ako humanista, skúsenosť s vojnou túto stránku jeho osobnosti 

ešte prehĺbi. „Najmä poslednú časť svojho života venoval kontemplácii, rozdával svoje peniaze aj oblečenie. 
Jeden jeho priateľ si raz zaspomínal na šľachtické stretnutie v Tatranskej Lomnici. Aj Mednyánszky bol barón, ale 
prišiel v otrhaných šatách. Motúzom mal zviazané nohavice, tie vzal asi z nejakého strašiaka, topánky mal 
deravé, vyzeral otrasne, a zrejme opäť robil hanbu. Dali mu sto korún, nech si kúpi niečo poriadne. Vybral sa teda 
do Spišskej Novej Vsi, cestou stretol ľudí na poli a vždy dal niekomu po desať korún. Ostalo mu len päť a za tie 

si kúpil nejaké obnosené šaty. Prišiel sa s nimi pochváliť späť do Lomnice, no a priatelia šľachtici sa definitívne 
rozhodli, že už mu nikdy peniaze nedajú,“ vykresľuje dojemnú udalosť Vladimír Štric. 

Trpiaci o utrpení 
Na front sa vracia znovu a znovu. A to aj po tom, čo ho v októbri 1916 zrania. Za svoju statočnosť je dokonca 

odmenený Rádom Františka Jozefa, ale metál na svojej uniforme nosiť odmieta. Túži po jedinom: zažívať ťažké 
boje a preniesť na plátno utrpenie človeka. 

Čoraz viac však trpí aj on sám. Zhoršuje sa mu choroba obličiek, trápia ho bolesti. A to až natoľko, že pre ne 
už nedokáže maľovať ako predtým. Jeho sestra sa v jednom z listov vyjadrí, že tie najkrajšie momenty si 
nechával na starobu, keď bude mať najprecíznejšiu techniku: ochorenie však skríži jeho plány. 

Zdroj: Wikimedia Commons 
Lieči sa vo vojenskej nemocnici vo Viedni a po prepustení sa nasťahuje k svojmu priateľovi maliarovi Gyulovi 

Kláberovi. Teší sa, že môže pracovať vo vykúrenom ateliéri. Ešte 27. septembra 1918 žiada v liste zo Strážok, 
aby ho nevyškrtli z Vojenského tlačového strediska. Jeho žiadosti 2. októbra 1918 vyhovejú. Vojna sa však končí 
a Mednyánszkeho milované Rakúsko-Uhorsko sa rozpadá. 

Pokúša sa aj naďalej maľovať, ale jeho zdravotný stav sa neustále zhoršuje. Napokon ho postihne krvácanie 
do mozgu a 17. apríla 1919 umiera. Nič netušiac o tom, že o pár desiatok rokov ho vyhlásia za jedného z 
najpozoruhodnejších európskych maliarov. A vôbec najdrahšieho slovenského. 

—- 
Zdroj: Wikimedia Commons 
LADISLAV MEDNYÁNSZKY 
Barón a uhorský maliar slovensko-maďarského pôvodu, stúpenec barbizonskej školy a impresionizmu. 

Krajinár európskeho významu, ktorý mal ateliér aj na parížskom Montmartri a neskôr vo Viedni. 
Jeho maľby sa vyznačujú melanchóliou či nostalgiou a majstrovským zachytením svetla. 
Ako 62-ročný dobrovoľne narukoval na front prvej svetovej vojny ako vojenský maliar. 
Zomrel 17. apríla 1919 vo Viedni. Podľa svojho priania bol pochovaný v Budapešti vedľa priateľa a milenca 

Bálinta. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Slovensko potrápia v najbližších dňoch výdatnejšie zrážky 
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Východ bude na rozdiel od zvyšku územia suchší. 
KOŠICE. Väčšinu územia Slovenska potrápia v najbližších dňoch výdatnejšie zrážky. 
Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa pred 

dažďom. 
Výstrahy platia takmer pre všetky kraje, s výnimkou Bratislavského a Trnavského kraja. 
Zrážky sa zatiaľ vo väčšej miere neočakávajú ani v niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja. 
Výstrahu 1. stupňa však meteorológovia vyhlásili na sobotu i nedeľu v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará 

Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Prešov, Spišská Nová Ves, Gelnica, Rožňava, Košice a Košice - okolie. 

V okresoch s výstrahou však podľa meteorológov môže miestami spadnúť 70 až 110 milimetrov zrážok, časť z 
nich pri búrkach. 

“Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity a môžu spôsobiť škody 
menšieho rozsahu,” uvádza SHMÚ. 

Výstrahy predbežne platia od soboty od 18.00 do pondelka (9. 9.) do 18.00 h. 
Dve vlny zrážok 
Počasie počas víkendu a v prvý pracovný deň budúceho týždňa bude totiž ovplyvňovať zvlnený studený front 

spojený s tlakovou nížou. 
Tá sa bude presúvať z Talianska, cez Rakúsko, Česko a Poľsko nad Baltské more. 
Zrážkové pásma budú postupovať od juhozápadu na severovýchod v dvoch výrazných vlnách. 
Prvá by mala prejsť cez Slovensko v noci zo soboty na nedeľu (8. 9.), druhá, podľa meteorológov výraznejšia, 

v noci z nedele na pondelok. 
“Do pondelkového večera môže ojedinele spadnúť aj viac ako 100 milimetrov zrážok,” približuje SHMÚ na 

sociálnej sieti. 
Výstrahy 1. stupňa platia až do pondelka. (zdroj: shmu.sk) 

[Späť na obsah] 
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Máme na čom pracovať, uvedomuje si tréner Tatrana. 
PREŠOV. V zaujímavom a dramatickom zápase ôsmeho kola tretej futbalovej ligy remizoval 1. FC Tatran 

Prešov s 1. FK Svidník 2:2 (1:0). 
Zeleno-bieli dosiahli prvú remízu v tomto ročníku súťaže, Svidníčania si zaknihovali tretí remízový rezultát. 
Domácim vyšlo striedanie 
Favorizovaný Prešov začal duel dobre, už v 4. min otvoril gólový účet Ľupčo. 
Domáci mali aj ďalšie príležitosti, vo finálnej fáze sa však nedokázali presadiť. 
Hostia sa spoliehali na umnú obranu a protiútoky. 
Dva im vyšli v úvodnej štvrťhodine druhej časti súboja. Dvoma gólmi otočil jeho vývoj Š. Košč. 
Trénerovi Prešova Petrášovi vyšlo striedanie, keď V. Kopín, ktorý nahradil Sabolčíka, vyrovnal stav stretnutia. 
Chýbalo zrýchlenie hry 
“Zápas sa pre nás začal veľmi dobre, dali sme gól, chlapci si vypracovali aj ďalšie príležitosti, ktoré neboli 

premenené. V tomto stretnutí sme nemali také šťastie, že z prvých troch šancí sme dali góly,” zvýraznil tréner 
Prešova Peter Petráš. 

Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
"Potom sa chlapci trochu trápili, hostia boli nepríjemní hlavne po rýchlych protiútokoch a ťažili aj zo 

štandardných situácií. Vzadu sme si s tým nejako nevedeli poradiť. Súper mal výborný rýchly prechod do útoku, 
zavrel nám stred poľa, prehusťovali ho, mužstvo sa tak ťažko presadzovalo. Potrebné bolo zrýchlenie hry, možno 
viac prihrávok do šírky. Ešteže sa nám podarilo dať vyrovnávajúci gól. Máme na čom pracovať, aby sa naša hra 
zlepšovala. Treba dať hlavy hore, treba sa nám pripraviť na pohárový duel s Popradom a zápas v Spišskej Novej 
Vsi ," dodal Petráš. 

