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1. DAL SA NA TRÉNERSKÚ DRÁHU, UČIŤ SA BUDE OD PETRA DRAISAITLA 
[10.09.2019; Noviny Východu; šport; s. 28; Jakub Bobovič] 

 
 

Richard Rapáč povedie v novej sezóne prvoligovú Spišskú Novú Ves. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Pôsobil v Kanade, Česku a výraznú stopu zanechal na rodnom Slovensku, kde v drese 

Popradu prežil niekoľko herne a bodovo vydarených sezón, ktoré mu dokonca vyniesli pozvánku do 
reprezentácie. Reč je o rodákovi zo Spišskej Novej Vsi Richardovi Rapáčovi. 

Labuťou piesňou stretnutie v drese rodného mesta 
Richard Rapáč odohral v uplynulej sezóne zrejme svoje posledné súťažné stretnutie. Paradoxne, stalo sa tak 

v drese rodného mesta. 
„Kvôli zraneniu som sa trápil od prestupu z Popradu do Liptovského Mikuláša. Zdravotne to nebolo ono, a hoci 

to na ľade išlo, ja som radosť z hokeja nemal. Následne som sa ešte rozhodol to skúsiť v drese Spišskej Novej 
Vsi, avšak zápas, ktorý som v jej drese absolvoval, bol labuťou piesňou na záver. Kariéru som ukončil tam, kde 

som ju začal,“ začína svoje rozprávanie hráč, ktorý ukončil svoju hokejovú kariéru vo veku 31 rokov. 
Hoci súťažnú rozlúčku s kariérou už Richard Rapáč absolvoval, predsa len na neho čaká ešte jedna. 
V pozícii hráča sa zúčastní rozlúčkového zápasu Arneho Krotáka, ktorý naznačil, že to nebude iba jeho 

rozlúčka. 
„Áno, je to pravda, tento zápas bude aj mojou rozlúčkou. Som rád, že to bude práve v Poprade,“ pokračuje 

ďalej päťnásobný slovenský reprezentant. 
Spišiakov povedie v pozícii trénera 
Uplynulá sezóna bola v podaní Richarda Rapáča prelomová. Rozlúčil sa s hráčskou kariérou, avšak pri hokeji 

zostal. Bol asistentom Čecha Dávida Káňu pri prvom mužstve HK Spišská Nová Ves. Od novej sezóny, po tom 

čo sa Čech Káňa presunul k mládeži, bude mužstvo viesť ako hlavný tréner. 
„Vždy som tvrdil, že sa nechcem po skončení kariéry venovať trénerskému remeslu. Napokon je opak 

pravdou. Myslím si, že hokeju rozumiem a dúfam, že na trénerskej lavičke mi to pôjde ešte lepšie ako na ľade,“ 
prezrádza ďalej ambiciózny tréner. 

A ako vnímajú svojho trénera jeho zverenci? Veď viacerí z nich majú viac rokov ako on sám. Je medzi 
trénerom a hráčmi potrebný rešpekt? 

„Ja som mal ako hráč vždy prirodzený rešpekt a to sa prenáša aj do mojej práce trénera. Chalani v kabíne 
rešpektujú moju prácu. Vedia, koľko úsilia ma stojí vytvorenie tipsportligových podmienok, ktoré v Spišskej Novej 
Vsi majú, a tiež poznajú hranice, kedy som ich tréner a kedy zase kamarát, za to im zase patrí rešpekt odo mňa. 

V mužstve mám len hráčov, ktorým verím a viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. To isté musí platiť aj opačne, 
len tak môže fungovať úspešné mužstvo,“ pokračuje ďalej Richard Rapáč. 

Učiť sa bude od Draisaitla 
Kým v uplynulej sezóne sa Spišská Nová Ves po nástupe nového vedenia oťukala, v tej novej by aj vďaka 

viacerým novinkám mohla pomýšľať na vyššie pozície. 
V 1. hokejovej lige zostala jediným mužstvom z východného Slovenska, čo jej svojím spôsobom môže 

pomôcť. Do väčšej miery sa otvoril hráčsky trh, kde odchodom Michaloviec, Humenného a Prešova zostalo 
viacero hráčov, ktorí majú na to, aby pôsobili v 1. hokejovej lige a zároveň by radi ostali doma na východe. 
Zároveň sa otvorila aj možnosť spolupráce s klubmi z Tipsport ligy. Takáto spolupráca sa rysuje aj na trase 
Košice – Spišská Nová Ves. Oceliari, ktorí v uplynulej sezóne spolupracovali s Humenným, prišli o farmu, keďže 

klub z horného Zemplína bude v budúcej sezóne účinkovať iba v amatérskej druhej lige. 
„Nový manažér Košíc, pán Šťastný, si všimol moju prácu v Spišskej Novej Vsi, najmä čo sa týka práce s 

mladými hráčmi v mužstve seniorov. Tá ho oslovila a následne nato prebehlo v Košiciach stretnutie, kde sme 
obaja prezentovali náš pohľad na hokej. Musím povedať, že jeho vízia sa mi pozdáva a taktiež musím dodať, že 
je v mojich očiach odborníkom, ktorý svojmu remeslu rozumie,“ prezrádza smerom k črtajúcej sa spolupráci 
Richard Rapáč. 

A na akej báze bude táto spolupráca prebiehať? 



„Či už v Spišskej Novej Vsi, alebo v Košiciach, by sme obaja radi vytvorili pre našich hráčov profesionálne 

prostredie. Mojou úlohou je viesť moderný tréningový proces a ukázať hráčom cestu na tzv. vyšší level, ktorým je 
pre nich Tipsport liga. Ja osobne sa budem zúčastňovať tréningového procesu v Košiciach, aby som si osvojil čo 
najviac od trénera Draisaitla a následne to vedel aplikovať v tréningovom procese v Spišskej Novej Vsi,“ 

prezrádza zaujímavú novinku Rapáč. 
Na nedostatok práce sa nesťažuje 
Hoci má iba 32 rokov, hokej si už vyskúšal vo viacerých pozíciách, okrem hráčskej a trénerskej bol aj 

hráčskym agentom. Tomu je však aspoň nateraz koniec. 
„Agentom viac nie som. Túto prácu viac vykonávať nemôžem, pretože som hlavným trénerom a zároveň 

športovým manažérom v Spišskej Novej Vsi.“ 

Napriek tomu sa Richard Rapáč na nudné leto sťažovať nemôže. Letná príprava, try-out či blížiaci sa začiatok 
novej sezóny. To všetko dalo novopečenému trénerovi riadne zabrať. 

„Bolo toho veľa, avšak moja práca ma baví a našiel som sa v nej. Nesťažujem sa, práve naopak, mám za cieľ, 
posunúť hokej v Spišskej Novej Vsi na vyššiu úroveň,“ vraví Richard Rapáč, ktorý mal podľa vlastných slov 

počas leta aj iné ponuky. 
„Teraz sa však sústredím na prácu v Spišskej Novej Vsi. Po sezóne si nad to všetko sadnem a uvidíme,“ 

prezrádza ďalej. 
Kým v práci trénera sa viac sústredí na tréningový proces, disciplínu, taktiku či analýzu súpera, práca agenta 

bola o niečom inom. Viackrát sa stretol s doslova bizarnými žiadosťami hráčov. 
„Úsmevná bola príhoda, keď hráč odmietal podpísať zmluvu, ak v nej nebude mať klauzulu, že na izbe, kde 

bude bývať, musí byť vaňa a nie sprchovací kút.“ 
Bratovi Košice schvaľuje 
Počas letného prestupového obdobia zmenilo dres hneď viacero Spišiakov. Kým brankár Filip Surák a 

obranca Alexander Zekucia zamierili k nováčikovi do Michaloviec, útočníci Martin Belluš a Branislav Rapáč, brat 
Richarda Rapáča, prestúpili do Košíc. 

„Brat sa ma, samozrejme, opýtal na môj názor ohľadom ponúk, ktoré dostal. V hre boli okrem slovenských 
klubov aj dva české. Podľa môjho názoru sa však rozhodol správne,“ prezrádza na margo prestupu svojho o šesť 
rokov mladšieho brata Richard Rapáč. 

Zahral si v Kanade, Česku a Švajčiarsku 
Okrem domácich klzísk, pôsobil Richard Rapáč aj v zahraničí. 
Ako mladý hráč si vyskúšal kanadskú juniorskú súťaž, následne nato sa pobral na skusy do Čiech. 
„Každá krajina mala niečo do seba. V Prince George som zažil nezabudnuteľnú juniorskú sezónu, kde som 

pôsobil spolu s Vladimírom Mihálikom (dnes hráčom Banskej Bystrice, pozn. redakcie), s ktorým som ostal 
priateľom. V Kanade som stretol dobrých ľudí nielen na ľade, ale aj mimo neho. So svojou náhradnou rodinou 
som v kontakte dodnes,“ prezrádza smerom k svojmu pôsobeniu v kolíske hokeja. 

„Čo sa týka pôsobenia v Čechách, spomeniem Litvínov, kde som prvýkrát v mužskom hokeji zažil kabínu, 
ktorá fungovala ako jedna rodina. Ťahali sme za jeden povraz, bohužiaľ, musím skonštatovať, že niečo podobné 
som po svojom odchode už nikde inde nezažil.“ 

Čerešničkou na torte bolo podľa začínajúceho trénera pôsobenie vo Švajčiarsku. 
„Všetko tam fungovalo perfektne, mojím snom je vrátiť sa do Švajčiarska v pozícii hlavného trénera,“ dodal na 

záver rozhovoru Richard Rapáč. Jakub Bobovič 
— 
Vizitka Richarda Rapáča 
Narodil sa 28. júla 1987, má 32 rokov. 
Je odchovancom HK Spišská Nová Ves. 
Na Slovensku pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Poprade, Banskej Bystrici a Liptovskom Mikuláši. 

Zahral si v zahraničných hokejových súťažiach v Kanade, Česku a Švajčiarsku. 
Odohral päť prípravných stretnutí za slovenskú hokejovú reprezentáciu. 
Aktuálne je trénerom a športovým manažérom HK Spišská Nová Ves. 

V nedávnej minulosti sa venoval práci hráčskeho agenta. 
Hokeju sa venuje aj jeho 26-ročný brat Branislav, ktorý aktuálne pôsobí v tipsportligových Košiciach. 
Foto: 
Richard Rapáč ešte v pozícii hráča, tomu je však koniec. Foto: (TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. TALENTOVANÝ BRANKÁR KAMIL PACIGA: POBYT V ZÁMORÍ MI DAL 

VEĽMI VEĽA 
[10.09.2019; Noviny Východu; šport; s. 26; Jakub Bobovič] 

 
 

HOKEJ 
Rodák zo Spišskej Belej by aj naďalej rád pokračoval v zámorí, momentálne sa však pripravuje s popradskou 

juniorkou pod vedením trénerskej dvojice Skokan – Suchý. 



SPIŠSKÁ BELÁ Po niekoľkoročnom pôsobení v mládežníckych zámorských súťažiach je aktuálne v príprave 
s juniorkou Popradu. Brankár Kamil Paciga sa pohráva s myšlienkou návratu na rodnú hrudu. 

