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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Naháňali muža, na ktorého vydali európsky zatykač 
[07.10.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 8; tasr] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES P olícia po piatkovej večernej naháňačke v meste zadržala muža, na ktorého bol 

vydaný európsky zatykač. Umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti chceli 37-ročného vodiča zastaviť 
pre zlé osvetlenie. Ten však na pokyny nereagoval a zrýchlil. Auto zastavil, až keď nabúral. Z miesta nehody síce 
ušiel, no nie ďaleko. V Česku ho čaká súd za zločin krádeže vlámaním. tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Hľadaného Juraja (37) naháňali po celom meste 
[07.10.2019; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; kz] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Naháňačka v Spišskej Novej Vsi ako v akčnom filme! Keď policajti v piatok v noci 

chceli zastaviť zle osvetlený bavorák, nemohli ani tušiť, čo ich ešte čaká. Vodič nereagoval na svetelnú a ani 
zvukovú výstrahu. Zrýchlil a unikal uličkami mesta. 

Najprv pri Levočskej bráne nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla a po šmyku narazil do kovového 
stĺpika. Potom sa pustil do behu, pričom niekoľkokrát počas úteku spadol. Ďalšia hliadka mužovi kladúcemu 
aktívny odpor napokon skrížila cestu na Baníckej ulici. Policajti zistili, že išlo o 37-ročného Juraja, na ktorého bol 
vydaný Európsky príkaz na zatknutie. Súd v českom Chomutove ho vydal za zločin krádeže vlámaním. Muž sa 
po dolapení sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajtmi, takže ho previezli 
do nemocnice. Po vykonaní potrebných úkonov skončil v cele zaistenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Župan bol na kontrole. Žiaci nemajú veľký záujem o stredné odborné školy 
[07.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; tasr] 

 
 

Trnka: Máme dlhodobo problém s kvalitou vybavenia i kvalitou škôl samotných. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) v 

Spišskej Novej Vsi, na ktorých sa realizujú opravy, navštívil v uplynulých dňoch predseda KSK Rastislav Trnka 

(nezávislý). S ohľadom na nízky záujem žiakov a zvyšujúce sa potreby pracovného trhu vidí ako osobitnú úlohu 
krajskej samosprávy zatraktívniť najmä stredné odborné školy. „Čo sa týka odborných škôl, máme dlhodobo 
problém s kvalitou vybavenia i kvalitou škôl samotných. Súkromný sektor požaduje vyššiu úroveň týchto škôl, viac 
absolventov. Na to, aby sme sem dostali viac študentov, jednoducho potrebujeme zvyšovať kvalitu nielen tejto, 
ale aj všetkých iných škôl, obzvlášť škôl mimo Košíc," uviedol Trnka pri návšteve Strednej odbornej školy (SOŠ) 
na Markušovskej ceste. 

Uplatnenie pre absolventov SOŠ 
Trnka verí, že pri systémovom riešení sa v strednodobom výhľade prejavia výsledky a vyšší záujem študentov 

o odbornú kvalifikáciu. „Zároveň aj oni pochopia, že momentálne nie je dostatok takejto pracovnej sily na trhu 
práce, že v týchto odborných pozíciách je priestor a momentálne sú aj vyššie platy. Zamestnávatelia hlásia, že 
nemôžu zohnať ľudí, zvyšujú platy, čiže už teraz vidno, že majú väčšie uplatnenie," povedal. Nové projekty na 
SOŠ Markušovská zahŕňajú výstavbu športovej haly či opravu strechy na budove dielní. Na SOŠ ekonomickej si 
Trnka pozrel tri nové odborné učebne a včelnicu postavenú pre potreby vyučovania odboru agropodnikanie. 
Súčasťou jeho programu v Spišskej Novej Vsi bola aj návšteva Hotelovej akadémie, Gymnázia Školská, 

Technickej akadémie a Gymnázia Javorská. Prezrel si aj depozitár Národopisného múzea v Smižanoch. (tasr) 
Foto: 



Študenti prvého ročníka odboru autoopravár - mechanik na Strednej odbornej škole Markušovská cesta. 
Študenti odboru agropodnikanie zo Strednej odbornej školy ekonomickej. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Na divadle pristála raketa, strom vyvaľoval oči na ľudí, v Kunsthalle bývala 

chobotnica a vznášala sa zemeguľa 
[07.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; PATRÍCIA ZEKUCIOVÁ;LUKÁŠ PANCURÁK;TOMÁŠ TREMBUĽÁK] 

 
 

MODERNÉ UMENIE V RÔZNYCH PODOBÁCH ZAPLNILO MESTO 
Prelomový, jubilejný, ale aj upršaný. Všetky tieto prívlastky si vyslúžil v poradí desiaty ročník košickej Bielej 

noci. 
KOŠICE. Na jubilejný ročník prišlo spolu 246 umelcov zo 4 kontinentov. Predstavili sa umelci z Rakúska, 

Nemecka, Talianska, Poľska, Kanady, Británie, Brazílie či Austrálie. Aj domáca umelecká scéna má na Bielej noci 
silné zastúpenie. 

Návštevníci zblízka i zďaleka 
Po prvýkrát sa festival konal už od piatka a až do nedele. A o tom, že naberá každoročne na popularite, 

svedčí aj fakt, že do Košíc prichádza čoraz viac návštevníkov z rôznych kútov Slovenska. „Na podujatí som po 
prvýkrát, predtým som o ňom iba počula, prišla som sa sem pozrieť až z Medzilaboriec,“ povedala návštevníčka, 
ktorá si Bielu noc nevedela vynachváliť. „Prišli sme zo Spišskej Novej Vsi, boli sme tu už minulý aj predminulý 

rok, stáva sa z toho taká menšia tradícia,“ prezradila Lívia. „V piatok sme si pozreli mesto, prišli sme sem z Prahy. 
Kultúru sme si nechali na sobotu, ale o chvíľu pôjdeme spať. Ráno nás čaká náročných 21 kilometrov na trati,“ 
vysvetlili bežci z českej metropoly. V sobotu večer však do košických ulíc vyšiel bez dáždnika málokto. 

Neplánované zmeny 
Organizátori podujatia bojovali predovšetkým s obrazom typického jesenného chladného a upršaného dňa. 

Výsledkom bolo nútené presunutie niekoľkých inštalácií, a to či už do vnútorných priestorov, alebo na iný čas a 
deň. Príkladom je tanečno-akrobatické vystúpenie Slovenky Ariadny Vendelovej. „Žiaľ, pri outdoorových 
predstaveniach je potrebné s podobnými komplikáciami počítať,“ ozrejmila hlavná aktérka predstavenia, ktorá 
musela zrušiť dve sobotné vystúpenia, a tak sa v nedeľu predstavila štyrikrát. 

Mladým bolo veselo 
Napriek zlému počasiu na bývalom starom Tescu žiarili slnečné lúče. Autorom inštalácie Oživlo VI bol 

bratislavský animátor a ilustrátor Matej Mazák, ktorý tam vytvoril veľkoplošnú 2D animáciu hovoriaceho Slnka. 
Zatiaľ čo menších školákov kresba potešila, skupinka tínedžerov sa na nej dobre pobavila. „Stojíme tu v daždi a 
pozorujeme hovoriace Slnko. No povedzte, nie je to smiešne?“ zabávali sa. 

Je desať eur veľa? 
Už pred začiatkom podujatia rozpútala viacero diskusií cena vstupného, ktorá sa zvýšila na 10 eur. Viacero 

opýtaných pokladá toto zvýšenie za veľmi zlý nápad, tvrdia, že festival sa tak stáva pre mnohých záujemcov 
cenovo nedostupný. Na druhej strane, našli sa aj návštevníci, podľa ktorých je vstupné primerané a nemajú 
problém si za kultúrny zážitok priplatiť. 

Poškodená časť inštalácie 
Ako informovala oficiálna stránka podujatia, počas prvého dňa festivalu bola návštevníkmi nechtiac 

poškodená inštalácia umiestnená v Galerii Alfa v Kulturparku. Z tohto dôvodu bolo dielo až do konca festivalu 
neprístupné. 

Ako astronauti 
Podľa očakávaní sa najviac záujemcov zišlo pri diele Gaia, ktoré do Košíc priniesol umelec Luke Jerram zo 

Spojeného kráľovstva. Monumentálna 3D napodobenina Zeme s priemerom sedem metrov mala návštevníkom 
navodiť pocit, aký zažívajú astronauti pri lete na obežnú dráhu. Každý centimeter diela predstavoval osemnásť 
kilometrov reálnej plochy našej planéty, pričom autor využil realistické zobrazenie povrchu tak, ako ho zachytili 
prístroje amerického Národného ústavu pre letectvo a vesmír (NASA). „Kunsthalle máme zo všetkých priestorov 
najďalej, ale vôbec neľutujeme, že sme sem prišli. Len tak tu sedíme a pozorujeme, ako sa naša Zem točí. 
Presne tak, ako astronauti stovky kilometrov nad nami,“ zaujato vysvetlil Peter s manželkou Viktóriou. PATRÍCIA 
ZEKUCIOVÁ,LUKÁŠ PANCURÁK,TOMÁŠ TREMBUĽÁK 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Kvóty na prijímanie žiakov budú znova meniť 
[06.10.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 



Viliam Stankay, moderátor: „Pred pár mesiacmi kvóty prijímaných žiakov drasticky znížili, teraz ich chcú 
zvyšovať. Košický kraj po krátkom čase znova mení prístup k stredným školám. Tvrdí, že sú za tým usmernenia 
ministerstva školstva. Rezort to odmieta a tvrdí, že župa mala k dispozícii všetky potrebné informácie.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Košický samosprávny kraj na jar oznámil, že do viacerých učebných 
odborov na odborných školách budú prijímať menej žiakov. Podkladom tohto rozhodnutia bola novela zákona 
ministerstva školstva. Výrazne sa to dotklo aj strednej odbornej školy a Hotelovej akadémie v Spišskej Novej 
Vsi. Z tridsiatich piatich záujemcov v odbore automechanik mohli prijať osem, u kaderníčok kleslo toto číslo z 

tridsaťšesť na deväť.“ 
Vasiľ Kolesár, riaditeľ SOŠ v Spišskej Novej Vsi (16.6.2019): „Na Slovensku máme malú murárov, 

inštalatérov, máme málo autoopravárov, maliarov a ľudí, ktorí sú šikovní, ktorí sú zruční manuálne. Ja hovorím o 
tom, aby kvóty na učebné odbory si určili školy sami.“ 

Rastislav Findura, podnikateľ v oblasti gastronómie (16.6.2019): „Je to veľmi zlé rozhodnutie, lebo už teraz je 
ich málo a čo bude za päť-šesť rokov?“ 

Marie Balážová Melníková: „Teraz prišiel košický župan Trnka do školy s opačnou správou, počet prijímaných 
žiakov chce v budúcom školskom roku zvýšiť.“ 

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja (nezávislý): „Momentálne je nedostatok takejto 
pracovnej sily na trhu práce. Je dosť pravdepodobné, že to číslo sa upraví oproti minulému roku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Úrad práce v Spišskej Novej Vsi eviduje veľký dopyt najmä po automechanikoch 

či kaderníčkach.“ 
Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v SNV: „Máme nahlásené dvadsaťpäť 

voľných pracovných miest na profesiu automechanik. Teraz momentálne sme hľadali kuchárky pre základné 
školy. Našli sme len pomocné kuchárky, kuchárky vyučené nie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Rastislav Trnka tvrdí, že nedávne znižovanie počtu žiakov na niektorých 
odborných školách spôsobilo usmernenie ministerstva školstva. Verí, že ministerstvo splní sľub zmeniť toto 
usmernenie a samosprávny kraj bude môcť počty prijatých žiakov zvýšiť.“ 

Rastislav Trnka: „Malo sa zmeniť usmernenie ministerstva školstva, to nie je zmenené.“ 
Andrea Pivarčiová, hovorkyňa ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (telefonát): „Nová vyhláška, ktorá 

upravuje túto problematiku, je v súčasnosti v legislatívnom procese s očakávanou dobou účinnosti prvého desiaty 
2019.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa ministerstva školstva nemuselo pred začiatkom tohto školského roka dôjsť 
k takému výraznému zníženiu počtu žiakov na niektorých školách v Košickom kraji. Samosprávny úrad vraj v 
plnej miere nezohľadnil kritériá ministerstva ani požiadavky súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Košický 
samosprávny kraj sa bráni tým, že potrebné údaje o požiadavkách trhu práce z ústredných orgánov štátnej 
správy nemal k dispozícii.“ 

Janka Brziaková: „Stačilo požiadať a tieto dostupné informácie poskytne im Ústredie práce, sociálnych vecí a 
rodiny.“ 

Marie Balážová Melníková: „V priebehu niekoľkých mesiacov sa kvóty na prijímanie žiakov pravdepodobne 
zmenia už po druhý raz.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Problémy s kapacitou škôlok 
[06.10.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Dagmar Hrubšová / Zuzana Straková Wenzelová;Igor Haraj] 

 
 

Zuzana Straková Wenzelová, moderátorka: “Samosprávy by mali do dvoch rokov zabezpečiť ďalších takmer 
1500 miest v materských školách. Vyplýva to z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. Od roku 2021 budú totiž 
musieť 5-ročné deti povinne navštevovať predškolské zariadenie. S tým súhlasí aj Združenie miest a obcí, ale 
samosprávy vraj do dvoch rokov nebudú schopné zvýšiť kapacity.” 

Dagmar Hrubšová, redaktorka: “Cieľom novely školského zákona je dobehnúť európsky priemer 
v pripravenosti detí pri nástupe do základnej školy, za ktorým Slovensko výrazne zaostáva. Pre 5-ročné deti bude 
preto od septembra 2021 nástup do škôlky povinný.” 

Martina Lubyová, ministerka školstva: “V školskom roku 2018/19 chodí do škôlok 84 percent 5-ročných detí na 
Slovensku. To znamená mimo systému škôlok máme 16 percent päťročných detí, a to je zhruba 9600 detí.” 

Dagmar Hrubšová: “Ministerstvo tvrdí, že umiestnenie tohto počtu detí nemá byť na úkor mladších, teda 3- až 
4-ročných, ktorí majú tiež problém dostať sa do škôlky. Cestu preto vidí najmä v čerpaní eurofondov.” 

Martina Lubyová: “V súčasnosti je zazmluvnená výstavba okolo 11-tisíc miest v materských školách. A so 
zohľadnením toho, ako priemerne rýchlo sa dokončujú tie projekty, tak týchto 11-tisíc zazmluvnených miest by 
malo byť dokončených v priebehu od pol roka do 1,5 roka.” 

Dagmar Hrubšová: "Najnižšia miera zaškolených 5-ročných detí je na východe Slovenska, v okresoch 
Gelnica, Michalovce a Spišská Nová Ves. Európske peniaze podľa ministerky preto smerujú práve tam. Využiť 

by ich chceli napríklad aj v obci Vtáčkovce v Košickom kraji. Nevedia ale, či sa im to dvoch rokov podarí." 
Gabriela Gáborová, starostka obce Vtáčkovce (PS-SPOLU): “Čakáme teda na výzvu z ministerstva vnútra, 

ktorá by mala byť dokonca roka, no nevieme, či tomu naozaj tak bude, a my musíme sprístupniť nejakú parcelu, 
ktorá by bola vhodná na výstavbu tejto materskej škôlky.” 



Dagmar Hrubšová: “Spoliehať sa na eurofondy podľa Združenia miest a obcí Slovenska nie je správne.” 
“Tento zákon nebol nastavený zle a ukazuje sa, že ani samosprávy nemajú možnosti takto rýchlo zareagovať 

v rámci eurofondov. Nezabudnime ani na to, že nie je dostatok učiteľov, ktorí by mohli v týchto nových 
materských školách pôsobiť.” 

Martina Lubyová: “Starostovia a primátori, tí sa budú musieť vysporiadať, s týmto teda ešte potrebným 
nárastom tých 1460 miest.” 