“V prvom polčase sme mali hrať lepšie, v lepšom tempe,” poznamenal kapitán 1. FC Tatran Lukáš Šimko. 
“Hostia hrali so zabezpečenou obranou, vpredu sa nám hralo ťažko. Mali sme však využiť šance, podať 

kvalitnejší výkon. Chýbal nám lepší pohyb, ten nás v predchádzajúcich zápasoch zdobil, v tomto stretnutí to tak 
nebolo.” 

Taktiku naplnili, odchádzali spokojní 
Samozrejme, že Svidníčania mali zo zisku cenného bodu radosť. 
Spokojný bol aj asistent trénera Róbert Petruš. 
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“Prešov bol favorit, tomu sme podriadili aj našu taktiku. Domáci mali v stretnutí prevahu, s tým sme však 
počítali. Keď mužstvo chcelo niečo uhrať, muselo hrať v dobrom defenzívnom bloku a vyrážať do nebezpečných 
kontier,” podčiarkol R. Petruš. 

“Dve nám vyšli a rýchlo otočili vývoj zápasu v náš prospech. Škoda, že domáci stav skoro vyrovnali. Mužstvo 
si za výkon ten bod nesporne zaslúžilo. Vedeli sme, že Prešov má smerom dopredu veľkú silu, a tak sme nemohli 
hrať otvorenú partiu a domácich naháňať, lebo by nás zrejme rozdrvili. My sme na naše šance čakali, Prešov 
urobil vzadu chyby a nám sa ich podarilo stopercentne využiť. Domáci ostali zaskočení a ťažko sa s tým 
vyrovnávali. Naše mužstvo sa zomklo a podalo dobrý disciplinovaný a obetavý výkon. Získali sme cenný bod, 
veľmi si ho vážime a všetci sa z neho tešíme.” 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Rodák zo Spiša skonštruoval prvý vojenský vrtuľník 
[07.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Ľudia na Korzári Spiš; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22205249/rodak-z-granca-petroviec-skonstruoval-prvy-vojensky-vrtulnik.html 

 
 

Štefan Petróczy patril k starému zemianskemu rodu. 
Štefan Petróczy a Granč-Petrovce 
(7 fotografií) 
GRANČ-PETROVCE. Spišská obec Granč-Petrovce vznikla spojením dvoch samostatných dedín. 
Petrovce sa prvý raz spomínajú v roku 1292, Granč v roku 1344. V jednej i druhej časti žili zemianske rodiny. 
Petrovce získali svoj názov vďaka rodu Petróczy, z ktorého pochádzalo viacero významných osobností. 
Tou najznámejšou je určite Štefan Petróczy, konštruktér prvého vojenského vrtuľníka. 
Takmer neznámy rodák 
V roku 1815 Zuzana a Klára Petróczy vyznačili v dedine miesto pre kaštieľ na pozemku Alojza Petróczyho a 

práve v tomto kaštieli sa narodil aj Štefan Petróczy. 
Neskôr bola v budove zriadená škola, ktorá tam sídli dodnes. 
Na svet prišiel v roku 1874 a podľa matriky znie jeho plné meno Július Béla Wictor Stephan Petróczy. 

Používal však iba posledné meno Stephan. 
Zaujímavé je, že dlhé roky sa v životopisoch Š. Peróczyho uvádzal rok 1876, avšak bez udania mesiaca a dňa 

narodenia. 
Išlo zrejme len o odhad, ktorý historici odpisovali jeden od druhého. 
No pretože bol známy dátum ukončenia Vojenskej Tereziánskej akadémie vo Viedni – 1895, vychádza dátum 

narodenia 1876 ako mylný. 
Až práce rakúskeho historika Reinharda Keimela uvádzajú správny dátum jeho narodenia 3. 1. 1874. 
Ten podľa všetkého vychádzal z údajov Viedenského Kriegsarchívu. Tento dátum sa podarilo overiť aj v 

levočskom archíve. 
Ani v dátume úmrtia Š. Petróczyho nie je všetko jasné. Dostupné rakúske pramene, ale aj staršie maďarské 

svorne uvádzajú dátum jeho úmrtia 9. august 1957 v Budapešti. 
Maďarský vojenský archív v Budapešti uvádza dátum úmrtia 22. február 1957. 
Bývalý režim ho pochoval 
Aj to je dôkazom toho, že hoci sa tento muž výrazne zapísal do dejín vedy a techniky, pre nás bol v podstate 

neznámy. 
((piano)) 
Potvrdil to aj spisovateľ Ján Petrík zo Spišskej Novej Vsi, ktorý o tomto rodákovi napísal biografiu. 

„Verejnosť o ňom takmer nič nevedela. Ani ja som nemal veľa informácií. Bohužiaľ, bol to človek, ktorého 
bývalý režim akoby pochoval a pritom to bol veľký človek a odborník. Ani vlády v Československu a na Slovensku 
si na tohto spišského rodáka nedokázali spomenúť. Pritom to bol jeden z najtalentovanejších leteckých 
dôstojníkov monarchie," zdôraznil autor biografie J. Petrík. 

Kvôli kusým informáciám o živote a práci Š. Petróiczyho sa kniha rodila veľmi ťažko. Prelom prišiel až s 
návštevou Vojnového archívu vo Fischamende. 

Z tohto múzea si J. Petrík doniesol materiál o osobnosti Š. Petróczyho a získal aj jeho fotografiu. 
Učarovalo mu lietanie 
Zo Spiša odišiel Petróczy ako mladý do škôl a po skončení štúdií bol zaradený k Luftschiffeabteilung, kde v 

roku 1902 zložil skúšky pilota balónov. Neskôr získal aj diplom motorového pilota. 
Absolvoval vojenský balónový kurz a stal sa držiteľom rakúskeho pilotného diplomu. 
Vypracoval sa na veliteľa leteckej školy a neskôr bol aj šéfom c. a k. (cisársko – kráľovskej) aeronautickej 

základni pri Viedni. Riadil tu výstavbu hangáru pre vzducholode a tiež výrobňu vodíka na plnenie plynových 
balónov. 

Splnený sen 
Pri budovaní výrobne vrtúľ firmou Osterreische-Ungarische Integral Propeller Werke sa Štefan Petróczy 

spoznal s Prof. Dr. Ing. Theodorom Kármánom, svetovým odborníkom v hydrodynamike a aerodynamike a Ing. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22205249/rodak-z-granca-petroviec-skonstruoval-prvy-vojensky-vrtulnik.html


Vilémom Žúrovcom, ktorý sa zaoberal problematikou kolmo štartujúcich lietadiel a lietadiel s krátkym rozbehom 
pri štarte. 

