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Spišská Nová Ves 
 

1. V JEDEN DEŇ NAFÚKAL A HAVAROVAL DVAKRÁT 
[24.09.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; BEJ] 

 
 

Spišiaka stíhajú za dve jazdy pod vplyvom alkoholu v čase zákazu šoférovania. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Okresný súd v Spišskej Novej Vsi sa v utorok zaoberal kurióznym prípadom vodiča, 

ktorý v zákaze šoférovania dvakrát v jednom dni nafúkal za volantom. 
52-ročný Marián najprv v sobotu krátko popoludní narazil s vozidlom značky volkswagen do betónového 

oplotenia miestneho bistra na Ulici J. Wolkera. 
Než z auta stihol vystúpiť, prišli policajti a opitého vodiča vytiahli spoza volantu. „Policajná hliadka po príchode 

na miesto dopravnej nehody vodiča podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,71 promile,“ 
informovala policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Nebolo to prvýkrát 
Navyše, Spišiak si za volant sadol v čase zákazu šoférovania do roku 2020 za staršiu jazdu pod vplyvom 

alkoholu. V policajnej cele sa však dlho nezdržal. 
Po procesných úkonoch Mariána na príkaz prokurátora prepustili. 
„Superrýchle konanie sa nekonalo, keďže skutkom bola spôsobená škoda a túto škodu bolo potrebné vyčísliť. 

Z tohto dôvodu bol prepustený zo zadržania,“ vysvetlil hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko. 
Ušiel, no chytili ho 
Tým sa však Mariánovo protiprávne konanie neskončilo. 
Keďže sa šiel znova autom pozrieť, čo vlastne spáchal, krátko po 19. hodine opäť vrazil do oplotenia bistra v 

mieste, kde pred niekoľkými hodinami po prvý raz. 
Na policajtov síce nečakal a ušiel, no zakrátko ho vypátrali a opäť dostal fúkať. 
„Muž nafúkal viac ako jedno promile,“ uviedla policajná hovorkyňa. 
Marián skončil v policajnej cele a hoci policajti žiadali väzobné stíhanie, sudkyňa v utorok rozhodla inak. 
Prepustila ho na slobodu na základe písomného sľubu a s pridaním zákazu šoférovať a požívať alkoholické 

nápoje. 
Dohľad nad Spišiakom bude mať probačný úradník. 
Hrozia mu dva roky 
Polícia vozidlo zaistila na účely trestného konania. Škody spôsobené pri dopravných nehodách boli predbežne 

vyčíslené na 2 100 eur. Trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu 
úradného rozhodnutia pokračuje, po jeho skončení sa Marián postaví pred súd. Za tieto skutky mu hrozí až 
dvojročné väzenie. 

(BEJ) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. AJ HUMOR musí mať HRANICE 
[24.09.2019; Slovenka; STRETNUTIE; s. 12,13; DANIELA VIDOVÁ] 

 
 



Keď stretnete LUKÁŠA LATINÁKA v dobrej nálade, rozprávanie s ním sa zmení na zážitok plný smiechu. A 
povedzme si priamo, Lukáša stretnúť bez nálady, je takmer nemožné. Hoci má svoje pravidlá a keď príde reč na 
rodinu, mlčí ako partizán, o zaujímavé témy a herecké zážitky nie je pri ňom núdza. 

* Leto je definitívne za nami, ako ste si ho užili? 
Aj s rodinou, aj pracovne.Dvakrát sme hrali Majstra a Margarétu s Teatrom Tatrom, vždy je to herecký zážitok, 

ktorý máme za odmenu.Predstavenie trvá štyri hodiny a je to poriadny zaberák. Teatro Tatro je zoskupenie 
mimoriadne talentovaných ľudí, pre ktorých je sviatok, že hrajú spolu. Kvôli tomu, že všetci hrajú v rôznych 
divadelných zoskupeniach od divadla v Nitre, cez Astorku až po národné, čo je prípad Milana Ondríka, ktorý 
obhajuje naše dobré meno. Nedávno získal cenu v Karlových Varoch, takže sme mu veľmi gratulovali. Okrem 
toho s nami hrá Lukasz Kos, vynikajúci poľský režisér, ktorého si diváci môžu pamätať ako pána grófa zo seriálu 
1890. Napriek tomu, že celých desať mesiacov strávime v divadlách, dokážeme sa stretnúť v úplne inej zostave a 
s úplne inou energiou práve na týchto predstaveniach. Keď teda niekde uvidíte, že hrá Teatro Tatro, hop-šup, 
treba ta bežať. 

* Vaši najbližší hereckí kolegovia sú aj vaši priatelia, cestovali ste spolu po Slovensku, či už s divadlom alebo 
v televíznych reláciách, zdieľate spolu šatňu… Máte pred sebou ešte vôbec nejaké tajomstvá? 

Dúfam, že áno (smiech). Rád by som sa s nimi ešte o niečom aj porozprával. No, pravdupovediac, viac nás 
vnímajú, že sme spolu, ako spolu v skutočnosti sme. Áno, stretávame sa, hráme v tom istom divadle, ale predsa, 
každý máme rodinu,nejaký svoj príbytok,o ktorý s a musíme starať, svoje problémy… Nie je to také intenzívne, 
aké to bolo.Máme radi svoje pohodlie, ale za seba môžem povedať, že ja som s nimi vždy rád. 

* Na javisku ukážete, čo vo vás je,mňa viac zaujíma zákulisie. Čo sa deje po predstavení? 
Nič,normálne sa oblečieme a ideme domov. 
* To mi nehovorte, vám z pohľadu srší „rokenrol“. 
No, bývavalo.Možno, ale teraz sa už naozaj ponáhľame za rodinami. Občas si niekam vybehneme, ale to už 

len výnimočne. 
* Lukáš, vy ste cestovateľ? 
Nedobrovoľne, ale áno. Veď len čo sa týka práce, prelozil som krížom-krážom celé Slovensko. Cestoval som 

veľa, ale napriek tomu stále cestujem rád. Len keď je toho už naozaj extrémne veľa alebo sú presuny natesno, 
dovolil som si ten komfort, aby som rodinu nepripravil o živiteľa a otca, radšej poprosím niekoho, aby to za mňa 
odšoféroval. A v poslednom čase chodím často nočnými vlakmi.Nedávno som mal situáciu – jeden deň som bol v 
Žiline, v ten istý večer v Bratislave, v noci som sa presúval do Prahy, kde som od rána nakrúcal. Po nakrúcaní 
som večer sadol do lôžkového vagóna a ráno som sa zobudil v Spišskej Novej Vsi. Následne som v Levoči 

nahrával pre nevidiacich, odtiaľ ma odviezli do Starej Ľubovne, kde sme hrali Na koho to slovo padne a s 
chalanmi som sa autom v noci presunul do Bratislavy.Aj toto je život herca.Ale pochopil som, že toto je ešte nič! 
Keď som sa minule rozprával s Adrianou Kučerovou, povedala mi podobnú historku, akurát ona sa presúva medzi 
Montrealom, Tokiom a Kapským Mestom (smiech). Oproti tomu ja zažívam úplnú pohodu. 

* Láka vás teda ešte cestovanie ako svetobežníka a turistu? 
Láka, veľmi. Ja by som sa napríklad rád pozrel do Žďáru nad Sázavou. Vraj je tam zaujímavé múzeum pre 

deti, ani Český Krumlov som ešte nevidel… Tento rok sme boli už tradične na Spišskom hrade, lebo to máme 
blízko pri svokrovcoch, chodíme tam každé leto a užili sme si Banskú Štiavnicu, tá je super. Tento rok som 
prvýkrát pešo prešiel z Banskej Bystrice do Španej Doliny, je to parádna prechádzka, deti som vytiahol na 
Ružinú, pretože som sa dozvedel, že ju majú vypúšťať, čo ma nepotešilo. Chcel som, aby to ešte videli. 

* Exotika vás neláka? 
Každý rok chodíme na dovolenku niekam inam a občas nás pozvú aj zahraniční Slováci. Keď máme medzi 

predstaveniami deň-dva voľna, snažíme sa toho čo najviac vidieť. 
* Lukáš, koľko predstavení nosíte aktuálne v hlave, ktoré dokážete okamžite odohrať, bez opakovania? 
Neviem, takto pri rozhovore by som vám ich nepovedal, ale na javisku si na ne okamžite spomeniem a 

hrám.Môže ich byť asi sedem.Mení sa to, predstavenia prichádzajú a odchádzajú. 
* Čo vás od septembra bude zamestnávať? 
Mám radosť z predstavenia v Divadle L+S Môj najlepší kamarát, to si treba prísť pozrieť.Akoby som v ňom 

išiel na dvesto percent. Ady Hajdu sa mi smeje, že keď nebudú vládať Mochovce, môžu napojiť mňa. Čaká nás 
nová premiéra v Divadle Astorka, budeme robiť Gogoľovho Revízora, čo je podľa mňa neustále aktuálna 
téma.Korupcia, ako ju spracoval Gogoľ v ruskom malomeštiackom prostredí, sa hodí aj na naše veľkomestá a 
správanie sa občanov na vyšších pozíciách je identické. Nezaškodí nikomu pozrieť sa na to aj z vtipnej 
stránky.Réžiumá Lukasz Kos, na čo sa všetci tešíme. No a v televízii odštartoval Hotel Delukse, z toho mám 
veľkú radosť, lebo som sa tam stretol s Robom Jakabom, Ďurom Kemkom.Pekne nás herecky namiešali a je to 
dobre napísaný seriál. Potešilo ma to aj preto, že v ňom mám epizódnu postavu.To je pre herca vždy výzva,môže 
si vymyslieť charakter postavy, ktorá sa už nemusí opakovať. No a potom hrám ešte v seriáli Hrobári, prvýkrát v 
živote Róma, a to ma nenormálne potešilo. Organizovali sme cigánsky pohreb a keďže pohrebníctvo má dosť 
problémov samo so sebou, nebolo treba veľa, aby bol oheň na streche. A to doslova. 

