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1. ŠPORTOVÉ AKTUALITY 
[08.10.2019; Noviny Východu; šport; s. 27; tasr] 

 
 

Zomrel Milan Skokan 
POPRAD Vo veku 77 rokov zomrel bývalý slovenský hokejový obranca a tréner Milan Skokan. Uplynulú 

stredu o tom informovala oficiálna internetová stránka HK Poprad. Práve s popradským klubom sa spájala 
hráčska a trénerská kariéra Milana Skokana. S výnimkou povinnej vojenskej služby, keď hral za Rudú hvězdu 
Praha a Pardubice v rokoch 1961 – 1963, pôsobil celú aktívnu hráčsku kariéru v Poprade. Po jej ukončení sa 
vydal na trénerskú dráhu. Začínal v Poprade pri mládeži, neskôr pôsobil ako tréner aj v Poľsku, Martine, 
Michalovciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši či Spišskej Novej Vsi. V sezóne 1990/91 ako hlavný kouč priviedol 

ŠKP PS Poprad k víťazstvu v 1. SNHL. Neskôr sa stal aj trénerom slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie. 
Od roku 2013 bol trénerom popradských hokejistiek, s ktorými vyhral niekoľko titulov majsteriek Slovenska. Milan 
Skokan sa stal v uplynulej sezóne členom klubu legiend a osobností popradského hokeja. 

(TASR) 
Trebišov s pokutou za pokriky divákov 
Futbalistom trebišovského Slavoja sa v aktuálnom ročníku II. futbalovej ligy nedarí podľa predstáv. Počas 

uplynulého víkend prehrali v Košiciach, kde majú prechodný domov, so Skalicou vysoko 1:4. To neuniesli niektorí 
diváci, ktorí počastovali rozhodcu stretnutia Bystríka Nemčeka, ako aj ďalšie delegované osoby nadávkami. SFZ 
na základe svojho rozhodnutia potrestala Slavoj pokutou 200 eur. Okrem toho sa DK SFZ pozastavila aj pri 
červenej karte brankára Slavoja Richarda Gmittera. Ten bude po faule v šestnástke, po ktorom Skalica v prvom 
polčase zahrávala pokutový kop, chýbať svojmu mužstvu 2 súťažné stretnutia. V rámci 12. kola II. futbalovej ligy, 
keď futbalisti Trebišova cestovali do Liptovského Mikuláša, ho v bráne nahradil Martin Leško, ktorému kryl chrbát 
Rostyslav Dehtiar, kmeňový hráč Michaloviec. 

(JB) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Brankár Gutič privádzal Humenčanov do zúfalstva. Chytil päť tutoviek 
[08.10.2019; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Šport v Hornom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22230490/brankar-gutic-privadzal-humencanov-do-zufalstva-chytil-
pat-tutoviek.html 

 
 

Dvanáste kolo III. ligy Východ hodnotí tréner Humenného Peter Košuda. 
HUMENNÉ. Iba jedno mužstvo dokázalo v 11. kole III. futbalovej ligy Východ zabodovať na súperovom 

trávniku. 
Prekvapujúco sa to podarilo v tabuľke posledným Giraltovciam, ktoré zaknihovali cennú remízu v Šarišských 

Michaľanoch. 
V sobotu sa odohral aj jeden z najväčších šlágrov celej jesene medzi Prešovom a Lipanmi, ktorý nečakane 

priniesol bohatú gólovú úrodu. 
Domáci Tatran sa presadil až šesťkrát, hosťujúca Odeva „len“ tri razy. 
Kým Lipanom tri presné zásahy nestačili ani na zisk bodu, Humenčania po výhre 3:1 nad trápiacimi sa 

Veľkými Revištiami bez problémov dokráčali k všetkým trom. 
Práve s kormidelníkom tímu spod Vihorlatu Petrom Košudom sme si rozobrali súboje ostatného treťoligového 

kola. 
Teda, až na zápas Kalša – Svidník (4:0), ktorý si aktéri predohrali ešte 1. septembra. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokIII. liga: Domáce tímy povolili hosťom jediný bod Čítajte Humenné – Veľké 

Revištia 3:1 
P. Košuda: „V tomto zápase sme mali jasnú prevahu, ale do vedenia sa, paradoxne, dostal súper, ktorý 

premenil pokutový kop. Potom sme začali dobýjať bránu hostí, ktorých však nad vodou držal vynikajúcimi 
zákrokmi brankár Gutič. Ten nám zmaril asi päť čistých gólových šancí. Zápas sme mohli zlomiť na našu stranu 
oveľa skôr. Napriek tomu, že sme nepremenili viacero tutoviek, podali sme dobrý výkon.“ 

Vranov nad Topľou – Bardejovská Nová Ves 5:0 
P. Košuda: „Vranov je na domácom trávniku veľmi silný a tento výsledok nie je žiadnym prekvapením. 