Títo dvaja páni mu pomohli splniť si jeho dávny sen, a tým bola konštrukcia vrtuľníka. 
V roku 1917 bol pod projektovým názvom “Schrauben-Fesselfliegr SFF” postavený maďarskou firmou MAG 1. 

prototyp vrtuľníka s elektromotorom Austro – Daimler - vrtuľník Petroczy PKZ 1 / 1917. 
Koncom roka 1917 sa začal rodiť projekt druhého vrtuľníka s výbušnými motormi na benzínový pohon. 
Koncom marca 1918 sa stavba vrtuľníka skončila a v máji 1918 sa začali testovacie skúšky. 
Vrtuľník mal na svoju dobu veľmi dobré výkony. Najväčšia dosiahnutá výška letu bola 50 m a najdlhší čas letu 

bol 30 min. Maximálna letová hmotnosť pri výstupe do výšky 50 m činila 1 814 kg. 
V júni 1918 sa pri skúšobnom letu vrtuľník rozbil, čo znamenalo prerušenie skúšok až do konca 1. svetovej 

vojny. 
Pomenovanie obidvoch vrtuľníkov podľa skratiek mien konštruktérov vzniklo až v roku 1921 - vrtuľník Petróczy 

- Kármán - Žúrovec PKZ 2. 
Štefan Petróczy ponúkol v novembri 1918 svoje služby Maďarskej národnej rade, ktorá ich prijala. 
Od roku 1920 pracoval na ministerstve obchodu, kde sa stal vedúcim oddelenia pre „vzdušnú " teda leteckú 

dopravu. 
V roku 1924 odišiel do dôchodku a svoj život dožil v Budapešti. 
Použité zdroje: gonzoaviation, obec Granč – Petrovce 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Pretekár MTB maratónu spadol z bicykla a zlomil si kľúčnu kosť 
[07.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22206921/pretekar-mtb-maratonu-spadol-z-bicykla-a-zlomil-si-klucnu-
kost.html 

 
 

Horskí záchranári zasahovali v Slovenskom raji. 
SLOVENSKÝ RAJ. Horskí záchranári zasahovali v teréne aj v sobotu. 
Ako Horská záchranná služba (HZS) informuje na svojej internetovej stránke, dopoludnia boli záchranári 

požiadaní o pomoc pre pretekára MTB maratónu v Slovenskom raji. 
„Pádom z bicykla v oblasti kameňolomu pri Ďurkovci si spôsobil pravdepodobne zlomeninu kľúčnej kosti. 

Horskí záchranári muža na mieste vyšetrili a poskytli mu neodkladné zdravotné ošetrenie," uvádza HZS. 
Následne ho terénnym automobilom HZS transportovali do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Seniorský hokej v Žiline pokračuje 
[06.09.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:08; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/mesto-zilina-podporilo-hokejovy-klub-skorvanek-palcov-
kompromis-dvoch-navrhov-palcov-/93863 

 
 

Žilinskí hokejoví fanúšikovia si môžu vydýchnuť, hokej v meste nekončí. Mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva prinieslo schválenie finančnej dotácie pre klub, ktorá je podľa trénera Stanislava Škorváneka 
kompromisom dvoch návrhov. 

Kormidelníka “vlkov” zároveň teší, že sa mužstvo môže sústrediť na novú sezónu, ktorú odohrá v druhej 
najvyššej súťaži. 

Predkladatelia pôvodného návrhu na rozpočtovú zmenu požadovali dotáciu vo výške 150-tisíc eur, po 
schválení pozmeňovacieho návrhu dostane klub polovicu z tejto sumy. "Je to kompromis medzi dvomi návrhmi. 
Máme rok na to, aby sme našli riešenia, ktoré posunú žilinský hokej z mestských rúk niekam inam. Za seba 
poviem, že som rád, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a že v stredu 11. septembra odohráme prvý domáci 
zápas proti Spišskej Novej Vsi. Aj hráči sú určite radi, že sa môžu sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi 

prilákame potenciálnych sponzorov," uviedol tréner žilinského A-mužstva Stanislav Škorvánek. 
MsHK Žilina a.s. dostane od mesta priamu podporu vo výške 75-tisíc eur a ďalších 100-tisíc môže dostať v 

rokoch 2019-2020 na základe získaných sponzorských prostriedkov. 
Podpora mesta Žilina voči hokejovému klubu je nielen vo forme priamej dotácie, ale aj vo forme symbolického 

prenájmu ľadovej plochy a tréningových priestorov. 
[Späť na obsah] 
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11. Automatické externé defibrilátory budú vo všetkých mestských častiach 

Popradu 
[06.09.2019; dobrenoviny.sk; 13:41; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/172016/automaticke-externe-defibrilatory-budu-vo-vsetkych-mestskych-
castiach-popradu 

 
 

Mesto Poprad bude disponovať najväčším počtom automatických externých defibrilátorov (AED) na 
Slovensku, umiestnené budú v každej mestskej časti. 

Na snímke automatický externý defibrilátor (AED), ilustračné foto — Foto: TASR/Erika Ďurčová 
Poprad 6. septembra (TASR) - Ide o prístroj, ktorý dokáže použiť aj človek bez skúsenosti s jeho obsluhou. 

„Budú umiestnené na verejných priestranstvách a dostupné verejne nepretržite 24 hodín. Som skutočne veľmi 
rád, že v porovnaní s počtom obyvateľov budeme mať najviac defibrilátorov zo všetkých miest na Slovensku," 
ozrejmil primátor mesta Poprad Anton Danko. 

Predseda občianskeho združenia (OZ) Záchrana a zároveň popradský mestský poslanec František Majerský 
uviedol, že pred štyrmi rokmi darovali do Mestskej informačnej kancelárie v Poprade prvý takýto prístroj na 
Slovensku. 

„Mojím cieľom bolo dostať ich do všetkých mestských častí. Dohromady ich bude v Poprade desať, budú ich 
mať v autách dokonca aj mestskí policajti. Tá bezpečnosť a ochrana života a zdravia občanov tak bude na veľmi 
vysokej úrovni," skonštatoval Majerský s tým, že bežne v priemere trvá dojazd záchranky na Slovensku 12 minút 
a viac. 

Ak sa však v blízkosti postihnutého nachádza takýto prístroj, šanca na záchranu je podľa neho vyššia. Všetky 
defibrilátory budú registrované na operačnom stredisku, ktoré následne usmerní volajúceho, aby prístroj použil. 
Po otvorení AED stačí, aby človek počúval jeho pokyny. 

Život zachraňujúce prístroje boli v minulosti umiestnené pri Aréne Poprad, na zimnom štadióne či na 
mestskom úrade. Teraz však dôjde k zásadnej zmene. Všetky AED budú nepretržite elektronicky spojené aj s 
mestskou políciou. 

„V prípade ich použitia bude na miesto okamžite vyslaná hliadka, ktorá bude v súčinnosti poskytovať prvú 
pomoc," upozornil na to náčelník mestskej polície Marián Gardoš. V budúcnosti sa uvažuje aj o prepojení s 
tiesňovou linkou 112. 

Samospráva si od tohto kroku sľubuje najmä zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia jednak občanov, ale aj 
návštevníkov mesta. Od septembra 2016 odovzdalo OZ dohromady už takmer 40 AED na rôznych miestach, 
väčšinou v Prešovskom kraji. Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej Novej Vsi, v Bachledovej doline, na 

Lomnickom štíte, na Štrbskom plese či v obci Lendak. 
„Doposiaľ prístroj raz použila jedna pani v meste Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. Trikrát pomohol 

zachrániť život aj v obci Liptovská Teplička," doplnil Majerský s tým, že defibrilátor má jednoduché používanie, 
človeka naviguje, čo robiť krok za krokom, sám analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický 
výboj. Podľa Majerského je jeho výhodou, že je určený prioritne pre laickú verejnosť. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Automatické externé defibrilátory budú vo všetkých častiach Popradu 
[06.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/automaticke-externe-defibrilatory-budu-vo-vsetkych-castiach-popradu-
cl703973.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Poprad 6. septembra (TASR) - Mesto Poprad bude disponovať najväčším počtom automatických externých 

defibrilátorov (AED) na Slovensku, umiestnené budú v každej mestskej časti. Ide o prístroj, ktorý dokáže použiť aj 
človek bez skúsenosti s jeho obsluhou. „Budú umiestnené na verejných priestranstvách a dostupné verejne 
nepretržite 24 hodín. Som skutočne veľmi rád, že v porovnaní s počtom obyvateľov budeme mať najviac 
defibrilátorov zo všetkých miest na Slovensku,“ ozrejmil primátor mesta Poprad Anton Danko. 