* A bol? 
Bol. Rómski komparzisti, ktorých tam bolo za autobus,mali s panikou utekať z dymiaceho domu. Rekvizitári a 

technici všetko nachystali, režisér dal pokyn, aby s panikou utekali… Toľko šťastných vysmiatych tvárí pred 
kamerou ste ešte nevideli pohromade (smiech). Do toho naživo hrala cigánska kapela… Užil som si to 
nakrúcanie, bolo to pre mňa trochu iné prostredie. A bol som prekvapený sám zo seba, že v rómskej podobe som 
vyzeral naozaj ako niekto iný. 

* Lukáš, čo vy a čierny humor? Z Hrobárov doslova srší. 



Mám ho rád, ale niektoré jeho druhy sú už nechutné, a to, priznám sa, rád nemám. Alebo keď sa niečo veľmi 
zhodí, vysmievanie sa niečomu, na čo dotyčný nemá právo, vtedy sa zháčim. No originálny a dobrý čierny humor 
na nepatričné situácie, ten si vychutnávam. Nedávno som pozeral českú verziu Partičky a teda niekedy tam 
chalani tak „dávajú“, že to ja by som ani z úst nemohol vypustiť. No vtipné to bolo, zasmial som sa schuti. 

* Keď ste vy predmetom humoru? Dokážete toho veľa vstrebať? 
Závisí od situácie.Nedávno sami stalo v Spišskom Hrhove na festivale Harhovské čudá a zábaviská, dával 

som si kapucňu na hlavu, aby si ma ľudia nevšímali. Čo-to sa požilo alkoholu a potom sa posúvajú hranice. A keď 
som si myslel, že už je tma a budem mať pokoj, dal som dole kapucňu a za prvým rohom na mňa vyblafol jeden 
rómsky spoluobčan – Hurka! Vyplešti oči! Cítil som sa do krvi urazený a zároveň mi to bolo také smiešne.Nič som 
mu nevedel ani odpovedať, len som ho obišiel. 

* Ľudia si vás vzali za svojho, aj to je prejav toho, že vás majú radi. 
Chápem to a teším sa z ich priazne, ale všetko by malo mať hranice. Niekedy som alergický na to, keď za 

mnou prídu, chcú sa odfotiť a ja som nad tanierom. Julko Satinský mal na to krásnu vetu – nečudujte sa im, veď 
im chodíte do obývačky každý večer. A naozaj, niektorí ľudia to tak berú, že sme od nepamäti kamaráti, 
automaticky nám tykajú… Niektorí prichádzajú s dobrou energiou a niektorí vás majú za šaša, ktorý ich musí 
okamžite rozosmievať. Na hej, ty sem poď, už nereagujem. 

Foto: 
S kamarátmi a kolegami z Divadla Astorka Korzo ´90 precestoval celé Slovensko 
Lukáš Latinák zahviezdil aj ako svojský minister v rovnomennom seriáli Ministri 
V relácii S pravdou von 

[Späť na obsah] 
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V hokeji hrali Košice dlho iba druhé, ba dokonca tretie husle. Kým nevybojovali postup do ligy. Prvý zimný 
štadión v meste otvorili až v roku 1959. 

KOŠICE V hokeji hrali Košice dlho iba druhé, ba dokonca tretie husle. Kým nevybojovali postup do ligy. 
Dlho preferovali bandy hokej 
Hokej sa v Košiciach vraj začal hrať už v roku 1918, ale skôr by sme mali veriť iným zdokumentovaným 

údajom, že prvé oficiálne stretnutie sa uskutočnilo v decembri 1921. Hral sa tzv. bandy hokej, teda s loptičkou, na 
dva polčasy a bez mantinelov. 

Žiaľ, nástup kanadského hokeja Košičanov spočiatku neoslovil, ešte dlho zostávali verní bandy hokeju, čo sa 
neskôr odrazilo na výkonnosti košických mužstiev. 

Ku cti im slúži to, že ČsŠK sa stal zakladajúcim členom Slovenskej župy kanadského hokeja, tá vznikla 
posledný deň roka 1929 a pri jej zrode ešte stáli kluby z Bratislavy, Banskej Bystrice, Vysokých Tatier a Žiliny. 
Druhá polovica 30. rokov minulého storočia naštartovala košický, už ten „normálny“ hokej, aký sa po rôznych 
úpravách hráva aj dnes, na vyššie obrátky. 

Poznačili ich vojnové roky 
Rozbitie Československa v roku 1938 však malo na tento šport v meste tragické dôsledky. Tie sa podarilo 

zlikvidovať až po dvoch desaťročiach. Vojnové roky vôbec nepriali športu a anexia južného a juhovýchodného 
Slovenska Maďarskom výrazne postihla najmä hokej. Kvalita i metodika hokeja na západe i severe Slovenska už 
mali viditeľný náskok. Košický hokej bol po II. svetovej vojne na úrovni toho, aký sa hral vo Veľkom Šariši, 
Krompachoch, Spišskej Novej Vsi, Sabinove… 

Napríklad, prvý zimný štadión s umelou ľadovou plochou otvorili v Bratislave v roku 1940, o deväť rokov 
neskôr v Žiline a až v roku 1959 aj v Košiciach. V druhej polovici 50. rokov mala Lokomotíva záujem o 
pozdvihnutie hokeja v meste, angažovala aj skúseného českého trénera Miroslava Kuberu, bývalého hráča 
slávneho LTC Praha, ale v Košiciach chýbala mládežnícka základňa, materiálne zázemie i vyhľadávanie talentov. 
Lokomotíva bola účastníkom krajských majstrovstiev, po ich reorganizácii sa z nich stala divízna súťaž. 

Prišli len tí hráči, ktorí „zvýšili“ 
Rozhodujúcim krokom bolo spoločné stretnutie zástupcov vtedajšej Sekcie ľadového hokeja pri ÚV ČSZTV a 

ministerstva národnej obrany v roku 1962. Obe strany sa dohodli na vzniku novej Vojenskej telovýchovnej jednoty 
(VTJ) Dukla Košice so zameraním na hokej. Okrem toho si určili aj cieľ – v priebehu niekoľkých rokov dostať 
košických vojakov – hokejistov do najvyššej súťaže, teda do I. československej ligy. Hokejová hierarchia bola 
jasná. Do Dukly Jihlava rukovali na základnú vojenskú službu skutočne iba tí najlepší, neskôr napríklad takí hráči 
ako Vincent Lukáč či Igor Liba. 

„Béčkari“ sa uplatnili v druholigových Litoměřiciach a tých čo zostali, čakala cesta do ďalekých Košíc. V jeseni 
1962 pricestovali z Plzne, Litvínova, Pardubíc, Prahy, Kladna, Brna, ale dokonca aj z Bratislavy, odkiaľ bol aj 
tréner Miroslav Nitka. Za Tatran dával góly futbalista Pavlovič. Vyhrali však Košice 

Dukla Košice nemusela začínať v najnižšej súťaži, ale o dve vyššie, teda v krajských majstrovstvách, z 
ktorých sa stala divízia. 

Po prvýkrát sa oficiálne predstavila košickým divákom 16. októbra 1962, kedy hostila oficiálnu reprezentáciu 
Maďarska. Na vtedy ešte úplne neznámy „domáci“ celok sa prišlo pozrieť vyše 3000 ľudí a premiéra nedopadla 



najlepšie – vojaci prehrali 5:7. O suverénnom vystupovaní vojakov v ich prvom a zároveň poslednom ročníku 
krajských majstrovstiev svedčí, že zo 14 zápasov jediný bod stratili v Kežmarku po remíze 2:2. 

Súťaž vyhrali pred Tatranom Prešov o tri body. Zaujímavosťou bolo, že najlepším strelcom súťaže sa stal 
futbalista Tatrana Prešov Ladislav Pavlovič s 30 gólmi, ktorý si neskôr vykopal členstvo v elitnom futbalovom 
Klube ligových kanonierov. Až za ním s poriadnym odstupom nasledovali dvaja hráči už postupujúceho celku do 
II. ligy – Kolláth a Mokrý s 15 gólmi. 

Skupinu suverénne ovládli 
Dukla Košice svoju prvú úlohu splnila ľahko, pred ňou však stála oveľa ťažšia. 
Pred začiatkom pre Košice historického ročníka II. hokejovej ligy 1963/64 všetci jej účastníci, teda 32 mužstiev 

v celom Československu, museli odohrať Pohár II. ligy. Dukla svoju víťaznú cestu úspešne zavŕšila finálovými 
víťazstvami nad Motorletom Praha. Najskôr na domácom ľade pred vyše 5000 divákmi 8:3 a rovnakým 
výsledkom sa v prospech hostí skončila aj odveta v Prahe. 

Druholigový nováčik tak potvrdil svoje kvality aj ambície. Práve preto premiéra nováčika II. ligy doma proti 
Popradu bola tak trochu sklamaním. Po víťaznej ceste pohárovou súťažou Dukla s Podtatrancami iba remizovala 
5:5. Ani deľba bodov s Popradom nezastavila víťazné ťaženie Košičanov za nekompromisným cieľom – 
postupom do I. ligy. Dôkazom toho bolo aj to, že po prvýkrát prehrali až v 18. kole v Bratislave s rezervou Slovana 
4:5. Košickí vojaci valcovali všetkých súperov a po 21. kole z celkového počtu 28 už nikto nepochyboval, že 
celkovým víťazom sa stanú vojaci z košickej „kadetky“. Napriek presvedčivému prvenstvu v D-skupine II. ligy bol 
postup do najvyššej súťaže ešte poriadne ďaleko. 

Košice čakala náročná kvalifikácia s víťazmi troch skupín II. ligy v Čechách a na Morave. Boli to KPS Brno, 
Motorlet Praha a Slavoj Č. Budějovice, pričom všetci už mali skúsenosti z pôsobenia v I. lige. 