Očakával som, že tri body si uháji a bez problémov zvíťazí, čo sa aj naplnilo.“ 
Prešov – Lipany 6:3 
P. Košuda: „V šlágri sa zrodil divoký výsledok. Prešovčania prehrávali už 1:3, ale napokon otočili vývoj zápasu 

vo svoj prospech. Neviem, ako to na ihrisku vyzeralo, lebo zápas som nevidel, ale keď mužstvo strelí šesť gólov, 
tak jeho víťazstvo je asi zaslúžené. Prešov má veľkú kvalitu a potvrdil to aj v tomto šarišskom derby.“ 

Spišská Nová Ves – Plavnica 4:2 

https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22230490/brankar-gutic-privadzal-humencanov-do-zufalstva-chytil-pat-tutoviek.html
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22230490/brankar-gutic-privadzal-humencanov-do-zufalstva-chytil-pat-tutoviek.html


P. Košuda: „Spišiaci sú známi tým, že sa snažia hrať kombinačný futbal a svojmu štýlu zostali verní aj po 
odchode viacerých kľúčových hráčov. Kvalita však v ich mužstve zostala, aj keď výsledky tomu nenasvedčovali. 
Súboj so súperom, ktorý tiež okupuje spodné priečky tabuľky, im asi vyšiel, keď dali až štyri góly.“ 

Stropkov – Snina 4:1 
P. Košuda: „Pred sezónou som Stropkov považoval za ašpiranta na medailové pozície. Niektoré zápasy mu 

síce nevyšli, ale káder má veľmi silný, sú v ňom kvalitní hráči. Na súperových ihriskách Snina nie je taká 
nebezpečná ako doma, a to sa ukázalo aj v tomto stretnutí. Výsledok 4:1 hovorí jasnou rečou.“ 

Poprad B – Krompachy 2:1 
P. Košuda: „Krompachy sa postupne dávajú dokopy, ale popradská rezerva má vyššiu kvalitu. Nastupujú za 

ňu bývalí prvoligoví dorastenci aj hráči z prvého tímu, takže je to dobre namiešané. Čakal som, že Podtatranci 
doma získajú všetky tri body. Síce bolo to len o vlások, keď víťazný gól dali až v poslednej minúte, ale predsa 
nezaváhali.“ 

Šarišské Michaľany – Giraltovce 1:1 
P. Košuda: „Tento výsledok je pre mňa trošku prekvapením. Aj keď sme v predošlom kole zvíťazili na 

giraltovskej pôde 7:0, domáci neboli takí rozbití, ako navráva výsledok. Predpokladal som, že Šarišania, ktorí 
majú svoju kvalitu, na vlastnom trávniku zabodujú naplno. Aj remíza je asi pre Giraltovce dobrá.“ 

Súvisiaci článokSúvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Tri zakopnutia stále veľmi mrzia 
Humenské mužstvo bolo pred sezónou pasované za jedného z najväčších ašpirantov na postup do druhej 

ligy. Tieto predpoklady aj napĺňa, pretože od úvodu ročníka sa pohybuje na čelných priečkach tabuľky. Aktuálne 
je síce až štvrté, ale iba s trojbodovou stratou na vedúci Vranov nad Topľou. 

„Z nášho doterajšieho účinkovania máme zmiešané pocity, mali sme trošku iné predstavy. Máme dobré 
mužstvo, hráme pohľadný futbal, ale nie sme stopercentne spokojní s výsledkami. Až v troch zápasoch sme 
zaváhali, čo nás veľmi mrzí,“ uviedol tréner FK Peter Košuda, ktorého najviac škrie domáca prehra so 
Stropkovom. 