Predseda občianskeho združenia (OZ) Záchrana a zároveň popradský mestský poslanec František Majerský 
uviedol, že pred štyrmi rokmi darovali do Mestskej informačnej kancelárie v Poprade prvý takýto prístroj na 

https://www.dobrenoviny.sk/c/172016/automaticke-externe-defibrilatory-budu-vo-vsetkych-mestskych-castiach-popradu
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Slovensku. „Mojím cieľom bolo dostať ich do všetkých mestských častí. Dohromady ich bude v Poprade desať, 
budú ich mať v autách dokonca aj mestskí policajti. Tá bezpečnosť a ochrana života a zdravia občanov tak bude 
na veľmi vysokej úrovni,“ skonštatoval Majerský s tým, že bežne v priemere trvá dojazd záchranky na Slovensku 
12 minút a viac. Ak sa však v blízkosti postihnutého nachádza takýto prístroj, šanca na záchranu je podľa neho 
vyššia. Všetky defibrilátory budú registrované na operačnom stredisku, ktoré následne usmerní volajúceho, aby 
prístroj použil. Po otvorení AED stačí, aby človek počúval jeho pokyny. 

Život zachraňujúce prístroje boli v minulosti umiestnené pri Aréne Poprad, na zimnom štadióne či na 
mestskom úrade. Teraz však dôjde k zásadnej zmene. Všetky AED budú nepretržite elektronicky spojené aj s 
mestskou políciou. „V prípade ich použitia bude na miesto okamžite vyslaná hliadka, ktorá bude v súčinnosti 
poskytovať prvú pomoc,“ upozornil na to náčelník mestskej polície Marián Gardoš. V budúcnosti sa uvažuje aj o 
prepojení s tiesňovou linkou 112. 

Samospráva si od tohto kroku sľubuje najmä zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia jednak občanov, ale aj 
návštevníkov mesta. Od septembra 2016 odovzdalo OZ dohromady už takmer 40 AED na rôznych miestach, 
väčšinou v Prešovskom kraji. Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej Novej Vsi, v Bachledovej doline, na 

Lomnickom štíte, na Štrbskom plese či v obci Lendak. „Doposiaľ prístroj raz použila jedna pani v meste 
Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. Trikrát pomohol zachrániť život aj v obci Liptovská Teplička,“ doplnil 
Majerský s tým, že defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok za krokom, sám 
analyzuje pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Podľa Majerského je jeho výhodou, že je 
určený prioritne pre laickú verejnosť. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Automatické externé defibrilátory budú vo všetkých častiach Popradu 
[06.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/automaticke-externe-defibrilatory-bud/416990-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian 
Život zachraňujúce prístroje boli v minulosti umiestnené pri Aréne Poprad, na zimnom štadióne či na 

mestskom úrade. 
Poprad 6. septembra (TASR) - Mesto Poprad bude disponovať najväčším počtom automatických externých 

defibrilátorov (AED) na Slovensku, umiestnené budú v každej mestskej časti. Ide o prístroj, ktorý dokáže použiť aj 
človek bez skúsenosti s jeho obsluhou. „Budú umiestnené na verejných priestranstvách a dostupné verejne 
nepretržite 24 hodín. Som skutočne veľmi rád, že v porovnaní s počtom obyvateľov budeme mať najviac 
defibrilátorov zo všetkých miest na Slovensku,“ ozrejmil primátor mesta Poprad Anton Danko. Predseda 
občianskeho združenia (OZ) Záchrana a zároveň popradský mestský poslanec František Majerský uviedol, že 
pred štyrmi rokmi darovali do Mestskej informačnej kancelárie v Poprade prvý takýto prístroj na Slovensku. 
„Mojím cieľom bolo dostať ich do všetkých mestských častí. Dohromady ich bude v Poprade desať, budú ich mať 
v autách dokonca aj mestskí policajti. Tá bezpečnosť a ochrana života a zdravia občanov tak bude na veľmi 
vysokej úrovni,“ skonštatoval Majerský s tým, že bežne v priemere trvá dojazd záchranky na Slovensku 12 minút 
a viac. Ak sa však v blízkosti postihnutého nachádza takýto prístroj, šanca na záchranu je podľa neho vyššia. 
Všetky defibrilátory budú registrované na operačnom stredisku, ktoré následne usmerní volajúceho, aby prístroj 
použil. Po otvorení AED stačí, aby človek počúval jeho pokyny. Život zachraňujúce prístroje boli v minulosti 
umiestnené pri Aréne Poprad, na zimnom štadióne či na mestskom úrade. Teraz však dôjde k zásadnej zmene. 
Všetky AED budú nepretržite elektronicky spojené aj s mestskou políciou. „V prípade ich použitia bude na miesto 
okamžite vyslaná hliadka, ktorá bude v súčinnosti poskytovať prvú pomoc,“ upozornil na to náčelník mestskej 
polície Marián Gardoš. V budúcnosti sa uvažuje aj o prepojení s tiesňovou linkou 112. Samospráva si od tohto 
kroku sľubuje najmä zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia jednak občanov, ale aj návštevníkov mesta. Od 
septembra 2016 odovzdalo OZ dohromady už takmer 40 AED na rôznych miestach, väčšinou v Prešovskom kraji. 
Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej Novej Vsi, v Bachledovej doline, na Lomnickom štíte, na Štrbskom 

plese či v obci Lendak. „Doposiaľ prístroj raz použila jedna pani v meste Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. 
Trikrát pomohol zachrániť život aj v obci Liptovská Teplička,“ doplnil Majerský s tým, že defibrilátor má 
jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok za krokom, sám analyzuje pacientov stav a v prípade 
potreby použije elektrický výboj. Podľa Majerského je jeho výhodou, že je určený prioritne pre laickú verejnosť. 

[Späť na obsah] 
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Na hľadanie riešení majú rok. 
ŽILINA. Žilinskí fanúšikovia si môžu vydýchnuť, hokej v meste nekončí. Mimoriadne zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva prinieslo schválenie finančnej dotácie pre klub, ktorá je podľa trénera Stanislava Škorváneka 
kompromisom dvoch návrhov. 

Kouča žilinského klubu zároveň teší, že sa mužstvo môže sústrediť na novú sezónu, ktorú odohrá v druhej 
najvyššej súťaži. 

Predkladatelia pôvodného návrhu na rozpočtovú zmenu požadovali dotáciu vo výške 150-tisíc eur, po 
schválení pozmeňovacieho návrhu dostane klub polovicu z tejto sumy. 

Súvisiaci článokBokroš si musí hľadať novú prácu, v Žiline s ním už nepočítajú Čítajte 
"Je to kompromis medzi dvomi návrhmi. Máme rok na to, aby sme našli riešenia, ktoré posunú žilinský hokej z 

mestských rúk niekam inam. Za seba poviem, že som rád, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a že v stredu 
11. septembra odohráme prvý domáci zápas proti Spišskej Novej Vsi. Aj hráči sú určite radi, že sa môžu 

sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi prilákame potenciálnych sponzorov," uviedol tréner žilinského A-mužstva 
Stanislav Škorvánek. 

MsHK Žilina a.s. dostane od mesta priamu podporu vo výške 75-tisíc eur a ďalších 100-tisíc môže dostať v 
rokoch 2019 - 2020 na základe získaných sponzorských prostriedkov. 