Dagmar Hrubšová: “Ministerka ako ďalšie riešenie spomína obnovu budov bývalých škôlok, ktoré sú 
v súčasnosti používané na iné účely. Zároveň hovorí o možnosti dochádzania detí z menších obcí do tých 
väčších, v ktorých sa škôlka už nachádza. Samosprávy ale majú námietky aj k týmto návrhom a hovoria, že 
novela zákona by mala prejsť revíziou.” 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Basketbal-SBL: Inter Bratislava zdolal Svit, Spišská Nová Ves s prehrou 
[06.10.2019; dobrenoviny.sk; 09:14; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/173493/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-svit-spisska-nova-ves-s-
prehrou 

 
 

Pozrite si prehľad výsledkov zápasov 1. kola basketbalovej ligy. 
Na snímke vľavo Isaiah Johnson (Svit) a vpravo David Abrahám (Inter) počas prvého kola basketbalovej SBL 

mužov Inter Bratislava – Iskra Svit 5. októbra 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Bratislava 5. októbra (TASR) - Basketbalová SBL mala v sobotu na programe tri zápasy 1. kola. 
Inter Bratislava - Iskra Svit 84:64 (40:29) 
Najviac bodov: Skinner 23, Funderburk 17, Browning 13 - Carr 22, Johnson 15, Bizub 8, 600 divákov 
BKM Lučenec - MBK Rieker Com-therm Komárno 83:75 (41:33) 
Najviac bodov: Caffey 26, Musil 18, Basabe 16 - Miloševič 21, Bowman 18, Stamenkovič 14 
BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:87 (51:42) 

Najviac bodov: Rožánek 17, Dickson 15, Merešš 14 - Nottage 31, Maxwell 19, Sewiol 14, 750 divákov 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Zaplnená hala slávila so Slávistami víťazný začiatok sezóny 
[06.10.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22229621/zaplnena-hala-slavila-so-slavistami-vitazny-zaciatok-sezony.html 

 
 

Na duel prvého kola SBL pricestovalo do Žiliny mužstvo Spišskej Novej Vsi. 

V piatok odštartovala predohrávkou prvého kola Slovenská basketbalová liga mužov. V atraktívnom súboji 
druhého s tretím z minulej sezóny – Prievidze s Levicami – dominovala domáca Prievidza. Jedným z trojice 
rozhodcov tohto zápasu bol mladý Žilinčan Richard Sirocký. V sobotu sa hrali ostatné zápasy úvodného kola. 
Basketbalisti Žiliny doma porazili Spišskú Novú Ves, obhajca titulu, bratislavský Inter, si poradil so Svitom a 

Lučenec pod vlastnými košmi trochu prekvapujúco vyhral nad Komárnom. 
BK Slávia Žilina – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 95:87 (20:27, 51:42, 71:60) 

Body Žiliny: Rožánek 17, Dickson 15, Merešš 14, Špaleta 13, Wiggins 13, Sapp 11, Jeftič 10 (2 trojky), 
Hoferica 2, Podhorský 0. Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Nottage 31, Maxwell 19, Sewiol 14. Fauly: 23 – 

18. Päť faulov: 37. Dickson, 39. Merešš. Trestné hody: 22/17 – 21/14. Trojky: 6 – 7. Technická chyba: V 12. min. 
tréner hostí. Rozhodcovia: Šarišský, Margala, Uhrín. 700 divákov. Štvrtiny: 20:27, 31:15, 20:18, 24:27. 

Týždeň pred úvodným kolom SBL došlo v žilinskom tíme k poslednej hráčskej zmene. Odišiel Hamilton (podľa 
vyjadrenia klubu nenaplnil očakávanie, pozn. aut.) a do Žiliny sa vrátil De Andre Dickson, ktorý v minulej sezóne 
patril medzi opory a najlepších legionárov v súťaži. Jeho adaptácia bola priam blesková, patril medzi opory už v 
prvom zápase! 

Domáci tréner Ivan Kurilla vedel, že jeho tím čaká húževnatý súper, na posledný prípravný súboj Spišskej 
Novej Vsi s Handlovou (97:79) sa bol osobne pozrieť. Bol to dôležitý ťah, poznatky zúročil v predzápasovej 

príprave i počas samotného zápasu. 
Prečítajte si tiež:Na tréningu ho zrazil kamión, do roka získal titul majstra sveta Čítajte 
Diváci v zaplnenej športovej hale boli svedkami nečakaného úvodu a dramatického priebehu viac ako tri 

štvrtiny dramatického duelu. Prvé tri minúty patrili domácej Slávii (11:7), ale zvyšok úvodnej štvrtiny hosťom. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/173493/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-svit-spisska-nova-ves-s-prehrou
https://www.dobrenoviny.sk/c/173493/basketbal-sbl-inter-bratislava-zdolal-svit-spisska-nova-ves-s-prehrou
https://myzilina.sme.sk/c/22229621/zaplnena-hala-slavila-so-slavistami-vitazny-zaciatok-sezony.html


Trafili štyri trojky, ich kľúčový rozohrávač Nottage dal v priebehu piatich minút deväť bodov a na druhú 
desaťminútovku nastupoval domáci tím so sedembodovým mankom. 

Našťastie, viac domáci basketbalisti Spišiakom nedovolili. Strojcami obratu boli Sapp s Wigginsom, oporami 
boli Jeftič, Merešš a Špaleta. Druhú štvrtinu domáci tím vyhral 31:15, spokojnosť zavládla v hľadisku a zrejme cez 
prestávku aj v žilinskej šatni. Impozantný nástup Slávistov do druhého polčasu im vyniesol najvyšší, 
dvadsaťbodový náskok v zápase, o stav 62:42 sa najviac pričinili Merešš s Dicksonom. 

Spišiaci sa nepoložili, postupne znižovali stratu. Kontrovali Nottage so Sewiolom, ich protipólom v domácom 
drese bol Rožánek (šesť bodov od 28. do 30. minúty). V záverečnej štvrtine boli diváci svedkami dvoch zlomov. 
Úsek od 31. do 34. minúty vyhrali hostia 10:2 a znížili na 73:70, črtajúcu sa drámu odvrátili Slávisti nasledujúcou 
trinásťbodovou šnúrou do 36. minúty (86:70). 

Hostia síce „hrýzli“ až do konca, podarilo sa im znížiť, ale domáci tím si úvodné víťazstvo v súťaži ustrážil. V 
zápase vynikli Dickson (85 % úspešnosť streľby, osem doskokov), Merešš (50 % úspešnosť streľby, 13 
doskokov) a Špaleta (100 % úspešnosť streľby). Rožánek premenil všetkých päť trestných hodov, ktoré hádzal. 
Nasadenie a bojovnosť zdobili celý tím. 

Ostatné výsledky prvého kola SBL: BC Prievidza – Patrioti Levice 105:81 (50:45), Inter Bratislava – Iskra Svit 
84:64 (40:29), BKM Lučenec – MBK Rieker Com-therm Komárno 83:75 (41:33). Handlová mala voľno. 

1. Prievidza 1 1 0 105 : 81 2 
2. Inter 1 1 0 84 : 64 2 
3. Žilina 1 1 0 95 : 87 2 
4. Lučenec 1 1 0 83 : 75 2 
5.Komárno 1 0 1 75 : 83 1 
6. Spišská Nová Ves 1 0 1 87 : 95 1 

7. Svit 1 0 1 64 : 84 1 
8. Levice 1 0 1 81 : 105 1 
Handlová nehrala 
V nasledujúcom týždni sú na programe SBL mužov druhé a tretie kolo. V druhom kole v stredu sa stretnú 

dvojice: Komárno – Spišská Nová Ves, Svit – Handlová, Levice – Inter a Lučenec – Prievidza. BK Slávia Žilina 

má voľno. 
V sobotu 12. októbra v 3. kole sú vyžrebované dvojice: BK Slávia Žilina – Iskra Svit (v športovej hale Spojenej 

školy na Rosinskej ceste, začiatok zápasu o 18.00 hod.), Handlová – Levice, Inter – Lučenec a Prievidza – 
Komárno. Spišská Nová Ves má voľno. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. III. liga: Domáce tímy povolili hosťom jediný bod 
[06.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Marián Špacai] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22229767/iii-liga-domace-timy-povolili-hostom-jediny-bod.html 

 
 

Popradská rezerva rozhodla v poslednej minúte. 
V 12. kole III. futbalovej ligy dominovali domáce tímy, hostia získali iba jeden bod. Paradoxne, zásluhu na tom 

mal posledný tím tabuľky z Giraltoviec. 
O zaujímavé obraty sa postarali Prešovčania i Spišiaci. 
Zápas Kalša - Svidník (4:0) predohrali. 
Vranov – Bardejovská Nová Ves 5:0 (2:0)Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a 

faktov Čítajte 
Góly: 2. a 49. Polaščík, 22. Bellás, 62.a 66. Kanu. ŽK: Digoň – Mikolaj. Rozhodoval: Šuba, 400 divákov. 
Vranov: Sudimák – Lukáč, Bednár, Babjak, Straka, Kanu (71. Fedor), Verčimák, Sitarčík (71. Matkobiš), Digoň 

(71. Kozel), Bellás (71. Milenky), Polaščík (71. Hreha). 
Bardejovská Nová Ves: Mašlej – Imrich, Kyjak, Pangrác Piter, Škvarek, Š. Stachura, Theisz, Jusko, Vázal, 

Mikolaj, Šott. 
Prešov – Lipany 6:3 (1:2)Súvisiaci článokNevídaný obrat futbalistov Prešova. Otočili z 1:3 na 6:3 Čítajte 
Góly: 32. a 60. Pavúk (druhý z 11 m), 56. Hirka, 72. Lupčo, 78. Jacko vlastný, 90. Petráš (z 11 m) – 27. S. 

Andrič, 35. Grejták vlastný, 49. J. Hovančík. ŽK: Vinclér, Hirka, Špak – Dlugoš, Poremba. Rozhodoval: Ličko, 590 
divákov. 

Prešov: Vinclér – Šimko, Sabolčík (10. M. Kraľovič), J. Kolbas, Ivanko Macej, Hirka, Grejták, Lupčo, Špak, 
Ivanecký (46. Petráš), Pavúk (88. Kopín). 

Lipany: Bartoš – S. Andrič (80. Štroncer), S. Kraľovič, Pyda, Dlugoš, Vysočan (76. Blaško), M. Jacko, 
Poremba, Kamenec, Micherda, J. Hovančík. 

Humenné – Veľké Revištia 3:1 (2:1) 
Góly: 40. a 44. Serečin, 52. Kulich – 16. Krochta (z 11 m). ŽK: Sidor, Kulich, Streňo – Kost, Lukhanin. 

Rozhodoval: Knap, 260 divákov. 
Humenné: Slávik – Sidor, Komjatý, Kovalčík, Kulich (71. Salanci), Streňo, Serečin, Vasiľ, Skvašík, Vojtovič 

(75. Šuľák), Ruskovský (59. Jakubov). 

https://korzar.sme.sk/c/22229767/iii-liga-domace-timy-povolili-hostom-jediny-bod.html


V. Revištia: Gutič – Šalagovič, Dargaj, Janočko (81. M. Veselovský), Kost, Zolotarev (81. Bumbera), P. 
Veselovský, Lukhanin, Krochta (66. Gužiňák), Frančuk, Centek (52. Varga). 

Spišská Nová Ves – Plavnica 4:2 (1:2) 

Góly: 37. a 89. Majko, 65. Hagara, 79. Kavulič – 16. Vojtek, J. Tináth. ŽK: Tkáč, Hagara – Berecký, Krafčík, 
Valek. Rozhodoval Lipták, 150 divákov. 

Sp. N. Ves: Gaborčík – Ichuaidze (59. T. Ontko, 77. Kačír), Kamenický, Šoltés, Baranyi, Tkáč, Ľ. Ontko, 
Hagara (81. Torbica), Majko, Curtejan (46. Šomšák), Kavulič. 

Plavnica: Harničar – Berecký, Pekár, Vislocký (79. Martoňák), Verešpej, Hanuščák, Rindoš, Krafčík, J. Tináth, 
Vojtek (23. Bočkaj, 46. Štupák), Valek. 

Stropkov – Snina 4:1 (2:1) 
Góly: 2. a 17. Varga (druhý z 11 m), 82. Harvilko, 89. Burcák – 30. Janko (z 11 m). ŽK: Petrišin, Štefančík, 

Čurlík, Kuzma – Diňa, Losiev, Bednár. Rozhodoval: Juhás, 200 divákov. 
Stropkov: Prysiazhniuk – Petrišin, Bochin, Štefančík, Čurlík, Harvilko, Kuzma, Borovyk, Varga, Poľák, Pál. 
Snina: Diňa – Janko, Hišem, Jankaj, Losiev, Ferko, Voroňák, Sehedij, Roman, Bednár, Dický. 
Poprad B – Krompachy 2:1 (1:1) 
Góly: 26. Angelovič, 90. Dzurjo – 41. Ferenc. ŽK: Luberda, Ujčík, M. Košč, I. Košč, Šemrák, Čegiň. 

Rozhodoval: Dušek, 120 divákov. 
Poprad B: Pohoryliak – Vernarec, Luberda, Maťaš, Šimonovič, M. Tropp, Dzurjo, Angelovič, Legnani (60. 

Škyrta), Albar (72. Matalík), Ujčík. 
Krompachy: Burkuš – M. Košč (83. Mihalik), Kuriško, Kaľavský, I. Košč (83. Rodzik), Ferenc, Baluch, 

Jochman, Šemrák (90. Uhrín), Hazrolli, Čegiň (70. Bach). 
Šarišské Michaľany – Giraltovce 1:1 (0:1) 
Góly: 69. Petruk – 21. Gdovin. ŽK: Petruk, Pulščák – J. Lesniak, Gdovin. Rozhodoval: Mano, 150 divákov. 
Šarišské Michaľany: E. Kolbas – Boňko, Staš, Kohút, Krajňak, Luterančík, Neščivera (88. Jopek), Jeřábek (46. 

Pulščák), Pončák, A. Radovanovič, Petruk. 
Giraltovce: Fabini – Matta, J. Lesniak, Jurč, M. Tóth, Furmanek, Šoltys (52. Chovanec), Michalko, Gdovin, 

Kuriplach (73. Belák), Albisu. 
Tabuľka: 
1. Vranov n. T. 11 9 1 1 29:7 28 
2. Lipany 11 9 0 2 31:11 27 
3. Prešov 11 8 1 2 35:12 25 
4. Humenné 11 8 1 2 28:8 25 
5. Poprad B 11 8 0 3 26:14 24 
6. Kalša 11 7 1 3 23:14 22 
7. Stropkov 11 6 1 4 18:17 19 
8. Svidník 11 4 3 4 13:14 15 
9. Snina 11 4 2 5 14:20 14 
10. Šariš. Michaľany 11 4 2 5 10:17 14 
11. Bard. Nová Ves 11 3 2 6 18:31 11 
12. Plavnica 11 2 2 7 9:22 8 
13. Spišská Nová Ves 11 1 3 7 10:16 6 

14. Veľké Revištia 11 2 0 9 7:36 6 
15. Krompachy 11 1 2 8 10:20 5 
16. Giraltovce 11 1 1 9 8:30 4 
Program 13. kola III. ligy: 
Sobota 12. 10. o 14.30 hod.: Lipany – Poprad B. 
Nedeľa 13.10 o 14.30 hod.: Snina – Prešov, Plavnica – Stropkov, Giraltovce – Spišská Nová Ves, Veľké 

Revištia – Šarišské Michaľany, Bardejovská Nová Ves – Humenné, Svidník – Vranov nad Topľou, Krompachy – 
Kalša. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Príde 14 557 bežcov, rekordér získa 22 000 € 
[05.10.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 6,7; Zdeněk Kovář] 

 
 

V Košiciach sa uskutoční 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru 
Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, ammm 
KOŠICE - Tešia sa na športový sviatok! V metropole východu sa počas víkendu uskutoční 96. ročník 

Medzinárodného maratónu mieru (MMM). Prihlásilo sa rekordných 14 557 účastníkov, ktorí si v nedeľu zmerajú 
sily na rôznych tratiach, no najmä v maratóne. Organizátori čakajú 60-tisícovú kulisu a bežci zabojujú o najvyššiu 
odmenu 22 000 eur (dokopy je v hre až 121 000 eur). Aby ju však získali, musia dosiahnuť nové rekordné časy. 
Favoriti pricestujú z Afriky a okrem Kene bude početne zastúpená aj Etiópia. Muži musia prekonať čas 2:07 
hodiny a ženy 2:23 hodiny. Na podujatí si zaspomínajú aj na prvého víťaza Karola Hallu, ktorý v roku 1924 
zabehol trasu z Turne nad Bodvou do Gajdových kúpeľov za vyše 3 hodiny. 