„V tomto súboji sme boli jasne lepší, súper využil jednu strelu a aj pokutový kop, ku ktorému sa už nechcem 
vyjadrovať. Ani vo Vranove sme nemuseli prehrať, to by sme však museli využiť aspoň jednu z viacerých šancí, 
ktoré sme mali v prvom polčase. Smolný zápas sme odohrali aj v Snine, kde sme tiež boli lepší ako súper. 
Domáci mali jednu šancu, ktorú aj využili. Nám sa potom podarilo už iba vyrovnať.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. SKALIČANIA SA ROZBEHLI, PRVÉ BODY AJ PRE SENICU 
[07.10.2019; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 26; STC] 

 
 

HOKEJ 1. LIGA, 2. LIGA 
Nižšie hokejové súťaže pokračovali počas uplynulého týždňa ďalšími kolami. Skaličania sa konečne dočkali 

víťazstiev a v druhej lige si prvé body pripísali aj Seničania. 
7. KOLO 
*Spišská Nová Ves - HK Skalica 2:6 (1:2, 0:2, 1:2) 

Góly: 3. Ludániy, 59. Vartovník (t.s.) - 18. a 36. Horváth, 19. Okoličány, 34. a 53. Šmída, 51. Kotzman. 
* Vylúčení: 7:6, presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 39:34. Divákov: 885. 
* SKALICA: Trutt - Ovečka Horváth - Škápik, Okoličány, Šmída, Šumpf, Mikéska - Janík,Trenčan Ivičič, 

Kotzman, Hohl, Fereta, Trnka, Pulščák, Dvonč, Moritz,Melicher, Koziot, Hílek 
* Ostatné výsledky 7. kola: Topoľčany - Trnava 7:2 (3:0, 1:0, 3:2), Bratislava Capitals - Považská Bystrica 10:6 

(4:1, 3:4, 3:1), Žilina - Martina 2:3sn (0:0, 2:1, 0:1 - 0:0, 0:1), Dubnica - Levice 6:5pp (3:1, 2:4, 0:0 - 1:0). 
8. KOLO 
* HK Skalica - Považská Bystrica 10:1 (5:0, 2:1, 3:0) 
* Góly: 2. a 36. Derkin, 9. Štumpf, 10. Trnka, 19. Okoličány, 20. Kotzman, 25., 44., a 46. Šmída, 60. Trenčan - 

25. Ligas. 
* Vylúčení: 2:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 41:28. Divákov: 548. 
* SKALICA: Ovečka - Škápik, Horváth, Janík, Mikéska, Fereta, Hohl, Muráň, Hílek - Okoličány, Šmída, Štumpf 

- A. Kotzman, Nemec, Trenčan - Trnka, Pulščák, Dvonč - Koziot, Ivičič, Derkin. 
* Ostatné výsledky 8. kola: Trnava - Spišská Nová Ves 3:6 (0:3, 2:0, 2:2), Levice - Topoľčany 2:3 (0:1, 2:2, 

0:0), Žilina - Dubnica 2:5 (1:2, 1:2, 0:1), Bratislava Capitals - Martin 5:3 (2:0, 2:1, 1:2). 
9. KOLO 
* HK Skalica - Bratislava Capitals 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) 
* Góly: 13. Okoličány, 23. a 53. Štumpf - 53. Surovka, 58. Selleck. 
* Vylúčení: 5:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 28:50. Divákov: 869. 
* SKALICA: Ovečka, Trutt - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Moritz, Hílek - Okoličány, Šmída, 

Štumpf - Trenčan, Nemec, Kotzman - Trnka, Pulščák, Dvonč - Koziot, Derkin, Melicher. 
* Ostatné výsledky 9. kola: Spišská Nová Ves - Levice 2:6 (1:1, 0:4, 1:1), Dubnica - Martin 5:4pp (1:1, 3:1, 

0:2 - 1:0), Topoľčany - Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0), Považská Bystrica - Trnava 3:2pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0). 
Tabuľka: 



1. BA Capitals 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. Spiš. N. 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. P. Bystrica 9 0 1 1 7 22:44 3 
* Program Skalice - 10. kolo, streda 9. októbra o 18.00 hod.: Martin - Skalica. 11. kolo, piatok 11. októbra o 

17.30 hod.: Trnava - Skalica. 
2. LIGA 
3. KOLO 
* PHC Budapešť - HK 91 Senica 4:5sn (1:1, 0:2, 3:1, 0:0) - hralo sa v Senici 
* Góly: 15. a 45. Stefánek, 56. Modok, 57. Pozsár - 7. Heleši, 34. Dolinajec, 40. Daniel, 59. Melicher, rozh. 

sam. nájazd Dan. Baránek. 
* Vylúčení: 7:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 33:76. Divákov: 158. 
* SENICA: Bartozel - Záviš, Melicher, Štefanka, Hyža, Fian, Leskovský, Kuna - Daniel, Gergel, Dolinajec - 