Podpora mesta Žilina voči hokejovému klubu je nielen vo forme priamej dotácie, ale aj vo forme symbolického 
prenájmu ľadovej plochy a tréningových priestorov. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Ekonomika 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 6. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať 

výlukové práce: 
- v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce v dňoch 11. – 12. septembra od 8.30 do 12.10 h. 
Výlukové práce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok. Práce budú vykonávať zamestnanci 

ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa budú nahradené autobusovou dopravou. 
- v úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik v dňoch 9. – 10. septembra od 8.30 do 11.35 h. 
Výlukové práce zahŕňajú opravu geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. 

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou. 
- v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny 11. septembra od 9.20 h do 13.50 h. 
Výluka sa realizuje z dôvodu opravy geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR. 
Cestujúci budú v úseku Brezno - Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou. 
- v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava v dňoch 11. a 13. septembra od 7.20 h do 11.50 h a 12. septembra od 

7.20 do 19.00 h. 
Počas výluky sa vymenia mostnice na moste v km 1,616 v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. Práce budú 

realizované zamestnancami ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a 
Zvolen os. st. budú nahradené autobusovou dopravou. 

- v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz – Oravský Podzámok 9. septembra od 7.05 do 14.00 h. 
V rámci výluky sa vykoná bežná údržba trate a jej okolia. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a 

kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok budú nahradené 

autobusovou dopravou. 
- v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou 10. septembra od 7.20 do 13.40 h. 
Výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate, ktoré zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka 

koľaje a kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou budú nahradené 

autobusovou dopravou. 
- v úseku Dolný Kubín – Párnica 11. septembra od 08.50 do 13.40 h. 
Uvedená výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového 

lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dolný Kubín - Párnica budú nahradené autobusovou dopravou. 
- v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište - v dňoch 6. až 10. septembra nepretržité výlukové práce v úseku 

Bánovce nad Ondavou – Hrinište. 

https://www.24hod.sk/cestujuci-spozornite-vylukove-prace-budu-na-tychto-tratiach-cl704089.html


V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje komplexná rekonštrukcia železničného 
zvršku koľaje s odstránením užitých koľajových polí a koľajového lôžka a zriadením nového koľajového lôžka s 
pokládkou nových koľajových polí, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava svahu, výmena koľajníc, 
doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava 
koľaje na traťovú rýchlosť, údržba trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v 
spolupráci s firmou Železničné stavby, a.s. Košice. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú 
prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

- v úseku Veľký Šariš – Sabinov - v dňoch 9. až 13. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Veľký Šariš 
– Sabinov. 

Výluka bude zrealizovaná za účelom aktivácie novovybudovaného priecestného zabezpečovacieho zariadenia 
(PZZ) v km 35,553 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1626. 

Jestvujúce nezabezpečené priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 
3. kategórie typu PZS BT, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti 
priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky aj rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu. Činnosť PZZ 
bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača osí. 

Počas výlukových prác bude vypnuté z činnosti PZZ v km 34,863s JIČ SP1625 – Orkucany zastávka. Na 
pozemnej komunikácii pred PZZ budú osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej 
úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„ doplnené o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde„. Vlaky 
oboch smerov idúce traťovým úsekom Veľký Šariš – Sabinov budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 34,863 z 
činnosti. 

Práce budú vykonávať zamestnanci firmy BETAMONT s.r.o. Zvolen a ŽSR podľa schválených a 
odsúhlasených technologických postupov prác. 

- v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník - v dňoch 10. a 11. septembra nepretržité výlukové práce v úseku 
Spišská Nová Ves – Vydrník. 

Výlukové práce budú realizované za účelom výmeny klasických relé za malorozmerové na PZS 2Z v km 
180,659 s JIČ SP0130. PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené 
strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o 
vypnutí PZZ z činnosti a jeho strážení. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej 
komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! 
Výstražné zariadenie vypnuté". Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. 

- v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou - dňa 13. septembra, v čase od 06.40 h do 
12.00 h, výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, 
výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu a smerová a 
výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

- v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre - dňa 9. septembra, v čase od 08.20 h do 16.30 h, výlukové práce v úseku 
Nitra – Ivanka pri Nitre. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce 
vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

- v úseku Čachtice – Vadovce - dňa 10. a 11. septembra, v čase od 07.40 do 12.40 h, výlukové práce v úseku 
Čachtice – Vadovce. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie koľajnicových stykov. 
Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

- v úseku Veľký Meder – Dolný Štál - v dňoch 14. a 15. septembra, v čase od 08.50 do 14.20 h, realizovať 
výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do 
priechodného prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann 
Výlukové práce v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových 

súčiastok. 
Bratislava 6. septembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať 

výlukové práce: - v úseku Žarnovica – Nová Baňa – Kozárovce v dňoch 11. – 12. septembra od 8.30 do 12.10 h. 
Výlukové práce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku 
Nová Baňa – Hronský Beňadik v dňoch 9. – 10. septembra od 8.30 do 11.35 h. Výlukové práce zahŕňajú opravu 
geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku 
Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Tisovec – Zbojská – Pohronská 
Polhora – Odb. Brezno-Halny 11. septembra od 9.20 h do 13.50 h. Výluka sa realizuje z dôvodu opravy 
geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR. Cestujúci budú v úseku Brezno - 
Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou. - v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava v dňoch 11. a 
13. septembra od 7.20 h do 11.50 h a 12. septembra od 7.20 do 19.00 h. Počas výluky sa vymenia mostnice na 
moste v km 1,616 v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a Zvolen os. st. budú nahradené 
autobusovou dopravou. - v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz – Oravský Podzámok 9. septembra od 7.05 do 14.00 
h. V rámci výluky sa vykoná bežná údržba trate a jej okolia. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a 
kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Výh. Dlhá 
nad Oravou nz - Oravský Podzámok budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Oravský Podzámok – 
Medzibrodie nad Oravou 10. septembra od 7.20 do 13.40 h. Výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia 
trate, ktoré zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané 
zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou budú 
nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Dolný Kubín – Párnica 11. septembra od 08.50 do 13.40 h. 
Uvedená výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka 
koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dolný 
Kubín - Párnica budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište - v dňoch 6. 
až 10. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište. V rámci tejto výluky sa v 
uvedenom medzistaničnom úseku realizuje komplexná rekonštrukcia železničného zvršku koľaje s odstránením 
užitých koľajových polí a koľajového lôžka a zriadením nového koľajového lôžka s pokládkou nových koľajových 
polí, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava svahu, výmena koľajníc, doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, 
zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť, údržba 
trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v spolupráci s firmou Železničné stavby, 
a.s. Košice. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú prepravovaní náhradnou autobusovou 
dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Veľký Šariš – Sabinov - v dňoch 9. až 13. septembra 
nepretržité výlukové práce v úseku Veľký Šariš – Sabinov. Výluka bude zrealizovaná za účelom aktivácie 
novovybudovaného priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ) v km 35,553 s jedinečným identifikačným 
číslom (JIČ) SP1626. Jestvujúce nezabezpečené priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným 
zabezpečovacím zariadením 3. kategórie typu PZS BT, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb 
železničných vozidiel v oblasti priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky aj rušňovodiča približujúceho 
sa k priecestiu. Činnosť PZZ bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača 
osí. Počas výlukových prác bude vypnuté z činnosti PZZ v km 34,863s JIČ SP1625 – Orkucany zastávka. Na 
pozemnej komunikácii pred PZZ budú osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej 
úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„ doplnené o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde„. Vlaky 
oboch smerov idúce traťovým úsekom Veľký Šariš – Sabinov budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 34,863 z 
činnosti. Práce budú vykonávať zamestnanci firmy BETAMONT s.r.o. Zvolen a ŽSR podľa schválených a 
odsúhlasených technologických postupov prác. - v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník - v dňoch 10. a 11. 
septembra nepretržité výlukové práce v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník. Výlukové práce budú realizované za 