PROGRAM PODUJATIA 
9.00 hod. Expo MMM (Aupark), 10.00 Vodácky maratón, 10.30 Diamantový klub, 11.00 Autogramiáda 

(Aupark), 16.00 Chodí celá rodina, 17.00 Matadori a prváci (Aupark), 19.00 Zapálenie maratónskeho ohňa (Nám. 
Maratónu mieru) 8.40 hod. otvorenie MMM, 8.50 štart in line a handbike, 9.00 maratón, polmaratón, jun. štafeta 
a 4 x 1/4, 9.10 minimaratón U. S. Steel Family Run, 11.00 dobeh 11.30 ceremoniály, 15.00 ukončenie MMM 
Sobota:Nedeľa: 

UZÁVIERKY CIEST 
Od 8.00 do 15.30 uzatvoria ulice: Hlavná - Komenského - Kostolianska - areál Anička - tenisové kurty - 

Kostolianska - Vodárenská - Hlinkova - Národná trieda - Štefánikova - Protifašistických bojovníkov - Jantárová - 
Južná trieda (obrátka pri hoteli Centrum) - Južná trieda - Holubyho - Rastislavova Moyzesova - Čsl. armády - 
Festivalovo nám. - Watsonova Komenského - Hlavná 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY 
Smer Prešov - cez obchvat okolo Vyšného Opátskeho alebo od Jantárovej cez Staničné nám. a Svätoplukovu 

Smer Rožňava - cez Terasu a Festivalové nám. v jednom pruhu Watsonovej a s odbočkou na Hurbanovej Smer 
Kysak - cez Ťahanovce a Magnezitársku Smer Spišská Nová Ves - cez Hurbanovu a Čermeľ Smer Maďarsko - 

cez obchvat okolo Železníkov 
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 
Úplná uzávera uvedených úsekov bude od 8.00 do 8.30 hod. na Nám. osloboditeľov, Grešákovej, Timonovej 

a Pribinovej ulici, kde je priestor na rozcvičenie bežcov a zvýšený pohyb. Obmedzeni premávky končia o 15.30 
hod. 

Najlepší Slovák 
2:21:51 Jozef Urban Osobný rekord Kde zabehol najrýchlejšie Košice 
2:07:20 Hillary Kipsambu Keňa Osobný rekord Kde zabehol najrýchlejšie Amsterdam 
2:08:50 Shumet Akalnew Mengistu Osobný rekord Etiópia Kde zabehol najrýchlejšie Košice 
2:06:53 Samuel Kiplimo Kosgei Osobný rekord Kde zabehol najrýchlejšie Dubaj 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Őrizetbe vettek egy férfit, aki ellen európai elfogatóparancs volt érvényben 
[05.10.2019; bumm.sk; Régió; 14:32; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/regio/2019/10/05/orizetbe-vettek-egy-ferfit-aki-ellen-europai-elfogatoparancs-volt-
ervenyben 

 
 

Egy autós üldözést követően őrizetbe vett a rendőrség egy férfit Iglón, aki ellen európai elfogatóparancs volt 
érvényben. 

TASR-HÍR 
A rendőrség péntek este őrizetbe vett egy férfit Iglón (Spišská Nová Ves), aki ellen európai elfogatóparancs 

volt érvényben - tájékoztatta a TASR hírügynökséget Lenka Ivanová kassai kerületi rendőrségi szóvivő. 
A rendőrök a sofőrt a világítás miatt akarták megállítani, mivel az nem volt összhangban az előírásokkal. A 

férfi azonban nem reagált a felszólításra és gyorsított. A rendőrök követték az autót és megpróbálták megállítani. 
“A sofőr nem reagált a rendőri felszólításra, veszélyes és beláthatatlan ódon folytatta útját, majd végül a magas 
sebesség mellett nem tudta az úton tartani az autót, a fékezés következtében megcsúszott, és frontálisan egy 
oszlopnak ütközött” - közölték. A férfi gyalogosan távozott a helyszínről, de végül sikeresen elfogták és őrizetbe 
vették a rendőrök az egyik utcában. 

A szóvivő arról tájékoztatott hogy egy 37 éves helyi férfiről van szó, aki ellen a cseh bíróság által adtak ki 
európai elfogatóparancsot betöréses rablás miatt. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač 
[05.10.2019; aktuality.sk; Krimi; 12:53; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/729924/policia-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-
europsky-zatykac/ 

 
 

Ilustračná snímka 
Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk 
37-ročný vodič kládol pri zatýkaní odpor. Polícia musela použiť donucovacie prostriedky. 

https://www.bumm.sk/regio/2019/10/05/orizetbe-vettek-egy-ferfit-aki-ellen-europai-elfogatoparancs-volt-ervenyben
https://www.bumm.sk/regio/2019/10/05/orizetbe-vettek-egy-ferfit-aki-ellen-europai-elfogatoparancs-volt-ervenyben
https://www.aktuality.sk/clanok/729924/policia-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/
https://www.aktuality.sk/clanok/729924/policia-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/


Polícia po piatkovej večernej naháňačke v Spišskej Novej Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný 

európsky zatykač. Zadržaný skončil v cele policajného zaistenia, informovala TASR Lenka Ivanová, hovorkyňa 
Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach. 

Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 
znamenia nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a 
snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. 

„Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej až následne pri 
takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení 

dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika," povedala Ivanová s tým, že z miesta ušiel. 
Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Muža kladúceho 

aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala," spresnila. 
Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky 

príkaz na zatknutie - za zločin krádeže vlámaním. 
Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli 

ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. 
„Tam bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky podrobený aj toxikologickému vyšetreniu," uzatvára 

Ivanová. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Polícia na Spiši zadržala medzinárodne hľadaného muža 
[05.10.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 12:33; SPIŠ/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1978665 

 
 

Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 
znamenia nereagoval a zrýchlil. 

Zdieľať článok 
Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný 

európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v 
Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. 

Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 
znamenia nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a 
snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. 

„Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej až následne pri 
takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení 

dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika," povedala Ivanová s tým, že z miesta ušiel. 
Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Muža kladúceho 

aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala," spresnila. 
Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky 

príkaz na zatknutie, a to za zločin krádeže vlámaním. 
Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli 

ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. „Tam bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky 
podrobený aj toxikologickému vyšetreniu," dodala. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Foto: Na Juraja bol vydaný európsky zatykač, polícii nedokázal uniknúť a 

skončil v cele 
[05.10.2019; webnoviny.sk; Krimi správy; 12:32; Webnoviny.sk] 

 
https://www.webnoviny.sk/foto-na-juraja-bol-vydany-europsky-zatykac-policii-nedokazal-uniknut-a-
skoncil-v-cele/ 

 
 

Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže vlámaním. 
Foto: www.facebook.com 

http://www.tvnoviny.sk/a/1978665
https://www.webnoviny.sk/foto-na-juraja-bol-vydany-europsky-zatykac-policii-nedokazal-uniknut-a-skoncil-v-cele/
https://www.webnoviny.sk/foto-na-juraja-bol-vydany-europsky-zatykac-policii-nedokazal-uniknut-a-skoncil-v-cele/


Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže vlámaním. 
Policajtom unikal 
Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, spišskonovoveské pohotovostné 

motorizované jednotky vo štvrtok večer spozorovali vozidlo značky BMW, ktorého osvetlenie nebolo v súlade s 
predpismi. 

Vydali zatykač na lídra srbskej menšiny, je podozrivý v prípade vraždy kosovského politika „Policajti na 
zastavenie vozidla použili výstražné svetelné a zvukové zariadenie a znamenie STOP, vodič však nereagoval, 
naopak, zrýchlil a v spišskonovoveských uliciach policajtom unikal. Policajné hliadky prenasledovali unikajúce 
vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a 
riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri tzv. Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo 

vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ 
uviedla hovorkyňa. 

Skončil v cele 
Vodiča, ktorý však z miesta ušiel, sa hliadke nakoniec podarilo zadržať. Následne na policajnom oddelení 

zistili jeho totožnosť. 
Keďže sa muž sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajnými hliadkami, 

previezli ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. Tam bol zároveň podrobený aj toxikologickému 
vyšetreniu. Muža následne umiestnili do cely policajného zaistenia. 

Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže vlámaním. Foto: 
www.facebook.com 

Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže vlámaním. Foto: 
www.facebook.com 

Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže vlámaním. Foto: 
www.facebook.com 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Naháňačka ako z filmu: Policajti v Spišskej chytili medzinárodne hľadaného 

muža, FOTO 
[05.10.2019; dnes24.sk; Lucia Šútorová; 12:18; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/nahanacka-ako-z-filmu-policajti-v-spisskej-chytili-medzinarodne-hladaneho-muza-
foto-342922 

 
 

V spišskonovoveských uliciach sa strhla policajná naháňačka. To ešte polícia nevedela, že v 
prenasledovanom aute sedí medzinárodne hľadaná osoba. 

Policajná naháňačka sa odohrala v piatok 4. októbra krátko po 21.30 hodine. Informovala o tom krajská polícia 
v Košiciach na sociálnej sieti. 

Pohotovostná motorizovaná jednotka zo Spišskej Novej Vsi chcela zastaviť BMW kvôli osvetleniu, ktoré 

nebolo podľa polície v súlade s predpismi. 
„Policajti na zastavenie vozidla použili výstražné svetelné a zvukové zariadenie a znamenie „STOP“, vodič 

však nereagoval, naopak, zrýchlil a v spišskonovoveských uliciach policajtom unikal,“ opisuje udalosti krajská 
polícia. 

Hliadky podľa polície prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič 
však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej. 

„Následne pri tzv. Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri 

brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika. Vodič však z miesta ušiel,“ pokračuje 
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach. 

Ako dodáva polícia muž sa hliadkam snažil stratiť v uličkách, niekoľkokrát počas úteku spadol, avšak na 
Baníckej ulici mu už cestu skrížila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža, kladúceho aktívny 
odpor, za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala. 

„Následne bol muž prevezený na policajné oddelenie k ďalšej realizácii, kde policajti zistili totožnosť 
unikajúceho muža. Išlo o 37-ročného miestneho muža, ktorého policajti podrobili aj dychovej skúške na zistenie 
požitia alkoholu s negatívnym výsledkom,“ uvádza krajská polícia na sociálnej sieti. 

Dôvod úteku prenasledovaného muža bol polícii onedlho známy. „Ďalšími vykonávanými procesnými úkonmi 
bolo zistené, že na Juraja je vydaný Európsky príkaz na zatknutie, ktorý vydal súd v Chomutove (Česká 
republika) za zločin krádeže vlámaním,“ dodáva krajská polícia. 

https://www.dnes24.sk/nahanacka-ako-z-filmu-policajti-v-spisskej-chytili-medzinarodne-hladaneho-muza-foto-342922
https://www.dnes24.sk/nahanacka-ako-z-filmu-policajti-v-spisskej-chytili-medzinarodne-hladaneho-muza-foto-342922


Muž sa podľa polície sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajnými 
hliadkami. Ošetrili ho v spišskonovoveskej nemocnici, kde bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky 
podrobený aj toxikologickému vyšetreniu. 

„Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uviedla na 
záver košická krajská polícia. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. AKČNÁ naháňačka na východe Slovenska: Medzinárodne hľadaný muž 

unikal pred zákonom! 
[05.10.2019; pluska.sk; Krimi; 12:06; vga] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/akcna-nahanacka-vychode-slovenska-medzinarodne-hladany-muz-unikal-
pred-zakonom 

 
 

Slovenským policajtom sa podarilo chytiť medzinárodne hľadaného muža. 
dnes 12:06 
Všetko sa to začalo včera krátko po 21:30 keď spišskoslovenskí policajti spozorovali vozidlo zn. BMW. 

Osvetlenie vozidla nebolo v súlade s predpismi. Podľa informácií na facebooku polície, muži zákona sa vodiča 
snažili zastaviť zvukovými a výstražnými svetelnými znameniami. Vodič nereagoval a zrýchlil. 

"Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič 
však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri tzv. 
Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a 

prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika. Vodič však z miesta ušiel," informujú policajti. 
Následne sa im muž snažil utiecť v uličkách a párkrát spadol. Na Baníckej ulici mu už cestu skrížila hliadka 

pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža, kladúceho aktívny odpor, za pomoci donucovacích 
prostriedkov zadržala. 

“Muž prevezený na policajné oddelenie k ďalšej realizácii, kde policajti zistili totožnosť unikajúceho muža. Išlo 
o 37-ročného miestneho muža, ktorého policajti podrobili aj dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu s 
negatívnym výsledkom,”uvádza polícia.Na zadržaného Juraja je vydaný Európsky príkaz na ktorý vydal súd v 
Chomutove (Česká republika) za zločin krádeže vlámaním. 

Keďže sa muž sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajnými hliadkami, 
bol prevezený do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie, kde bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej 
látky bol podrobený aj toxikologickému vyšetreniu. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol muž umiestnený 
do cely policajného zaistenia. 

Autor:vga 
[Späť na obsah] 

 
 

17. V Košiciach sa uskutoční 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru: 

Príde 14 557 bežcov, rekordér získa 22 000 E 
[05.10.2019; cas.sk; Čas.sk; 00:05; Zdeněk Kovář;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/893022/v-kosiciach-sa-uskutocni-96-rocnik-medzinarodneho-maratonu-mieru-
pride-14-557-bezcov-rekorder-ziska-22-000/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Tešia sa na športový sviatok! V metropole východu sa počas víkendu uskutoční 96. ročník Medzinárodného 

maratónu mieru (MMM). 
Prihlásilo sa rekordných 14 557 účastníkov, ktorí si v nedeľu zmerajú sily na rôznych tratiach, no najmä v 

maratóne. Organizátori čakajú 60-tisícovú kulisu a bežci zabojujú o najvyššiu odmenu 22 000 eur (dokopy je v hre 
až 121 000 eur). Fotogaléria 

7 
fotiek v galérii 
Aby ju však získali, musia dosiahnuť nové rekordné časy. Favoriti pricestujú z Afriky a okrem Kene bude 

početne zastúpená aj Etiópia. Muži musia prekonať čas 2:07 hodiny a ženy 2:23 hodiny. Na podujatí si 
zaspomínajú aj na prvého víťaza Karola Hallu, ktorý v roku 1924 zabehol trasu z Turne nad Bodvou do 
Gajdových kúpeľov za vyše 3 hodiny. 

Uzávierky ciest - od 8.00 do 15.30 uzatvoria ulice: 
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Hlavná - Komenského - Kostolianska - areál Anička - tenisové kurty - Kostolianska - Vodárenská - Hlinkova - 
Národná trieda - Štefánikova - Protifašistických bojovníkov - Jantárová - Južná trieda (obrátka pri hoteli Centrum) 
- Južná trieda - Holubyho - Rastislavova - Moyzesova - Čsl. armády - Festivalovo nám. - Watsonova - 
Komenského - Hlavná 

Otvoriť galériu 
Obchádzkové trasy 
Smer Prešov - cez obchvat okolo Vyšného Opátskeho alebo od Jantárovej cez Staničné nám. a Svätoplukovu 
Smer Rožňava - cez Terasu a Festivalové nám. v jednom pruhu Watsonovej a s odbočkou na Hurbanovej 
Smer Kysak - cez Ťahanovce a Magnezitársku 
Smer Spišská Nová Ves - cez Hurbanovu a Čermeľ 

Smer Maďarsko - cez obchvat okolo Železníkov alebo Nad jazerom 
Dopravné obmedzenia 
Úplná uzávera uvedených úsekov bude od 8.00 do 8.30 hod. na Nám. osloboditeľov, Grešákovej, Timonovej a 

Pribinovej ulici, kde je priestor na rozcvičenie bežcov a zvýšený pohyb. Obmedzeni premávky končia o 15.30 hod. 
Otvoriť galériu 
Program podujatia 
Sobota: 
- 9.00 hod. Expo MMM (Aupark), 10.00 Vodácky maratón, 10.30 Diamantový klub, 11.00 Autogramiáda 

(Aupark), 16.00 Chodí celá rodina, 17.00 Matadori a prváci (Aupark), 19.00 Zapálenie maratónskeho ohňa (Nám. 
Maratónu mieru) 

Nedeľa: 
- 8.40 hod. otvorenie MMM, 8.50 štart inline a handbike, 9.00 maratón, polmaratón, jun. štafeta a 4 x 1/4, 

9.10 minimaratón U. S. Steel Family Run, 11.00 dobeh 11.30 ceremoniály, 15.00 ukončenie MMM 
Favoriti 
Najlepší Slovák - Jozef Urban Otvoriť galériu 
- osobný rekord - 2:21:51 
- kde zabehol najrýchlejšie - Košice 
Hillary Kipsambu - Keňa Otvoriť galériu 
- osobný rekord - 2:07:20 
- kde zabehol najrýchlejšie - Amsterdam 
Shumet Akalnew Mengistu - Etiópia Otvoriť galériu 
- osobný rekord - 2:08:50 
- kde zabehol najrýchlejšie - Košice 
Samuel Kiplimo Kosgei - Keňa Otvoriť galériu 
- osobný rekord - 2:06:53 
- kde zabehol najrýchlejšie - Dubaj 
Foto: 
1924 - Prvý beh, čas: 3:01:35. Prvý košický maratón sa bežal 28. októbra 1924, vyhral ho Karol Halla z KAC 

Košice. Zdroj: ammm 
Zdroj: Infografika Nového Času 
Zdroj: Infografika Nového Času 
Jozef Urban (vpravo) Zdroj: Zdeněk Kovář 
Hillary Kipsambu Zdroj: Zdeněk Kovář 
Shumet Akalnew Mengistu (vpravo) Zdroj: Zdeněk Kovář 
Samuel Kiplimo Kosgei Zdroj: Zdeněk Kovář 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač 
[05.10.2019; pravda.sk; Regióny; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/528229-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-
europsky-zatykac/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

N muža vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie za zločin krádeže vlámaním. Autor: 
Polícia SR - Košický kraj/Facebook 

Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný 

európsky zatykač. Ako o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v 
Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. 

Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 
znamenia nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a 
snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/528229-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/528229-po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej až následne pri 
takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení 

dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika, povedala Ivanová s tým, že z miesta ušiel. 
Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Muža kladúceho 

aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala, spresnila. 
Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky 

príkaz na zatknutie, a to za zločin krádeže vlámaním. 
Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli 

ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. Tam bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky 
podrobený aj toxikologickému vyšetreniu, dodala. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Maratóncov potrápi silný vietor, na horách môže fúkať vyše sto km za 

hodinu 
[05.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22229451/maratoncov-potrapi-silny-vietor-na-horach-moze-fukat-vyse-sto-km-za-
hodinu.html 

 
 

Na nedeľu vydali meteorológovia výstrahy. 
Sneh na Popradskom plese - 5. 10. 2019 
(5 fotografií) 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Studený front, ktorý priniesol na víkend mimoriadne daždivé a chladné počasie, 

bude ovplyvňovať počasie aj v nedeľu. 
V sobotu ráno a počas dňa už v tatranskej oblasti výdatne snežilo, pričom snehová pokrievka vo vyšších 

polohách išla miestami do desiatok centimetrov. 
Zrážok by malo byť v nedeľu podstatne menej, od rána budú ustávať, ale rozfúka sa silný vietor. 
V nedeľu bude silný vietor 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti na nedeľu výstrahu 1. stupňa pred 

vetrom. 
Od polnoci až do popoludnia môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h. 
Výstraha platí pre okresy Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica, Rožňava, Košice, Košice-

okolie, Prešov, Sabinov, Trebišov, Michalovce a Sobrance. 
Ešte silnejší vietor bude fúkať najmä v noci a ráno na horách, tu má dosiahnuť rýchlosť 70 - 85 km/h, v 

nárazoch až do 110 km/h. 
Výstraha platí do 9. hodiny ráno 
Príde mrazivá vlna 
Za frontom sa už v nedeľu rozšíri do našej oblasti studený arktický vzduch, ktorý prinesie na toto ročné 

obdobie veľmi chladné počasie. 
Cez deň budú tepelné maximá pod desiatimi stupňami Celzia, v noci sa na celom území vyskytnú mrazy, a to 

nielen prízemné. 
Meteorológovia predpovedajú, že vrchol chladnej vlny bude v noci z pondelka na utorok a v utorok ráno. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Medzinárodne hľadaný muž je po nočnej naháňačke v cele 
[05.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Michal Lendel] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22229349/medzinarodne-hladany-muz-skoncil-po-nocnej-nahanacke-v-
cele.html 

 
 

Unikajúce BMW zastavil až stĺpik v centre Spišskej Novej Vsi. 

Nočná naháňačka s políciou 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok večer chcela hliadka polície zastaviť čierne BMW pre porušenie dopravných 

predpisov. 
Vodič však na výstražné svetelné a zvukové zariadenie nezastal, naopak, zrýchlil a snažil sa policajtom 

uniknúť v spišskonovoveských uliciach. 

https://korzar.sme.sk/c/22229451/maratoncov-potrapi-silny-vietor-na-horach-moze-fukat-vyse-sto-km-za-hodinu.html
https://korzar.sme.sk/c/22229451/maratoncov-potrapi-silny-vietor-na-horach-moze-fukat-vyse-sto-km-za-hodinu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22229349/medzinarodne-hladany-muz-skoncil-po-nocnej-nahanacke-v-cele.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22229349/medzinarodne-hladany-muz-skoncil-po-nocnej-nahanacke-v-cele.html


Zastavil ho až stĺpik 
„Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič 

však na výzvy polície nereagoval. Bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri Levočskej 
bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou 

časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ uvádza polícia na svojom Facebooku. 
Podľa ďalšieho opisu situácie mal vodič z miesta nehody ujsť. 
„Policajným hliadkam sa snažil stratiť v uličkách, niekoľkokrát počas úteku spadol, avšak na Baníckej ulici mu 

už cestu skrížila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža, kladúceho aktívny odpor, za pomoci 
donucovacích prostriedkov zadržala,“ dopĺňa vyjadrenie polície. 

Na muža je vydaný európsky zatykač 
Po prevoze na policajné oddelenie zistili príslušníci totožnosť unikajúceho muža. 
„Išlo o 37-ročného miestneho muža, ktorého policajti podrobili aj dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu 

s negatívnym výsledkom. Ďalšími vykonávanými procesnými úkonmi bolo zistené, že na Juraja je vydaný 
Európsky príkaz na zatknutie, ktorý vydal súd v Chomutove v Českej republike za zločin krádeže vlámaním.“ 

Muž sa sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si mal podľa polície spôsobiť pádom počas úteku pred policajnými 
hliadkami, preto ho previezli do nemocnice na ošetrenie. 

Tu ho zároveň podrobili toxikologickému vyšetreniu. 
„Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia,“ dodala polícia 

na sociálnej sieti. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Divokú jazdu v centre Spišskej Novej Vsi ukončil náraz do stĺpika. Ani útek 

po vlastných sa šoférovi nevydaril 
[05.10.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/475276-divoku-jazdu-v-centre-spisskej-novej-vsi-ukoncil-naraz-do-st-pika-
ani-utek-po-vlastnych-sa-soferovi-nevydaril 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Nočnú naháňačku v Spišskej Novej Vsi ukončil náraz do železného stĺpika. Aj 

napriek tomu , že sa muž následne dal na útek, ho policajti zadržali. V krvi podľa dychovej skúšky alkohol nemal. 
V nočných hodinách unikal 37-ročný Juraj pred policajtmi v Spišskej Novej Vsi. Pôvodne ho hliadka mala v 

úmysle zastaviť, pretože mu nesvietilo EVČ, avšak vodič sa dal na útek, neskôr ale podľa informácií od polície 
zistili, že na muža bol vydaný Európsky zatýkací rozkaz. 

Po divokej jazde, pri centre mesta nabúral do železného stĺpika. Potom muž začal utekať cez námestie, 
policajti sa pustili za ním. Po približne 600 metroch muža na úteku zadržali, pričom museli použiť donucovacie 
prostriedky. "Policajti na zastavenie vozidla použili výstražné svetelné a zvukové zariadenie a znamenie STOP, 
vodič však nereagoval, naopak, zrýchlil a v spišskonovoveských uliciach policajtom unikal. Policajné hliadky 
prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič však na výzvy polície 
nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri tzv. Levočskej bráne v Spišskej 
Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla 

narazil do kovového stĺpika," uviedla policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 
Ak by vodiča nezastavil železný stĺpik, pravdepodobne by vyletel s autom na námestie plne ľudí. Dychová 

skúška bola u vodiča negatívna, či mal v sebe iné omamné látky, zistí až toxikologický rozbor. 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Medzinárodne hľadaný Juraj unikal Interpolu. Po divokej nočnej jazde a 

šprinte po námestí ho chytili policajti 
[05.10.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/AR] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/475276-medzinarodne-hladany-juraj-unikal-interpolu-po-divokej-nocnej-jazde-
a-sprinte-po-namesti-ho-chytili-policajti 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Medzinárodne hľadaný Juraj zo spišskonovoveskej osady unikal Interpolu. V noci to 

skúsil aj pred policajtmi, to sa mu už nepodarilo. PMJ-čkárov upútala neosvetlená značka na jeho aute a začala 
sa divoká naháňačka ulicami mesta. 

https://www.noviny.sk/krimi/475276-divoku-jazdu-v-centre-spisskej-novej-vsi-ukoncil-naraz-do-st-pika-ani-utek-po-vlastnych-sa-soferovi-nevydaril
https://www.noviny.sk/krimi/475276-divoku-jazdu-v-centre-spisskej-novej-vsi-ukoncil-naraz-do-st-pika-ani-utek-po-vlastnych-sa-soferovi-nevydaril
https://www.noviny.sk/krimi/475276-medzinarodne-hladany-juraj-unikal-interpolu-po-divokej-nocnej-jazde-a-sprinte-po-namesti-ho-chytili-policajti
https://www.noviny.sk/krimi/475276-medzinarodne-hladany-juraj-unikal-interpolu-po-divokej-nocnej-jazde-a-sprinte-po-namesti-ho-chytili-policajti


Čierne BMW zastavovala hliadka na ulici Odborárov. Keď 37-ročný Juraj zbadal za svojím autom rozsvietené 
majáky PMJ-čkárov, absolútne nemal v úmysle zastaviť. “Policajti na zastavenie vozidla použili výstražné 
svetelné a zvukové zariadenie a znamenie „STOP“, vodič však nereagoval, naopak, zrýchlil a v 
spišskonovoveských uliciach policajtom unikal. Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho 
zablokovať služobnými vozidlami,” uviedla Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice. 

4 fotografie 
Divokú jazdu v centre Spišskej Novej Vsi ukončil náraz do stĺpika. Ani útek po vlastných sa šoférovi nevydaril 

Divoká naháňačka na autách skončila až v centre mesta. Vodič tam nabúral do železného stĺpika a začal 
utekať cez námestie. “Asi si myslel, že prejde, ale neprešiel. Vyskočil z auta a utekal smerom do centa. A policajti 
ho začali naháňať,” opísala situáciu svedkyňa naháňačky. 

Je šťastie, že sa s autom nedostal na plné námestie ľudí, ale zábrana ho zastavila. Hliadkam prenasledujúcim 
šprintujúcého Juraja pomáhali aj ľudia na námestí. Ukazovali im, kadiaľ uteká. Po približne 600 metroch behu sa 
jeho sloboda skončila. “Niekoľkokrát počas úteku spadol, avšak na Baníckej ulici mu už cestu skrížila hliadka 
pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža kladúceho aktívny odpor, za pomoci donucovacích 
prostriedkov zadržala,” vysvetlila Lenka Ivanová. 

Na jeho zaistení spolupracovalo viacero hliadok PMJ-čkárov aj obvoďákov. Juraj je pre policajtov známou 
firmou. Ako pre TV JOJ povedal jeho otec, špecializoval sa na vlámačky. Aj v aute bolo nájdené páčidlo. Po 
predvedení na obvodné oddelenie a lustrácii bol zrejmý dôvod pokusu o útek. “Ďalšími vykonávanými procesnými 
úkonmi bolo zistené, že na 37-ročného Juraja je vydaný Európsky príkaz na zatknutie, ktorý vydal súd v 
Chomutove za zločin krádeže vlámaním,” povedala hovorkyňa KR PZ Košice. 

Je šťastím, že svojou extrémne nebezpečnou jazdou ulicami mesta nikomu neublížil. Ako ukázala dychová 
skúška, opitý nebol. “Na zistenie požitia iných toxikologických látok bol podrobený vyšetreniu,” dodala Lenka 
Ivanová. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač 
[05.10.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac-
cl710851.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka 
Spišská Nová Ves 5. októbra (TASR) – Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej 

Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. 
Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 

znamenia nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a 
snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. „Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a 
riskantnou jazdou pokračoval ďalej až následne pri takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo 

vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ 
povedala Ivanová s tým, že z miesta ušiel. 

Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Muža kladúceho 
aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala,“ spresnila. 

Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky 
príkaz na zatknutie, a to za zločin krádeže vlámaním. 

Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli 
ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. „Tam bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky 
podrobený aj toxikologickému vyšetreniu,“ dodala. 

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

 
 

24. Európskemu zatykaču unikal, „PMJ-čkárom“ už však neunikol 
[05.10.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;MINV;Lenka Ivanová] 

 
https://www.info.sk/sprava/160913/europskemu-zatykacu-unikal-pmjckarom-uz-vsak-neunikol/ 
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Včera (4.10.) krátko po 21.30 hodine spozorovali počas výkonu služby spišskonovoveskí „PMJ-čkári“ vozidlo 
zn. BMW, osvetlenie ktorého nebolo v súlade s predpismi. 

Policajti na zastavenie vozidla použili výstražné svetelné a zvukové zariadenie a znamenie „STOP“, vodič 
však nereagoval, naopak, zrýchlil a v spišskonovoveských uliciach policajtom unikal. 

Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič však 
na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri tzv. Levočskej 
bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou 

časťou vozidla narazil do kovového stĺpika. Vodič však z miesta ušiel. 
Policajným hliadkam sa snažil stratiť v uličkách, niekoľkokrát počas úteku spadol, avšak na Baníckej ulici mu 

už cestu skrížila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky, ktorá muža, kladúceho aktívny odpor, za pomoci 
donucovacích prostriedkov zadržala. Následne bol muž prevezený na policajné oddelenie k ďalšej realizácii, kde 
policajti zistili totožnosť unikajúceho muža. Išlo o 47-ročného miestneho muža, ktorého policajti podrobili aj 
dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu s negatívnym výsledkom. 

Ďalšími vykonávanými procesnými úkonmi bolo zistené, že na 47-ročného Juraja je vydaný Európsky príkaz 
na zatknutie, ktorý vydal súd v Chomutove (Česká republika) za zločin krádeže vlámaním. 

Keďže sa muž sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajnými hliadkami, 
bol prevezený do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie, kde bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej 
látky bol podrobený aj toxikologickému vyšetreniu. 

Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bol muž umiestnený do cely policajného zaistenia. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, MINV, Lenka Ivanová 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Naháňačka ako z filmu: FOTO Policajti prenasledovali Juraja (37), po jeho 

zadržaní prišlo prekvapenie 
[05.10.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1829019/Nahanacka-ako-z-filmu–FOTO-Policajti-prenasledovali-Juraja–
37—po-jeho-zadrzani-prislo-prekvapenie 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia v Spišskej Novej Vsi zadržala 37-ročného Juraja, na ktorého bol vydaný 

Európsky zatýkací rozkaz. Príkaz na zatknutie vydal súd v Chomutove, Česká republika, za zločin krádeže 
vlámaním. 

Dramatické VIDEO zo zásahu Lovcov lebiek: Na bývalého agenta si posvietili z helikoptéry 
Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, spišskonovoveské pohotovostné motorizované 

jednotky vo štvrtok večer spozorovali vozidlo značky BMW, ktorého osvetlenie nebolo v súlade s predpismi. 
„Policajti na zastavenie vozidla použili výstražné svetelné a zvukové zariadenie a znamenie STOP, vodič však 

nereagoval, naopak, zrýchlil a v spišskonovoveských uliciach policajtom unikal. Policajné hliadky prenasledovali 
unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami, vodič však na výzvy polície nereagoval, 
bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval ďalej, až následne pri tzv. Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi 

nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do 
kovového stĺpika," uviedla hovorkyňa. Vodiča, ktorý však z miesta ušiel, sa hliadke nakoniec podarilo zadržať. 
Následne na policajnom oddelení zistili jeho totožnosť. 