Heleši, Kollár, Čagan - Grell, Dav. Baránek, Dan. Baránek - Demjan, Duffek, Čech. 
* Ostatné výsledky 3. kola: Dolný Kubín - Brezno 7:2 (1:1, 2:0, 4:1), Partizánske - Žiar nad Hronom 3:1 (1:1, 

0:0, 2:0), Púchov - Prievidza 4:3 (2:2, 1:1, 1:0). 
Tabuľka: 
1. Púchov 3 3 0 0 0 22:7 9 
2. Partizánske 3 3 0 0 0 13:7 9 
3. D. Kubín 3 2 0 1 0 20:9 7 
4. Žiar n/Hr. 3 1 1 0 1 11:8 5 
5. Bratislava HK 2 1 0 0 1 10:12 3 
6. Senica 3 0 1 0 2 10:19 2 
7. Budapest 2 0 0 1 1 6:12 1 
8. Prievidza 3 0 0 0 3 8:17 0 
9. Brezno 2 0 0 0 2 4:13 0 
* Program Senice - 4. kolo: Senica má voľno. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. PLNÁ HALA, VÝHRA NA ÚVOD 
[07.10.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 28; Dominika Mariňáková;Tomáš Hládek] 

 
 

Basketbalistom žilinskej Slávie v sobotu začala sezóna. 
ŽILINA. Takmer šesť mesiacov čakali žilinskí basketbaloví priaznivci na extraligové dianie v meste pod 

Dubňom. V sobotu 5. októbra sa dočkali. BK Slávia Žilina v úvode nového súťažného ročníka čelila na domácej 
palubovke hráčom Spišskej Novej Vsi a zaplnenú halu napokon potešila víťazstvom. 

Nervozita v prvom zápase 
Jedným zo strojcov víťazstva žlto-zelených bol Róbert Rožánek, autor sedemnástich bodov. „Bol to prvý 

zápas sezóny, na ktorý sme pracovali dva mesiace a tešili sa naň. 
Chceli sme vstúpiť do sezóny výhrou a dostať sa na víťaznú vlnu, z ktorej by sme sa mohli odraziť do ďalších 

zápasov. Podarilo sa nám to. Bol to veľmi ťažký zápas, ale to sme očakávali. Spišská má veľmi kvalitných 
cudzincov, najmä Američanov. Som rád, že sme to zvládli a udržali nervy na uzde, no bolo to z našej strany 
všelijaké. Také to však býva v prvých zápasoch a naša forma bude gradovať,“ zhodnotil zápas hráč s číslom 
osem na chrbte. 

Spišiaci nevstúpili do zápasu vôbec zle, keď tesne vyhrávali. Domáci basketbalisti potom prevzali taktovku 
zápasu, nabrali herné sebavedomie a ujali sa bodového vedenia. V závere Žilinčania poľavili, no hostia už 
vyrovnať nedokázali. 

„V radoch Spišskej Novej Vsi sú dvaja skúsení rozohrávači, Nottage a Alleyn. Všetci sa ešte spoznávajú, aj 

my, aj Spišská. De Andre prišiel minulý týždeň. Sme spolu krátko, potrebujeme sa ešte zohrať. Niekedy tam bolo 
veľa nervozity,“ povedal po zápase tréner Žilinčanov Ivan Kurilla. 

So slovami svojho trénera súhlasil aj Rožánek: „Nervozita plynula aj z toho, že sme prvý zápas sezóny hrali 
doma a boli sme v pozícii favorita. To nám zo začiatku podlamovalo kolená. Potom sme sa odtrhli, ale opäť sme 
trocha ten náskok stratili, čo by sa nám stávať nemalo. Asi sme si mysleli, že to už máme vyhraté a toho sa súper 
chytil a dostal sa na vlnu, ktorú sa ťažko zastavovalo.“ 

O týždeň opäť doma 
Žilina sa o týždeň opäť predstaví doma, tentoraz proti Svitu, ktorý ešte predtým čaká duel s Handlovou. 



„Čas využijeme na dobrú prípravu na súpera. Oni môžu byť viac unavení, ale môžu byť zase viac zohratí. Do 
zápasu pôjdeme s tým, že ho chceme vyhrať,“ povedal smelo Rožánek, ktorý sa v zápase nepresadil spoza 
perimetra, ale pri exekúcii trestných hodov bol bezchybný. 