účelom výmeny klasických relé za malorozmerové na PZS 2Z v km 180,659 s JIČ SP0130. PZZ na priecestí bude 
počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce 
predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o vypnutí PZZ z činnosti a jeho strážení. Pre 
informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej komunikácii osadené prenosné cestné dopravné 
značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté". Práce budú vykonávať 
zamestnanci ŽSR. - v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou - dňa 13. septembra, v čase 
od 06.40 h do 12.00 h, výlukové práce v úseku Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou. V rámci 
tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, výmena a 
doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu a smerová a výšková úprava 
koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o 
jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca 
ZSSK. - v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre - dňa 9. septembra, v čase od 08.20 h do 16.30 h, výlukové práce v 
úseku Nitra – Ivanka pri Nitre. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava 
koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o 
jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca 
ZSSK. - v úseku Čachtice – Vadovce - dňa 10. a 11. septembra, v čase od 07.40 do 12.40 h, výlukové práce v 
úseku Čachtice – Vadovce. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie 
koľajnicových stykov. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o 
jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca 



ZSSK. - v úseku Veľký Meder – Dolný Štál - v dňoch 14. a 15. septembra, v čase od 08.50 do 14.20 h, realizovať 
výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál. V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku 
zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do priechodného prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými 
personálnymi kapacitami. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou 
autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet. 

[Späť na obsah] 
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V novej sezóne bude mať prvá liga iba desať tímov. 
SKALICA. HK Skalica sa pomaly pripravuje na nový súťažný ročník, ktorý odštartuje prvým kolom 11. 

septembra. V 1. lige bude v sezóne 2019/20 pôsobiť desať účastníkov. 
Nejasná budúcnosťPrečítajte si tiež:Do Kútov sa vrátil tréner aj viacero hráčov Čítajte 
Počas leta rezonovala otázka, či bude seniorský hokej v Skalici pôsobiť aj v novej sezóne, alebo nie. Napokon 

sa Skalica do súťaže prihlásila, čo však spôsobovalo klubu problémy. 
„Na to, aby sa sezóna mohla hrať, bolo potrebné mať aspoň sčasti zabezpečený rozpočet a pracovať na jeho 

dokončení počas sezóny. Toto však dosť dlho meškalo, aj preto vznikla otázka, či sa vôbec púšťať do skladania 
kádra,“ objasnil dôvody riaditeľ klubu Miroslav Lipovský. 

Financie sú problémom nejedného klubu, ako Miroslav Lipovský dodáva, finančné problémy má celkovo šport 
na Slovensku. 

„Bohužiaľ, šport sa nedá robiť bez podpory ľudí, ktorí ho majú radi a firiem, ktoré sú ochotné zo svojich peňazí 
klubu pomôcť. Aj nám pomáhajú rôzni sponzori, na niektorých sa ešte stále pracuje,“ vysvetlil Lipovský. Jednou z 
možností je pre klub osloviť aj mesto Skalica. 

Skaličania posledné roky bojovali pravidelne o postup medzi elitu, ale ani raz to Záhorákom nevyšlo. V minulej 
sezóne už bola liga oveľa vyrovnanejšia a hlavne bolo viacero ambicióznych tímov. 

Na kádri sa stále pracujePrečítajte si tiež:Ženská hádzaná v Senici nebude pokračovať Čítajte 
Táto prestávka medzi sezónami priniesla do skalickej šatne o niečo väčší prievan ako obvykle. „Zmeny 

nastávajú po každej sezóne. Je zdravé, ak sa káder troška obmieňa, tento rok však ide o väčšiu obmenu ako po 
minulé roky, no má to viacero dôvodov. Na kádri sa stále pracuje a predpokladám, že ho uzatvoríme tesne pred 
súťažou, možno dokonca nebude úplne kompletný a budeme na jeho skvalitnení pracovať aj počas sezóny,“ 
priblížil riaditeľ klubu, ktorý väčšie zmeny avizoval už pred letom. V tejto chvíli je jasné, že v tíme bude pôsobiť 
štvorica obrancov. 

Ľubomír Škápik a Ondrej Janík predĺžili kontrakt so Záhorákmi. Peter Horváth sa po ročnom pôsobení v 
Liptovskom Mikuláši vracia do známeho prostredia, štvoricu obrancov uzatvára Róbert Mikéska. Do tímu sa 
pripojila aj dvojica zámorských posíl, brankár Landon Trutt, ktorého fanúšikovia poznajú už z minulej sezóny a 
taktiež 24-ročný obranca John Moritz. 

Desať účastníkov 
Licenčné konanie mužstiev prebehlo 15. augusta na Výkonnom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja a 

v prvej lige tak bude pôsobiť v novom súťažnom ročníku 10 mužstiev: Skalica, Martin, Trnava, Bratislava, Levice, 
Považská Bystrica, Žilina, Spišská Nová Ves, Dubnica nad Váhom a Topoľčany. 

„Zatiaľ som nevidel hrať nikoho okrem Bratislavy, takže odhadnúť silu a kvalitu jednotlivých mužstiev sa ešte 
nedá. Až po prvých kolách, kedy si zmeria sily každý s každým, sa ukáže, kto na čom je,“ zhodnotil Lipovský. 

(zdroj: HK Skalica)Do sezóny so starým trénerom 
Mužstvo aj v novom ročníku povedie tréner Michal Ružička, s ktorého prácou sú v klube spokojní. 

„Vychádzame spolu veľmi dobre, možno to niektorých aj prekvapí, ale dokonca sa dosť hádame ohľadom hokeja , 
takže je to ako na hojdačke. Vidím jeho prácu, viem, ako sa snaží využívať nové veci, trendy a sleduje hokej, 
takže z tohto pohľadu som maximálne spokojný,“ dodal úsmevne riaditeľ klubu. 

V klube si pred štartom sezóny zvyknú stanoviť len čiastkové ciele. Tým prvým bude vytvoriť v kabíne dobrú 
partiu, v ktorej bude fungovať chémia aj na ľade a uvidia, čo prinesú prvé zápasy, ktoré odhalia fyzickú aj 
psychickú silu mužstva. 

Prípravné zápasyPrečítajte si tiež:Čaro dedinských štadiónov: Bohatej diváckej kulise chýba tribúna Čítajte 
Z piatich naplánovaných prípravných zápasov Skalica absolvovala štyri, dnes ju čaká posledný. „Po 

prípravných zápasoch je ešte veľmi predčasné niečo hodnotiť. Samozrejme, vidíme z toho, že zatiaľ 
nedosahujeme takú kvalitu, ktorú sme mali v minulosti a čaká nás ešte veľa práce.“ Následne 11. septembra čaká 
Skaličanov ostrý štart, kedy doma privítajú kvalitného súpera z Martina. 

Koncom júna sa stal Miroslav Šatan prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. „Je to obrovská 
hokejová persóna. Hodnotiť ho z tejto pozície je zatiaľ predčasné, to príde až po určitom čase a krokoch, ktoré 
má možno v pláne urobiť, a ktoré budú, dúfam, dobré a správne,“ uzavrel Lipovský. 

Zatiaľ som nevidel hrať nikoho okrem Bratislavy, takže odhadnúť silu a kvalitu jednotlivých mužstiev sa ešte 
nedá. Až po prvých kolách, kedy si zmeria sily každý s každým, sa ukáže, kto na čom je. 
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Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Žarnovica 
– Nová Baňa – Kozárovce v dňoch 11. 