V zámorí strávil popradský odchovanec dohromady tri sezóny, počas ktorých pôsobil najprv v Kanade a 
neskôr v Spojených štátoch amerických. 

Pobyt v zámorí mu dal veľa 
Počas svojho zámorského angažmánu pôsobil v juniorských súťažiach GMHL a WSHL. 
„Pobyt v zámorí, či už v Kanade, alebo v Spojených štátoch amerických, mi dal veľmi veľa, nielen po stránke 

hokejovej, ale aj ľudskej. Osamostatnil som sa a do istej miery som sa naučil zodpovednosti. Zároveň som 
zdokonalil svoje jazykové schopnosti, ktoré boli pred odchodom do zahraničia na slabej úrovni. Ak mám pravdu 
povedať, po anglicky som vedel iba základné frázy,“ prezrádza na úvod nádejný mladík. 

Začiatky neboli podľa slov 19-ročného rodáka zo Spišskej Belej, ktorý začal k najrýchlejšej hre na svete 
inklinovať počas pamätného finále medzi Popradom a Žilinou, v sezóne 2005/2006, práve najlepšie 

„V prvej rodine, kde som žil, som to nemal jednoduché. Následne som o tom informoval môjho hráčskeho 
agenta, ktorý mi pobyt v zámorí sprostredkoval a ten mi našiel náhradnú rodinu, kde som sa cítil dobre a všetko 
prebiehalo v poriadku,“ dodáva Paciga. 

Na ktorý moment počas troch rokov v zámorí spomína najradšej? 
„Po príchode do Spojených štátov amerických som žil v meste Valencia, neďaleko Los Angeles, kde bol 

mojím mentorom Čech, ktorému dodnes vďačím za veľa. Cítil som sa u neho naozaj super. Ak bola možnosť a 
mali sme voľno, navštívili sme aj niektoré zo zápasov kanadsko-americkej NHL, na čo spomínam veľmi rád,“ 
prezrádza Kamil Paciga. 

K Los Angeles patrí nielen hokej, ale aj nočný život či návšteva kasína. 
„Čo sa týka návštevy kasína, musím podotknúť, že my hráči sme mali zákaz v nich hrať. Zároveň však musím 

povedať, že boli takmer na každom rohu a v každom hoteli, a teda stalo sa, že aj my hráči sme práve takouto 
náhodnou formou prišli do styku s kasínom,“ prezrádza pikošku Kamil Paciga, ktorého otec do jeho hokejovej 
kariéry investoval v posledných rokoch nemalé peniaze. Pobyt, letenky či brankársky výstroj. To všetko sú 
položky, do ktorých je potrebné investovať. 

„Do výstroja treba investovať každý rok, u brankárov je to ešte o čosi nákladnejšie ako u hráčov.“ 
Maturita, neskôr možno univerzitná liga za veľkou mlákou 
Pre Kamila Pacigu je teraz prioritou ukončiť štúdium a zmaturovať. Za sebou má trojročné štúdium, v rámci 

ktorého sa vyučil za čašníka. Kým počas tohto štúdia, ktoré absolvoval diaľkovou formou, bol prístup učiteľov 
benevolentnejší, v maturitnom ročníku to bude o inom. 

„Rád by som si dokončil školu a zároveň ďalej pokračoval v hokejovej kariére. V tomto smere sa dobre javí 
variant, že by som ostal nasledujúce dva roky v Poprade. Uvidíme, nič nie je isté, ak by sa naskytla možnosť 
odísť späť do zahraničia, asi by som neváhal,“ pokračuje ďalej Paciga, ktorý sa pohráva aj s myšlienku, že by si 
po ukončení maturitného štúdia na Slovensku zahral niektorú z univerzitných líg v Spojených štátoch amerických. 

„Je to jedna z možností, výhodou je, že v rámci pôsobenia v niektorej z univerzitných súťaži dostane hráč 
štipendium a de facto všetko vám hradí škola,“ dodáva ďalej. 

Zúčastnil sa kempu, konkurencia na poste je veľká 
Rodák zo Spišskej Belej sa počas letných mesiacov zúčastnil na hráčskom kempe, ktorý v Spišskej Novej 

Vsi organizovala dvojica odchovancov HK Spišská Nová Ves – Ľubomír Vaic a Michal Findura. O brankárov 

bolo na tomto kempe dobre postarané. Záštitu nad najdôležitejším postom v rámci tohto kempu prevzali bývalí 
ligoví brankári Martin Klempa a Stanislav Kožuch. 

„Kemp si pochvaľujem, bol príjemným spestrením letnej prípravy. Či už Martin Klempa, alebo Stanislav 
Kožuch, boli kvalitnými brankármi. S prvým menovaným spolupracujem dlhodobejšie,“ pridal svoj postreh Paciga, 
ktorého budú v novej sezóne viesť Jozef Skokan a Radoslav Suchý. Trénerom brankárov v popradskej juniorke 
bude Stanislav Salát. Čo ale vraví nádejný mladík na konkurenciu, ktorá ho v drese s kamzíkom na hrudi čaká? 
„Roman Rýchlik je kvalitný brankár, konkurencia je teda veľká,“ vraví Paciga na margo brankára, ktorý bol v 
uplynulej sezóne brankárskou jednotkou popradskej juniorky. Jakub Bobovič 

— 
Vizitka Kamila Pacigu 
Narodil sa 27. septembra 2000, má 19 rokov. 
Je rodákom z mesta Spišská Belá. 
Výška: 175 cm, váha: 69 kg, držanie hokejky: ľavá. 
Jeho hokejovým vzorom je Jaromír Jágr, obľúbený klub podľa vlastných slov nemá, prioritným cieľom je pre 

neho to, aby sa v budúcnosti živil hokejom. 
V minulosti pôsobil v kluboch South Muskoka Shield, Windsor Aces (GMHL) a Valencia Flyers (WSHL). 
Aktuálne je v príprave s juniorským mužstvom HK Poprad. 
Foto: 
Na ľade v súťažnom zápase. Foto: osobný archív KP 
V Spojených štátoch amerických. Foto: osobný archív KP 

[Späť na obsah] 

 
 

3. NOVÁČIK BUDE OŽIVENÍM 
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Michalovce sa po barážovom víťazstve nad Žilinou vôbec prvýkrát prebojovali do najvyššej slovenskej 
hokejovej súťaže. Trénerom aj naďalej ostal Miroslav Chudý, ktorému budú pomáhať Richard Šechný a Peter 
Bartoš, obaja bývalí extraligoví hráči. 

V mužstve nastalo niekoľko zmien. Klub okrem osvedčených mien, akými sú útočníci Spilar, Hvila, Hričina, 
Boltun či Galamboš, stavil aj na legionárov. Zastúpenie v mužstve budú mať Fíni, Kanaďan, Rus či dokonca 
Holanďan. Do prípravy sa zapojilo aj niekoľko mladíkov, či však dostanú aj šancu v majstrovských stretnutiach, je 
otázne. Brankárom číslo jeden by mal byť Adam Trenčan a na svoju šancu medzi troma tyčami bude čakať Filip 
Surák, ktorý do mužstva pribudol počas leta zo Spišskej Novej Vsi. Michalovce, ak nadviažu na výkony zo 

záveru minulej sezóny, môžu byť príjemným oživením našej najvyššej súťaže a v domácom prostredí aj s 
výraznou podporou fanúšikov môžu potrápiť aj skúsenejších súperov. Viac však napovie až samotný úvod 
súťaže. V 1. kole čaká na Michalovce Liptovský Mikuláš. 

(JB) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. MAJÚ MIESTA NA VÝSTAVBU 
[10.09.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 4; SITA] 

 
 

VÝHRA TÝŽDŇA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Mesto Spišská Nová Ves zaznamenáva v súčasnosti zvýšený dopyt po bývaní. 

Pripravených je 250 hektárov na bývanie s občianskou vybavenosťou. Dlhodobé plánované navýšenie počtu 
obyvateľov je z 37-tisíc až na 53-tisíc v prípade priaznivého vývoja všetkých rozvojových odvetví. V rámci plánov 
developerov sa uvažuje o výstavbe v severozápadnej časti mesta, v lokalite pri sídlisku Západ. V tomto prípade 
by v úvodnej etape mohlo byť postavených 88 rodinných domov. 

Druhé územie sa nachádza v juhozápadnej časti mesta, ide o lokalitu pri sídlisku Mier a rieke Hornád. Tam je 
naplánovaných 34 rodinných domov a tri polyfunkčné objekty. (SITA) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. CENA LÍSTKOV IŠLA HORE 
[10.09.2019; Noviny Východu; Titulná strana; s. 1,3; Mária Rusnáková] 

 
 

Ceny lístkov v košickej mestskej doprave sa zvýšili priemerne takmer o 50 percent. Zvýšenú finančnú záťaž 
pocítia najmä používatelia jednorazového cestovného. 

Mária Rusnáková maria.rusnakova@petitpress.sk 
KOŠICE Po vyše šiestich rokoch, od 1. septembra 2019, sa opäť zvýšili ceny lístkov v košickej mestskej 

hromadnej doprave. Zmeny pocítia najmä cestujúci, ktorí si kupujú lístky na 30 minút alebo na 1 hodinu. Ceny 
týchto lístkov vzrástli priemerne o 50 percent. 

O polovicu viac zaplatia cestujúci aj za nočný základný lístok a lístok zakúpený u vodiča. Dobre známy 4-
zastávkový lístok je v novej úprave zrušený. 

Mesto chce zvýhodniť pravidelných cestujúcich, ktorí majú predplatené časové lístky. Zmeny sa nedotknú 
školákov, študentov či dôchodcov, ktorí majú takzvaný mesačník. Cena v tomto prípade zostáva rovnaká. Cena 
základného mesačníka sa zvýšila o 5 eur. Od 1. septembra taktiež zdražel aj 90-dňový časový lístok oproti 
pôvodnej cene o 15 eur a na obdobie 180 dní o 26 eur. Ročný predplatný časový lístok po novom stojí 242 eur. 

K zmenám dôjde aj v bezplatnej preprave, keď zdarma budú môcť opäť cestovať seniori až od 70 rokov, kým 
niekoľko rokov to bolo od 68. Zníži sa aj vek na poskytnutie zľavneného cestovného pre deti zo 16 na 15 rokov. 