Zavládol ošiaľ, vstupenky boli nedostatkový tovar 
V Košiciach však už vtedy vládol hokejový ošiaľ. Získať vstupenky na stále ešte otvorený zimný štadión sa 

podobalo zháňaniu lístkov na tohtoročný svetový šampionát. Záujem o ne stúpal zo stretnutia na stretnutie, 
pretože vojaci z Košíc aj v kvalifikácii kráčali od víťazstva k víťazstvu. Nečudo, že na malej ploche sa tiesnilo až 
5000 divákov. 

Dukla vo svojom úvodnom kvalifikačnom vystúpení zdolala KPS Brno 6:2. Potom vyhrala v Č. Budějoviciach 
4:2 a v Prahe nad Motorletom 6:5. V odvete doma „dala na frak“ Juhočechom 6:1 a napriek nasledujúcej prehre v 
Brne 1:4 bolo o historickom postupe Košíc definitívne rozhodnuté. 

Nadšených „iba“ 3000 divákov v záverečnom kvalifikačnom vystúpení odpustilo svojim miláčikom prehru s 
Motorletom 4:6. Vojaci už nemali žiadnu motiváciu vyhrať a okrem toho sa vedelo o dobrých vzťahoch medzi nimi 
a touto telovýchovnou jednotou… Postupovali tieto dve mužstvá a po skončení stretnutia si mohli navzájom 
blahoželať. 

Odviezla ho sanitka, ale ešte sa vrátil na ľad 
Hráči Dukly Košice, pôvodne prevažne z českých oddielov, sa pohostinným Košiciam odvďačili pre ne 

vytúženým postupom medzi československú hokejovú elitu. 
Všetci ale bojovali ako levy. Ešte pri rozcvičke pred kvalifikačným stretnutím v Brne sa zranil Lubomír Rys, 

ktorého materským oddielom bolo Kladno. Keď ho na nosidlách vynášali z ľadovej plochy, tak plakal. Nie kvôli 
bolesti, ale preto, že nebude môcť hrať. Nakoniec ho sanitka po ošetrení doviezla späť na štadión, a tak si mohol 
zahrať v poslednej tretine. 

Odmenou aj opušťáky 
Hokejisti boli v meste zrazu obľúbenejší než futbalisti. Historický postup sa všetci zainteresovaní snažili osláviť 

po svojom, ale oficiálne oslavy boli, z dnešného pohľadu, veľmi skromné. 
Tréner Miroslav Nitka dostal odznak Vzorný tréner, väčšina hráčov pre zmenu Čestný odznak ČSZTV, tých 

najlepších povýšili do hodnosti slobodníka. Nechýbali však ani finančné odmeny a samozrejme tzv. opušťáky 
(voľno na 2-3 dni s možnosťou vycestovať z Košíc). 

Kto vlastne tvoril toto mužstvo, ktoré Košičania milovali? 
Boli to brankári: Jiří Holeček (Slavia Praha), Vladimír Balbín (Praha Sokolovo), Miroslav Prochazka (Litvínov), 

Vladimír Brabec (K. Vary), hráči: Ivan Čuhár, František Kolláth, Milan Kvasnica, Milan Tajcnár (všetci Slovan 
Bratislava), Jiří Šaloun, Miroslav Tunka, Lubomír Rys, Otto Schiller (všetci Kladno), Tibor Měkyňa a František 
Dratva (obaja Opava), Petr Bavor a Pavel Lang (Brno), Petr Landsman, Zdeněk Pešek (Pardubice), Stanislav 
Rob (České Budějovice), Ivan Šafranek (Slavia Praha), Jiří Deděk (Praha Sokolovo), Jan Rossler (Praha 
Smíchov), Miloš Hildebrand (Třebíč). 

Tréner Miroslav Nitka, rodák zo Stropkova, prišiel do Košíc z Bratislavy. 
Z pôvodného tímu, ktorý začal v sezóne 1962/63 zápoliť v krajských majstrovstvách, sa na slávnom postupe 

do I. ligy o dva roky neskôr podieľali iba Kolláth, Kvasnica, Tunka, Landsman a Rossler. 
Vladimír Mezencev 
—- 
Košice nikdy nevypadli, ani na jeden rok 
O stabilnosti košického hokeja medzi československou elitou hovorí aj historická tabuľka I. ligy. Najvyššia čs. 

domáca súťaž ukončila svoju existenciu po 50 ročníkoch (ten premiérový bol v sezóne 1936/37). Košice, či už 
pod názvom Dukla, VSŽ alebo HC z nej nikdy nezostúpili a to sa podarilo už iba Dukle Jihlava a Pardubiciam. S 
dočasným zostupom do nižšej súťaže sa museli zmieriť aj také kluby ako Sparta Praha, Slovan Bratislava, Tatra 
Smíchov… Zo 47 účastníkov I. ligy sa majstrovský titul aspoň raz podarilo vybojovať 12 klubom, medzi nimi dvom 
zo Slovenska. 

Dvakrát VSŽ Košice (1985/86 a 1988/89) a raz Slovanu Bratislava (1978/79). Okrem spomínaných dvoch 
titulov majstrov Československa boli hokejisti Košíc v tabuľke I. ligy raz strieborní (1984/85), raz bronzoví 



(1988/89), dvakrát štvrtí (1986/87, 1990/91), trikrát skončili na piatom mieste (1970/71, 1982/83, 1989/90). 
Najviac titulov majstra Československa získala Dukla Jihlava – 12. Košiciam patrí v historickej tabuľke I. ligy 9. 
miesto – 29 odohraných ročníkov, 1216 stretnutí, z nich 507 víťazných, 158 skončilo nerozhodne a dohromady 
nazbierali 1172 bodov, skóre 4315:4529. Napríklad Poprad figuruje s odohranými 9 ročníkmi na 21. mieste. 

[Späť na obsah] 
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Desiate kolo III. ligy Východ hodnotí tréner 1. FC Tatran Prešov. 
PREŠOV. Hoci na druhej strane nestojí Slovan Bratislava, Žilina, Trnava, a ani Poprad či Skalica, futbalisti 1. 

FC Tatran Prešov sa presviedčajú, že ani v tretej lige ich nečaká nič jednoduché. 
Na druhej strane stojí zakaždým motivovaný súper, ktorý im nedá nič zadarmo. 
Tak to bolo aj v stretnutí 10. kola III. ligy Východ, v ktorom zlomili Prešovčania odpor Krompách až dvoma 

gólmi po prestávke. 
V základnej zostave Šarišanov znova nastúpil tréner Peter Petráš, ktorý má v pozícii hráča zatiaľ stopercentnú 

bilanciu. 
Pri výhre v Slovnaft Cupe na pôde piatoligového Veľkého Šariša nastúpil ako defenzívny stredopoliar, v 

predchádzajúcom kole v Spišskej Novej Vsi i naposledy proti Krompachom sa predstavil v role stopéra. 

Súvisiaci článokIII. liga: Česť hosťujúcich tímov zachraňoval Stropkov Čítajte 
„Dávajú sa nám dokopy chlapci, ktorí sú po zraneniach. Keďže momentálne na pozícii stredného obrancu 

nemáme dostatok hráčov, zatiaľ to riešime tak, že nastupujem ja,“ vysvetlil Petráš dôvod svojho zaradenia do 
zostavy. 

Napriek núteným absenciám ho aktuálny pohľad na súpisku Tatrana teší. 
Kým do úvodného zápasu v tretej lige vyrukovalo mužstvo len s troma náhradníkmi, naposledy si už s 

asistentom Jozefom Kováčom mohli vyberať z 20-členného kádra. 
„Konečne to už aj na lavičke vyzerá trošku ináč. Chlapci sa dávajú zdravotne dokopy a verím, že budem mať 

o to väčšie problémy s nomináciou na zápas,“ želá si Petráš starosti, ktoré sú pre väčšinu trénerov skôr 
potešením. 

Aj keď je Peter Petráš v najvyššej regionálnej súťaži na východe Slovenska absolútnym nováčikom, 
nerozpakoval sa zhodnotiť výsledky 10. kola III. ligy Východ. 

Prešov – Krompachy 2:0 
P. Petráš: „Výhra sa nerodila ľahko. Vypracovali sme si dosť šancí, ktoré sme nepremenili. Dôležité bolo, že 

sme zápas ‘otvorili’, dali prvý gól a potom ho poistili druhým.“ 
((piano))Lipany – Svidník 1:0 
P. Petráš: „Lipany sú zatiaľ suverénne, takže sa to dalo čakať. Aj keď som dúfal, že Svidník to zatvorí tak, ako 

to zatvoril v Prešove a že z nejakého protiútoku sa mu môže podariť dať gól. Domáci to však uhrali na 1:0. Myslím 
si, že to nie je žiadne prekvapenie.“ 

Vranov n/T - Giraltovce 3:1 
P. Petráš: „Giraltovce sa trápia od začiatku, nevedia sa výsledkovo chytiť. Vranov je na domácej umelej tráve 

silný, takže výsledok opäť taký, ako mal byť.“ 
Humenné – Plavnica 2:0 
P. Petráš: „Ani ďalší favorit doma nezaváhal. Povinné tri body pre Humenné, čo sa dalo takisto čakať.“ 
Sp. N. Ves – Stropkov 1:2Súvisiaci článokNula v kolónke výhier svieti Spišiakom aj po zápase so Stropkovom 

Čítajte 
P. Petráš: „V Spišskej sme hrali pred týždňom a domáci odohrali slušný zápas. Myslel som si preto, že 