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v najbližších dňoch realizovať výlukové práce:- v úseku Žarnovica 
– Nová Baňa – Kozárovce v dňoch 11. – 12. septembra od 8.30 do 12.10 h. 

Výlukové práce sa realizujú za účelom výmeny výhybkových súčiastok. Práce budú vykonávať zamestnanci 
ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Žarnovica – Nová Baňa budú nahradené autobusovou dopravou. - v 
úseku Nová Baňa – Hronský Beňadik v dňoch 9. – 10. septembra od 8.30 do 11.35 h. 

Výlukové práce zahŕňajú opravu geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. 
Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Nová Baňa - Kozárovce budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku 
Tisovec – Zbojská – Pohronská Polhora – Odb. Brezno-Halny 11. septembra od 9.20 h do 13.50 h. 

Výluka sa realizuje z dôvodu opravy geometrickej polohy koľaje a práce budú vykonané zamestnancami ŽSR. 
Cestujúci budú v úseku Brezno - Tisovec prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou. - v úseku Kozelník 

– Hronská Dúbrava v dňoch 11. a 13. septembra od 7.20 h do 11.50 h a 12. septembra od 7.20 do 19.00 h. 
Počas výluky sa vymenia mostnice na moste v km 1,616 v úseku Kozelník – Hronská Dúbrava. Práce budú 

realizované zamestnancami ŽSR. Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica a 
Zvolen os. st. budú nahradené autobusovou dopravou. - v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz – Oravský Podzámok 
9. septembra od 7.05 do 14.00 h. 

V rámci výluky sa vykoná bežná údržba trate a jej okolia. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka koľaje a 
kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR. 

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Výh. Dlhá nad Oravou nz - Oravský Podzámok budú nahradené 
autobusovou dopravou. - v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou 10. septembra od 7.20 do 13.40 
h. 

Výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate, ktoré zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového lôžka 
koľaje a kosenie okolia trate. Práce budú vykonávané zamestnanci ŽSR. 

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Oravský Podzámok – Medzibrodie nad Oravou budú nahradené 
autobusovou dopravou. - v úseku Dolný Kubín – Párnica 11. septembra od 08.50 do 13.40 h. 

Uvedená výluka je zameraná na bežnú údržbu koľaje a okolia trate. Zahŕňa podbíjanie, úpravu štrkového 
lôžka koľaje a kosenie okolia trate. Práce vykonávajú zamestnanci ŽSR. 

Odrieknuté vlakové spojenia v úseku Dolný Kubín - Párnica budú nahradené autobusovou dopravou. 
- v úseku Bánovce nad Ondavou – Hrinište - v dňoch 6. až 10. septembra nepretržité výlukové práce v úseku 

Bánovce nad Ondavou – Hrinište. 
V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku realizuje komplexná rekonštrukcia železničného 

zvršku koľaje s odstránením užitých koľajových polí a koľajového lôžka a zriadením nového koľajového lôžka s 
pokládkou nových koľajových polí, oprava geometrickej polohy koľaje, úprava svahu, výmena koľajníc, 
doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu, smerová a výšková úprava 
koľaje na traťovú rýchlosť, údržba trolejového vedenia a odstraňovanie porastov. Práce vykonávajú ŽSR v 
spolupráci s firmou Železničné stavby, a.s. Košice. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci sú 
prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Veľký Šariš – 
Sabinov - v dňoch 9. až 13. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Veľký Šariš – Sabinov. 

Výluka bude zrealizovaná za účelom aktivácie novovybudovaného priecestného zabezpečovacieho zariadenia 
(PZZ) v km 35,553 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1626. 

Jestvujúce nezabezpečené priecestie bude zabezpečené svetelným priecestným zabezpečovacím zariadením 
3. kategórie typu PZS BT, bez aktívnej signalizácie s úplnou väzbou na pohyb železničných vozidiel v oblasti 
priecestia informujúce účastníkov cestnej premávky aj rušňovodiča približujúceho sa k priecestiu. Činnosť PZZ 
bude ovládaná automaticky jazdou vlaku v oboch smeroch prostredníctvom počítača osí. 

Počas výlukových prác bude vypnuté z činnosti PZZ v km 34,863s JIČ SP1625 – Orkucany zastávka. Na 
pozemnej komunikácii pred PZZ budú osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej 
úpravy„ s textom „Pozor! Výstražné zariadenie vypnuté„ doplnené o DZ P 2 „Stoj, daj prednosť v jazde„. Vlaky 
oboch smerov idúce traťovým úsekom Veľký Šariš – Sabinov budú vyrozumievané o vypnutí PZZ v km 34,863 z 
činnosti. 

Práce budú vykonávať zamestnanci firmy BETAMONT s.r.o. Zvolen a ŽSR podľa schválených a 
odsúhlasených technologických postupov prác. 

- v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník - v dňoch 10. a 11. septembra nepretržité výlukové práce v úseku 
Spišská Nová Ves – Vydrník. 

Výlukové práce budú realizované za účelom výmeny klasických relé za malorozmerové na PZS 2Z v km 
180,659 s JIČ SP0130. PZZ na priecestí bude počas výluky vypnuté z činnosti a priecestie bude strážené 

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/197715/Oznam-ZSR-o-vylukach-na-zeleznicnych-tratiach


strážnikom priecestia. Vlaky oboch smerov idúce predmetným úsekom trate budú písomne vyrozumievané o 
vypnutí PZZ z činnosti a jeho strážení. Pre informovanie účastníkov cestnej premávky budú na pozemnej 
komunikácii osadené prenosné cestné dopravné značky „IP 30a - zmena miestnej úpravy„ s textom „Pozor! 
Výstražné zariadenie vypnuté". Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR. - v úseku Moldava nad Bodvou – 
Drienovec – Turňa nad Bodvou - dňa 13. septembra, v čase od 06.40 h do 12.00 h, výlukové práce v úseku 
Moldava nad Bodvou – Drienovec – Turňa nad Bodvou. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje súvislá výmena betónových podvalov, 
výmena a doťahovanie upevňovadiel, doplnenie, zhutnenie a úprava štrkového lôžka do profilu a smerová a 
výšková úprava koľaje na traťovú rýchlosť. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. 

- v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre - dňa 9. septembra, v čase od 08.20 h do 16.30 h, výlukové práce v úseku 
Nitra – Ivanka pri Nitre. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce 
vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Čachtice – Vadovce - dňa 10. a 11. septembra, v čase od 07.40 do 
12.40 h, výlukové práce v úseku Čachtice – Vadovce. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie koľajnicových stykov. 
Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. - v úseku Veľký Meder – Dolný Štál - v dňoch 14. a 15. septembra, v čase od 
08.50 do 14.20 h, realizovať výlukové práce v úseku Veľký Meder – Dolný Štál. 

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do 
priechodného prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami. 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, 
ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.Informáciu TASR poskytol hovorca ŽSR Michal Lukáč. 