Predpokladaný dosah na zvýšenie tržieb dopravného podniku mesta Košice ročne je cca 2,5 mil. €, pričom 
úprava cien cestovných lístkov by mala prispieť k zníženiu strát, ale zároveň aj k zlepšeniu poskytovaných služieb 
a k zvýšeniu bezpečnosti cestujúcich. „Dopravný podnik mesta Košice k zmene tarify pristúpil z viacerých 
dôvodov. Tým hlavným je, aby sa postupne zmodernizoval a sprofesionalizoval. Všetky kroky a zmeny majú za 
cieľ dostať podnik do zdravého hospodárenia a nie na pokraj kolapsu, v akom ho nové vedenie prebralo po 
svojich predchodcoch. Úprava tarify je len základným krokom k týmto cieľom. V budúcnosti v Košiciach pribudnú 
pruhy pre autobusy preto, aby bol tento druh dopravy pre ľudí rýchlejší, atraktívnejší a flexibilnejší,“ hovorí 
Vladimíra Petrušová, špecialista pre styk s verejnosťou DPMK. 

viac na strane 3 
pokračovanie zo str. 1 
CENA LÍSTKOV V MESTSKEJ DOPRAVE IŠLA HORE 



Ako Petrušová ďalej vysvetľuje: „Takisto sme v spolupráci s mestom Košice a ďalšími partnermi zabezpečili 
pre cestujúcich väčšiu bezpečnosť v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy. Momentálne prebieha aj naša 
kampaň s heslom „hramefer“. Dopravný podnik v nej prináša balík výhod pre cestujúcich, okrem už spomínaného 
dodržiavania bezpečnosti vo vozidlách a udržiavanie čistoty v prostriedkoch MHD môžu cestujúci využiť nový 
zvýhodnený rodinný lístok, resp. možnosť cestovného na 2 batožiny alebo 1 zviera v cene zakúpeného lístka.“ 
Vzhľadom na tieto skutočnosti Petrušová potvrdzuje, že pravidelní cestujúci budú vo viacerých smeroch 
zvýhodnení. 

„Aj z uvedeného vyplýva, že úprava tarify sa pravidelných cestujúcich nedotkla, práve naopak, dostali za ňu aj 
ďalšie benefity.“ 

A čo na to hovoria nepravidelní cestujúci? 
Košičan Peter Baláž (42) má stanovisko jasné: „Mestskú hromadnú dopravu využívam pomerne často, avšak 

nie pravidelne. Je fajn, že sa zmeny tarify nedotknú cestujúcich, ktorí vlastnia mesačník, ale čo nepravidelne 
cestujúci? Ľudia, ktorí prídu na návštevu alebo len výnimočne využívajú mestskú hromadnú dopravu? Takmer 50-
percentný nárast sumy cestovného lístka je podľa mňa absurdný, keďže je potrebné brať ohľad nielen na 
pravidelných cestujúcich, ale aj na ľudí, ktorí preferujú jednorazové lístky.“ 

Budú sa ceny lístkov MHD zvyšovať aj v ďalších mestách? 
Poprad 
„Keďže v súčasnosti mesto Poprad pripravuje kompletnú reorganizáciu mestskej hromadnej dopravy, ktorá 

má nastať od 1. 9. 2020, nad zmenou tarify momentálne neuvažujeme. K zmene ceny lístkov (okrem iného) dôjde 
až od uvedeného dátumu, kde by mali byť podľa všetkého zavedené tzv. časové lístky, ceny ale zatiaľ známe nie 
sú,“ hovorí Jarmila Hlaváčová, hovorkyňa mesta Poprad. 

Tarifa sa v meste Poprad naposledy menila v roku 2014. 
Michalovce 
Určenie prepravnej tarify je v kompetencii Mestského zastupiteľstva mesta Michalovce, pričom návrh zatiaľ 

nebol predložený. Potencionálne zvýšenie ceny cestovného lístka by bolo priamo úmerné zvýšeniu tržieb: „To je 
však iba za predpokladu zachovania rovnakého počtu cestujúcich. V skutočnosti je možné očakávať odliv 
cestujúcich, ale má na to vplyv veľa faktorov,“ hovorí Adela Kalaninová z odboru komunikácie, marketingu a 
kultúry mesta Michalovce. Tarifa sa v meste Michalovce naposledy menila v roku 2016. 

Humenné 
Mesto Humenné pripravuje aktuálne verejné obstarávanie na dopravcu mestskej autobusovej dopravy od 1. 1. 

2020. 
„Základné cestovné podľa tarify MAD Humenné by malo ostať nezmenené, a to vo výške 0,40 eura tak, ako je 

to v súčasnosti. Základné cestovné podľa tarify MAD Humenné je vo výške 0,40 eura v hotovosti, resp. 0,33 eura 
uhradené dopravnou kartou. Osobitné cestovné podľa tarify je dostupné na webovom sídle dopravcu. Mesačný 
časový lístok nie je zavedený. Bezplatné cestovné pre vybrané skupiny cestujúcich ostáva naďalej v platnosti 
(karta senior, karta žiaka),“ hovorí Michaela Dochánová, špecialistka pre styk s verejnosťou. 

Naposledy sa v Humennom menili tarify mestskej hromadnej dopravy v roku 2013. 
Spišská Nová Ves 

Ak by mesto pristúpilo k úprave taríf, bolo by to v období od nového roku 2020 po každoročnej úprave 
cestovného poriadku. 

„V súčasnosti ešte nepadlo rozhodnutie vedenia mesta ohľadom zmien taríf pre rok 2020. Ak by však došlo k 
navýšeniu taríf o približne 20 percent, predpokladáme zvýšenie príjmu na úrovni 40 – 50-tisíc eur,“ hovorí Peter 
Susa, vedúci oddelenia výstavby a dopravy v Spišskej Novej Vsi. 

Tarifa sa v meste Spišská Nová Ves naposledy menila v roku 2010. 

— 
Dopravný podnik mesta Košice k zmene tarify pristúpil z viacerých dôvodov. Tým hlavným je, aby sa postupne 

zmodernizoval a sprofesionalizoval. 
VLADIMÍRA PETRUŠOVÁ, ŠPECIALISTA PRE STYK S VEREJNOSŤOU DPMK 
Foto: 
Košičania si budú musieť zvyknúť na nové ceny lístkov. foto: Anna Novotná 
— 
ANKETA 
Opýtali sme sa Košičanov: 
Andrea, 25, Košice: – Zvýšenie cien taríf v košickej mestskej hromadnej doprave považujem za viac, ako 

nezmyselné. Zvýšenie cien stúplo o 50 %, čo sa mi z pohľadu pracujúcej študentky javí ako nespravodlivé. 
Nevidím zmysel vo zvyšovaní cien, neviem si predstaviť, na čo to bude dobré, zasiahne to mnohých študentov, 
nielen mňa. Ešte prednedávnom som cestovala do dediny blízko pri Košiciach (12 km) a lístok na SAD dopravu 
ma stál toľko, čo stojí lístok teraz na MHD. Nezdá sa mi, aby aktuálna cena zodpovedala diaľke. Vyslovene 
nesúhlasím s touto zmenou a pevne dúfam, že sa to bude v najbližšej dobe riešiť a diskutovať o tom. 

Tomáš, 30, Košice: – Je to neprimerané zdvihnutie ceny najmä najpoužívateľnejšieho lístka, a teda 30-
minútového, keďže ide až o 50-percentné zdvihnutie ceny. Tiež mi nepríde primeraná maximálna dĺžka platnosti 
zakúpených lístkov starej ceny. Dávnejšie som si vopred zakúpil viac ako tucet lístkov ešte starej ceny, no teraz 
ich už nemám ako využiť. 

Františka, 36, Košice: – Zdražovanie MHD v Košiciach ma prekvapilo, avšak nie pozitívne, ale v negatívnom 
slova zmysle. Príde mi to ako jeden z tých zlých výplodov pána primátora mesta Košice. Zdražovanie sa ma 
dotkne, keďže MHD cestujem pomerne často. Moje náklady sa dvihnú, no zatiaľ nevidím, aby sa mala dvihnúť aj 
úroveň električiek či autobusov. Myslím, že jediní, ktorí si na tom opäť zgustnú, sú opäť revízori a ich často 



nekorektné správanie sa k cestujúcim. Najviac ma prekvapil prvý deň platnosti novej ceny lístkov. Bol sviatok, 
obchody boli zatvorené, automaty na lístky zablokované a práve do Košíc prichádzali študenti na internáty. Čo to 
bol za výmysel dať to presne na tento deň? 

Radka, 23, Košice: – Zdraženie cestovných lístkov MHD najmä pre študentov a dôchodcov mi prišlo nefér. 
Obyvatelia mesta Košice nemôžu za zlú situáciu v DPM, ktorá bola podľa mne dostupných informácií zapríčinená 
zlým vedením, nie príliš lacnými lístkami. Ceny sú však znesiteľné, aj keď tých 50 % na lístku spraví mesačne 
dosť, najmä pre tých študentov, ktorí sú nútení cestovať niekoľkokrát denne naprieč mestom kvôli cvičeniam. 
Problém je aj v tom, že už keď zvyšujú cestovné, mohli by zvýšiť aj časovú presnosť spojov. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. 3. LIGA: TATRAN IBA REMIZOVAL SO SVIDNÍKOM 
[10.09.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 26; JAC] 

 
 

Prešovskí futbalisti v domácom stretnutí iba remizovali so Svidníkom. Po 7. kole im patrí štvrtá pozícia v 
tabuľke so ziskom 13 bodov a mankom 5 bodov na vedúce Lipany. 

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. „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, prehusťoval 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 zdobi l, 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. „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.“ 

(JAC) 
—- 
Foto: 
Prešov stráca po 7. kole na vedúce Lipany 5 bodov. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. AUTOM VŠETKO ZDEMOLOVAL 
[10.09.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; SITA] 

 
 

TÝŽDEŇ V SKRATKE 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Poriadne opitý šofér vyčíňal v utorok (3. 9.) pri záhradkárskej osade v Spišskej Novej 

Vsi. Krompašan vo veku 57 rokov demoloval všetko, čo mu prišlo do cesty. Ako informovala košická krajská 



polícia, s autom narazil do elektronicky ovládanej brány, v ceste pokračoval a vošiel až pod prístrešok rodinného 
domu, kde opäť narazil do uložených drevených dosiek. Šofér zaradil spiatočku a vycúval. Auto potom odstavil v 
záhradkárskej oblasti. Hneď nato ho čakala dychová skúška. Policajti mu najprv namerali 4 promi le alkoholu v 
dychu, po opätovnom meraní nafúkal muž 4,62 promile. 

Svojím nezodpovedným konaním spôsobil škodu vo výške 600 eur, no našťastie nikoho nezranil. 
V prípade je už začaté trestné stíhanie pre ohrozenie pod vplyvom návykovej látky. (SITA) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. ROZŠIRUJÚ PARKOVANIE 
[10.09.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 6; Mária Dudová-Bašistová, Magda Haburová, TASR, 

SITA] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Mesto Spišská Nová Ves rieši otázku parkovania na svojom území. 

V súčasnosti realizuje rozšírenie parkovacích plôch na sídlisku Západ I v priestranstve medzi ulicami Hutnícka 
a Duklianska a na sídlisku Východ na Českej ulici, v blízkosti internátu Hotelovej akadémie. Predmetné 
parkoviská plánuje mesto uviesť do prevádzky ešte v septembri. Na sídlisku Západ I bude vybudovaných 41 
parkovacích miest (z toho 2 vyhradené pre ŤZP) vrátane verejného osvetlenia a odvodnenia do vsakovacích 
košov, čo predstavuje ekologickú likvidáciu dažďových vôd s jej zachovaním v území. Stavebný náklad 
predstavuje 74-tisíc eur vrátane DPH. 

Na opačnej strane mesta, na sídlisku Východ, sa v súčasnosti dokončuje parkovacia plocha pre 15 
automobilov taktiež s verejným osvetlením. Náklad na jeho výstavbu predstavuje 21-tisíc eur s DPH. 