Stropkov potrápia viacej a zoberú mu nejaké body.“ 
Poprad B – Bard. N. Ves 5:1 
P. Petráš: „Poprad je takisto hore v tabuľke. Určite nie som prekvapený, že to doma zvládol a vyhral vysokým 

rozdielom.“ 
Kalša – V. Revištia 2:0 
P. Petráš: „Kalša je nováčik súťaže, som rád, že sme tam hrali prvé kolo a zvládli ho. Odvtedy tam nevyhral 

nikto. V súťaži sa oťukali, rozohrali, podávajú dobré výkony a vyhrávajú, takže sú asi právom tam, kde sú.“ 
Šar. Michaľany – Snina 2:0 
P. Petráš: „Na tento zápas som sa bol pozrieť, keďže Sninu máme onedlho. Šarišské Michaľany hrali prvých 

dvadsať minút veľmi slušne, vypracovali si šance, po polčase mohli viesť aj 3:0. Po zmene strán Snina pridala na 
iniciatíve, jej hráči začali dohrávať súboje a hrať tvrdšie. Dostali sa do šancí, ktoré nepremenili a následne 
inkasovali druhý gól. Domáci si to už potom v pohode uhrali a získali tri body, čo sa podľa mňa takisto dalo 
čakať.“ 

Návrat fanúšikov? Bodaj by tak bolo 
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Nedávno sa na štadióne Tatrana uskutočnila zaujímavá akcia s benefičným podtónom. 
Fanúšikovia si na nej mohli otestovať svoje futbalové zručnosti v zápase proti hráčom svojho obľúbeného 

klubu, podujatie spestrilo vystúpenie známych umelcov. 
Zámerom bolo nielen pomôcť ťažko chorému fanúšikovi zeleno-bielych, ale takisto prehĺbiť puto medzi 

priaznivcami a klubom, ktoré v uplynulom období nabralo trhliny. 
Iniciatíva zorganizovať takéto podujatie vzišla z radov fanúšikov. 
Peter Petráš ju nielen uvítal, ale i podporil. 
Zápas s Krompachmi sledovalo na štadióne, kde je k dispozícii len jedna tribúna, 500 divákov. 
Znamená to, že priaznivci koňarov sa vracajú do hľadiska? 
„Bodaj by to tak bolo. Návštevy na domácich zápasoch sa od začiatku pohybujú okolo tejto cifry. Verím, že sa 

to bude zlepšovať a ľudí bude čoraz viac,“ vyslovil nádej kormidelník Šarišanov. 
(dd) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. KOLKY 
[23.09.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 40; (TN)] 

 
 

EXTRALIGA MUŽOV 
Vrútky - Trenčín A 7:1, Košice - Pobedim 7:0, Žarnovica - Zlaté Klasy 6:2, Sučany - Fiľakovo 8:0, Inter 

Bratislava - Spišská Nová Ves 6:2, Podbrezová - Modranka 5:3 . 

1. Sučany 3 3 0 0 3558 6 2. Vrútky 3 2 1 0 3579 5 3. Zl.Klasy 3 2 0 1 3431 4 4. Inter BA 3 2 0 1 3297 4 5. 
Podbrezová 3 2 0 1 3528 4 6. Žarnovica 3 1 1 1 3392 3 7. Košice 3 1 0 2 3335 2 8. Modranka 3 1 0 2 3383 2 9. 
Fiľakovo 3 1 0 2 3522 2 10. Spišská Nová Ves3 1 0 2 3343 2 11. Trenčín 3 0 1 2 3453 1 12. Pobedim 3 0 1 2 
3395 1 

I. LIGA 
Nové Mesto - Trenčín KWH 6:2, Galanta - Piešťany 7:1, Preseľany - Hlohovec 3:5, Uhrovec - Sládkovičovo 

4:4, St. Turá A- Cabaj-Čápor 6:2, Rakovice - Tatran BA 1:7. 
1. St. Turá 3 3 0 0 3373 6 2. Tatran BA 3 3 0 0 3298 6 3. Hlohovec 3 2 1 0 3274 5 4. Galanta 3 2 0 1 3240 4 5. 

Cabaj-Čápor 3 2 0 1 3293 4 6. Nové Mesto 3 1 1 1 3166 3 7. Uhrovec 3 1 1 1 3315 3 8. Preseľany 3 1 0 2 3163 2 
9. Rakovice 3 1 0 2 3291 2 10. Sládkovičovo 3 0 1 2 3258 1 11. Piešťany 3 0 0 3 3238 0 12. Trenčín KWH 3 0 0 3 
3193 0 

II. LIGA 
Priatelia - Preseľany B 5:3, St. Turá B - Limbach 7:1, St. 
Turá/Dubnica - Nitra 2:6, Tatran BA B - Galanta B 5:3, Šaľa - Bánovce 7:1, Tlmače - Zl. Klasy B 6:2. 
1. St. Turá B 3 3 0 0 3320 6 2. Nitra 3 2 1 0 3169 5 3. Priatelia 3 2 1 0 3094 5 4. Tlmače 3 2 0 1 3082 4 5. 

Tatran BA B 2 1 1 0 3062 3 6. Preseľany 2 1 0 1 3154 2 7. Zlaté Klasy B 3 1 0 2 3184 2 8. Šaľa 3 1 0 2 3092 2 9. 
St. Turá/Dubnica3 1 0 2 3173 2 10. Preseľany B 3 1 0 2 3141 2 1 1. Bánovce 3 1 0 2 3057 2 12. Priatelia 
Limbach3 0 1 2 3106 1 13. Galanta B 2 0 0 2 3081 0 

EXTRALIGA ŽIEN 
Galanta - Trenčín 1:5, Rakovice - Sučany 5:0, Vrútky - Podbrezová 5:0. 
1. Vrútky 3 3 0 0 2252 6 2. Podbrezová 3 2 0 1 2187 4 3. Rakovice 3 1 0 2 2163 2 4. Sučany 3 1 0 2 2169 2 5. 

Trenčín 3 1 0 2 2138 2 6. Galanta 3 1 0 2 2055 2 
[Späť na obsah] 

 
 

6. VEČER PLNÝ BASKETBALU 
[23.09.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 29; Ján Hatala] 

 
 

Dva žilinské basketbalové kluby - mužský BK Slávia a chlapčenský MBK Victoria - usporiadali pre športovú 
verejnosť v sobotu 21. septembra v športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste basketbalový „Promo“ 
večer, na ktorom sa v propagačných zápasoch predstavili pred sezónou viac ako dvom stovkám prítomných 
divákov. 

Na úvod podujatia sa basketbalovým priaznivcom prihovoril predseda Správnej rady BK Slávia Ing. Jozef 
Galdun. Nasledovalo predstavovanie hráčov kádra A-tímu mužov BK Slávia v nových dresoch a realizačného 
tímu. Predseda Správnej rady potom odovzdal Ondrejovi Čurajovi, Jurajovi Málikovi a Bohdanovi Iljaškovi čestné 
uznanie za rozvoj chlapčenského mládežníckeho basketbalu v Žiline. 

V prvom skrátenom zápase na 2 x 10 minút sa predstavili starí páni (bývalí aktívni hráči - Akantis, Trabelssie, 
Futo, Málik, Iljaško, Sirocký, Závodný, Sedlák, Bronček a Sabo) a B - tím mužov BK Slávia. Podľa očakávania 



bolo úspešnejšie mužstvo mladých, aktívnych hráčov, ale výsledok nebol dôležitý. Potlesk si po zápase vyslúžili 
všetci aktéri. 

„Vrcholom“ večera bol skrátený zápas hráčov A-mužstva, rozdelených na „žltých“ a „zelených“. Po dvadsiatich 
minútach sa tešili z víťazstva 36:31 „žltí“ v zostave Ďuriš, Podhorský, Rožánek, Pažický, Špaleta a Jeftič. 
Množstvo pekných akcií, smečov do koša a trojky na oboch stranách boli najlepšou pozvánkou na blížiacu sa 
extraligu! 

Počas prestávok zápasov dospelých sa publiku predstavili žiaci MBK Victoria. Všetci hrali s nasadením, akoby 
už išlo o „ostré“ súťažné zápasy. Rozhodcami všetkých duelov boli Peter Bullo a Tomáš Charvát, obaja majú 
„nakročené“ medzi slovenskú rozhodcovskú elitu. Posledným bodom vydareného športového večera bola 
autogramiáda hráčov. Diváci, ktorí vydržali čakať, si domov odniesli farebnú fotografiu tímu mužov BK Slávia aj s 
podpismi hráčov. 

V Opave víťazne 
Žilinskí basketbalisti zároveň pokračujú v príprave na novú sezónu. V poradí štvrtý zápas hrali opäť mimo 

Žiliny, teraz na palubovke Opavy so špičkovým českým prvoligovým tímom. A boli úspešní! Ich aktuálna 
bilanciadve víťazstvá a dve prehry. 

BK Opava - BK Slávia Žilina 83:85 (24:21, 42:37, 64:61) 
Za Opavu najviac bodov: Bujnoch 16, Radim 15, Gniadek 12. Body Žiliny: Sapp 18 (3 trojky), Merešš 18 (2), 

Špaleta 16, Wiggins 13, Rožánek 10 (2), Hoferica 8, Jeftič 2, Ďuriš, Pažický, Turza a Podhorský 0. Fauly: 18 - 21. 
Trestné hody: 14/12 - 18/13. Trojky: 11 - 8. Štvrtiny: 24:21, 18:16, 22:24, 19:24. 

Proti jednému z najlepších tímov českej ligy nastúpili Žilinčania bez rešpektu a zohrali s ním vyrovnaný zápas 
s víťaznou koncovkou. Najviac minút v zápase odohrala sedmička Wiggins, Merešš, Sapp, Jeftič, Rožánek, 
Špaleta a Hoferica. V úvodnej štvrtine si minimálny náskok udržiavala Opava. V druhej sa karta obrátila, v 13. 
minúte už vyhrávala 26:30 Žilina, o štyri minúty neskôr aj 30:35. Záverečné tri minúty 1. polčasu však domáci tím 
zvládol lepšie a opäť sa ujal vedenia. Po prestávke sa skóre menilo ako na hojdačke, v 24. minúte vyhrávala 
45:46 Žilina, v 37. minúte pre zmenu Opava 58:48, posledné tri minúty tretej štvrtiny zasa patrili hosťom, ktorí 
tento úsek vyhrali 6:13. V úvode poslednej časti zápasu triafali trojky postupne Merešš, Sapp a Rožánek, päť 
minút pred koncom viedla Slávia 71:72. Skóre bolo vyrovnané prakticky až do samého záveru, víťazný kôš 
zaznamenal v posledných sekundách Sapp. 