„Potrebujeme udržať koncentráciu, pracovať na týchto veciach. Na druhej strane, boli tam situácie, keď sme 
ovládli doskok, protiútok, nasadenie. Vyšli nám určité herné systémy. V týchto pozitívach musíme pokračovať,“ 
načrtol možný recept na úspech Ivan Kurilla. 

—- 
Foto: 
Žilinčania nastúpili na domáci zápas v tradičných žilinských farbách. Ich najproduktívnejším hráčom bol 

Róbert Rožánek (na fotografii vpravo). 
[Späť na obsah] 

 
 

5. LEVICE SI PRINIESLI TRI BODY ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
[07.10.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT / INZERCIA; s. 26; Ivan Porubský] 

 
 

HOKEJ 
Hráči HK Levice odohrali v uplynulom týždni dva odlišné zápasy. Najprv v stredu doma nestačil na hokejistov 

z Topoľčian a následne v piatok zaskočili favorita zo Spišskej Novej Vsi. 

8. KOLO - Levice - Topoľčany 2:3 (0:1, 2:2, 0:0), 23. Tužinský, 35. Vorobyev - 7. Kluka, 21. Džugan, 38. 
Kluka. 

Na levických hokejistov počas uplynulého týždňa čakali dvaja súperi z vrchných priečok tabuľky. 
V stredu boli ich súperom hokejisti z Topoľčian, ktorí sú už dlhé roky tradičným účastníkom I. ligy. Hráčom HK 

Levice sa v tejto sezóne na domácom ľade príliš nedarí, čo potvrdili aj v zápase proti hráčom z Topoľčian. Duel 
ôsmeho kola začali nezačali Levičania práve najlepšie, keď sa v 7. minúte ujali hostia vedenia. Keď hneď v úvode 
druhej tretiny pridali aj druhý presný zásah, tak to nevyzeralo s Levičanmi príliš povzbudivo. V 23. minúte sa však 
k puku dostal Adam Tužinský a znížil stav na 1:2. Levičanom sa pred vyše 700 divákmi podarilo vyrovnať v 35. 
minúte, keď sa presadil jediný legionár v žlto-zelenom Dmitry Vorobyev. Skúsení hostia však o tri minúty strelili 
víťazný gól, ktorý nakoniec znamenal zisk troch bodov. 

9. KOLO - Spišská Nová Ves - Levice 2:6 (1:1, 0:4, 1:1), 14. a 44. Novák - 35. a 45. König, 10. Rácz, 21. 

Kohút, 26. Mihálik, 37. Klenko. 
V druhom zápase Levice v piatok vycestovali do ďalej Spišskej Novej vsi, kde boli jasným favoritom domáci 

hokejisti. Levičania ich však už v úvode dokonale zaskočili, keď sa presadil Rácz. Domácim sa síce ešte podarilo 
do konca prvej tretiny vyrovnať, ale v druhej perióde prišiel štvorgólový uragán hostí, ktorí sa tak ujali vedenia 1:5. 
V tretej tretine sa prakticky už len dohrávalo a tak si Levičania pripísali dôležité tri body, ktoré sa na ľade Spišskej 
získavajú len veľmi ťažko. 

Levice najbližšie vycestujú na ľad Považskej a následne sa v piatok predstavia proti favoritovi z hlavného 
mesta. 

Ostatné výsledky 8. kola: Skalica - Pov. Bystrica 10:1, Trnava - Sp. Nová Ves 3:6, Žilina - Dubnica 2:5, 
Bratislava Capitals - Martin 5:3. 

Ostatné výsledky 9. kola: Skalica - Bratislava Cap. 3:2, Topoľčany - Žilina 4:0, Dubnica - Martin 5:4pp, P. 
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 -. SR18 2 0 0 0 2 6:13 0 

Foto: 
Levickí hokejisti doma nestačili na Topoľčany. Jozef Bedej 
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6. NA PRVÉHO SÚPERA NESTAČILI 
[07.10.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 32; Roman Guliš] 

 
 

Komárno sa na úvod novej sezóny predstavilo v Lučenci 
Komárňanskí basketbalisti pricestovali na úvodný zápas nového ročníka našej najvyššej súťaže 

basketbalistov do Lučenca bez dvojice rozohrávačov. pre zranenia absentovalo slovinské duo Boban Tomič a 
Nini Gabrijel. Veľkú porciu minút tak musel absolvovať skúsený Nenad Miloševič, čo sa napokon prejavilo aj na 
výrazne vyššom čísle stratených lôpt - 23.„Nezačali sme toto stretnutie ideálne, neboli sme dostatočne agresívni 
a neprispôsobili sme sa kritériu rozhodovania. Prvý polčas sme hrali príliš mäkko, nehádzali sme žiadnu šestku. V 
závere stretnutia sme sa dostali na rozdiel jedného bodu. Jedna-dve chyby napokon rozhodli o tom, že súper 



zvíťazil. Je to len začiatok sezóny, videli sme na čom máme pracovať. Verím, že sa budeme v ďalších zápasoch 
len zlepšovať,“ uviedol playmaker Komárna. 