Pokračuje sa aj v rekonštrukcii chodníka na Duklianskej ulici spájajúceho centrum mesta a sídlisko Západ I. 
V meste by tak mala byť už v najbližšom období opäť posilnená možnosť parkovania. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Škôlku otvorili neskôr 
[10.09.2019; Korzár; REGIÓN; s. 11; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

TÝŽDEŇ ČAKALI PRE ZNEČISTENÚ VODU 
Na pitie a varenie používajú balenú. 
RICHNAVA. Materská škola v obci Richnava v Gelnickom okrese rozbehla nový školský rok s týždenným 

oneskorením. Dôvodom bola škodlivá voda z ich studne. Prvé vzorky, ktoré pracovníci hygieny odobrali ešte v 
posledný prázdninový týždeň, ukázali mikrobiologické znečistenie. Škôlka preto ostala v prvý školský týždeň 
zatvorená. Po dvoch týždňoch sa pracovníci hygieny do zariadenia vrátili na nové odbery. Škôlke povolili 
prevádzku v obmedzenom režime. Pitnú vodu zabezpečujú pomocou balenej vody. 

Mikrobiologické znečistenie vody 
V Materskej škole v Richnave spustili prevádzku v posledný prázdninový týždeň s tým, že plánovali pripraviť 

zariadenie na nový školský rok. Keďže škôlka bola dva prázdninové mesiace zatvorená a je napojená na 
individuálny vodný zdroj, Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi vykonal kontrolu pitnej 

vody. „Kontrolou bolo zistené, že došlo k mikrobiologickému znečisteniu vody. V spolupráci s obcou sme rozbehli 
opatrenia, ktoré sa v zariadení vykonali v prvý septembrový týždeň. V tom čase bolo zariadenie zatvorené,“ 
informovala regionálna hygienička Renáta Hudáková. Preplach systému, vyčistenie a vydezinfikovanie záchytnej 
nádrže, domontovanie automatického dávkovača chlóru. Tieto opatrenia sa v zariadení vykonali. Po týchto 
opatreniach a s tým, že škôlka zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou, úrad povolil spustenie prevádzky. 

Pomohli si balenou vodou 
„Aby sme mohli znova škôlku otvoriť, podmienkou bolo zabezpečiť náhradné zásobovanie balenou vodou. 

Takto budeme fungovať, kým voda nebude v poriadku,“ priblížila riaditeľka richnavskej škôlky Lenka Kendrová. 
Balenú vodu používajú na pitie, na varenie aj na umývanie. Voda z individuálneho vodného zdroja je nateraz 
využívaná len na sanitáciu a splachovanie. „Rodičia síce uzatvorením škôlky nadšení neboli, ale musím povedať, 
že boli veľmi ohľaduplní a spolu sme to zvládli,“ doplnila riaditeľka škôlky. Ako priblížila hygienička Hudáková, 
priebežné výsledky, ktoré pracovníci úradu odobrali v pondelok deviateho septembra, budú známe najskôr v 
piatok. Definitívne v pondelok. „S takýmto náhradným zásobovaním pitnou vodou môže škôlka bežať v 
náhradnom režime,“ uviedla Hudáková. Ako dodala, pod mierne znečistenie vody sa mohla podpísať aj 
dvojmesačná prázdninová prestávka v prevádzke zariadenia. „Na tento individuálny vodný zdroj je napojený aj 
obecný úrad a tam odobraté vzorky vody boli v poriadku. Tam prevádzka počas prázdnin bežala, v škôlke nie,“ 
dodala Hudáková. Materská škola v Richnave má 40 detí. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 



 
 

10. Vynovia štadión aj plaváreň 
[10.09.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; sita] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZÍSKALA FINANCIE 

Na športovú infraštruktúru pôjde 1,5 milióna. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Celkovo 1,5 milióna eur pôjde v Spišskej Novej Vsi na podporu rozvoja športovej 

infraštruktúry, tieto financie získala samospráva formou dotácie od vlády. Využije ich na prestrešenie malej 
ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu technológie chladenia štadióna a tiež na rekonštrukciu krytej 
plavárne, kde plánuje výmenu technológie. 

Zastaraná športová infraštruktúra 
„Poskytnutie dotácie vnímame veľmi pozitívne, pretože športová infraštruktúra v našom meste je zo 70. - 80. 

rokov minulého storočia. Z poskytnutých prostriedkov by sme radi zabezpečili prekrytie malej ľadovej plochy, aby 
sme ju mohli využívať počas roka dlhšie. Doposiaľ to boli maximálne tri mesiace pri vhodných klimatických 
podmienkach. Radi by sme zabezpečili i efektívnejší spôsob chladenia, taktiež technológia a rozvody vody na 
kúpalisku a plavárni sú v nevyhovujúcom stave,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). Samospráva sa 
bude podľa jeho slov snažiť čo najskôr zabezpečiť stavebné povolenie a následne vyhlási verejné obstarávanie. 
Ako sa uvádza v materiáloch Ministerstva financií SR, nárast záujmu o športovanie v Spišskej Novej Vsi vytvára 

tlak na priestorové možnosti zariadení a ich technický stav. Mesto sa snaží o rozšírenie kapacít existujúcej 
športovej haly, zimného štadióna i priestorov na atletiku. Medzi pripravované aktivity patrí napríklad spomínané 
prestrešenie malej ľadovej plochy zimného štadióna, prístavba k športovej hale a revitalizácia atletického štadióna 
Tatran. Keďže možnosti financovania zámerov sú zo strany mesta obmedzené, samospráva požiadala o 
poskytnutie dotácie. Viaceré športové kluby na území mesta majú viac ako 100ročnú tradíciu. V minulosti mesto 
usporiadalo množstvo kvalitných domácich a medzinárodných podujatí, napríklad viacnásobne hokejové 
majstrovstvá sveta juniorov, seniorov skupiny “C“, kvalifikačné turnaje reprezentačných družstiev mužov, juniorov 
a kadetov v basketbale, ako aj množstvo republikových majstrovstiev a iných športových podujatí. Nové 
pripravované aktivity majú podporiť najmä športovanie mládeže a širokej neprofesionálnej verejnosti. 

Aj ďalšie mestá 
Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 

prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Plodný víkend Reitera. Získal skalp lídra a zahral si proti českým legendám 
[10.09.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22208291/plodny-vikend-reitera-ziskal-skalp-lidra-a-zahral-si-proti-ceskym-
legendam.html 

 
 

Ôsme kolo III. ligy Východ hodnotí tréner MŠK Tesla Stropkov. 
Oslava storočnice olomouckého futbalu 
(5 fotografií) 
STROPKOV. Ôsme kolo najvyššej regionálnej futbalovej súťaže (s výnimkou Kalše a Svidníka majú tímy na 

konte len sedem odohraných zápasov) možno smelo označiť za najprekvapujúcejšie v doterajšom priebehu 
ročníka 2019/20. 

Súvisiaci článokIII. liga: Lipany predviedli gólostroj a vyšvihli sa na čelo Čítajte 
O nečakaný výsledok sa postarali aj hráči Stropkova, ktorí zvíťazili v 50 km vzdialenom Humennom 2:1. 
Dovtedajšieho lídra obrali v jeho domácom prostredí o prvé body a zároveň ho zosadili z čela tabuľky. 
„Pre mňa to prekvapenie nebolo, pretože máme kvalitu na to, aby sme dokázali vyhrať aj s Humenným. I keď 

predchádzajúce výsledky tomu možno nenasvedčovali. Najmä domáci zápas s Popradom B, kde sme po polčase 
viedli 2:0 a prehrali 2:4,“ povedal na úvod kormidelník MŠK Tesla Stropkov Ľubomír Reiter. 

„Niektorí hráči ešte úplne nepochopili systém, ktorý chcem, aby sme hrali. Takisto trvá, kým doň zapadnú noví 
hráči. Čakáme ešte Nigérijčana Agbaneho, ktorý už za nás nastúpil v troch zápasoch. Keď budeme pokope, 
pôjde o veľmi kvalitný tím. Liga už beží, ale chce to ešte čas. Dať dokopy mužstvo v amatérskych podmienkach 
nie je sranda. Je to iné než v profesionálnom futbale,“ priznal bývalý slovenský reprezentačný útočník. 

Ľubomír Reiter sa následne pristavil pri jednotlivých zápasoch 8. kola III. ligy Východ. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Humenné – Stropkov 1:2 
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Ľ. Reiter: „Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, do 15. – 20. minúty sme mali dve šance, ktoré sme 
nepremenili. Po prestávke hralo lepšie Humenné. Domáci držali loptu a boli nebezpeční po stranách, odkiaľ 
posielali centre do pokutového územia. Skóre sme otvorili krásnym gólom Bilasa a po premenenej penalte sme 
vyhrali 2:1. Bol to viac-menej vyrovnaný zápas.“ 

((piano)) 
Prešov – Svidník 2:2 
Ľ. Reiter: „Je to prekvapenie, ale Svidník má svoju kvalitu. Hrali sme u nich a mali sme s nimi veľké problémy. 

Vedia hrať zo zabezpečenej obrany a na rýchle kontry, majú celkom zaujímavých hráčov. Prešov má vysokú 
kvalitu, na tretiu ligu nadštandardné podmienky aj tím. Vyhrávať by mal každý zápas.“ 

Vranov n/T. – Snina 2:2 
Ľ. Reiter: „Tu som tiež prekvapený, aj keď hodnotiť to môžem len podľa výsledku. Vranov hrá na umelej tráve 

rýchly futbal, predtým sa snažil o trenčiansky model, s prudkými prihrávkami, hrou cez krídla a centrami na 
prednú i zadnú žrď. Za Sninu nastúpil Voroňák z Humenného, veľmi kvalitný hráč, ktorý hneď aj skóroval. Jeho 
príchod určite prinesie Snine plusové body.“ 

Lipany – V. Revištia 6:0 
Ľ. Reiter: „Kvalita Lipian je určite niekde inde ako Veľkých Revíšť. V tomto prípade ide o jednoznačný 

výsledok.“ 
Poprad B – Giraltovce 1:0 
Ľ. Reiter: „Pri béčku človek nikdy nevie, ktorí hráči z áčka zaň nastúpia. Vzhľadom na to, že Giraltovce patria 

papierovo do spodnej časti tabuľky, som od Popradu čakal, že dá viac gólov. Nastupujú zaň legionári, Streňo, 
ktorý je už teraz v Humennom, i ďalší. Ako vravím, závisí to od fluktuácie hráčov medzi áčkom a béčkom.“ 

Krompachy – Bard. N. Ves 1:1 
Ľ. Reiter: „Sú to vyrovnané mužstvá. Krompachy hrali u nás veľmi dobre. Sú silní na lopte, medzi 

šestnástkami hrajú krásny futbal, ale majú problém so zakončením. Aj minulú sezónu sa trápili vo finálnej fáze. 
Bardejovská Nová Ves má hráčov, ktorých som trénoval ešte v Bardejove v šestnástke i sedemnástke. Sú 
kvalitní, ale chýbajú im ešte skúsenosti. Keď im dáte priestor, vedia hrať futbal.“ 