Ďalší prípravný zápas hrala žilinská Slávia včera podvečer, po redakčnej uzávierke, doma s ďalším českým 
prvoligovým tímom, Kingspan Královští Sokoli Hradec Králové. V druhej polovici týždňa, vo štvrtok, sa stretne s 
Hradcom Králové na jeho palubovke a o deň neskôr v Prahe tiež s prvoligovým tímom USK. To bude zároveň 
posledný prípravný zápas Žiliny pred štartom najvyššej slovenskej súťaže. Jej úvodné kolo je na programe v 
sobotu 5. októbra, do Žiliny pricestuje Spišská Nová Ves. 

—- 
Foto: 
Ján Hatala 
Počas Basketbalového večera sa Žilinčania predviedli v nových dresoch. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. FLORBAL - EXTRALIGA 
[23.09.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 40; Redakcia] 

 
 

MUŽI 
AS Trenčín - ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7) 
AS nezačal zápas ideálne. Prehrával už 0:3, no dotiahol na 2:3. v druhej tretine sa začalo naťahovanie o 

výsledok. Hostia sa dostali do vedenia 5:3. Zlomovou sa ukázala posledná časť, v ktorej florbalisti AS inkasovali 
hneď v prvom striedaní a nedokázali sa skoncentrovať na zlepšenie výkonu. Množstvo individuálnych chýb a 
slabý výkon oboch brankárov ich stál lepší výsledok. 

Góly AS: Mandinec, Graclík, Mikolaj, Heleš 
Snipers Bratislava - 1. FBC Trenčín 4:9 (1:1, 0:7, 3:1) 
Úvod zápasu bol dynamický z oboch strán. Trenčín poslal do vedenia Kvasnica, no domáci o pár sekúnd 

vyrovnali. V druhej časti hry hostia predvádzali výborný florbal. Kvasnica v nej dokončil hetrik a po dva góly pridali 
aj Virga s Gallom. Po Mituchovom góle sa zápas už len dohrával. Trenčania sa tešili z jasného triumfu. 

Góly 1. FBC: Kvasnica 4, Virga 2, Gallo 2, Mitucha 
Ostatné výsledky: Prešov - Záh. Bystrica 5:11, Florko Košice - Lido Bratislava 8:5, Nižná - Žilina 8:3, Púchov - 

Spišská Nová Ves 14:4. 

1. 1.FBC Trenčín 2 2 0 0 0 19:7 6 2. Florko Košice 2 2 0 0 0 19:9 6 3. Záh. Bystrica 2 2 0 0 0 15:7 6 4. ATU 
Košice 2 1 0 1 0 16:9 4 5. Nižná 2 1 0 0 1 10:7 3 6. Žilina 2 1 0 0 1 13:11 3 7. Púchov 2 1 0 0 1 17:14 3 8. Snipers 
Ba 2 0 1 0 1 11:15 2 9. Prešov 2 0 1 0 1 10:15 2 10. AS Trenčín 2 0 0 1 1 10:19 1 11. Lido Bratislava 2 0 0 0 2 
8:18 0 12. Sp. Nová Ves 2 0 0 0 2 8:25 0 

ŽENY 
Nemšová - Nitra 17:2 (3:0, 5:1, 9:1) Góly Nemšovej: D. Papierniková 3, S. Papierniková 2, Švančarová 2, 

Melišová 2, Izraelová 2, Bahnová 2, Vendžúrová, Ondreičková, Haljaková, Zajacová 



Nemšová - Pruské 3:4 (1:3, 0:1, 2:0) Góly Nemšovej: Izraelová 2, Daňová 
Ostatné výsledky: Bratislava - Pruské 6:11, Partizánske - Sabinov 3:5, Kys. Nové Mesto - Michalovce 10:1, 

Tvrdošín - Sp. Nová Ves 9:5, Partizánske - Michalovce 4:1, Bratislava - Nitra 8:5. 
1. Pruské 2 2 0 0 0 15 : 9 6 2. Sabinov 1 1 0 0 0 7 : 6 3 3. Nemšová 2 1 0 0 1 20 : 6 3 4. Kys. Nové Mesto 1 1 

0 0 0 10 : 1 3 5. Tvrdošín 1 1 0 0 0 9 : 5 3 6. Partizánske 2 1 0 0 1 10 : 8 3 7. Hurikán BA 2 1 0 0 1 14 : 16 3 8. 
Sp. Nová Ves 1 0 0 0 1 5 : 9 0 9. Michalovce 2 0 0 0 2 2 : 14 0 10. Nitra 2 0 0 0 2 7 : 25 0 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Maroš zmizol bez akýchkoľvek stôp: Polícia prosí o pomoc pri pátraní 
[23.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 18:35; mad] 

 
https://www.cas.sk/clanok/888123/maros-zmizol-bez-akychkolvek-stop-policia-prosi-o-pomoc-pri-patrani/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Maroš Koňak sa narodil v roku 2001 a pochádza z Tepličky. 
Ako informuje Polícia na svojom Facebooku, nezvestný bol naposledy videný dňa 31. 05. 2019, kedy bol so 

svojimi kamarátmi na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Odtiaľ odišiel na doposiaľ nezistené miesto, na 

adresu pobytu sa nevrátil a nepodal o sebe žiadnu správu. Otvoriť galériu 
Maroš je 160 cm vysoký, má štíhlu postavu, modré oči, hnedé vlnité vlasy po plecia a na tvári má mierne 

strnisko. Na sebe mal čierne tričko, tmavé nohavice, čierne botasky a tmavomodrý plášť po kolená s bordovými 
pruhmi na rukávoch. Ak budete mať o ňom akúkoľvek informáciu, ihneď kontaktujte políciu. 

Foto: 
Maroš zmizol v máji. Zdroj: Facebook / Polícia SR 
Nezvestný Maroš Koňak. Zdroj: Facebook / Polícia SR 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Juniorka Jenčušová v Yorkshire splnila základný cieľ, od elitnej dvadsiatky 

ju delila necelá sekunda 
[23.09.2019; webnoviny.sk; Cestná cyklistika; 18:24; Webnoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/juniorka-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-ju-
delila-necela-sekunda/ 

 
 

Juniorka Nora Jenčušová 
Foto: FB Nora Jenčušová www.facebook.com 
Juniorka Nora Jenčušová bola prvou zo slovenskej výpravy, ktorá sa predstavila na prebiehajúcich 

majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Anglicku. 
V pondelňajšej časovke na 14 km v kúpeľnom meste Harrogate v grófstve Severný Yorkshire obsadila 

spomedzi 50 štartujúcich solídnu 23. priečku s mankom 1:25 min na víťaznú Rusku Garejevovú. 
Od lepšieho umiestnenia ju delili stotiny sekundy 
Stále iba 17-ročná rodáčka zo Spišskej Novej Vsi bola so svojim výkonom spokojná, ale mrzelo ju, že od 

lepšieho umiestnenia ju delili stotiny sekundy. 
Do Yorkshire pocestuje šestnásť Slovákov, Privara verí, že majstrom sveta bude Peter Sagan „Chcela som 

byť v prvej polovici štartového poľa, čo sa Slovenkám väčšinou ani nepodarí. Prvá dvadsiatka by bola super, ale 
ani štatisticky to nepustilo, lebo na európskom šampionáte som bola práve dvadsiata a tentoraz som bojovala vo 
svetovej konkurencii. Samozrejme, mrzí ma to, že chýbalo málo a mohla som byť vyššie,“ zhodnotila pre agentúru 
SITA mladá reprezentantka, ktorá zaostala za dvadsiatou Taliankou Larou Gillespieovou o 76 stotín sekundy a na 
pätnástu Švajčiarku Léu Curinierovú stratila necelých osem sekúnd. 

Cyklistku čaká na MS ešte jeden štart 
Juniorky absolvovali v pondelok jeden 14 km dlhý okruh v meste Harrogate s celkovým prevýšením 226 

metrov. 
„Profil trate bol veľmi zaujímavý, pretože na trase nebola vôbec rovina. Hneď po štarte sa dva kilometre cesta 

dvíhala a to mi akosi nesedelo. Bolo to vidieť aj na čase, keďže už v polovici trate som strácala minútu. Viac mi 
vyhovovala druhá polovica, ktorú som zajazdila lepšie. Večer pred štartom výdatne pršalo, takže cesta bola 
mokrá a v rýchlych zjazdoch bolo treba ísť opatrne,“ hovorila Jenčušová. 

https://www.cas.sk/clanok/888123/maros-zmizol-bez-akychkolvek-stop-policia-prosi-o-pomoc-pri-patrani/
https://www.webnoviny.sk/juniorka-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-ju-delila-necela-sekunda/
https://www.webnoviny.sk/juniorka-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-ju-delila-necela-sekunda/


Víťazom tretej etapy pretekov Okolo Slovenska sa stal Démare, ovládol náročnú koncovku v Hlohovci 
Talentovanú cyklistku čaká na MS ešte jeden štart. V piatok sa predstaví medzi juniorkami v pretekoch s 
hromadným štartom, ktorá povedú z Doncasteru do Harrogate a ich dĺžka bude 86 km. 