Zdroj: Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach 
Zdroj: Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach 
Keďže sa muž sťažoval na bolesť v kolene, ktorú si spôsobil pádom počas úteku pred policajnými hliadkami, 

previezli ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. Tam bol zároveň podrobený aj toxikologickému 
vyšetreniu. Muža následne umiestnili do cely policajného zaistenia. 

Zdroj: Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach 
Zdroj: Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač 
[05.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktor/422468-clanok.html 

https://www.topky.sk/cl/100370/1829019/Nahanacka-ako-z-filmu--FOTO-Policajti-prenasledovali-Juraja--37---po-jeho-zadrzani-prislo-prekvapenie
https://www.topky.sk/cl/100370/1829019/Nahanacka-ako-z-filmu--FOTO-Policajti-prenasledovali-Juraja--37---po-jeho-zadrzani-prislo-prekvapenie
http://www.teraz.sk/regiony/po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktor/422468-clanok.html


 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP 
Išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie, 

a to za zločin krádeže vlámaním. 
Spišská Nová Ves 5. októbra (TASR) – Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej 

Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. 
Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné znamenia 
nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a snažili sa 
ho zablokovať služobnými vozidlami. „Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou 
pokračoval ďalej až následne pri takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti 

riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ povedala Ivanová 
s tým, že z miesta ušiel. Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. 
„Muža kladúceho aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala,“ spresnila. Podľa Ivanovej išlo o 
37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie, a to za 
zločin krádeže vlámaním. Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na 
bolesť v kolene, previezli ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. „Tam bol zároveň na zistenie požitia 
inej návykovej látky podrobený aj toxikologickému vyšetreniu,“ dodala. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Po naháňačke zadržali muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač 
[05.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktor/422468-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP 
Išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie, 

a to za zločin krádeže vlámaním. 
Spišská Nová Ves 5. októbra (TASR) – Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej 

Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského 

riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia. 
Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné znamenia 
nereagoval a zrýchlil. Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a snažili sa 
ho zablokovať služobnými vozidlami. „Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou 
pokračoval ďalej až následne pri takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti 

riadenie vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ povedala Ivanová 
s tým, že z miesta ušiel. Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. 
„Muža kladúceho aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala,“ spresnila. Podľa Ivanovej išlo o 
37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky príkaz na zatknutie, a to za 
zločin krádeže vlámaním. Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na 
bolesť v kolene, previezli ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. „Tam bol zároveň na zistenie požitia 
inej návykovej látky podrobený aj toxikologickému vyšetreniu,“ dodala. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Po naháňačke zadržala polícia muža, na ktorého bol vydaný európsky 

zatykač 
[05.10.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/nahanacke-zadrzala-policia-muza-ktoreho-bol-vydany-europsky-
zatykac/1908730 

 
 

Spišská Nová Ves 5. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:Polícia Slovenskej republiky Facebook) 
Polícia po piatkovej (4. 10.) večernej naháňačke v Spišskej Novej Vsi zadržala muža, na ktorého bol vydaný 

európsky zatykač. Ako o tom TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v 
Košiciach Lenka Ivanová, umiestnili ho do cely policajného zaistenia 

Na snímke polícia počas zásahu 

https://www.teraz.sk/regiony/po-nahanacke-zadrzali-muza-na-ktor/422468-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/nahanacke-zadrzala-policia-muza-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/1908730
https://www.hlavnespravy.sk/nahanacke-zadrzala-policia-muza-ktoreho-bol-vydany-europsky-zatykac/1908730


Policajti chceli vodiča zastaviť pre osvetlenie, ktoré nebolo v súlade s predpismi. Ten však na výstražné 
znamenia nereagoval a zrýchlil. 

Policajné hliadky auto unikajúce v spišskonovoveských uliciach prenasledovali a snažili sa ho zablokovať 
služobnými vozidlami. „Vodič však na výzvy polície nereagoval, bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval 
ďalej až následne pri takzvanej Levočskej bráne v Spišskej Novej Vsi nezvládol vo vysokej rýchlosti riadenie 

vozidla, pri brzdení dostal šmyk a prednou časťou vozidla narazil do kovového stĺpika,“ povedala Ivanová s tým, 
že z miesta ušiel. 

Na Baníckej ulici vodičovi skrížila cestu hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. „Muža kladúceho 
aktívny odpor za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala,“ spresnila. 

Podľa Ivanovej išlo o 37-ročného miestneho muža, na ktorého vydal súd v českom Chomutove európsky 
príkaz na zatknutie, a to za zločin krádeže vlámaním. 

Požitie alkoholu u neho policajti nezistili. Keďže sa po páde počas úteku sťažoval na bolesť v kolene, previezli 
ho do spišskonovoveskej nemocnice na ošetrenie. „Tam bol zároveň na zistenie požitia inej návykovej látky 
podrobený aj toxikologickému vyšetreniu,“ dodala. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (5. október): Najlepší svetový futbal, NHL aj 

KHL 
[05.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/415655/sportove-udalosti-dna-5-oktober 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - FORTUNA LIGA: 
11. kolo: 
16:30 FC Spartak Trnava - FC DAC 1904 Dunajská Streda / ONLINE >> 
17:00 FK Pohronie - MFK Zemplín Michalovce / ONLINE >> 
17:00 FC Nitra - FK Senica / ONLINE >> 
17:00 MŠK Žilina - ŠKF Sereď / ONLINE >> 
FUTBAL - SLOVENSKÁ II. LIGA: 
12. kolo: 
15:00 FC Košice - MŠK Púchov 
15:00 ŠK Slovan Bratislava B - MFK Ružomberok B 
15:00 FK Poprad - MŠK Žilina B 
15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - Slavoj Trebišov 
15:00 KFC Komárno - FC Petržalka 
15:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC Dubnica nad Váhom 
19:00 MFK Skalica - Partizán Bardejov 
FUTBAL - ANGLICKÁ PREMIER LEAGUE: 
8. kolo: 
13:30 Brighton - Tottenham Hotspur 
16:00 Norwich City - Aston Villa 
16:00 Watford - Sheffield United 
16:00 Burnley - Everton 
16:00 Liverpool FC - Leicester City / ONLINE >> 
18:30 West Ham - Crystal Palace 
FUTBAL - ŠPANIELSKA LA LIGA: 
8. kolo: 
13:00 CD Leganés - Levante 
16:00 Real Madrid - Granada / ONLINE >> 
18:30 Valencia - Alavés 
21:00 Osasuna - Villarreal 
FUTBAL - TALIANSKA SERIE A: 
7. kolo: 
15:00 Spal - Parma 
18:00 Hellas Verona - Sampdoria Janov 
20:45 FC Janov - AC Miláno 
FUTBAL - NEMECKÁ BUNDESLIGA: 
7. kolo: 
15:30 Paderborn - Mainz 
15:30 Bayer Leverkusen - RB Lipsko 
15:30 SC Frieburg - Borussia Dortmund 

https://sport.aktuality.sk/c/415655/sportove-udalosti-dna-5-oktober


15:30 Bayern Mníchov - Hoffenheim 
18:30 Schalke 04 - 1. FC Kolín 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
9. kolo: 
17:30 Paríž Saint Germain - Angers 
20:00 Stade Brest - FC Metz 
20:00 Nantes - OGC Nice 
20:00 HSC Montpellier - AS Monaco 
20:00 Toulouse FC - Girondins Bordeaux 
20:00 Dijon FCO - Racing Štrasburg 
FUTBAL - ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
12. kolo: 
16.30 FK Příbram - Sigma Olomouc 
16.30 SFC Opava - FK Teplice 
16.30 FC Baník Ostrava - FC Fastav Zlín 
19.00 AC Sparta Praha - MFK Karviná 
FUTBAL - POĽSKÁ EKSTRAKLASA: 
11. kolo: 
15:00 Pogon Štetín - Rakow Czestochowa 
17:30 Lech Poznaň - Wisla Krakov 
20:00 Lechia Gdaňsk - Zaglebie Lubin 
HOKEJ - NHL: 
Sobota: 
01:00 New York Islanders - Washington Capitals 
01:00 Columbus Blue Jackets - Toronto Maple Leafs 
01:00 New Jersey Devils - Winnipeg Jets 
04:30 San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 
Nedeľa: 
01:00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils 
01:00 Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 
01:00 Ottawa Senators - New York Rangers 
01:00 Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 
01:00 Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 
01:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes 
02:00 Nashville Predators - Detroit Red Wings 
02:00 St. Louis Blues - Dallas Stars 
03:00 Arizona Coyotes - Boston Bruins 
03:00 Colorado Avalanche - Minnesota Wild 
04:00 Anaheim Ducks - San Jose Sharks 
04:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks 
04:00 Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 
23:00 Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 
HOKEJ - KHL: 
09:00 Admiral Vladivostok - Červená hviezda Kchun-lun 
12:30 Sibir Novosibirsk - Neftechimik Nižnekamsk 
14:00 Avtomobilist Jekaterinburg - Dinamo Moskva 
14:00 Metallurg Magnitogorsk - Torpedo Nižnij Novgorod 
16:00 CSKA Moskva - Dinamo Riga 
16:30 SKA Petrohrad - Traktor Čeľjabinsk 
16:30 Viťaz Podoľsk - Spartak Moskva 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
7. kolo: 
15:00 Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 
BASKETBAL - EWBL: 
1. turnaj: 
14.30 BC Nika - Piešťanské Čajky 
BASKETBAL - SBL: 
1. kolo: 
18:00 BKM Lučenec - MBK Rieker Com-Therm Komárno 
18:00 Inter Bratislava - Iskra Svit 
19:00 BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

BASKETBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
2. kolo: 
18:00 Young Angels Košice - MBK Ružomberok 
17:30 Dubček Bratislava - ŠBK Šamorín 
HÁDZANÁ - SEHA LIGA: 
A-skupina: 



13:00 Beijing Sports University - Tatran Prešov 
HÁDZANÁ - SLOVNAFT HANDBALL EXTRALIGA: 
6. kolo: 
18:00 Košice Crown - HK Agro Topoľčany 
HÁDZANÁ - MOL LIGA ŽIEN: 
5. kolo: 
17:30 Zora Olomouc - DHC Slavia Praha 
17:30 Iuventa Michalovce - HK Sokol Bánovce nad Bebravou 
18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - Sokol Poruba 
18:00 HC Sporta Hlohovec - Sokol Písek 
VOLEJBAL - EXTRALIGA MUŽOV: 
2. kolo: 
18:00 VK Spartak UJS Komárno - ŠŠ volejbal Trenčín 
18:00 VKP Bystrina SPU Nitra - VK Mirad PU Prešov 
18:00 MVK Zvolen - VK KDS Šport Košice 
VOLEJBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
2. kolo: 
17:00 Volley project UKF Nitra - VK Slávia EU Bratislava 
18:00 VK Brusno - Strabag VC Bilíkova Pezinok 
18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - Hit UCM Trnava 
RAGBY - MAJSTROVSTVÁ SVETA: 
A-skupina: 
12:30 Japonsko - Samoa 
C-skupina: 
10:00 Anglicko - Argentína 
D-skupina: 
07:15 Austrália - Uruguaj 

[Späť na obsah] 

 
 

30. 9.kolo SHL ligy: Capitals našli prvého premožiteľa, na Považí sa plocha 

zmenila na boxerský ring 
[04.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 22:07; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-shl-ligy-capitals-nasli-prveho-premozitela-na-povazi-sa-
plocha-zmenila-na-boxersky-ring/94673 

 
 

Hokejová SHL liga mala v piatok na programe zápasy 9.kola. 
SHL liga 2019/20 - 9.kolo - 4.10.2019 
SKALICA - BRATISLAVA 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
Góly: 13. Okoličány (Štumpf, Šmída), 23. Štumpf (Okoličány, Škápik), 53. Štumpf (Okoličány, Škápik) – 53. 

Surovka (Buc, R. Varga), 58. Selleck (Slovák, T. Varga), Rozhodovali: Lesay – Ševčík, Rehák, Vylúčení: 5:5, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 1:0, Strely: 28:50, 869 divákov. 

Skalica: Ovečka - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Moritz, Hílek - Okoličány, Šmída, Štumpf - 
Trenčan, Nemec, A. Kotzman - Trnka, Pulščák, Dvonč - Koziot, Derkin, Melicher. 

Tréner: Michal Ružička. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Hudec, Bača, Jankovič, Lukáčik, Juriga, Lopejský, Bodnár - T. Varga, Slovák, 

Selleck - R. Varga, Buc, Holovič - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Vašaš, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Peter Oremus. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - LEVICE 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) 

Góly: 15. L. Novák (Kövér, Michalčin), 44. L. Novák (Kövér, Vartovník) - 10. Rácz, 21. Kohút (P. König, 
Vorobyev), 26. Mihálik (Svitana, D. König), 35. D. König (M. Novák, Svitana), 37. Klenko (Svitana), 45. D. König 
(Svitana, M. Novák), Rozhodovali: Peterka - Znak, Ďurina, Vylúčení: 14:10, navyše Lukáš Novák (Sp.Nová Ves) 
10 minút nešportové správanie, Alvo (Sp.Nová Ves) 5+10+20+DKZ za hrubosť, Michal Novák (Levice) 
5+10+20+DKZ za hrubosť, Presilovky: 2:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 30:32, 698 divákov. 

Spišská Nová Ves: Nagy (41. Šimo) - Michalčin, Semaňák, Knižka, Vantroba, Štefánik, Chovanec, Alvo, 

Slivka - L. Novák, Vartovník, Kövér - Findura, Koky, Ondov - Havrila, Halász, Krajňák - R. Štrauch, T. Ludányi, 
Bača. 

Tréner: Richard Rapáč. 
Levice: Pavličko - Rácz, Kohút, Romaňák, M. Novák, Šturdík, P. König, Kudrna, Matejovie - Tužinský, Mihálik, 

Vorobyev - D. König, Klenko, Svitana - Adámik, Mrázik, Gubo - Bujanov, Kosorín, Moravský. 
Tréner: Pavel Takáč. 
DUBNICA - MARTIN 5:4pp (1:1, 3:1, 0:2 - 1:0) 
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Góly: 9. Kokavec (Kristín), 27. Kristín (Bagin), 35. Nemček (Jakúbek, Klimenta), 37. Ďuriš (Kristín, Kokavec), 
62. Ďuriš (Jakúbek) – 11. Murček (Matejka, Poliaček), 25. Babka (Melcher), 44. Poliaček (Matejka, Brezniak), 51. 
Murček (Oravec, Rusina), Rozhodovali: Valachovič – Hanko, Knižka, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 2:2, Oslabenia: 
0:0, Strely: 36:40, 720 divákov. 

Dubnica: Lakosil - Bagin, Švec, Košecký, Chatrnúch, Fančovič, Jarábek, Dúžek, Trška - Kristín, Hegyi, 
Kokavec - Kanaet, Hudák, Jakúbek - Mikolášek, Ďuriš, Jakubík - Klimenta, Nemček, A. Valo. 

Tréner: Jozef Zavadil. 
Martin: Bernát - Matejka, Themár, Ligas, Šimon, Rusina, Oravec - Poliaček, Murček, Brezniak - Nauš, Barto, 

Rudzan - Zeliska, Langhammer, Melcher - Videlka, Babka, Paulíny. 
Tréner: Róbert Spišák. 
TOPOĽČANY - ŽILINA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Góly: 5. Uhnák (Podstavek, Olejník), 21. Kluka (Koyš), 25. Koyš (Hřebíček, Tomčák), 55. Slávik (Bystričan), 

Rozhodovali: Moller – Crman, Maškulka, Vylúčení: 5:10, navyše Leško (Žilina) 2+10+10 za nešportové správanie, 
Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 40:35, 1152 divákov. 