Kalša – Plavnica 4:0 
Ľ. Reiter: „V Kalši sme odohrali nešťastný zápas, dostali sme červenú kartu a v 96 min. gól na 2:2. Ihrisko je 

tam katastrofálne, nespĺňa kritériá tretej ligy, ale ľudia sú milí. Čakal som divoké prostredie, hralo sa však 
príjemne, až na ten terén. A pozor, majú tam veľmi dobrých hráčov! Je tam Zeher, proti ktorému som nastupoval, 
keď ešte hrával za Baník Ostrava. Vonku Kalša asi nezíska veľa bodov, ale doma bude veľmi nepríjemná, súperi 
tam budú len ťažko vyhrávať.“ 

Šar. Michaľany – Sp. N. Ves 0:0 
Ľ. Reiter: „Šarišské Michaľany, ktoré máme najbližšie doma, aj Spišská Nová Ves majú svoju kvalitu. Kádre 

týchto tímov sa ale oproti minulej sezóne trošku oslabili. Niektorí hráči odišli a je to cítiť. Preto aj výsledky zatiaľ 
nie sú chvályhodné a vedenia oboch klubov s nimi určite spokojné nie sú. Z pohľadu tabuľky a kvality odráža 
remíza súčasný stav.“ 

Kostol, futbal a až potom politika 
Futbalisti Stropkova sa utešene rozbehli. 
Hoci posledné tri treťoligové zápasy odohrali na pôde súperov, domov si doviezli sedem bodov. Vyhrali vo 

Svidníku i v Humennom a na pôde Kalše prišli o plný bodový zisk v poslednej minúte. 
„My nechceme ísť do druhej ligy,“ povedal na rovinu Ľubomír Reiter a svoje slová rozmenil na drobné. 
„Aspoň zatiaľ to platí. V jesennej časti sa chceme umiestniť do 3. miesta a uvidíme, čo bude na jar. 

Momentálne chceme predvádzať dobrý futbal, po príchode nových hráčov dať mužstvo dokopy a tešiť fanúšikov. 
To sú naše hlavné ciele. Zo strany mesta je cítiť podporu, čo ma veľmi teší. Futbal v Stropkove patrí medzi piliere. 
Je tu kostol, futbal a až potom politika,“ vytiahol Reiter zaujímavú charakteristiku desaťapoltisícového mestečka 
na severovýchode Slovenska, ktoré vychovalo množstvo výborných futbalistov. 

(dd) 
Inšpirovať sa chcú českou futbalovou ódou 
Ľubomíra Reitera sme v pondelok predpoludním zastihli pri návrate z Českej republiky. 
V Olomouci, kde si v tamojšej Sigme odkrútil najlepšie roky svojej hráčskej kariéry, sa cez víkend zúčastnil 

Zápasu storočia. 
Duelu, v ktorom si klub veľkolepo uctil svoju storočnicu. 
Plný Androv štadión sledoval súboj olomouckých legiend proti českému reprezentačnému tímu z úvodu tohto 

miléniá. 
Divákom sa predviedli kultové mená ako Nedvěd, Poborský, Koller, Šmicer, Ujfaluši a ďalší. 
Z pozície trénerov viedli tímy Petr Uličný a nezabudnuteľný Karel Brückner, ktorý dostal k blížiacim sa 80. 

narodeninám znamenitý darček. 
Pomenovaná bola po ňom jedna z tribún štadióna. 
„Bola to krásna akcia pred vypredaným štadiónom, mám z toho parádne emócie. Sprevádzalo ju množstvo 

podporných akcií, vysielala to česká televízia. Nechýbali slzy hráčov i trénerov. Niečo neskutočné, fantastické. 
Tam som pochopil, že futbal nie je len o výsledkoch a o tom, kto je lepší,“ nadchýnal sa Reiter aj s odstupom 
niekoľkých hodín. 

Zároveň našiel paralelu so svojím materským klubom, v ktorom je okrem pozície trénera aj konateľom. 
„Nás čaká na budúci rok storočnica stropkovského futbalu, tak sa môžeme trošku inšpirovať. Bude to síce až 

v lete, ale už teraz zháňame mančafty. Práve kvôli tomu by sme chceli byť v tabuľke čo najvyššie. Nechceme 
oslavovať storočnicu na piatom, šiestom či ôsmom mieste,“ vyhlásil. 



(dd) 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Kostelničákovci z celého Slovenska sa schádzajú už 27 rokov 
[10.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Ľudia na Korzári Spiš; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22208300/kostelnicakovci-z-celeho-slovenska-sa-schadzaju-uz-27-rokov.html 

 
 

Na tohtoročné stretnutie prišlo rekordných 96 členov. 
ZÁLESIE. Rodina Kostelničákovcov, pochádzajúca zo Spišskej Starej Vsi pri Kežmarku, organizuje 

celoslovenské stretnutie svojich členov pravidelne od roku 1992. 
Tohtoročného augustového stretnutia v zamagurskej obci Zálesie sa zúčastnilo dohromady 96 členov, čo je 

doposiaľ ich rekord. 
Medzi nimi boli rodinní príslušníci z Košíc, Sabinova, Spišskej Novej Vsi, Spišskej Starej Vsi, Spišských 

Vlách, Krompách, Popradu a Bratislavy. 
Najstarší člen rodu mal 90 rokov, ten najmladší len 10 mesiacov. 
Na jednom mieste štyri generácie 
Ako priblížil priamy člen rodiny Milan Novotný, stretávajú sa hlavne pokrvní príbuzní, z ktorých najstaršiu 

generáciu tvorilo pôvodne osem súrodencov. 
„Z nich dnes už žije len jedna 89-ročná sestra,” objasnil. 
Na stretnutia je dohromady pozývaných každoročne okolo 130 až 140 rodinných príslušníkov. 
Medzi nimi sú deti ôsmich súrodencov, ich vnúčatá aj pravnúčatá. 
Pozvaní sú však nielen pokrvní príbuzní, ale aj ich manželia či manželky. 
Na stretnutiach sa nenudia 
„Ako už tradične, ani tentoraz počas víkendového podujatia nechýbal piatkový úvodný večer spomienok na 

spoločné zážitky z bližšej i vzdialenejšej minulosti, sobotňajší niekoľkohodinový rituál prípravy gulášu, 
poobedňajší výlet do neďalekého okolia, či podvečerný futbalový zápas Ženatí - Slobodní,” priblížil Novotný 
bohatý program spoločnej akcie . 

„Večer nasledovalo tradičné slávnostné blahoželanie oslávencom okrúhlych jubileí a do neskorých hodín 
spomínanie úsmevných rodinných príhod z minulosti a nôtenie goralských piesní s hymnickou Goraľu…, 
zaspievanou presne o polnoci,” pokračoval s opisom aktivít celého dňa. 

Spoločný víkend rodina spoločne uzavrela v nedeľu hromadnou účasťou na svätej omši. 
Po nej nasledoval už rozlúčkový slávnostný obed a aby sa na nič nezabudlo, do veľkej rodinnej kroniky 

pribudlo zopár nových zápisov najdôležitejších udalostí uplynulého roka i spoločného stretnutia. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Kompromisne povolený „vlčí“ lov v prvej lige 
[10.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/411712/kompromisne-povoleny-vlci-lov-v-prvej-lige/ 

 
 

Kyselica Tomáš 
Žilinský hokej opäť prežil. Hoci už druhé leto silno krváca, má nádej, že sa uzdraví v rukách súkromného 

investora. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline schválili v piatok kompromisné riešenie fungovania áčka 
„vlkov“ v nasledujúcej sezóne. 

Žilinský mužský hokej je nateraz zachránený, naďalej však musí hľadať kupcu 
Leto 2019 nie je prvé, v ktorom sa o bytí či nebytí žilinského mužského hokeja horlivo diskutovalo medzi 

poslancami zastupiteľstva. Keďže klub má mestský štatút, je od neho závislý. Vlani žiadal potrebnú dotáciu na 
fungovanie vo výške takmer vyše pol milióna, čo predchádzajúce zastupiteľstvo odmietlo schváliť. Nakoniec sa ku 
kompromisnému riešeniu odhodlal vtedajší primátor Igor Choma. 

Navrhnutý spôsob financovania po čase prešiel a žilinskému áčku bola napriek prvotnému odkladu udelená 
extraligová licencia. Zo športového hľadiska sa odvtedy veľa zmenilo. Žilina prehrala s Michalovcami v baráži 3:4 
na zápasy a zostúpila do prvej ligy. 

Aj nové vedenie mesta na čele s primátorom Petrom Fiabánem sa snažilo odpredať akcie klubu do 
súkromných rúk. Už malo kupca Petra Černáka, otca nášho reprezentačného obrancu Erika, ale dohoda 
stroskotala okrem iného aj na neuhradení finančnej zábezpeky do stanoveného termínu zo strany súkromného 
investora. 

Oddaných fanúšikov budeme potrebovať viac ako kedykoľvek predtým 
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PETER DURMIS 
predseda predstavenstva MsHK 
NEODOBRENÝ NÁVRH 
Žilinský hokej je už dlho na rázcestí. Zachrániť ho mala primátorova iniciatíva, ktorý na mimoriadnom 

zasadnutí mestského zastupiteľstva v polovici augusta predostrel plán fungovania tímu seniorov v prvej lige. 
Navrhol model samofinancovania. 

Súčasťou plánu bol prenájom zimného štadióna s príslušenstvom hokejovému klubu na tri roky za symbolický 
ročný nájom jedno euro s tým, že výnosy z predaja ľadovej plochy by šli na športový chod A-mužstva. Poslanci 
tento návrh neodobrili, 16 z 25 prítomných sa zdržalo hlasovania. 

3 fotky vo fotogalérii Hráči MsHK Žilina. Zdroj: mshkzilina.sk 
PRIAMO AJ NEPRIAMO 
Ďalšiu príležitosť na odvrátenie zániku mal žilinský hokej na piatkovom mimoriadnom zasadnutí. 

Zastupiteľstvo po niekoľkých hodinách napokon dospelo k nasledovnému riešeniu: žilinský hokejový klub dostane 
v roku 2019 dotáciu 75-tisíc eur. 

„S priamou podporou 75-tisíc a ďalšími 50-tisícmi z hokejového zväzu zabezpečíme podpis zmlúv s hráčmi a 
chod nasledujúcej sezóny,“ ozrejmil primátor Peter Fiabáne. 

Žilinský hokejový klub si môže prilepšiť ešte o ďalších 100-tisíc eur z mestského rozpočtu v rokoch 2019 a 
2020. Teda o sumu, ktorá bola v pôvodnom návrhu z augusta uvedená pri políčku s plánovaným reklamným 
plnením v sezóne 2019/20. Koľko sa klubu podarí vyzbierať zo súkromných príspevkov, toľko mu pošle aj mesto, 
nanajvýš však 100-tisíc. Podľa primátora Petra Fiabáneho predstavujú aktuálne dohodnuté sponzorské príspevky 
čiastku 35-tisíc. 