„Bude to zaujímavé, keďže nás bude na štarte viac ako sto. My, Slovenky, pôjdeme pravdepodobne až z 
posledného radu. Trasu si však určite pôjdem pozrieť,“ uzavrela pre SITA mladá pretekárka. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Pomôžte polícii s pátraním: Maroša (18) naposledy videli s kamarátmi, 

domov sa už nevrátil! 
[23.09.2019; pluska.sk; Krimi; 12:52; sik] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/pomozte-policii-patranim-marosa-naposledy-videli-kamaratmi-domov-
nevratil 

 
 

Polícia pátra po nezvestnom Marošovi Koňakovi. 
dnes 12:52Nezvestný bol naposledy videný dňa 31. mája 2019, kedy bol so svojimi kamarátmi na Rázusovej 

ulici v Spišskej Novej Vsi. Odtiaľ odišiel na doposiaľ nezistené miesto, na adresu pobytu sa nevrátil a nepodal o 

sebe žiadnu správu. 
Maroš je vysoký 160 cm, má štíhlu postavu, modré oči, hnedé vlnité vlasy po plecia, je zarastený (strnisko). 
Naposledy mal na sebe čierne tričko, tmavé nohavice, čierne botasky, tmavomodrý plášť po kolená s 

bordovými pruhmi na rukávoch 
Akékoľvek informácie o nezvestnej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ, telefonicky na 

známom telefónnom čísle 158, alebo prostredníctvom oficiálnej stránky na facebooku formou súkromnej správy. 
Autor:sik 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V zhorenej chatke našli pozostatky muža 
[23.09.2019; aktuality.sk; Krimi; 12:10; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/726283/v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza/ 

 
 

Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 
K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej oblasti “Čarda” v meste Krompachy 

(okres Spišská Nová Ves). 

“Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok 
košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. 

“Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uviedla Mésarová. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Smutný zásah v Krompachoch: V zhorenej chatke našli pozostatky muža 
[23.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:25; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/887874/krompachy-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-policia-pripad-
vysetruje/ 

 
 

Otvoriť galériu 
K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej oblasti “Čarda” v meste Krompachy 

(okres Spišská Nová Ves). 

“Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok 
košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

https://www1.pluska.sk/krimi/pomozte-policii-patranim-marosa-naposledy-videli-kamaratmi-domov-nevratil
https://www1.pluska.sk/krimi/pomozte-policii-patranim-marosa-naposledy-videli-kamaratmi-domov-nevratil
https://www.aktuality.sk/clanok/726283/v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza/
https://www.cas.sk/clanok/887874/krompachy-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-policia-pripad-vysetruje/
https://www.cas.sk/clanok/887874/krompachy-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-policia-pripad-vysetruje/


Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. “Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uviedla Mésarová. 

Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 
Foto: 
V zhorenej chatke našli pozostatky muža (ilustračné foto). Zdroj: SITA 
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13. Polícia hľadá nezvestného Maroša (18) na FOTO: Zmizol ešte na konci mája 
[23.09.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1825717/Policia-hlada-nezvestneho-Marosa–18–na-FOTO–Zmizol-este-na-
konci-maja 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia žiada o pomoc pri pátraní po 18-ročnom Marošovi Koňakovi z okresu Spišská 
Nová Ves. Mladík zmizol ešte 31. mája. V ten deň bol s kamarátmi na Rázusovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Ako 

informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, odtiaľ odišiel a odvtedy sa už nikomu neozval. 
Hľadaný je 160 centimetrov vysoký, štíhlej postavy, má modré oči, hnedé vlnité vlasy po plecia, nosil strnisko. 

Oblečené mal čierne tričko, tmavé nohavice a tmavomodrý plášť po kolená s bordovými pruhmi na rukávoch. 
Obuté mal čierne botasky. 

Akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri pátraní, je možné oznámiť na linke 158, na ktoromkoľvek 
policajnom oddelení, prípadne prostredníctvom súkromnej správy na facebookovej stránke polície. 

Zdroj: KR PZ v Košiciach 
[Späť na obsah] 

 
 

14. DESIVÉ: V zhorenej chatke našli pozostatky muža 
[23.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/desive-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-cl707805.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej oblasti “Čarda” v meste Krompachy 

(okres Spišská Nová Ves). "Po uhasení … 

Krompachy 23. septembra (TASR) – K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej 
oblasti “Čarda” v meste Krompachy (okres Spišská Nová Ves). “Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 
63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová. 

Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. “Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uviedla Mésarová. 

Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Florbal: Majster AS Trenčín opäť prehral, Nižná s prvým triumfom v sezóne 
[23.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/413908/florbal-majster-as-trencin-opat-prehral-nizna-s-prvym-triumfom-v-
sezone 

 
 

Obhajca majstrovského titulu FK AS Trenčín nezvíťazil ani v druhom zápase nového ročníka florbalovej 
extraligy mužov, keď doma podľahol FaBK ATU Košice vysoko 4:12. 

Prvý triumf v sezóne vybojovali hráči TJ A-FbO Nižná, ktorí zdolali Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3. Po 2. 
kole je na čele tabuľky trio šesťbodových tímov 1. FBC Florbal Trenčín, FK Florko Košice a Tsunami Záhorská 
Bystrica. Majstrovi nevyšiel štart do sezóny, keď po prehre so Snipers (6:7 pp) nestačil ani na košické ATU. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1825717/Policia-hlada-nezvestneho-Marosa--18--na-FOTO--Zmizol-este-na-konci-maja
https://www.topky.sk/cl/100370/1825717/Policia-hlada-nezvestneho-Marosa--18--na-FOTO--Zmizol-este-na-konci-maja
https://www.24hod.sk/desive-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-cl707805.html
https://sport.aktuality.sk/c/413908/florbal-majster-as-trencin-opat-prehral-nizna-s-prvym-triumfom-v-sezone
https://sport.aktuality.sk/c/413908/florbal-majster-as-trencin-opat-prehral-nizna-s-prvym-triumfom-v-sezone


„Tento zápas musíme jednoducho vypustiť z hlavy. Na čo sme siahli, to sme pokazili, súper nás úplne rozložil. 
Takýto duel sme nezažili už asi päť rokov. Na ploche nebol hráč, ktorý by zahral aspoň svoj priemer. Touto 
cestou by som sa chcel aj ospravedlniť našim divákom, že sa museli pozerať na taký zlý florbal, ktorý sme 
predvádzali,” hneval sa po prehre tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. 

Hráči Nižnej odčinili neúspech z 1. kola, keď prehrali na palubovke aktuálnych vicemajstrov zo Záhorskej 
Bystrice 2:4. Na domácej pôde si poradili s „kobylkami” zo Žiliny 8:3. Pod triumf sa výrazne podpísal zastupujúci 
kapitán Matúš Medžo, ktorý strelil tri góly, z toho dva v záverečnej šesťminútovke. V prvom zápase sezóny pritom 
absentoval pre zranenie členka. 

Zdroj: youtube.com 
„Zápas bol veľmi bojovný. Nebolo vidno, že hráme na domácom ihrisku. Najmä prvé dve tretiny to bolo z 

nášho pohľadu také nemastné-neslané. Loptička nám často odskakovala od hokejok a bolo to zbytočne 
nervózne. V tretej tretine sme to našťastie zlomili, podarilo sa nám utvoriť si dostatočný gólový rozdiel a sme radi 
za premiérové tri body do tabuľky,” povedal autor hetriku pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB). 

Úspešný bol aj druhý košický klub Florko, ktorý triumfoval pred vlastnými priaznivcami nad bratislavským 
Lidom 8:5. Na prvé miesto sa vyšvihol 1. FBC Trenčín, ktorý vyhral v Záhorskej Bystrici nad Snipers 9:4. 

„Z pohľadu hráča by som zhodnotil tento zápas ako veľmi náročný, keďže oba tímy hrali ofenzívne. Takticky 
sme zlyhali v druhej časti v obrannom pásme, kde nás Trenčín rozobral,” poznamenal hráč Snipers Mojmír 
Kešelák. Stopercentné je po 2. kole aj Tsunami Záhorská Bystrica, ktoré uspelo v Prešove nad FBC Mikuláš 11:5. 
Prvé víťazstvo vybojoval nováčik z Púchova, ktorý si poradil doma s FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

jednoznačne 14:4. 
Extraliga mužov - 2. kolo (sobota): 
FBK Púchov – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 14:4 (5:3, 4:0, 5:1) 

TJ A-FbO Nižná – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3 (1:0, 1:1, 6:2) 
FBK AS Trenčín – FaBK ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7) 
FK Florko Košice – ŠK Lido Prírodovedec 8:5 (4:1, 2:2, 2:2) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – 1. FBC Florbal Trenčín 4:9 (1:1, 0:7, 3:1) 
FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská Bystrica 5:11 (1:3, 2:4, 2:4) 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Obrovská tragédia v Krompachoch: V zhorenej chatke našli pozostatky 

muža (†63) 
[23.09.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1825817/Obrovska-tragedia-v-Krompachoch–V-zhorenej-chatke-nasli-
pozostatky-muza—63- 

 
 

KROMPACHY – K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu večer v záhradkárskej oblasti “Čarda” v meste 
Krompachy (okres Spišská Nová Ves). 

“Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok 
košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. “Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uviedla Mésarová. 
Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. V zhorenej chatke našli pozostatky muža, polícia prípad vyšetruje 
[23.09.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/160497/v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-policia-pripad-vysetruje/ 

 
 

K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej oblasti “Čarda” v meste Krompachy 
(okres Spišská Nová Ves). 

“Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok 
košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia. „Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla Mésarová. 

Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1825817/Obrovska-tragedia-v-Krompachoch--V-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza---63-
https://www.topky.sk/cl/100370/1825817/Obrovska-tragedia-v-Krompachoch--V-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza---63-
https://www.info.sk/sprava/160497/v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-muza-policia-pripad-vysetruje/


Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Foto: Polícia pátra po 18-ročnom Marošovi 
[23.09.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/160499/foto-policia-patra-po-18rocnom-marosovi/ 

 
 

Polícia pátra po 18-ročnom Marošovi Koňakovi z Tepličky v okrese Spišská Nová Ves, bez prihlásenia 

žijúcom v Smižanoch. Naposledy ho videli 31. mája. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa 
Lenka Ivanová. 