Topoľčany: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Bystričan, Hrudík, Španko, Kubek - Slávik, Lantoš, 
Podstavek - Koyš, Tomčák, Kluka - Gergel, Laššo, Pekarčík - Olejník, Uhnák, Špankovič. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Žilina: Lackovič - Surán, Dubeň, Leško, Coma, Pišoja, Patlevič, Housa - Síkela, Minárik, Chlepčok - Rehák, 

Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - Junas, Valášek, Pjaták. 
Tréner: Stanislav Škorvánek. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - TRNAVA 3:2pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) 
Góly: 8. Dmitriev (Zlocha, Šefčík), 22. Niník (Rufati, Drevenák), 65. Nahálka (Cíger, Dmitriev) – 49. Bobál 

(Ševčík), 55. Marguš (Jakab), Rozhodovali: Smerek – Vall, Wolf, Vylúčení: 19:17, navyše Dmitriev (P.Bystrica) 10 
minút nešportové správanie, Švantner (P.Bystrica) 2+2 za hrubosť + 10 minút nešportové správanie, Nahálka 
(P.Bystrica) 2+2 za podrazenie a hrubosť, Zlocha (P.Bystrica) 5+DKZ za hrubosť, Drevenák (P.Bystrica) 5+DKZ 
za hrubosť, Burian (Trnava) 2+2 za hrubosť, Ševčík (Trnava) 2+2 za nečakané napadnutie + hrubosť, Beták 
(Trnava) 2 minúty za faul lakťom + 5+DKZ za hrubosť, Kamenický (Trnava) 5+DKZ za hrubosť, Presilovky: 0:0, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 55:33, 232 divákov. 

Považská Bystrica: Klinčúch - Šefčík, Nahálka, Božík, Niník, Knudsen, Augustín, Saboš, Cikancev - Dmitriev, 
Zlocha, Cíger - Ligas, Rufati, Drevenák - Mokrohajský, Turan, Švantner - Krieger, Németh, Hús. 

Tréner: Juraj Firit. 
Trnava: Ivanovič - Klein, Schmidt, Jakab, Mrázik, Burian, Lindeman - Mrava, Ševčík, Jurák - Kamenický, 

Beták, Bobál - Hrbáčik, Klučiar - Litavec, Lavrenov, Marguš. 
Tréner: Štefan Mega. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. 9.kolo SHL ligy: Capitals prvýkrát bodovo naprázdno, na Považí sa plocha 

zmenila na boxerský ring 
[04.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 22:07; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-shl-ligy-capitals-nasli-prveho-premozitela-v-riadnom-case-na-
povazi-sa-plocha-zmenila-na-boxersky-ring/94673 

 
 

Hokejová SHL liga mala v piatok na programe zápasy 9.kola. 
SHL liga 2019/20 - 9.kolo - 4.10.2019 
SKALICA - BRATISLAVA 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
Góly: 13. Okoličány (Štumpf, Šmída), 23. Štumpf (Okoličány, Škápik), 53. Štumpf (Okoličány, Škápik) – 53. 

Surovka (Buc, R. Varga), 58. Selleck (Slovák, T. Varga), Rozhodovali: Lesay – Ševčík, Rehák, Vylúčení: 5:5, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 1:0, Strely: 28:50, 869 divákov. 

Skalica: Ovečka - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Moritz, Hílek - Okoličány, Šmída, Štumpf - 
Trenčan, Nemec, A. Kotzman - Trnka, Pulščák, Dvonč - Koziot, Derkin, Melicher. 

Tréner: Michal Ružička. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Hudec, Bača, Jankovič, Lukáčik, Juriga, Lopejský, Bodnár - T. Varga, Slovák, 

Selleck - R. Varga, Buc, Holovič - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Vašaš, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Peter Oremus. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - LEVICE 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) 

Góly: 15. L. Novák (Kövér, Michalčin), 44. L. Novák (Kövér, Vartovník) - 10. Rácz, 21. Kohút (P. König, 
Vorobyev), 26. Mihálik (Svitana, D. König), 35. D. König (M. Novák, Svitana), 37. Klenko (Svitana), 45. D. König 
(Svitana, M. Novák), Rozhodovali: Peterka - Znak, Ďurina, Vylúčení: 14:10, navyše Lukáš Novák (Sp.Nová Ves) 
10 minút nešportové správanie, Alvo (Sp.Nová Ves) 5+10+20+DKZ za hrubosť, Michal Novák (Levice) 
5+10+20+DKZ za hrubosť, Presilovky: 2:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 30:32, 698 divákov. 
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Spišská Nová Ves: Nagy (41. Šimo) - Michalčin, Semaňák, Knižka, Vantroba, Štefánik, Chovanec, Alvo, 

Slivka - L. Novák, Vartovník, Kövér - Findura, Koky, Ondov - Havrila, Halász, Krajňák - R. Štrauch, T. Ludányi, 
Bača. 

Tréner: Richard Rapáč. 
Levice: Pavličko - Rácz, Kohút, Romaňák, M. Novák, Šturdík, P. König, Kudrna, Matejovie - Tužinský, Mihálik, 

Vorobyev - D. König, Klenko, Svitana - Adámik, Mrázik, Gubo - Bujanov, Kosorín, Moravský. 
Tréner: Pavel Takáč. 
DUBNICA - MARTIN 5:4pp (1:1, 3:1, 0:2 - 1:0) 
Góly: 9. Kokavec (Kristín), 27. Kristín (Bagin), 35. Nemček (Jakúbek, Klimenta), 37. Ďuriš (Kristín, Kokavec), 

62. Ďuriš (Jakúbek) – 11. Murček (Matejka, Poliaček), 25. Babka (Melcher), 44. Poliaček (Matejka, Brezniak), 51. 
Murček (Oravec, Rusina), Rozhodovali: Valachovič – Hanko, Knižka, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 2:2, Oslabenia: 
0:0, Strely: 36:40, 720 divákov. 

Dubnica: Lakosil - Bagin, Švec, Košecký, Chatrnúch, Fančovič, Jarábek, Dúžek, Trška - Kristín, Hegyi, 
Kokavec - Kanaet, Hudák, Jakúbek - Mikolášek, Ďuriš, Jakubík - Klimenta, Nemček, A. Valo. 

Tréner: Jozef Zavadil. 
Martin: Bernát - Matejka, Themár, Ligas, Šimon, Rusina, Oravec - Poliaček, Murček, Brezniak - Nauš, Barto, 

Rudzan - Zeliska, Langhammer, Melcher - Videlka, Babka, Paulíny. 
Tréner: Róbert Spišák. 
TOPOĽČANY - ŽILINA 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Góly: 5. Uhnák (Podstavek, Olejník), 21. Kluka (Koyš), 25. Koyš (Hřebíček, Tomčák), 55. Slávik (Bystričan), 

Rozhodovali: Moller – Crman, Maškulka, Vylúčení: 5:10, navyše Leško (Žilina) 2+10+10 za nešportové správanie, 
Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 40:35, 1152 divákov. 

Topoľčany: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Bystričan, Hrudík, Španko, Kubek - Slávik, Lantoš, 
Podstavek - Koyš, Tomčák, Kluka - Gergel, Laššo, Pekarčík - Olejník, Uhnák, Špankovič. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Žilina: Lackovič - Surán, Dubeň, Leško, Coma, Pišoja, Patlevič, Housa - Síkela, Minárik, Chlepčok - Rehák, 

Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - Junas, Valášek, Pjaták. 
Tréner: Stanislav Škorvánek. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - TRNAVA 3:2pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) 
Góly: 8. Dmitriev (Zlocha, Šefčík), 22. Niník (Rufati, Drevenák), 65. Nahálka (Cíger, Dmitriev) – 49. Bobál 

(Ševčík), 55. Marguš (Jakab), Rozhodovali: Smerek – Vall, Wolf, Vylúčení: 19:17, navyše Dmitriev (P.Bystrica) 10 
minút nešportové správanie, Švantner (P.Bystrica) 2+2 za hrubosť + 10 minút nešportové správanie, Nahálka 
(P.Bystrica) 2+2 za podrazenie a hrubosť, Zlocha (P.Bystrica) 5+DKZ za hrubosť, Drevenák (P.Bystrica) 5+DKZ 
za hrubosť, Burian (Trnava) 2+2 za hrubosť, Ševčík (Trnava) 2+2 za nečakané napadnutie + hrubosť, Beták 
(Trnava) 2 minúty za faul lakťom + 5+DKZ za hrubosť, Kamenický (Trnava) 5+DKZ za hrubosť, Presilovky: 0:0, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 55:33, 232 divákov. 

Považská Bystrica: Klinčúch - Šefčík, Nahálka, Božík, Niník, Knudsen, Augustín, Saboš, Cikancev - Dmitriev, 
Zlocha, Cíger - Ligas, Rufati, Drevenák - Mokrohajský, Turan, Švantner - Krieger, Németh, Hús. 

Tréner: Juraj Firit. 
Trnava: Ivanovič - Klein, Schmidt, Jakab, Mrázik, Burian, Lindeman - Mrava, Ševčík, Jurák - Kamenický, 

Beták, Bobál - Hrbáčik, Klučiar - Litavec, Lavrenov, Marguš. 
Tréner: Štefan Mega. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Držím ti miesto – analýza kapacít materských škôl 
[04.10.2019; ucn.sk; Aktuality; 12:00; UCN] 

 
https://www.ucn.sk/aktuality/drzim-ti-miesto-analyza-kapacit-materskych-skol 

 
 

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84% 5-ročných detí. Po analýze existujúcich kapacít 
a zohľadnení možnosti „migrácie škôlkarov“ do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov, bude na 
Slovensku chýbať minimálne 1460 miest, čím sa docieli približne 97,5 % pokrytie miest pre 5-ročné deti. Aj tieto 
závery vyplynuli z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) MŠVVaŠ SR, ktoré boli včera predstavené na 
tlačovej konferencii. 

Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta 
maximálne pre 91,3 % 5-ročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré dnes materské školy navštevujú. 
Vďaka európskym fondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta a tak by materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať 
najviac 96,9 % 5-ročných detí. 

Pre plnú zaškolenosť 5-ročných bude nutné dobudovať ďalších minimálne 1 828 miest. Po zohľadnení 
migrácie detí z obcí bez materskej školy do najbližších troch obcí s materskou školou sa podarí zaškoliť ďalších 
368 detí. 

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 % 5-ročných detí. Z toho vyplýva, že mimo 
materských škôl bolo 9 601 detí. Najnižší podiel 5-ročných detí navštevujúcich materské školy bol v okresoch 

https://www.ucn.sk/aktuality/drzim-ti-miesto-analyza-kapacit-materskych-skol


Košického kraja: Gelnica (58,0 %), Michalovce (59,9 %), Spišská Nová Ves (62,6 %), Košice – okolie (64,3 %) a 

Trebišov (65,2 %). Naopak, najvyšší podiel bol v okresoch Žilinského kraja: Námestovo (94,2 %), Kysucké Nové 
Mesto (94,0 %), Bytča (93,9 %) a Dolný Kubín (93,6 %). Vysoký podiel detí v materských školách bol aj v okrese 
Púchov v Trenčianskom kraji (94,0 %). 

Aktuálne voľné kapacity 
Celková kapacita v MŠ, ktorá vyplýva z rozhodnutí regionálnych úradov verejného zdravotníctva 

(„hygienických predpisov“), je 175 021 miest. Po súlade so školským zákonom sa kapacita materských škôl 
pohybuje od 162 667 do 171 168 miest. Ak odčítame aktuálny počet detí v MŠ a zohľadníme vekovú štruktúru 
detí v obciach, voľná kapacita pre 5-ročných sa pohybuje od 2 411 do 4 086 miest. V prípade, že v absolútnej 
miere zohľadníme „hygienickú kapacitu”, najvyššia voľná kapacita pre 5-ročných je 4 479 miest. 

Zohľadnenie miest vytvorených vďaka európskym fondom 
Vďaka európskym fondom sa plánuje vybudovanie miest pre ďalších 3 314 5-ročných detí, ktoré nenavštevujú 

materskú školu. V súčasnosti sa kapacity v MŠ vytvárajú z dvoch projektov financovaných z európskych 
prostriedkov. Z prostriedkov OP Ľudské zdroje je zazmluvnených 4 216 nových miest v MŠ a z prostriedkov IROP 
6 931 miest v MŠ. Z týchto 11 147 miest môže byť podľa našich odhadov práve 5-ročnými deťmi obsadených 3 
314 miest. Po zohľadnení aktuálnych voľných kapacít a zazmluvnených miest z európskych fondov sa teda počet 
chýbajúcich miest nevyhnutných na plnú zaškolenosť 5-ročných detí pohybuje medzi 3 746 a 4 843. 

V prípade, že v absolútnej miere zohľadníme „hygienickú kapacitu", počet chýbajúcich miest nevyhnutných na 
plnú zaškolenosť 5-ročných je minimálne 3 499 miest (graf č. 2). 

Popis 
V rámci týchto dvoch európskych fondov existujú zdroje na vytvorenie ďalších 5 619 miest. V súčasnosti je 

totiž zazmluvnených približne 70 % prostriedkov. Predpokladáme, že obsadenosť týchto potenciálnych miest 5-
ročnými bude tak ako doteraz približne tretina, čo predstavuje 1 670 miest. Ak by sa všetky voľné prostriedky z 
vyššie uvedených európskych zdrojov použili na dobudovanie chýbajúcich kapacít MŠ, tak by počet chýbajúcich 
miest pre 5-ročných poklesol na 3 172. Za takýchto okolností by podiel 5-ročných detí, ktoré navštevujú MŠ, 
dosiahol úroveň 94,6 %. 

Ak zohľadníme hornú hranicu „hygienickej kapacity" materských škôl, ide o 1828 5-ročných detí bez miesta v 
materskej škole, čo by predstavovalo podiel 5-ročných detí navštevujúcich MŠ 96,9 %. 

Obrázok od Esi Grünhagen z Pixabay Najvyšší počet miest, ktoré treba vybudovať na plnú zaškolenosť 5-
ročných detí sa po zohľadnení voľných kapacít v MŠ a vybudovaní všetkých aktuálne zazmluvnených kapacít z 
európskych fondov očakáva v okrese Michalovce (366 miest), Trebišov (307 miest) a Košice-okolie (301 miest). 

Náročná situácia nastáva v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu materskú školu, nemajú 
zazmluvnené prostriedky z európskych fondov a zároveň v nich majú pobyt 5-ročné deti, ktoré nenavštevujú 
materskú školu. Takýchto obcí existuje 267 a spolu ide o 600 5-ročných detí, ktoré nenavštevujú materskú školu. 
V týchto obciach sú v zásade dostupné dve alternatívy: dochádzanie do MŠ mimo obce pobytu alebo budovanie 
novej MŠ. 

Z analýzy vyplýva, že ak by deti dochádzali do najbližšej obce s materskou školou s voľnou kapacitou, 
zaškoliť by sa mohlo 213 z nich. Tým by bolo možné umiestniť do materských škôl všetky 5-ročné deti v 111 
obciach. Zostalo by teda 387 nezaškolených 5-ročných detí, pre ktoré by najbližšia obec s materskou školou 
nemala dostatočnú voľnú kapacitu. 

V prípade zohľadnenia troch najbližších obcí by sa z pôvodných 600 nezaškolených 5-ročných mohlo 
umiestniť 368 detí. Zostalo by teda 232 nezaškolených detí, čím sa docieli približne 97,5% pokrytie miest pre 5-
ročné deti. 

Materiál - Analýza kapacít materských škôl pre 5-ročné deti 
Photo by Nicole Honeywill on Unsplash 27. júna 2019 Národná rada SR schválila novela školského zákona, 

ktorá ustanovuje povinné predprimárne vzdelávanie v 5. roku veku dieťaťa. Jedným z nevyhnutných 
predpokladov úspešnej implementácie opatrenia sú dostatočné kapacity materských škôl. 

Prezentovaná analýza ako prvá zohľadňuje voľné kapacity a potrebu dodatočných kapacít na úrovni obcí, kde 
má dieťa uvedený pobyt. Analýza teda berie do úvahy, kde sa nachádzajú deti, ktoré nenavštevujú materské 
školy a či je voľná kapacita pre nich dostupná. Vďaka tomu prezentujeme relatívne presné údaje o potrebe 
dobudovania kapacít pre plnú zaškolenosť 5-ročných detí v jednotlivých častiach Slovenska. V tomto štádiu sa 
nezaoberáme komplexnejšou problematikou celkového nedostatku kapacít pre všetky deti od 3 rokov. 

V roku 1993 pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky existovalo 3482 materských škôl. Pri prechode 
kompetencií na mestá a obce bolo odovzdaných 3210 materských škôl do originálnych kompetencií 
zriaďovateľov. K roku 2016 rezort školstva eviduje len 2959 materských škôl. Rozdiel medzi rokom 1993 a 2016 
tvorí 612 materských škôl, čo je 17,58%, medzi rokmi 2003 a 2016 je 251 budova materských škôl. 