Okrem priamej finančnej podpory pristúpilo vedenie mesta aj k nepriamej. Mužský hokej bude podporovať 
symbolickým nájmom ľadovej plochy a ďalšieho zázemia zimného štadióna. Na základe zmluvy medzi 
správcovskou spoločnosťou komplexu ŽILBYT a hokejovým klubom môže MsHK Žilina využívať 80 percent 
reklamných plôch na získavanie finančných prostriedkov. Desať percent je vyčlenených pre mládežnícky klub 
MsHKM Žilina a zvyšných desať pre správcovskú spoločnosť. 

3 fotky vo fotogalérii Peter Durmis Zdroj: archív 
KOMPROMIS 
Z uznesenia piatkového zasadnutia MZ zároveň vyplýva, že predstavenstvo MsHK Žilina má do konca sezóny 

2019/20 podniknúť kroky na presun akcií klubu do súkromných rúk. Ak nebude záujem o všetky, bude možné 
realizovať aj čiastočný predaj. Na piatkovom zasadnutí MZ sa zúčastnili aj hráči žilinského klubu. Ako vníma 
riešenie situácie tréner áčka Stanislav Škorvánek? 

„Ako kompromis medzi dvomi návrhmi. Do konca sezóny máme čas, aby sme posunuli hokej z mestských rúk 
inde. Teším sa, že môžeme podpísať zmluvy s hráčmi a v stredu riadne odohrať prvý súťažný zápas. Aj chlapci 
sú radi, že sa môžu sústrediť na hokej. Verím, že výkonmi, ktoré budú podávať, prilákajú nových potenciálnych 
sponzorov.“ 

Predseda predstavenstva MsHK Peter Durmis nevníma závery z piatkového zastupiteľstva za nedostačujúce 
pre potreby zaručenia návratu klubu do extraligy. Zvažoval tiež odstúpenie z funkcie, no nasadenie hráčov v 
prípravnom zápase s Topoľčanmi (5:1) i vytvorená atmosféra ho presvedčili. 

„Jedno ťažké obdobie má žilinský hokej za sebou. Teraz je pred nami ešte ťažšia úloha. Presvedčiť všetkých, 
aj neprajníkov, že žilinský hokej má budúcnosť. V rukách to majú odhodlaní mladíci, my vo vedení klubu, mesta, 
ale aj naši oddaní fanúšikovia. Budeme ich potrebovať viac ako kedykoľvek predtým.“ 

PREHRA A VÝHRA 
Žilinčania odohrali pred štartom súťaže dva prípravné zápasy. V deň 75. výročia SNP podľahli Martinu 4:7, o 

niekoľko dní neskôr zdolali Topoľčany v žičlivej atmosfére 5:1. Prvý súťažný zápas v I. hokejovej lige odohrajú 
„vlci“ v stredu o 18.00 a domácom ľade proti Spišskej Novej Vsi. 

KÁDER MSHK V PRÍRPRAVE 
Brankári: Maroš Mikoláš, Jakub Lackovič 
Obrancovia: Lukáš Dubeň, Martin Turian, Martin Leško, Dominik Surán, Jakub Pišoja, Peter Junas, Martin 

Božik, Juraj Housa, Michal Coma 
Útočníci: Jaroslav Markovič, Dominik Rehák, Matej Minarik, Matej Sikela, Peter Húževka, Filip Ondruš, Matej 

Macek, Ondrej Prášil, Samuel Záhradník, Simeon Pjatak, Denis Valášek, Norbert Gálik 
Denník Šport 
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 
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-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

14. NOVÝ HOVORCA NA ÚRADE 
[09.09.2019; Trnavské noviny; Správy z kraja; s. 12; (TASR)] 

 
 

TRNAVA 
Novým hovorcom Arcibiskupského úradu v Trnave sa stal Anton Ziolkovský. 
Do funkcie ho s účinnosťou od 1. septembra vymenoval súčasný trnavský arcibiskup Ján Orosch. 
Na poste vystriedal doterajšieho dlhoročného hovorcu Dušana Kolenčíka. Informuje o tom arcidiecéza na 

svojom webe. O dôvodoch odchodu Kolenčíka sme sa nič nedozvedeli, úrad o nich na svojej webstránke 
neinformuje. 

Nový hovorca Anton Ziolkovský (1976) po ukončení Gymnázia v Spišskej Novej Vsi vyštudoval katolícku 

teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí, kde v roku 2002 prijal kňazskú vysviacku pre službu v 
Spišskej diecéze. 

V rokoch 2004 až 2008 študoval postgraduálne v Ríme na Pápežskej Gregorovej univerzite a Pápežskej 
teologickej fakulte sv. Bonaventuru. 

Od 1. augusta 2009 do 31. júla 2019 bol výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska. 
Foto: 
Anton Ziolkovský. (FB AZ) 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pre znečistenú vodu nastúpili škôlkari dnes 
[09.09.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Materskú školu v Richnave v okrese Gelnica otvorili po prázdninách až 
dnes. Zistili, že majú znečistenú vodu. Zariadenie funguje v náhradnom režime. Škôlku zásobujú balenou vodou.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Štyridsať škôlkarov z Richnavy odštartovalo nový školský rok až 
dnes. Hygienici zistili, že po prázdninách nie je v poriadku pitná voda, ktorú využívajú v miestnej materskej škole.“ 

Renáta Hudáková, riaditeľka RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „Kontrolou vody bolo zistené, že došlo trošku k 

mikrobiologickému znečisteniu. Tá odstávka toho systému dva mesiace trošičku, že vlastne necirkulovala vlastne 
voda do zariadenia, tak mohlo spôsobiť trošičku problémy.“ 

Jana Murková, vedúca hygieny ŽP RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „V spádovej situácií nášho okresu, teda 
okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, sa takéto situácie vyskytujú ojedinele, že je potrebné zariadenie kvôli pitnej 

vode nejakým spôsobom obmedziť.“ 
Marie Balážová Melníková: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s obcou preto nariadili 

opatrenia, ktoré majú zabezpečiť zdravotne neškodnú pitnú vodu.“ 
Renáta Hudáková: „To znamená preplach systému, vyčistenie, vydezinfikovanie záchytnej nádrže, 

domontovanie automatického dávkovača chlóru.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pracovníčky hygieny dnes v škôlke opäť odobrali vzorky vody. Kým nepotvrdia jej 

nezávadnosť, musia tam používať balenú pitnú vodu.“ 



Lenka Kendrová, riaditeľka MŠ v Richnave: „Zohrali sme si nádoby na vodu, balenú vodu, na varenie, na 
umývanie a budeme takto fungovať, pokiaľ teda neprídu dobré výsledky.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vodu z kohútika môžu momentálne používať na umývanie podláh a na 
splachovanie toalety. Ak tento kontrolný odber ukáže, že voda je v poriadku, v richnavskej škôlke začnú používať 
vodu z vodovodného kohútika opäť už na budúci týždeň.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Škôlka v Richnave funguje v náhradnom režime 
[09.09.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Miloš Kaniak] 

 
 

Miloš Kaniak, moderátor: „V obci Richnava na Spiši nemohli minulý týždeň pre znečistenú pitnú vodu otvoriť 
materskú školu. Po týždni sa však škôlkarom nezvyčajné prázdniny skončili. Škôlku oddnes zásobujú balenou 
pitnou vodou. Jej prevádzka funguje v náhradnom režime.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Štyridsať škôlkarov z Richnavy odštartovalo nový školský rok až 
dnes. Hygienici zistili, že po prázdninách nie je v poriadku pitná voda, ktorú využívajú v miestnej materskej škole. 
Vysvetľuje riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková.“ 

Renáta Hudáková, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Spišská Nová Ves: „Kontrolou 

vody bolo zistené, že došlo trošku k mikrobiologickému znečisteniu. Tá odstávka toho systému dva mesiace 
trošičku že vlastne necirkulovala vlastne voda do zariadenia, tak mohla spôsobiť trošičku problémy.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa vedúcej hygieny životného prostredia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi Jany Murkovej sa v spádovej oblasti okresu Spišská Nová Ves a Gelnica 

takéto situácie vyskytujú ojedinele.“ 
Jana Murková, vedúca oddelenia hygieny životného prostredia RÚVZ Spišská Nová Ves: „Že je potrebné 

zariadenie kvôli pitnej vode nejakým spôsobom obmedziť.“ 
Marie Balážová Melníková: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s obcou preto nariadili a 

vykonali opatrenia, aby zabezpečili zdravotne neškodnú pitnú vodu. Opäť Renáta Hudáková.“ 
Renáta Hudáková: „To znamená preplach systému, vyčistenie, vydezinfikovanie záchytnej nádrže, 

domontovanie automatického dávkovača chlóru.“ 
Marie Balážová Melníková: „Ak dnešný kontrolný odber ukáže, že voda je v poriadku, v richnavskej škôlke 

začnú používať vodu z vodovodného kohútika opäť už na budúci týždeň. Riaditeľka materskej školy v Richnave 
Lenka Kendrová nám prezradila, že zohnali nádoby s balenou pitnou vodou.“ 

Lenka Kendrová, riaditeľka materskej školy v Richnave: „Na varenie, na umývanie. A budeme takto fungovať, 
pokiaľ teda neprídu dobré výsledky.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vodu z kohútika môžu momentálne používať na sanitáciu, umývanie podláh a na 
splachovanie toalety.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Prehľad trénerských zmien v SHL lige 
[09.09.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 16:18; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prehlad-trenerskych-zmien-v-shl-lige/93912 

 
 

Hokejportal.net vám prináša prehľad trénerských zmien na lavičkách klubov SHL ligy. Všetci desiati účastníci 
začnú 27. ročník v uvedenom zložení. 

HC BRATISLAVA CAPITALS 
Hlavný tréner: Peter Oremus 
Asistent: Michal Hudec 
Minulú sezónu viedol mužstvo tréner Imrich Antal so svojim asistentom Rudolfom Verčíkom. Hlavné mesto má 

vysoké ambície. Noví muži na lavičke majú pomôcť k ich naplneniu svojimi skúsenosťami. 
HC TOPOĽČANY 
Hlavný tréner: Ľubomír Hurtaj 
Asistent: Tomáš Valach 
Pod Tríbečom začnú hokejisti novú sezónu pod vedením toho istého trénera. Rodák rozbehne na trénerskej 

lavičke tímu svoj štvrtý ročník. Pomáhať mu bude bývalý kouč Dubnice. 
HK MARTIN 
Hlavný tréner: Róbert Spišák 
Asistent: Radovan Somík 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prehlad-trenerskych-zmien-v-shl-lige/93912


Martin po minuloročnom postupe do súťaže angažoval skúseného trénera, ktorý prišiel z Liptovského 
Mikuláša. Asistentom sa stal majster sveta z roku 2002. Obaja ostávajú na svojich pozíciách. 

MHK TSS GROUP DUBNICA 
Hlavný tréner: Jozef Zavadil 
Asistent: Roman Chatrnúch 
V Dubnici sa odohrala rovnaká situácia ako v Bratislave. Kompletne sa zmenil manažment, ktorí vymenoval 

nových trénerov. Vlani kádru velil Tibor Melichárek a Tomáš Valach. Druhý menovaný sa presunul do Topoľčian, 
kde bude vystupovať po boku Ľubomíra Hurtaja. 