Koňak o sebe nepodal žiadnu správu od 31. mája, kedy bol so svojimi kamarátmi na Rázusovej ulici v 
Spišskej Novej Vsi. Odtiaľ odišiel na neznáme miesto. Na adresu pobytu v Smižanoch sa nevrátil. 

Je vysoký 160 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči a hnedé vlnité vlasy. Naposledy ich mal po plecia a 
bol oblečený v čiernom tričku, tmavých nohaviciach, čiernych botaskách a tmavomodrom plášti po kolená s 
bordovými pruhmi na rukávoch. 

Foto: KR PZ KE 
Akékoľvek informácie o nezvestnom môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, 

telefonicky na telefónnom čísle 158 alebo prostredníctvom oficiálnej stránky na sociálnej sieti formou súkromnej 
správy. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Florbalisti AS Trenčín opäť prehrali, Nižná s prvým triumfom v sezóne 
[23.09.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/florbalisti-as-trencin-opat-prehrali-nizna-s-prvym-triumfom-v-sezone-cl707769.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka 
Bratislava 23. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu FK AS Trenčín nezvíťazil ani v druhom 

zápase nového ročníka florbalovej extraligy mužov, keď doma podľahol FaBK ATU Košice vysoko 4:12. Prvý 
triumf v sezóne vybojovali hráči TJ A-FbO Nižná, ktorí zdolali Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3. Po 2. kole je na 
čele tabuľky trio šesťbodových tímov 1. FBC Florbal Trenčín, FK Florko Košice a Tsunami Záhorská Bystrica. 

Majstrovi nevyšiel štart do sezóny, keď po prehre so Snipers (6:7 pp) nestačil ani na košické ATU. “Tento 
zápas musíme jednoducho vypustiť z hlavy. Na čo sme siahli, to sme pokazili, súper nás úplne rozložil. Takýto 
duel sme nezažili už asi päť rokov. Na ploche nebol hráč, ktorý by zahral aspoň svoj priemer. Touto cestou by 
som sa chcel aj ospravedlniť našim divákom, že sa museli pozerať na taký zlý florbal, ktorý sme predvádzali,” 
hneval sa po prehre tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. 

Hráči Nižnej odčinili neúspech z 1. kola, keď prehrali na palubovke aktuálnych vicemajstrov zo Záhorskej 
Bystrice 2:4. Na domácej pôde si poradili s “kobylkami” zo Žiliny 8:3. Pod triumf sa výrazne podpísal zastupujúci 
kapitán Matúš Medžo, ktorý strelil tri góly, z toho dva v záverečnej šesťminútovke. V prvom zápase sezóny pritom 
absentoval pre zranenie členka. “Zápas bol veľmi bojovný. Nebolo vidno, že hráme na domácom ihrisku. Najmä 
prvé dve tretiny to bolo z nášho pohľadu také nemastné-neslané. Loptička nám často odskakovala od hokejok a 
bolo to zbytočne nervózne. V tretej tretine sme to našťastie zlomili, podarilo sa nám utvoriť si dostatočný gólový 
rozdiel a sme radi za premiérové tri body do tabuľky,” povedal autor hetriku pre spravodajstvo Slovenského zväzu 
florbalu (SZFB). 

Úspešný bol aj druhý košický klub Florko, ktorý triumfoval pred vlastnými priaznivcami nad bratislavským 
Lidom 8:5. Na prvé miesto sa vyšvihol 1. FBC Trenčín, ktorý vyhral v Záhorskej Bystrici nad Snipers 9:4. “Z 
pohľadu hráča by som zhodnotil tento zápas ako veľmi náročný, keďže oba tímy hrali ofenzívne. Takticky sme 
zlyhali v druhej časti v obrannom pásme, kde nás Trenčín rozobral,” poznamenal hráč Snipers Mojmír Kešelák. 
Stopercentné je po 2. kole aj Tsunami Záhorská Bystrica, ktoré uspelo v Prešove nad FBC Mikuláš 11:5. Prvé 
víťazstvo vybojoval nováčik z Púchova, ktorý si poradil doma s FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 

jednoznačne 14:4. 
Extraliga mužov - 2. kolo: 
sobota 

https://www.info.sk/sprava/160499/foto-policia-patra-po-18rocnom-marosovi/
https://www.24hod.sk/florbalisti-as-trencin-opat-prehrali-nizna-s-prvym-triumfom-v-sezone-cl707769.html


FBK Púchov – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 14:4 (5:3, 4:0, 5:1) 

TJ A-FbO Nižná – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3 (1:0, 1:1, 6:2) 
FBK AS Trenčín – FaBK ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7) 
FK Florko Košice – ŠK Lido Prírodovedec 8:5 (4:1, 2:2, 2:2) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – 1. FBC Florbal Trenčín 4:9 (1:1, 0:7, 3:1) 
FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská Bystrica 5:11 (1:3, 2:4, 2:4) 
Tabuľka po 2. kole: 
1. 1. FBC Florbal Trenčín 2 2 0 0 0 19:7 6 
2. FK Florko Košice 2 2 0 0 0 19:9 6 
3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 15:7 6 
4. FaBK ATU Košice 2 1 0 1 0 16:9 4 
5. TJ A - FbO Nižná 2 1 0 0 1 10:7 3 
6. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 2 1 0 0 1 13:11 3 
7. FBK Púchov 2 1 0 0 1 17:14 3 
8. Fat Pipe Snipers Bratislava 2 0 1 0 1 11:15 2 
9. FBC Mikuláš Prešov 2 0 1 0 1 10:15 2 
10. Florbalový klub AS Trenčín 2 0 0 1 1 10:19 1 
11. ŠK Lido Prírodovedec 2 0 0 0 2 8:18 0 
12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 2 0 0 0 2 8:25 0 

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

 
 

20. MS: Jenčušová v Yorkshire splnila základný cieľ, od elitnej dvadsiatky ju 

delila necelá sekunda 
[23.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/413981/ms-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-
ju-delila-necela-sekunda 

 
 

Juniorka Nora Jenčušová bola prvou zo slovenskej výpravy, ktorá sa predstavila na prebiehajúcich 
majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Anglicku. 

V pondelňajšej časovke na 14 km v kúpeľnom meste Harrogate v grófstve Severný Yorkshire obsadila 
spomedzi 50 štartujúcich solídnu 23. priečku s mankom 1:25 min na víťaznú Rusku Garejevovú. Stále iba 17-
ročná rodáčka zo Spišskej Novej Vsi bola so svojim výkonom spokojná, ale mrzelo ju, že od lepšieho 

umiestnenia ju delili stotiny sekundy. 
“Chcela som byť v prvej polovici štartového poľa, čo sa Slovenkám väčšinou ani nepodarí. Prvá dvadsiatka by 

bola super, ale ani štatisticky to nepustilo, lebo na európskom šampionáte som bola práve dvadsiata a tentoraz 
som bojovala vo svetovej konkurencii. Samozrejme, mrzí ma to, že chýbalo málo a mohla som byť vyššie,” 
zhodnotila pre agentúru SITA mladá reprezentantka, ktorá zaostala za dvadsiatou Taliankou Larou Gillespieovou 
o 76 stotín sekundy a na pätnástu Švajčiarku Léu Curinierovú stratila necelých osem sekúnd. 

Juniorky absolvovali v pondelok jeden 14 km dlhý okruh v meste Harrogate s celkovým prevýšením 226 
metrov. “Profil trate bol veľmi zaujímavý, pretože na trase nebola vôbec rovina. Hneď po štarte sa dva kilometre 
cesta dvíhala a to mi akosi nesedelo. Bolo to vidieť aj na čase, keďže už v polovici trate som strácala minútu. Viac 
mi vyhovovala druhá polovica, ktorú som zajazdila lepšie. Večer pred štartom výdatne pršalo, takže cesta bola 
mokrá a v rýchlych zjazdoch bolo treba ísť opatrne,” hovorila Jenčušová. 

Talentovanú cyklistku čaká na MS ešte jeden štart. V piatok sa predstaví medzi juniorkami v pretekoch s 
hromadným štartom, ktorá povedú z Doncasteru do Harrogate a ich dĺžka bude 86 km. “Bude to zaujímavé, 
keďže nás bude na štarte viac ako sto. My, Slovenky, pôjdeme pravdepodobne až z posledného radu. Trasu si 
však určite pôjdem pozrieť,” uzavrela pre SITA mladá pretekárka. 

PRETEK 
TABUĽKA 
World Championship - Road Race / World Championship - Road Race 
1. 
Peter Sagan 
P. Sagan 
2. 
Alexander Kristoff 
A. Kristoff 
3. 
Michael Matthews 
M. Matthews 
Celý program World Championship - Road Race >> 

https://sport.aktuality.sk/c/413981/ms-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-ju-delila-necela-sekunda
https://sport.aktuality.sk/c/413981/ms-jencusova-v-yorkshire-splnila-zakladny-ciel-od-elitnej-dvadsiatky-ju-delila-necela-sekunda


if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-
Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
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21. Florbalisti AS Trenčín opäť prehrali, Nižná s prvým triumfom v sezóne 
[23.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/sport/majster-as-trencin-opat-prehral-ni/420009-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič 
Po 2. kole je na čele tabuľky trio šesťbodových tímov 1. FBC Florbal Trenčín, FK Florko Košice a Tsunami 