Zdroj: minedu 
[Späť na obsah] 

 
 

33. Ministerka školstva otvorene: V materských školách bude chýbať 

minimálne 1460 miest 
[04.10.2019; dnes24.sk; Správy; 08:44; redakcia] 



 
https://www.dnes24.sk/ministerka-skolstva-otvorene-v-materskych-skolach-bude-chybat-minimalne-1460-
miest-342826 

 
 

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 percent päťročných detí. Po analýze existujúcich 
kapacít a zohľadnení možnosti “migrácie škôlkarov” do najbližších obcí a využití prostriedkov z eurofondov bude 
na Slovensku v roku 2021 chýbať minimálne 1460 miest. 

Počas tlačovej konferencie to vo štvrtok uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová 
(nominantka SNS). Podľa jej slov by sa tak docielilo 97,5-percentné pokrytie miest pre päťročné deti. Vyplýva to 
z analýzy Inštitútu vzdelávacej politiky. 

Ďalšie miesta vďaka eurofondom 
Analýza existujúcich kapacít ukazuje, že voľné kapacity v materských školách dokážu zabezpečiť miesta 

maximálne pre 91,3 percenta päťročných detí bez zmeny počtu mladších detí, ktoré v súčasnosti materské školy 
navštevujú. Ako doplnila šéfka rezortu školstva, vďaka eurofondom sa dajú vytvoriť ďalšie miesta, a tak by 
materské školy mohlo v budúcnosti navštevovať najviac 96,9 percenta päťročných detí. 

Celková kapacita v materských školách, ktorá vyplýva z rozhodnutí regionálnych úradov verejného 
zdravotníctva, je 175 021 miest. 

Po súlade so školským zákonom sa kapacita materských škôl pohybuje od 162 667 do 171 168 miest. 
Lubyová podotkla, že vďaka európskym fondom sa plánuje vybudovanie miest pre ďalších 3314 päťročných detí, 
ktoré nenavštevujú materskú školu. V súčasnosti sa podľa nej kapacity materských škôl vytvárajú z dvoch 
projektov financovaných z európskych prostriedkov. 

Z prostriedkov operačného programu Ľudské zdroje je zazmluvnených 4216 nových miest a z prostriedkov 
IROP ďalších 6931 miest v materských školách. „Z týchto 11 147 miest môže byť podľa našich odhadov práve 
päťročnými deťmi obsadených 3314 miest,“ povedala Lubyová. 

V školskom roku 2018/2019 materské školy navštevovalo 84 percent päťročných detí. Z analýzy vyplýva, že 
mimo materských škôl bolo 9601 detí. Najnižší podiel päťročných detí navštevujúcich materské školy bol 
v okresoch Košického kraja, a to v Gelnici (58 percent), Michalovciach (59,9 percenta) a v Spišskej Novej Vsi 

(62,6 percenta). Najvyšší podiel bol v okresoch Žilinského kraja, a to v Námestove (94,2 percenta), Kysuckom 
Novom Meste (94 percent) a v Bytči (93,9 percenta). 

Obce bez materských škôl 
Šéfka rezortu školstva poznamenala, že náročná situácia je v obciach, ktoré nemajú vybudovanú ani jednu 

materskú školu, nemajú zazmluvnené prostriedky z európskych fondov a zároveň v nich majú pobyt päťročné 
deti, ktoré nenavštevujú materskú školu. Takýchto obcí je podľa Lubyovej 267 a spolu ide o zhruba 
600 päťročných detí, ktoré škôlku nenavštevujú. 

Ako doplnila, v týchto obciach existujú dve alternatívy, a to dochádzanie do škôlky mimo obce pobytu alebo 
budovanie novej materskej školy. Z analýzy vyplýva, že ak by deti dochádzali do najbližšej škôlky s voľnou 
kapacitou, zaškoliť by sa mohlo 213 z nich. V prípade zohľadnenia troch najbližších obcí by sa z pôvodných 
600 nezaškolených päťročných detí mohlo umiestniť 368 detí. Nezaškolených by zostalo 232 detí, čím by sa 
docielilo približne 97,5-percentné pokrytie miest pre päťročné deti. 

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
Foto: ilustračné 
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34. Takto sa darilo florbalovým klubom z Oravy 
[04.10.2019; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/22227562/takto-sa-darilo-florbalovym-klubom-z-oravy.html 

 
 

Nový ročník odštartovali ženy Mútneho. 
Extraliga muži 
Spišská Nová Ves – Nižná 4:7 (1:4,1:1,2:2) 

Góly: Hujo (Reguly), Nákačka (Reguly), Reguly (Čuporák), Bachan (Zemančík), Medžo (Hujo), Medžo 
(Bachan), Medžo (Hujo) 

Súvisiaci článokCyklisti si užili nočnú bajkovačkuČítajte 
Tréner Patrik Bachan: Prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá po útočnej i obrannej stránke. Hráči plnili 

pokyny takmer na sto percent. V prostrednej časti sme išli s novou taktikou. Chceli si vyskúšať vyššie napádanie. 
Tento ťah však zmenil obraz hry. Začalo sa hrať hore-dole a my sme sa prispôsobili hre súpera. Tiež z toho 
pramenilo veľa trestných minút, hlavne pre domácich. Podľa môjho názoru zahrali často zbytočne pritvrdo. V 
poslednej tretine sme spravili zmenu v presilovkovej formácii, čo prinieslo ďalšie góly. Zápas nám ukázal viacero 
nedostatkov, na ktorých budeme pracovať. 

(zdroj: ) 

https://www.dnes24.sk/ministerka-skolstva-otvorene-v-materskych-skolach-bude-chybat-minimalne-1460-miest-342826
https://www.dnes24.sk/ministerka-skolstva-otvorene-v-materskych-skolach-bude-chybat-minimalne-1460-miest-342826
https://myorava.sme.sk/c/22227562/takto-sa-darilo-florbalovym-klubom-z-oravy.html


Extraliga juniori 
Florko Košice – Mútne 4:2 (0:0,2:1,2:1) 
Góly: Čajka (Meško), Jankola (Záhora) 
Tréner Anton Kapičák: Dlho sme držali remízový stav. Štyri minúty pred koncom však chlapci inkasovali na 

3:2. V snahe o vyrovnanie sme dostali štvrtý gól. Chlapci podali obetavý výkon. 
ATU Košice – Mútne 7:4 (3:0,1:2,3:2) 
Súvisiaci článokMarek Huba: Každý hráč nechal na ľade dušuČítajte 
Góly: Drígeľ (Kapičák), Papák, Košarišťan (Papák), Čajka (Košarišťan) 
Tréner Anton Kapičák: Chlapci hrdinsky o desiatich odolávali súperovi. Nezachytili však úvodný nápor a po 

prvej tretine prehrávali 0:3. Cez prestávku sme zmenili systém a povedali si, že ideme hrať nový zápas a na 
remízu. Ďalšie dve tretiny skončili 4:4, no konečný stav 7:4. Zabrali aj mladé pušky pri absencii skúsenejších. 

(zdroj: ) 
1. liga ženy 
Banská Bystrica – Mútne 5:11 (2:3,2:4,1:4) 
Góly: M. Kšenzuláková 5, A. Jurčáková 3, K. Zavodančíková, J. Kosmeľová, S. Vojtasová 
Rimavská Sobota – Mútne 9:7 (2:2,4:2,3:3) 
Góly: Z. Bródyová 3, M. Vajdáková, M. Kšenzuláková, A. Jurčáková, J. Kosmeľová 
(zdroj: ) 
2. liga muži 
Turany – Mútne 14:10 (1:3,7:2,6:5) 
Góly: O. Kubala 6, M. Bolek 2, M. Straka 2 
Žatva 90 Dolný Kubín – Banská Bystrica 10:8 (1:5,4:0,5:3) 
Góly: D. Kuhajda 3, V. Huba 2, F. Gáll 2, L. Suroviak, A. Slávik, Ľ. Kysel 
(zdroj: )Súvisiaci článokV Zákamennom obnovili bežecké pretekyČítajte 
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35. Hráči Bratislava Capitals prehrali v Skalici, ich zaváhanie využili Topoľčany 
[04.10.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SME.sk;SITA;TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22229149/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-9-kolo-vysledky.html 

 
 

Žilina sa nezmohla ani na gól. 
BRATISLAVA. Líder druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, tím Bratislava Capitals, nezvládol piatkový 

duel deviateho kola v Skalici, kde prehral 2:3. 
Naopak, Záhoráci si pripísali na konto tretie víťazstvo po sebe a šplhajú sa v tabuľke vyššie, aktuálne sú na 

siedmej pozícii. 
Zaváhanie vedúceho mužstva Slovenskej hokejovej ligy využili Topoľčany, ktoré sa po víťazstve nad Žilinou 

bodovo (20) dotiahli práve na bratislavského rivala. 
Slovenská hokejová liga - 9. kolo 
Skalica - Bratislava Capitals 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
Góly: 13. Okoličány (Štumpf, Šmída), 23. Štumpf (Okoličány, Škápik), 53. Štumpf (Okoličány, Škápik) - 53. 

Surovka (Buc, R. Varga), 58. Selleck (Slovák, T. Varga) 
Počet divákov: 869 
Spišská Nová Ves - Levice 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) 

Góly: 15. L. Novák (Köver), 44. L. Novák (Köver) - 10. Rácz, 21. Kohút (König, Vorobjev), 26. Mihalík (Svitana, 
König), 35. König (M. Novák, Svitana), 37. Klenko (Svitana), 45. König (M. Novák, Svitana) 

Počet divákov: 698 
Dubnica nad Váhom - Martin 5:4pp (1:1, 3:1, 0:2 - 1:0) 
Góly: 9. Kokavec (Kristín), 27. Kristín (Bagin), 35. Nemček (Jakúbek, Klimenta), 37. Ďuriš (Kristín, Kokavec), 

62. Ďuriš (Jakúbek) - 11. Murček (Matejka, Poliaček), 25. Babka (Melcher), 44. Poliaček (Matejka, Brezniak), 51. 
Murček (Oravec, Rusina) 

Počet divákov: 720 
Považská Bystrica - Trnava 3:2pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) 
Góly: 8. Dmitriev (Zlocha, Šefčík), 22. Niník (Rufati, Drevenák), 65. Nahálka (Cíger, Dmitriev) - 49. Bobál 

(Ševčík), 55. Marguš (Jakab) 
Počet divákov: 232 
Topoľčany - Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Góly: 5. Uhnák (Podstavek, Olejník), 21. Kluka (Koyš), 25. Koyš (Hřebíček, Tomčák), 55. Slávik (Bystričan) 
Počet divákov: 1152 
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36. Športový piatok na východe - servis výsledkov a faktov 
[04.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Martin Belej] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22228455/sportovy-piatok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. Priebehy online. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas piatku 

4. októbra 2019. 
Hokej 
Tipsport liga, 9. kolo 
HC Košice - DVTK Jégesmedvék Miškovec 0:0 - priebežn e 
HK Dukla Ingema Michalovce - HC Mikron Nové Zámky 1:0 -priebežne , 2. Giľák (Linet) 
Slovenská hokejová liga, 9. kolo 
HK Spišská Nová Ves - HK Levice 0:0 - priebežne 

Hádzaná 
MOL liga žien, 5. kolo 
HK Hodonín - ŠŠK Prešov 4:7 - priebežne 
AtletikaSúvisiaci článokSúvisiaci článokFavoriti maratónu sú v Košiciach. Myslia na rekordy, prémie sú 

pripravené Čítajte 
Ostatné zaujímavosti zo športuSúvisiaci článokSúvisiaci článokVolejbalisti Humenného sa vracajú na scénu, 

budú hrať prvú ligu Čítajte 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokPrešovskí hádzanári nastúpia proti Bejingu SU v Záhrebe Čítajte 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokParalympionička Oroszová pretekala aj v 40-stupňových horúčavách Čítajte 
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37. Doma porazili Žilinu 
[04.10.2019; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22229159/doma-porazili-zilinu.html 

 
 

Hokejisti sa bodovo dotiahli na vedúcu Bratislavu. 
Topoľčany – Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Topoľčany - Žilina. FOTO: JARO ŠUPA 
(46 fotografií) 
Prečítajte si tiežUsmrtia tisíce vtákov Čítajte 
Hostia pricestovali do Topoľčian s trénerom Stanislavom Škorvánkom, ktorý je odchovancom topoľčianskeho 

hokeja. Domáci vyleteli na hostí a po strele Lantoša zazvonila žrď hosťujúcej bránky. Z následnej akcie strieľa 
vedúci gól Topoľčian Uhnák. Potom sa k slovu dostali aj hostia, mali výhodu aj presilovky päť na tri, ale zaskvel 
sa Kompas v bránke Topoľčian. Topoľčany mali výborný vstup aj do druhej časti hry, keď po 53 sekundách zvýšil 
Kluka na 2:0. V 25. minúte viedli domáci už 3:0, keď dobrú strelu Hřebíčeka dorazil do siete Koyš. Hostia sa 
snažili vrátiť sa späť do zápasu, ale proti bol výborný Kompas v bránke Topoľčian. V záverečnej tretine sa 
stretnutie v podstate už iba dohrávalo, na konečných 4:0 upravil po peknej individuálnej akcii Slávik. Topoľčany 
podali výborný výkon, za čo ich diváci odmenili búrlivým potleskom. 

Prečítajte si tiežKam pôjdeme na futbal? Čítajte 
Góly: 5. M. Uhnák, 21. M. Kluka, 25. P. Koyš, 55. S. Slávik. Rozhodovali Moller - Crman, Maškulka, vylúčenia 

5:8, presilovky a oslabenia 0:0, 1152 divákov. HC: Kompas – Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Bystričan, Hrudík, 
Španko, Kubek – Slávik, Lantoš, Podstavek – Koyš, Tomčák, Kluka – D. Gergel, Laššo, Pekarčík – Olejník, 
Uhnák, Špankovič, tréner Ľ. Hurtaj. 

Ostatné výsledky 9. kola: Skalica – Bratislava Capitals 3:2, Spišská Nová ves – Levice 2:6, Dubnica – Martin 

5:4pp, Pov. Bystrica – Trnava 3:2pp. 
1. Bratislava Cap. 9 6 0 2 1 44:29 20 
2. Topoľčany 9 6 1 0 2 31:20 20 
3. Dubnica 9 5 2 0 2 37:28 19 
4. Martin 9 4 2 1 2 36:28 17 
5. Sp. Nová Ves 10 5 1 0 4 38:38 17 
6. Levice 10 4 0 2 4 36:38 14 
7. Skalica 9 3 1 1 4 32:26 12 
8. Žilina 9 3 1 1 4 27:28 12 
9. Trnava 9 2 0 1 6 27:44 7 
10. Pov. Bystrica 9 0 1 1 7 22:44 3 

https://korzar.sme.sk/c/22228455/sportovy-piatok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://mytopolcany.sme.sk/c/22229159/doma-porazili-zilinu.html


-. SR18 2 0 0 0 2 6:130 
Ďalší program: 9. 10. (streda) o 18.00 h: Topoľčany - Dubnica, 11. 10. (piatok) o 18.00 h: Topoľčany – Martin. 
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38. Florbalisti Prešova hostia Spišiakov 
[04.10.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; hf] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22229023/florbalisti-presova-hostia-spisiakov.html 

 
 

Do play-off chcú ísť z čo najlepšieho miesta. 
PREŠOV. V sobotu o 18. hod. v hale ZŠ Sibírska v Prešove privítajú extraligoví florbalisti domáceho FBC 

Mikuláš v derby celok FbC Young Arrows Spišská Nová Ves. 

Atmosféra v kabíne je dobrá 
„Do sezóny sme vstúpili veľmi úspešne, keď sme dokázali zvíťaziť u silného súpera ATU Košice. Ukázalo sa, 

že tvrdá letná príprava prináša ovocie. V prvom domácom zápase proti vicemajstrovi zo Záhorskej Bystrice sme 
ťahali za kratší koniec, no prinieslo nám to veľa skúseností a veríme, že najbližšie tri body ostanú doma. Náš tím 
je zložený zo skúsených hráčov, ktorých vynikajúco dopĺňajú mladé talenty a atmosféra v kabíne je veľmi dobrá. 
Cieľom je postup do play-off z čo najlepšieho miesta a najmä radosť z hry,” uviedol manažér FBC Mikuláš Prešov 
František Höger. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Orientačný bežec Krajčík vybojoval dva majstrovské tituly 
[04.10.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22228866/orientacny-bezec-krajcik-vybojoval-dva-majstrovske-tituly.html 

 
 

Rovnako sa darilo aj veteránke Judite Sádeckej. 
Pri Bratislave usporiadali tri preteky v orientačnom behu, pričom v dvoch disciplínach sa zápolilo o slovenské 

tituly. 
Nočný triumf 
V okolí chaty pod Borinkou sa uskutočnil slovenský šampionát v nočnom orientačnom behu. V mužskej elitnej 

kategórii na 7,5 km dlhej trati s prevýšením až 355 m si majstrovský titul vybojoval Michal Krajčík (ATU Košice) za 
54:06 min. pred Romanom Zbranekom (FBA), ktorý zaostal 1:38 min. a tretí skončil Martin Jonáš (BBA). 