HK LEVICE 
Hlavný tréner: Pavel Takáč 
Asistent: Jaroslav Matejov 
Levice sú novým prírastkom druhej najvyššej súťaže. Súčasný asistent v priebehu vlaňajška vykonával prácu 

hlavného trénera. Nováčik sa rozhodol rozšíriť realizačný tím, preto angažoval novú tvár. 
HK SKALICA 
Hlavný tréner: Michal Ružička 
Asistent: Svätopluk Kosík 
Na Záhorí sa taktiež nezmenilo trénerské zloženie. Rovnaké duo ako v minulosti bude mať pod dohľadom 

skalických hokejistov aj v novom ročníku. 
HK SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Hlavný tréner: Richard Rapáč 
Asistent: Zatiaľ nikto 
Veľká zmena. Bývalý 32-ročný hráč získaval trénerské ostrohy po boku českého trénera Davida Káňu. 

Nakoľko boli s jeho prácou spokojní, dali mu na starosť siedmakov a ôsmakov. Odchovanec Spišiakov dostal 
šancu viesť domácu omladinu. 

HK TRNAVA 
Hlavný tréner: Štefan Mega 
Asistent: Rudolf Macko 
Trnava sa chce stabilizovať a podriadila tomu otázku trénerov. Prvý menovaný má potrebné skúsenosti aj z 

Tipsport ligy. V ročníku 2013/14 pôsobil v pozícii asistenta HK 36 Skalica, o rok neskôr bol hlavným lodivodom. 
Druhý zase veľmi dobre pozná trnavský hokej, preto ich klub spojil. 

MsHK ŽILINA 
Hlavný tréner: Stanislav Škorvánek 
Asistent: Róbert Rehák 
“Vlci” nepristúpili k zmene. Budúcnosť Žiliny bola veľkou letnou témou. Práve otec košického brankára sa 

výraznou mierou podpísal na pokračovaní hokeja svojim vystúpením pred poslancami. 
HK 95 POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Hlavný tréner: Juraj Firit 
Asistent: Juraj Ďurkech 
Miroslav Nemček už nebude pôsobiť na dvoch frontoch. Ostáva v Púchove. Na post hlavného trénera 

prichádza jeho asistent z predošlej sezóny. K nemu sa postaví bývalý hráč Panterov. V priebehu troch rokov v 
klube vykonali tretiu zmenu. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Pred štartom Tipsport ligy: MHK32 Liptovský Mikuláš 
[09.09.2019; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 09:17; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/pred-startom-tipsport-ligy-mhk32-liptovsky-mikulas/93908 

 
 

Do sezóny 2019/2020 vstúpi MHK32 s novým logom, dominuje mu hlava svätého Mikuláša, ktorého nahnutý 
vrchol červenej čiapky má pripomínať ďalší symbol regiónu: vrch Kriváň. 

Udialo sa v lete 
V predošlej sezóne zažili mikulášski fanúšikovia hokejový pôst, keďže Liptáci odohrali na domácom štadióne 

za celú sezónu iba štyri zápasy. Kvôli rekonštrukcii polovice zimného štadióna, ktorá trvala dlhšie ako sa pôvodne 
predpokladalo, hrávali svoje domáce zápasy v Spišskej Novej Vsi alebo v Žiline. Do sezóny 2019/2020 vstúpi 

MHK32 s novým logom. To predošlé so štylizovaným číslom 32, pukom a hokejkou používali od roku 1990. 
Novému dizajnu dominuje hlava svätého Mikuláša, ktorého nahnutý vrchol červenej čiapky má pripomínať ďalší 
symbol regiónu: vrch Kriváň. Ešte v máji sa novým generálnym manažérom klubu stal Milan Čanky a počas leta 
došlo aj k zmene na pozícii predsedu predstavenstva, keď primátora mesta Jána Blcháča, ktorý túto funkciu 
zastával dočasne, nahradil lekár Oldřich Drahovzal. Mesto, ktoré je stopercentným akcionárom klubu, taktiež 
rokovalo so skupinou okolo Jána Laca a Martina Cibáka a vypracovali projekt novej organizácie hokeja v meste. 
Ten však poslanecká väčšina mestského zastupiteľstva kvôli námietkam v niektorých bodoch neodobrila a tak 
klub aj v novej sezóne pokračuje v pôvodnom režime. Otázka chodu hokejového klubu by sa však mala v 
budúcnosti ešte opäť otvoriť.zdroj: MHK32LM 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/pred-startom-tipsport-ligy-mhk32-liptovsky-mikulas/93908


Kto je v kádri: 
Brankári: Matej Bátory, Dávid Poburíni, Alexander Zalivin 
Obrancovia: Jakub Burzík, Juraj Cebák, Sebastián Droppa, Mário Kurali, Filip Mezovský, Jakub Nemec, 

Marcel Petran, Richard Stehlík, Michal Šiška (skúška), Michal Smutný (skúška) 
Útočníci: Richard Huna, Róbert Huna, Rudolf Huna, Martin Kriška, Martins Lavrovs, Andrej Lištiak, Radoslav 

Macík, Adam Nechaj, Patrik Oško, Karlis Ozolinš, Maroš Piatka, Jakub Sukeľ, Michal Uhrík, Vladimír Vybíral 
Otázka pre trénera: V minulej sezóne ste obsadili 11. miesto a náročná sezóna poznačená neustálym 

cestovaním na domácej aj vonkajšie zápasy sa pre vás skončila už koncom februára. S akými zámermi a cieľmi 
pôjdete do novej sezóny?zdroj: TASR 

Anton Tomko: „Budeme stavať predovšetkým na domácich odchovancoch, ktorí dostanú svoj priestor. 
Môžeme sa prikrývať len takou perinou, na akú máme. Peňazí v klube určite veľa nie je, čiže aj hráčov sme 
museli hľadať takých, ktorí za týchto podmienok, ktoré sú v Liptovskom Mikuláši vytvorené, podpíšu kontrakt. O 
ambíciách je ťažké hovoriť. Bude ma však tešiť, pokiaľ hráči nadviažu na to, čo ich zdobilo už minulú sezónu: 
bojovnosť, nasadenie a korčuľovanie. Keď nám diváci po zápase zatlieskajú, bude to pre nás odmena.“ 

Zaostrené na posilu: Radoslav Macík 
Fyzicky dobre stavaný útočník (188 cm, 94 kg) by mal patriť k jedným z lídrov tímu, od ktorých sa bude 

očakávať prínos najmä v zlomových momentoch zápasov. Mikulášsky odchovanec sa do materského klubu vracia 
po štyroch rokoch. Počas tohto obdobia hrával v Poprade, Nitre a Jihlave. Keď v roku 2015 naposledy z Liptova 
odchádzal, hral MHK32 vtedy ešte v prvej lige. Útočník, ktorý má na konte aj desať štartov za reprezentáciu, tak 
teraz odohrá za Liptovský Mikuláš svoje vôbec prvé zápasy v extralige. A tiež prvé po operácii kolena. 

Predpoveď Hokejportalu: 
Hoci z klubu odišli Marek Uram, Radoslav Suchý či Tomáš Nádašdi, sila kádra by v porovnaní s predošlou 

sezónou klesnúť nemala. Vzpruhou pre Liptákov bude nepochybne aj to, že celý ročník odohrajú opäť v 
domácom prostredí. Liptáci chcú vsádzať hlavne na to, že ich káder je tvorený v drvivej miere vlastnými 
odchovancami. Cez leto sa do rodného mesta okrem spomenutého Macíka vrátili aj Rudolf Huna a Marcel Petran. 
Aj tento rok by tak malo platiť to, čo už počas minulej sezóny výstižne pomenoval kapitán tímu Martin Kriška: „v 
kabíne nie je nikto, kto by v nej robil zlobu“. A v tom by mohli Liptáci mať výhodu oproti niektorým iným tímom. 

Tip na umiestnenie po ZČ: 12. miesto 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Pri Harichovciach sa čelne zrazili dve osobné autá 
[09.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22207931/pri-harichovciach-sa-celne-zrazili-dve-osobne-auta.html 

 
 

Vodička ošetrili, aj jej spolujazdkyňa sa zranila ľahko. 
Nehoda medzi Harichovcami a Spišskou Novou Vsou 
(5 fotografií) 
HARICHOVCE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. K čelnej zrážke Peugeotu 307 a Fiatu Punto došlo v sobotu večer 

medzi obcami Harichovce a Spišská Nová Ves. 

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 23-ročný vodič peugeotu pravdepodobne z dôvodu neprispôsobenia 
rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky dostal pravotočivej zákrute šmyk. 

Zrážke s protiidúcim fiatom sa nedalo zabrániť. 
“Prítomnosť alkoholu zistená nebola, vodička Fiatu Punto bola jednorazovo ošetrená, jej spolujazdkyňa sa 

zranila ľahko,” doplnila polícia. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Slovensko bičujú intenzívne búrky: RADAR V ohrození je viacero okresov, 

VIDEO zaplavilo aj rýchlik 
[09.09.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: FB/Zomri] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1822249/Slovensko-bicuju-intenzivne-burky–RADAR-V-ohrozeni-je-viacero-
okresov–VIDEO-zaplavilo-aj-rychlik 

 
 

BRATISLAVA – Vo viacerých slovenských regiónoch môže dnes spadnúť až 80 mm zrážok. Väčšina z nich by 
mala spadnúť v priebehu 6 až 12 hodín. Meteorológovia preto vydali výstrahy druhého a prvého stupňa pred 
búrkami. Varovali aj pred vetrom na horách. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22207931/pri-harichovciach-sa-celne-zrazili-dve-osobne-auta.html
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Aktuálna radarová mapa: úhrn zrážok, búrok a ich poloha 
Napáchali búrky škody vo Vašom regióne? Pošlite nám FOTO alebo VIDEO na tipy@topky.sk. 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred búrkami 
Vo viacerých okresoch dnes hrozia intenzívne zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal 

výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre nasledujúce regióny. 
Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, 

Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Dunajská Streda, Galanta 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice 
V menovaných regiónoch sa miestami očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 40 až 80 mm, 

pričom väčšina zrážok spadne v priebehu 6 až 12 hodín v rámci platnosti výstrahy, ktorá platí do dnešnej cca 21. 
hodiny. „Očakáva sa aj výskyt búrok, ktoré budú ojedinele sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi s 
úhrnmi aj viac ako 20 mm za hodinu,“ varuje SHMÚ. Tento úhrn zrážok podľa neho predstavuje zvýšené 
nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti 
nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodal hydrometeorologický ústav. 

Výstraha 1. stupňa pred búrkami sa dotýka nižšie uvedených okresov. 
Bratislavský kraj: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec 
Trenčiansky kraj: Ilava, Považská Bystrica, Púchov 
Košický kraj: Košice mesto, Košice okolie 
Nitriansky kraj: Komárno 
Hlohovec: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa 
Žilinský kraj: Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Čadca, Žilina 
SHMÚ zdôrazňuje, že v menovaných regiónoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 až 45 

mm, pričom sa môžu vyskytnúť aj búrky sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi s úhrnmi aj viac ako 20 
mm za hodinu. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný 
úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ 
upozornil SHMÚ. 

Výstraha pred vetrom na horách 
Okrem varovania pred búrkami platí výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách. Tá by mala platiť do dnešnej 

12. hod. Dotýka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, 
Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina. 