Záhorská Bystrica. 
Bratislava 23. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu FK AS Trenčín nezvíťazil ani v druhom 

zápase nového ročníka florbalovej extraligy mužov, keď doma podľahol FaBK ATU Košice vysoko 4:12. Prvý 
triumf v sezóne vybojovali hráči TJ A-FbO Nižná, ktorí zdolali Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3. Po 2. kole je na 
čele tabuľky trio šesťbodových tímov 1. FBC Florbal Trenčín, FK Florko Košice a Tsunami Záhorská Bystrica. 
Majstrovi nevyšiel štart do sezóny, keď po prehre so Snipers (6:7 pp) nestačil ani na košické ATU. “Tento zápas 
musíme jednoducho vypustiť z hlavy. Na čo sme siahli, to sme pokazili, súper nás úplne rozložil. Takýto duel sme 
nezažili už asi päť rokov. Na ploche nebol hráč, ktorý by zahral aspoň svoj priemer. Touto cestou by som sa chcel 
aj ospravedlniť našim divákom, že sa museli pozerať na taký zlý florbal, ktorý sme predvádzali,” hneval sa po 
prehre tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. Hráči Nižnej odčinili neúspech z 1. kola, keď prehrali na 
palubovke aktuálnych vicemajstrov zo Záhorskej Bystrice 2:4. Na domácej pôde si poradili s “kobylkami” zo Žiliny 
8:3. Pod triumf sa výrazne podpísal zastupujúci kapitán Matúš Medžo, ktorý strelil tri góly, z toho dva v záverečnej 
šesťminútovke. V prvom zápase sezóny pritom absentoval pre zranenie členka. “Zápas bol veľmi bojovný. Nebolo 
vidno, že hráme na domácom ihrisku. Najmä prvé dve tretiny to bolo z nášho pohľadu také nemastné-neslané. 
Loptička nám často odskakovala od hokejok a bolo to zbytočne nervózne. V tretej tretine sme to našťastie zlomili, 
podarilo sa nám utvoriť si dostatočný gólový rozdiel a sme radi za premiérové tri body do tabuľky,” povedal autor 
hetriku pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB). Úspešný bol aj druhý košický klub Florko, ktorý 
triumfoval pred vlastnými priaznivcami nad bratislavským Lidom 8:5. Na prvé miesto sa vyšvihol 1. FBC Trenčín, 
ktorý vyhral v Záhorskej Bystrici nad Snipers 9:4. “Z pohľadu hráča by som zhodnotil tento zápas ako veľmi 
náročný, keďže oba tímy hrali ofenzívne. Takticky sme zlyhali v druhej časti v obrannom pásme, kde nás Trenčín 
rozobral,” poznamenal hráč Snipers Mojmír Kešelák. Stopercentné je po 2. kole aj Tsunami Záhorská Bystrica, 
ktoré uspelo v Prešove nad FBC Mikuláš 11:5. Prvé víťazstvo vybojoval nováčik z Púchova, ktorý si poradil doma 
s FbC Young Arrows Spišská Nová Ves jednoznačne 14:4. sobota FBK Púchov – FbC Young Arrows Spišská 
Nová Ves 14:4 (5:3, 4:0, 5:1) TJ A-FbO Nižná – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3 (1:0, 1:1, 6:2) FBK AS 

Trenčín – FaBK ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7) FK Florko Košice – ŠK Lido Prírodovedec 8:5 (4:1, 2:2, 2:2) Fat 
Pipe Snipers Bratislava – 1. FBC Florbal Trenčín 4:9 (1:1, 0:7, 3:1) FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská 
Bystrica 5:11 (1:3, 2:4, 2:4) Tabuľka po 2. kole: 1. 1. FBC Florbal Trenčín 2 2 0 0 0 19:7 6 2. FK Florko Košice 2 2 
0 0 0 19:9 6 3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 15:7 6 4. FaBK ATU Košice 2 1 0 1 0 16:9 4 5. TJ A - FbO 
Nižná 2 1 0 0 1 10:7 3 6. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 2 1 0 0 1 13:11 3 7. FBK Púchov 2 1 0 0 1 17:14 3 
8. Fat Pipe Snipers Bratislava 2 0 1 0 1 11:15 2 9. FBC Mikuláš Prešov 2 0 1 0 1 10:15 2 10. Florbalový klub AS 
Trenčín 2 0 0 1 1 10:19 1 11. ŠK Lido Prírodovedec 2 0 0 0 2 8:18 0 12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 2 

0 0 0 2 8:25 0 
[Späť na obsah] 

 
 

22. DESIVÉ: V zhorenej chatke našli pozostatky muža 
[23.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-mu/420039-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/Lukáš Valentovič 
Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin 

usmrtenia. 
Krompachy 23. septembra (TASR) – K požiaru drevenej chatky došlo v nedeľu (22. 9.) večer v záhradkárskej 

oblasti “Čarda” v meste Krompachy (okres Spišská Nová Ves). “Po uhasení požiaru bolo v chatke nájdené telo 

63-ročného muža bez známok života,” informovala v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová. Presnú príčinu úmrtia muža určí nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre 

http://www.teraz.sk/sport/majster-as-trencin-opat-prehral-ni/420009-clanok.html
https://www.teraz.sk/regiony/-v-zhorenej-chatke-nasli-pozostatky-mu/420039-clanok.html


prečin usmrtenia. “Bližšie okolnosti, príčina vzniku požiaru, sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,” uviedla 
Mésarová. Požiar chatky vznikol z doposiaľ nezistených príčin. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Michalovce: Súťaž zborov 
[15.09.2019; TV Senior; 00:00; R / R] 

 
 

Moderátorka: 
"Cantiamo Insieme je krajská súťažná prehliadka speváckych zborov dospelých Košického kraja. V 

Zemplínskom osvetovom stredisku súperili zbory z Michaloviec a zo Spišskej Novej Vsi." 

Redaktorka: 
"Organizátorom krajskej súťaže je Zemplínske osvetové stredisko. Raz za dva roky sa jej môžu zúčastniť 

veľké spevácke zbory, komorné, alebo vokálne zoskupenia. Zo Spišskej Novej Vsi prišli zboristi Chorus Iglovia. 

Na kultúrnej scéne je tento zbor už 31 rokov. Ich repertoár je bohatý, venuje sa polyfónnej hudbe, úpravám 
ľudových piesní aj skladbám tanečného charakteru. Ďalším bol Zbor svätého Michala z Michaloviec. Zameraný je 
na antifóny, hymny, sekvencie, procesiové spevy a iné duchovné piesne. Porota posudzovala výkony súťažiacich 
v zložení Tatiana Švajková, Viera Džoganová a predsedníčka Eva Zacharová. Prehliadku obohatili operným 
spevom speváčky z nášho regiónu Ivana Solianiková a Milena Bančejová. Zlaté pásmo s postupom udelila porota 
miešanému speváckemu zboru Chorus Iglovia s dirigentkou Martou Novákovou. Zlaté pásmo s návrhom na 
postup získalo aj vokálne zoskupenie Zbor sv. Michala z Michaloviec s dirigentkou Antóniou Novákovou. 
Celoštátne kolo organizuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 4. a 5. októbra pod odbornou 

garanciou Národného osvetového centra v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo aj vďaka finančným prostriedkom 
Fondu na podporu umenia." 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Deti z projektu Samsung Tvoja šanca 
[13.09.2019; Liek; PROJEKT; s. 28; TK] 

 
 

Prázdniny najnáročnejším obdobím 
Ako vyzerajú ideálne prázdniny? Pre znevýhodnené deti v projekte Samsung Tvoja šanca sú naplnené 

aktivitami – zahraničné kurzy, kempy, konferencie aj dobrovoľníctvo. Nie je to žiadna dovolenka! 
Ročný projekt, ktorý pomáha v profesijnom rozvoji znevýhodneným stredoškolákom z Česka a Slovenska, je 

teraz vo svojej polovici. Čo všetko už jeho účastníci dokázali? Od marca tohto roku zvládla skupina 12 dievčat a 
chlapcov absolvovať päť víkendových workshopov nabitých prednáškami od piatka do nedele. Školenia s 
odborníkmi z biznisu a kariérnymi poradcami sa točili okolo podnikania, trhu práce, financií, sociálnych sietí, 
skrátka všetkého, čo súvisí s naštartovaním úspešnej kariéry. 

„V priebehu prvých troch mesiacov venovali deti projektu a vlastnej príprave v priemere 160 hodín. Okrem 
spoločných intenzívnych workshopov si každý v spolupráci s kariérnym poradcom vytvoril individuálny plán a 
začal s jeho plnením,“ uviedla Lucie Mairychová, manažérka projektu Samsung Tvoja šanca, ktorého cieľom je po 
celý rok podporovať účastníkov v ich vzdelávaní sa a získavaní skúseností vo vybraných profesiách. 

Každý jednotlivec má na svoje aktivity 3 900 Eur a je len na ňom, ako s nimi v rámci svojho rozvoja naloží. 
Najdrahšie, ale taktiež veľmi hodnotné, sú výjazdy do zahraničia, naopak zdarma sa deti denne vzdelávajú on-
line pomocou rôznych webinárov a jazykových lekcií. 

„Napríklad osemnásťročný Dalibor, ktorý študuje strojárstvo, strávil tri dni na konferencii Vivatechnology v 
Paríži, rovnako stará Miluška, milovníčka literatúry, sa zapojila do organizácie veľtrhu kníh v Prahe, traja účastníci 
vyrazili na konferenciu Design & Marketing do Zlína, 20-ročný Pavel, ktorý sa chce venovať 3D grafike, si kúpil 
hardvér na náročné animácie alebo 19-ročný Denis zo Spišskej Novej Vsi prešiel dvojtýždňovou stážou v 

Samsungu, aby zistil, že v obchode a manažmente ho najviac zaujíma sektor B2B,“ vymenovala Lucie 
Mairychová len zlomok rozmanitých aktivít všetkých účastníkov. 

Vybudované vzťahy chcú organizátori posilňovať ďalej. „Mladí ľudia z minuloročného pilotného ročníka sú 
teraz svojim nasledovníkom v druhom ročníku ambasádormi. Okrem vzájomných konzultácií sme realizovali aj 
spoločnú letnú akciu, na ktorej by sme sa v budúcnosti radi stretávali so všetkými súčasnými aj historickými 
účastníkmi projektu, zdieľali zážitky a skúsenosti a ďalej posilňovali tak dôležitý networking,“ uviedla manažérka 
projektu. 

TK 
[Späť na obsah] 
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