V ženskej elite na trati (5,2 km, prev. 355 m) zvíťazila Iva Kavánková (FBA) za 49:33 min. pred Natáliou 
Tyszovou a Katarínou Lamiovou (obe ATU Košice). 

Pretekári Akademik Technická univerzita Košice získali ďalšie štyri tituly zásluhou Petronely Filipovej v 
kategórii W-16E a troch veteránov a to: Judita Sádecká W55-E, Zdenko Roháč M45-E a Csaba Takács M55-E. 

Mužská štafeta nenašla premožiteľa 
Druhý deň súťažili trojčlenné klubové štafety na Kamzíku v rámci majstrovstiev SR. V mužskej kategórii si 

víťazstvo i titul majstrov SR vybojovalo trio ATU Košice v zostave: Dušan Sláma, Michal Krajčík a Tomáš 
Mušinský pred štafetami Žiliny a Kobry Bratislava. 

Ženskú štafetu vyhralo trio zo Sokola Pezinok, pričom Košičanky ATU-B (K. Krajčíková, V. Roháčová a K. 
Lamiová) skončili štvrté. 

Košických mužov napodobnili prvenstvom pretekári ATU Košice v štyroch ďalších kategóriách štafiet a to: M-
18E (M.Roháč, R. Sláma, L. Novota), W-18E (P. Filipová, S. Mihaličová, Ľ. Weissová), M135 (J. Pollák, M. 
Novota, Z. Roháč), W165: (J. Sádecká, I. Putnovská, E. Mušinská). 

Aj o body do rebríčka 
Tretí deň súťažili pretekári na dlhých tratiach na Kamzíku o body do Slovenského rebríčka INOV-8 Cup 2019. 
Z pretekárov Košického kraja si maximálny počet bodov za víťazstvo v A kategórii vybojovali len veteráni a to 

v kategórii W50A: Eva Mušinská, W60-A: Iveta Putnovská (obe ATU Košice) a Miroslav Palička (Čingov Spišská 
Nová Ves). 

V nižších výkonnostných kategóriách sa z prvenstva tešili: W21-B Andrea Papugová (ATU Košice), M21-B: 
Miroslav Kollár (KOB Kysak). 
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40. BKM v sobotu začne ligovú púť na domácej palubovke 
[04.10.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22228536/bkm-v-sobotu-zacne-ligovu-put-na-domacej-palubovke.html 

 
 

Basketbalová extraliga sa začína. Na lučeneckú partiu pod vedením trénera Jankoviča čaká súper z Komárna. 
LUČENEC. Basketbaloví fanúšikovia sa dočkali. Už v sobotu štartuje nový ročník basketbalovej extraligy, v 

ktorom sa predstaví aj BKM Lučenec. 
Uplynulá sezóna nebola pre Novohradčanov priaznivá. Klub sa preto rozhodol obmeniť káder, ktorý by v 

nasledujúcich mesiacoch mal do centra Novohradu vrátiť víťazné skandovanie. 
Prvú príležitosť bude mať mužstvo na čele s lodivodom Petrom Jankovičom už túto sobotu (5. 10.) o 18.00 

hod., kedy BKM v lučeneckej Arene privíta tím Komárna. 
V súťaži bude účinkovať deväť klubov – BC Prievidza, BK 04 AC LC Spišská Nová Ves, BK Slávia Žilina, 

BKM Lučenec, Inter Bratislava, Iskra Svit, MBK Baník Handlová, MBK Rieker COM-Therm Komárno a Patrioti 
Levice. 

Súpiska BKM Lučenec 
Hráči: 
1 Melsahn Basabe 1992 202 cm 
5 Mike Caffey 1993 183 cm 
7 Štefan Suja 2002 181 cm 
10 Jason Dunne 1996 193 cm 
11 Jaroslav Musil 1989 192 cm 
12 Roman Skvašik 1996 193 cm 
14 Marko Grenda 2000 193 cm 
15 Richard Grznár 1991 191 cm 
17 Ján Zorvan 1995 203 cm 
23 Simeon Jackuliak 1992 180 cm 
25 Andrew Eudy 1996 201 cm 
30 James Murray-Boyles 1997 200 cm 
35 Tomáš Mederi 2001 184 cm 
Realizačný tím: 
Tréner: Peter Jankovič 
Masér: Erika Šerfőzőová 
Lekár: MUDr. Ľudmila Kamenská 
Vedenie klubu – výkonný výbor: 
JUDr. Michal Matala - prezident 
Ing. Roman Grenda - viceprezident 
Ing. Július Senko - člen 
zdroj: BKM Lučenec 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Tipy na víkend - 5. a 6. októbra 
[04.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22225022/tipy-na-vikend-5-a-6-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé spoločenské, kultúrne a športové akcie. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokTipy na dnes - piatok 4. októbraČítajte Sobota 5. októbra 
Potulky mestom Košice 
KOŠICE. Na októbrových Potulkách sa môžete dozvedieť viac o 105-ročnej secesnej budove Staromestskej 

radnice. Milan Kolcun bude záujemcov sprevádzať o 10.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hod. Zoltán Balassa povedie 
prehliadku o 14.00 hod. v slovenčine a o 16.00 hod. v maďarčine. 

Tokajský cykloexpres 
KOŠICE. Tokajský expres premáva každú septembrovú sobotu. Za objavovaním Tokaja, degustáciou 

tokajských vín či dobrou cykloturistikou sa môžete každú sobotu vybrať z Košíc vlakom. Tokajský cykloexpres je 
vôbec prvý cyklovlak na tejto trase. V súprave je zaradený nákladný vozeň, slúžiaci na prepravu maximálne 50 
bicyklov. Bicykel si v exprese odveziete zadarmo, kvôli plynulej prevádzke je však nevyhnutné rezervovať si 
miesto na bicykel vopred. Z košickej stanice odchádza o 8.00 hod. 

Biela noc: Afterpárty 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22228536/bkm-v-sobotu-zacne-ligovu-put-na-domacej-palubovke.html
https://korzar.sme.sk/c/22225022/tipy-na-vikend-5-a-6-oktobra.html


KOŠICE. Tabačka pozýva návštevníkov košickej Bielej noci na Afterpáty so špičkovým producentom 
Halogenixom zo Spojeného kráľovstva. 

Ôsmy svetadiel 
KOŠICE. Úspešný muzikál sa vracia do Košíc. V predstavení sa predstavia hviezdy muzikálového neba ako 

Patrik Vyskočil , Ján Slezák, Martin Hudec, Marta Potančoková, Lenka Lera Rakarová, Michal Candrák, Jozef 
Antálek a ďalší. Začiatok predstavenia o 19.00 hod. v divadle Grand. 

Čierna noc 
KOŠICE. Na štvrtú Čiernu noc sa môžete tešiť už 5. októbra. Podujatie sa uskutoční v rámci ukončenia letnej 

sezóny na Košickom hrade. Tento rok sa po štvrtýkrát stretnete na Košickom hrade, aby ste si užili tajomnú a 
temnú atmosféru nočného lesa. Čierna noc je od prvého ročníka zameraná na spájanie umenia a prírody. Od 
18.00 hod. 

Banane Metalik, Blatoidea 
KOŠICE. Francúzska gore and roll kapela Banane Metalik a chaos punková kapela Blatoidea z Londýna 

vystúpia v Collosseu o 19.00 hod. 
Petanque 
KOPYTOVSKÁ DOLINA. V Zlatom kopyte v Kopytovskej doline pri Šindliari v okrese Prešov sa v sobotu od 

10. hodiny bude konať petanque turnaj. Zúčastniť sa ho môžu dvojčlenné družstvá. 
Musica Nobilis 
SPIŠSKÁ KAPITULA. Medzinárodný hudobný festival Musaica Nobilis pokračuje na Spišskej Kapitule v 

katedrále sv. Martina. Vystúpi tu o 19.00 hod. súbor pre starú hudbu Solamente Naturali. Zaznie tu aj výber z 
Levočského pestrého zborníka, obsahujúci domáce aj kostolné piesne, tance či suity. 

Ľudia tvoria mesto 
BARDEJOV. Workshop s Cechom architektov Bardejova, pre tých, ktorým nie je ľahostajný verejný priestor 

začína o 17.00 hod. v Bašte. 
Nedeľa 6. októbra 
Potulky mestom Košice 
KOŠICE. V posledný deň októbrových Potuliek na tému Staromestskej radnice bude Milan Kolcun záujemcov 

sprevádzať o 14.00, 15.30 a 17.00 hod. a Zoltán Balassa o 14.30 hod. po slovensky a o 16.00 hod. po maďarsky. 
3J band 
PREŠOV. Celosvetovo uznávaný slovenský gitarista Juraj Burian vystúpi v Stromoradí o 20.00 hod. v 

sprievode basgitaristu Juraja Grigláka a švédskeho bubeníka a skladateľa Johana Svenssona. 
Musica Nobilis 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Medzinárodný hudobný festival Musaica Nobilis sa presúva do Spišskej Novej Vsi, 

kde v Koncertnej sále Reduty o 18.00 hod. spoločne zahrajú popredná česká harfistka Jana Boušková a flautista 
Slovenskej filharmónie Tomáš Janošík. 

Cestovateľské kino: Bali, Indonézia 
SNINA. V kaštieli sa dnes od 18.00 hod. uskutoční cestovateľské kino o Bali a Indonézii. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Analýza zápasu Prievidza – Levice: SBL sa začína reprízou semifinále 
[04.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Niké] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/415662/analyza-zapasu-prievidza-levice-sbl-sa-zacina-reprizou-semifinale 

 
 

Najvyššia basketbalová súťaž mužov na Slovensku štartuje zaujímavým súbojom tímov, ktoré si v poslednom 
období vypestovali zdravú vzájomnú rivalitu. Ako je už zvykom, veľa sa toho v lete menilo. Kto sa novinky 
adaptoval najlepšie? 

Tipni si Zdroj: Niké 
Odišiel líder a slovenskí ťahúni 
V mužstve ostal skúsený tréner Tihomir Bujan a pokračuje aj prievidzské partnerstvo s Niké. Aj vďaka nemu 

myslia na Hornej Nitre na obhajobu vlaňajšieho finále. Pri sile Interu sa to bude považovať za úspech. 
Najväčšou zmenou počas letnej prestávky boli odchody kvalitných Slovákov. Po dlhých rokoch opustil klub 

Marek Jašš, ktorý zamieril do Handlovej a Richard Körner si vyskúša pôsobenie v Brne. Prievidza zostavu 
zaplátala mladými hráčmi zo Spišskej Novej Vsi: Majerčákom a Antonim. Práve oni by mali byť najviac 

vyťažovaní, keďže stále platí pravidlo o minimálne jednom Slovákovi na palubovke. Slabšie slovenské zastúpenie 
v tíme môže byť vážny prievidzský problém. 

Odišiel aj najlepší hráč Prievidze v play-off Stacy Davis. Namiesto neho do tímu prestúpil bosniansky 
basketbalista Ibharim Durmo a známe mená zo slovenskej scény: Guillory zo Svitu, Delič z Komárna a Gačeša 
práve z Levíc. 

Hojča vystriedal Madzin 
Do novej sezóne hostia vstupujú pod upraveným názvom Patrioti Levice. Na juhu Slovenska cez leto 

rezonoval najmä odchod obľúbeného trénera Tea Hojča. Slovinský lodivod získal na Tekove pred dvomi rokmi 

https://sport.aktuality.sk/c/415662/analyza-zapasu-prievidza-levice-sbl-sa-zacina-reprizou-semifinale


titul, no vlani skončil na prievidzskom štíte v semifinále. Novú zmluvu od vedenia už nedostal a na lavičke ho 
strieda bývalý kormidelník Svitu Michal Madzin. Aj Levice myslia na finálovú účasť. 

Okrem Gačešu opustili Levice aj zvyšní legionári. Uvidíme, ako do tímu zapadnú noví hráči. Prišiel estónsky 
reprezentant Mihkel Kirves či čiernohorský pivot Marko Perovič. Ukázať sa môže aj americký rozohrávač Marty 
Hill. Jadro tvoria silní Slováci. Bojanovského, Krajčoviča, Žiaka a Bachana doplnil Viktor Juríček. To môže byť 
veľká Levická devíza najmä v kľúčových fázach sezóny. 

Ako to vidia tipéri 
Prievidza - Levice Zdroj: Niké 
Čo odporúčame tipovať 
Prievidza – Levice 1 
Domáci majú oproti Leviciam výhodu v tom, že ich kľúčoví legionári sú na našu ligu adaptovaní. V Niké aréne 

Patrioti nevyhrali šesť rokov a zmeniť by sa to zatiaľ nemalo. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 1. kolo 
1 
X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
19:00 
04.10.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
1.60 15.00 2.38 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
05.10.2019 
BK Iskra Svit Svit 
1.10 19.00 6.70 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
05.10.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
2.38 15.00 1.60 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
19:00 
05.10.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
1.25 17.00 3.97 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Hokej_NHL_NYIsl_Wash_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

43. SHL: Bratislavskí Capitals prehrali v Skalici, bodovo sa na nich dotiahli 

Topoľčany 
[04.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/415760/shl-bratislavski-capitals-prehrali-v-skalici-bodovo-sa-na-nich-dotiahli-
topolcany 

 
 

Líder druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže, tím Bratislava Capitals, nezvládol piatkový duel 9. kola v 
Skalici, kde prehral 2:3. 

Naopak, Záhoráci si pripísali na konto tretie víťazstvo po sebe a šplhajú sa v tabuľke vyššie, aktuálne sú na 7. 
pozícii. Zaváhanie vedúceho mužstva Slovenskej hokejovej ligy využili Topoľčany, ktoré sa po víťazstve nad 
Žilinou bodovo (20) dotiahli práve na bratislavského rivala. 

Slovenská hokejová liga - 9. kolo: 
HK Skalica - Bratislava Capitals 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
Góly: 23. a 53. Štumpf, 13. Okoličány - 53. Surovka, 58. Selleck 
HK Spišská Nová Ves - HK Levice 2:6 (1:1, 0:4, 1:1) 

Góly: 15. a 44. L. Novák - 35. a 45. König, 10. Rácz, 21. Kohút, 26. Mihalík, 37. Klenko 
MHK Dubnica nad Váhom - HK Martin 5:4 pp (1:1, 3:1, 0:2 - 1:0) 

https://sport.aktuality.sk/c/415760/shl-bratislavski-capitals-prehrali-v-skalici-bodovo-sa-na-nich-dotiahli-topolcany
https://sport.aktuality.sk/c/415760/shl-bratislavski-capitals-prehrali-v-skalici-bodovo-sa-na-nich-dotiahli-topolcany


Góly: 37. a 62. O. Ďuriš, 9. Kokavec, 27. Kristín, 35. Nemček - 11. a 51. Murček, 25. Babka, 44. F. Poliaček 
HK 95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) 
Góly: 8. Dmitriev, 22. Niník, 65. Nahálka - 49. Bobál, 55. Marguš 
HC Topoľčany - MsHK Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
Góly: 5. Uhnák, 21. Kluka, 25. Koyš, 55. Slávik 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 9. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
3 : 2 
Bratislava Capitals Bratislava 
(1:0, 1:0, 1:2) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
2 : 6 
HK Levice Levice 
(1:1, 0:4, 1:1) 
HC Topoľčany Topoľčany 
4 : 0 
MsHK Žilina Žilina 
(1:0, 2:0, 1:0) 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
5 : 4 pp 
HK Martin Martin 
(1:1, 3:1, 0:2, 1:0) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
3 : 2 pp 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(1:0, 1:0, 0:2, 1:0) 
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] 

 
 
 
 

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03  Bratislava, Slovenská republika 

 