Zdroj: SHMÚ 
Na horách sa podľa SHMÚ miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s 

(70 až 85 km/h) a v nárazoch okolo 30 m/s (110 km/h). „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a 
oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a 
horolezectvo),“ vystríha ústav. 

Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku 
Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku 
VIDEO: Interiér rýchliku 602 Čingov zaplavila voda. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Spišská Nová Ves získala financie na zimný štadión aj plaváreň 
[09.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22207876/spisska-nova-ves-ziskala-financie-na-zimny-stadion-aj-
plavaren.html 

 
 

Na športovú infraštruktúru pôjde v meste 1,5 milióna eur. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Celkovo 1,5 milióna eur pôjde v Spišskej Novej Vsi na podporu rozvoja športovej 

infraštruktúry, tieto financie získala samospráva formou dotácie od vlády SR. 
Využije ich na prestrešenie malej ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu technológie chladenia 

štadióna a tiež na rekonštrukciu krytej plavárne, kde plánuje výmenu technológie. 
Zastaralá športová infraštruktúra 
„Poskytnutie dotácie vnímame veľmi pozitívne, pretože športová infraštrúktura v našom meste je zo 70. - 80. 

rokov minulého storočia. Z poskytnutých prostriedkov by sme radi zabezpečili prekrytie malej ľadovej plochy, aby 
sme ju mohli využívať počas roka dlhšie. Doposiaľ to boli maximálne tri mesiace pri vhodných klimatických 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22207876/spisska-nova-ves-ziskala-financie-na-zimny-stadion-aj-plavaren.html
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podmienkach. Radi by sme zabezpečili i efektívnejší spôsob chladenia, taktiež technológia a rozvody vody na 
kúpalisku a plavárni sú v nevyhovujúcom stave,“ uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). 

Samospráva sa bude podľa jeho slov snažiť čo najskôr zabezpečiť stavebné povolenie a následne vyhlási 
verejné obstarávanie. 

Ako sa uvádza v materiáloch Ministerstva financií SR, nárast záujmu o športovanie v Spišskej Novej Vsi 

vytvára tlak na priestorové možnosti zariadení a ich technický stav. 
Mesto sa snaží o rozšírenie kapacít existujúcej športovej haly, zimného štadióna i priestorov na atletiku. 
Medzi pripravované aktivity patrí napríklad spomínané prestrešenie malej ľadovej plochy zimného štadióna, 

prístavba k športovej hale a revitalizácia atletického štadiónu Tatran. 
Keďže možnosti financovania zámerov sú zo strany mesta obmedzené, samospráva požiadala o poskytnutie 

dotácie. 
Viaceré športové kluby na území mesta majú viac ako 100-ročnú tradíciu. 
V minulosti mesto usporiadalo množstvo kvalitných domácich a medzinárodných podujatí, napríklad 

viacnásobne hokejové majstrovstvá sveta juniorov, seniorov skupiny “C“, kvalifikačné turnaje reprezentačných 
družstiev mužov, juniorov a kadetov v basketbale, ako aj množstvo republikových majstrovstiev a iných 
športových podujatí. 

Nové pripravované aktivity majú podporiť najmä športovanie mládeže a širokej neprofesionálnej verejnosti. 
Aj ďalšie mestá 
Schválený materiál 165. rokovania vlády z 21. augusta v Bratislave obsahuje poskytnutie finančných 

prostriedkov v celkovej sume 9 250 000 eur na rozvoj športovej infraštruktúry mestám Poprad, Moldava nad 
Bodvou, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Revúca a obci Štrba. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. V richnavskej škôlke spustili prevádzku o týždeň neskôr. Dôvodom je 

znečistená voda 
[09.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22208003/v-richnavskej-skolke-spustili-prevadzku-o-tyzden-neskor-dovodom-
je-znecistena-voda.html 

 
 

Na pitie a varenie používajú balenú. 
Hygienici odobrali kontrolné vzorky vody v richnavskej škôlke 
(6 fotografií) 
RICHNAVA. Materská škola v obci Richnava v Gelnickom okrese rozbehla nový školský rok s týždenným 

oneskorením. 
Súvisiaci článokDočasnú školu v Richnave nestihli dokončiť Čítajte 
Dôvodom bola škodlivá voda. 
Prvé vzorky, ktoré pracovníci hygieny odobrali ešte v posledný prázdninový týždeň, ukázali mikrobiologické 

znečistenie. 
Škôlka preto ostala v prvý školský týždeň zatvorená. 
Po dvoch týždňoch sa pracovníci hygieny do zariadenia vrátili na nové odbery. 
Škôlke povolili prevádzku v obmedzenom režime. Pitnú vodu zabezpečujú pomocou balenej vody. 
Mikrobiologické znečistenie vody 
V Materskej škole v Richnave spustili prevádzku v posledný prázdninový týždeň s tým, že plánovali pripraviť 

zariadenie na nový školský rok. 
Keďže škôlka bola dva prázdninové mesiace zatvorená a je napojená na individuálny vodný zdroj, Regionálny 

úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi vykonal kontrolu pitnej vody. 

„Kontrolou bolo zistené, že došlo k mikrobiologickému znečisteniu vody. V spolupráci s obcou sme rozbehli 
opatrenia, ktoré sa v zariadení vykonali v prvý septembrový týždeň. V tom čase bolo zariadenie zatvorené,“ 
informovala regionálna hygienička Renáta Hudáková. 

Preplach systému, vyčistenie a vydezinfikovanie záchytnej nádrže , domontovanie automatického dávkovača 
chlóru. Tieto opatrenia sa v zariadení vykonali. 

Po týchto opatreniach a s tým, že škôlka zabezpečí náhradné zásobovanie pitnou vodou, úrad povolil 
spustenie prevádzky. 

((piano))Pomohli si balenou vodou 
„Aby sme mohli znova škôlku otvoriť, podmienkou bolo zabezpečiť náhradné zásobovanie balenou vodou. 

Takto budeme fungovať, kým voda nebude v poriadku,“ priblížila riaditeľka richnavskej škôlky Lenka Kendrová. 
Balenú vodu používajú na pitie, na varenie aj na umývanie. Voda z individuálneho vodného zdroja je nateraz 

využívaná len na sanitáciu a splachovanie. 
„Rodičia síce uzatvorením škôlky nadšení neboli, ale musím povedať, že boli veľmi ohľaduplní a spolu sme to 

zvládli,“ doplnila riaditeľka škôlky. 
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Ako priblížila hygienička Hudáková, priebežné výsledky, ktoré pracovníci úradu odobrali v pondelok deviateho 
septembra, budú známe najskôr v piatok. Definitívne v pondelok. 

„S takýmto náhradným zásobovaním pitnou vodou môže škôlka bežať v náhradnom režime,“ uviedla 
Hudáková. 

Ako dodala, pod mierne znečistenie vody sa mohla podpísať aj dvojmesačná prázdninová prestávka v 
prevádzke zariadenia. 

„Na tento individuálny vodný zdroj je napojený aj obecný úrad a tam odobraté vzorky vody boli v poriadku. 
Tam prevádzka počas prázdnin bežala, v škôlke nie,“ dodala Hudáková. 

Materská škola v Richnave má 40 detí. 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Slovensko bičujú intenzívne búrky: RADAR V ohrození je viacero okresov, 

hrozia povodne 
[09.09.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: FB/Zomri] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1822249/Slovensko-bicuju-intenzivne-burky–RADAR-V-ohrozeni-je-viacero-
okresov–hrozia-povodne 

 
 

BRATISLAVA – Vo viacerých slovenských regiónoch môže dnes spadnúť až 80 mm zrážok. Väčšina z nich by 
mala spadnúť v priebehu 6 až 12 hodín. Meteorológovia preto vydali výstrahy druhého a prvého stupňa pred 
búrkami. Varovali aj pred vetrom na horách. 

Aktuálna radarová mapa: úhrn zrážok, búrok a ich poloha 
15:10 Situácia k 15.hodine vyzerá tak, že búrky sa vyskytujú na strednom Slovensku, najmä v 

Banskobystrickom kraji a postupujú na sever až severovýchod. Spresnili to meteorológovia s tým, že silná búrka 
je juhovýchodne od Rimavskej Soboty a smeruje na Tornaľu. 

SHMÚ vydal aj výstrahy pred prívalovými povodňami. Tie platia v okresoch Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Bánovce nad Bebravou a Prievidza. „Vzhľadom na trvalý dážď a búrky je predpoklad vzostupu vodných hladín na 
tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ 
varoval SHMÚ. 

Zdroj: SHMÚ 
Výstraha 2. stupňa pred búrkami aj naďalej platí vo vyznačených okresoch Banskobystrického, 

Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja. Maximálne však do dnešnej 21. hodiny. 
Zdroj: SHMÚ 
Napáchali búrky škody vo Vašom regióne? Pošlite nám FOTO alebo VIDEO na tipy@topky.sk. 
Výstraha 1. a 2. stupňa pred búrkami 
Vo viacerých okresoch dnes hrozia intenzívne zrážky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal 

výstrahu 2. stupňa pred búrkami pre nasledujúce regióny. 
Zdroj: SHMÚ 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, 

Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Dunajská Streda, Galanta 
Prešovský kraj: Poprad 
Žilinský kraj: Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Turčianske Teplice 
V menovaných regiónoch sa miestami očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok 40 až 80 mm, 

pričom väčšina zrážok spadne v priebehu 6 až 12 hodín v rámci platnosti výstrahy, ktorá platí do dnešnej cca 21. 
hodiny. „Očakáva sa aj výskyt búrok, ktoré budú ojedinele sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi s 
úhrnmi aj viac ako 20 mm za hodinu,“ varuje SHMÚ. Tento úhrn zrážok podľa neho predstavuje zvýšené 
nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti 
nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ dodal hydrometeorologický ústav. 

Výstraha 1. stupňa pred búrkami sa dotýka nižšie uvedených okresov. 
Bratislavský kraj: Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec 
Trenčiansky kraj: Ilava, Považská Bystrica, Púchov 
Košický kraj: Košice mesto, Košice okolie 
Nitriansky kraj: Komárno 
Hlohovec: Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa 
Žilinský kraj: Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Tvrdošín, Čadca, Žilina 
SHMÚ zdôrazňuje, že v menovaných regiónoch sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 30 až 45 

mm, pričom sa môžu vyskytnúť aj búrky sprevádzané intenzívnymi krátkodobými lejakmi s úhrnmi aj viac ako 20 
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mm za hodinu. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný 
úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ 
upozornil SHMÚ. 

Výstraha pred vetrom na horách 
Okrem varovania pred búrkami platí výstraha 1. stupňa pred vetrom na horách. Tá by mala platiť do dnešnej 

12. hod. Dotýka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, 
Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina. 

Zdroj: SHMÚ 
Na horách sa podľa SHMÚ miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s 

(70 až 85 km/h) a v nárazoch okolo 30 m/s (110 km/h). „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a 
oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a 
horolezectvo),“ vystríha ústav. 

Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku 
Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku 
VIDEO: Interiér rýchliku 602 Čingov zaplavila voda. 

[Späť na obsah] 
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