[Späť na obsah] 
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Ilustračná snímka. Autor: SITA, Milo Fabian 
Žilinskí hokejoví fanúšikovia si môžu vydýchnuť, hokej v meste nekončí. 
Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva prinieslo schválenie finančnej dotácie pre klub, ktorá je 

podľa trénera Stanislava Škorváneka kompromisom dvoch návrhov. 
Kormidelníka „vlkov“ zároveň teší, že sa mužstvo môže sústrediť na novú sezónu, ktorú odohrá v druhej 

najvyššej súťaži. 
Predkladatelia pôvodného návrhu na rozpočtovú zmenu požadovali dotáciu vo výške 150-tisíc eur, po 

schválení pozmeňovacieho návrhu dostane klub polovicu z tejto sumy. 
„Je to kompromis medzi dvomi návrhmi. Máme rok na to, aby sme našli riešenia, ktoré posunú žilinský hokej z 

mestských rúk niekam inam. Za seba poviem, že som rád, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a že v stredu 
11. septembra odohráme prvý domáci zápas proti Spišskej Novej Vsi. Aj hráči sú určite radi, že sa môžu 

sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi prilákame potenciálnych sponzorov,“ uviedol tréner žilinského A-mužstva 
Stanislav Škorvánek. 

MsHK Žilina a.s. dostane od mesta priamu podporu vo výške 75-tisíc eur a ďalších 100-tisíc môže dostať v 
rokoch 2019–2020 na základe získaných sponzorských prostriedkov. 

Podpora mesta Žilina voči hokejovému klubu je nielen vo forme priamej dotácie, ale aj vo forme symbolického 
prenájmu ľadovej plochy a tréningových priestorov. 

Primátor Žiliny Peter Fiabáne. Autor: Pravda, Ivan Majerský 
„S priamou podporou a s ďalšími 50.000 eurami zo Slovenského zväzu ľadového hokeja môžeme bezpečne 

pokryť najbližšiu sezónu. Je to kompromisný návrh, ktorý zabezpečí, že zajtra môžu byť podpísané zmluvy s 
hráčmi. Zároveň sme zaviazali súčasné predstavenstvo hokeja k tomu, aby bolo aktívnejšie v získavaní 
sponzorov,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. 

Žilinský primátor podotkol, že rozpočet hokejového klubu je na úrovni 340.000 eur. „Musím zdôrazniť, že do 
hokejového klubu ide najmenšia suma, aká kedy na hokej išla. Trúfam si povedať, že vďaka práci posledných 
mesiacov má klub výbornú energiu. Dosiahli sme všetko, za čo sme roky bojovali. Klub je dnes vyčistený, nemá 
podlžnosti, má jasné financovanie. Poslanci presne vedia, na čo peniaze majú ísť. Vedia, aké sú platy hráčov a 
manažmentu. Máme tam 15 Žilinčanov, čo sme nikdy nemali, máme žilinských trénerov, ktorí chcú trénovať,“ 
zdôraznil. 

https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/525057-kompromis-dvoch-navrhov-hokej-v-ziline-pokracuje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Okrem priamej finančnej podpory rokovalo MsZ aj o návrhoch dvoch zmlúv o nájme medzi spoločnosťou 
mesta Žilbyt s MsHK Žilina a s MsHKM Žilina. 

„Podľa schváleného návrhu príde hokejový klub MsHK Žilina o zisky z prenájmu ľadovej plochy. Za ročný 
prenájom ľadu a celého hokejového zázemia zaplatí klub mestu prostredníctvom spoločnosti Žilbyt jedno euro 
mesačne. Zmeny nastanú aj v príjmoch z reklamnej plochy. Doteraz získal celý príjem z prenájmu reklamných 
plôch MsHK Žilina. Po novom je čiastka rozdelená v pomere 80 percent pre MsHK Žilina, 10 percent dostane 
MsHKM Žilina a zvyšných 10 percent pôjde správcovskej spoločnosti Žilbyt,“ dodala hovorkyňa mesta Žilina 
Barbora Zigová. 

[Späť na obsah] 
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Žilinskí hokejoví fanúšikovia si môžu vydýchnuť, hokej v meste nekončí. Mimoriadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva prinieslo schválenie finančnej dotácie pre klub, ktorá je podľa trénera Stanislava Škorváneka 
kompromisom dvoch návrhov. 

AKTUALIZOVANÉ 22:05 
Kormidelníka „vlkov” zároveň teší, že sa mužstvo môže sústrediť na novú sezónu, ktorú odohrá v druhej 

najvyššej súťaži. 
Predkladatelia pôvodného návrhu na rozpočtovú zmenu požadovali dotáciu vo výške 150-tisíc eur, po 

schválení pozmeňovacieho návrhu dostane klub polovicu z tejto sumy. 
„Je to kompromis medzi dvomi návrhmi. Máme rok na to, aby sme našli riešenia, ktoré posunú žilinský hokej z 

mestských rúk niekam inam. Za seba poviem, že som rád, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a že v stredu 
11. septembra odohráme prvý domáci zápas proti Spišskej Novej Vsi. Aj hráči sú určite radi, že sa môžu 

sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi prilákame potenciálnych sponzorov,” uviedol tréner žilinského A-mužstva 
Stanislav Škorvánek. 

MsHK Žilina a.s. dostane od mesta priamu podporu vo výške 75-tisíc eur a ďalších 100-tisíc môže dostať v 
rokoch 2019-2020 na základe získaných sponzorských prostriedkov. Podpora mesta Žilina voči hokejovému 
klubu je nielen vo forme priamej dotácie, ale aj vo forme symbolického prenájmu ľadovej plochy a tréningových 
priestorov. 

„S priamou podporou a s ďalšími 50.000 eurami zo Slovenského zväzu ľadového hokeja môžeme bezpečne 
pokryť najbližšiu sezónu. Je to kompromisný návrh, ktorý zabezpečí, že zajtra môžu byť podpísané zmluvy s 
hráčmi. Zároveň sme zaviazali súčasné predstavenstvo hokeja k tomu, aby bolo aktívnejšie v získavaní 
sponzorov,” vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. 

Hráči MsHK Žilina. Zdroj: mshkzilina.sk 
Žilinský primátor podotkol, že rozpočet hokejového klubu je na úrovni 340.000 eur. „Musím zdôrazniť, že do 

hokejového klubu ide najmenšia suma, aká kedy na hokej išla. Trúfam si povedať, že vďaka práci posledných 
mesiacov má klub výbornú energiu. Dosiahli sme všetko, za čo sme roky bojovali. Klub je dnes vyčistený, nemá 
podlžnosti, má jasné financovanie. Poslanci presne vedia, na čo peniaze majú ísť. Vedia, aké sú platy hráčov a 
manažmentu. Máme tam 15 Žilinčanov, čo sme nikdy nemali, máme žilinských trénerov, ktorí chcú trénovať,” 
zdôraznil. 

Okrem priamej finančnej podpory rokovalo MsZ aj o návrhoch dvoch zmlúv o nájme medzi spoločnosťou 
mesta Žilbyt s MsHK Žilina a s MsHKM Žilina. 

„Podľa schváleného návrhu príde hokejový klub MsHK Žilina o zisky z prenájmu ľadovej plochy. Za ročný 
prenájom ľadu a celého hokejového zázemia zaplatí klub mestu prostredníctvom spoločnosti Žilbyt jedno euro 
mesačne. Zmeny nastanú aj v príjmoch z reklamnej plochy. Doteraz získal celý príjem z prenájmu reklamných 
plôch MsHK Žilina. Po novom je čiastka rozdelená v pomere 80 percent pre MsHK Žilina, 10 percent dostane 
MsHKM Žilina a zvyšných 10 percent pôjde správcovskej spoločnosti Žilbyt,” dodala hovorkyňa mesta Žilina 
Barbora Zigová. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
17:00 
11.09.2019 
HK Martin Martin 
HK Gladiators Trnava Trnava 
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17:30 
11.09.2019 
HC Bratislava Bratislava 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
11.09.2019 
HC Topoľčany Topoľčany 
MsHK Žilina Žilina 
18:00 
11.09.2019 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Levice Levice 
19:00 
11.09.2019 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
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