Komárno prehralo s Lučencom po troch rokoch a opäť ukázalo, že u súperov im to až tak nejde. V závere 
zápasu sa síce dotiahlo na svojho súpera na rozdiel jediného bodu, ale na zvrat to nestačilo. 

Komárňania prevziať vedenie nedokázali, v útoku sa dopustili viacerých chýb a nepresností v rozhodujúcich 
fázach a tak im zápas definitívne ušiel. Domáci práve naopak, v pre nich kritických momentoch dokázali zachovať 
chladnú hlavu a premeniť niekoľko veľmi dôležitých striel. 

„Nešo“ však verí, že táto nelichotivá bilancia sa v tejto sezóne zlepší: „Verím, že v tejto sezóne sa táto 
‘tradícia’ zmení. Chceme byť silní rovnako doma, ako aj na súperových palubovkách. Jasné, že doma máme 
úžasných fanúšikov, ktorí nám nesmierne pomáhajú a tlačia nás k víťazstvám. Tú ich energiu sa musíme naučiť 
si prenášať aj na zápasy, ktoré hráme na ihriskách súperov. Verím tomu, že keď budeme všetci zdravotne v 
poriadku, tak naša sila výrazne stúpne.“ 

Komárňania si chuť môžu napraviť už v stredu, kedy hostia na svojej palubovke Spišskú Novú Ves. 

Zápas v Lučenci mal svoju pikantériu v tom, že na domácej lavičke sedel skúsený tréner Peter Jankovič, ktorý 
zvládol prechod zo ženského do mužského basketbalu, keď so svojim mužstvom absolvoval úspešnú ligovú 
premiéru. Prvý zápas ukázal, že Lučenec bude mať pravdepodobne väčšiu silu ako v predchádzajúcom ročníku a 
že sa na jeho palubovku nebude chodiť vyhrávať. Aj podľa skúseného Nenada Miloševiča si v Lučenci môže 
vylámať zuby nejeden favorit. 

Záber zo zápasu prvého kola Lučenec - Komárno. basketliga.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

7. NA BANÍKOV NESTAČILI 
[07.10.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 31; MD;IP] 

 
 

BASKETBAL 
Levickí Patrioti sa počas uplynulého víkendu predstavili na palubovke tradičného účastníka Slovenskej 

basketbalovej ligy BC Prievidza. Leviciam vyšla iba prvá štvrtina. 
SBL - 1. KOLO 
BC Prievidza - Patrioti Levice 105:81 (20:29, 30:16, 28:19, 27:17) 
„Žlto-zelení“ mali skvelý nástup do prvého ligového zápasu nového ročníka, takmer okamžite sa ujali vedenia 

6:1. Prievidza vzápätí kontrovala, no v levickom drese exceloval Bachan. K nemu sa pridala vynikajúca streľba za 
tri body a v šiestej minúte bol stav 22:10 pre zverencov trénera Michala Madzina. Patriotom vyšla prvá 10-
minútovka, vyhrali ju 29:20. Druhá štvrtina priniesla diametrálne odlišný obraz hry, Prievidza totiž zlepšila obranu 
a zvýšila intenzitu, s čím si Levičania dlho nevedeli poradiť. Postupne sa vývoj duelu obracal na stranu domácich, 
napokon išli do šatní za stavu 50:45 v ich prospech. 

Po prestávke vstúpili koncentrovanejšie na palubovku Patrioti, ale ich naháňačka za obratom mala len 
krátkodobý efekt. Domáci totiž opäť zabrali v defenzíve, na čo neprišla od hostí adekvátna odpoveď. Pred 
záverečnou časťou prehrávali „žlto-zelení“ 64:78. V štvrtej štvrtine to bolo v podaní levických hráčov strelecké 
trápenie, z čoho ťažili Prievidžania. V koncovke sa už len duel dohrával, keďže o víťazovi stretnutia bolo 
rozhodnuté. 

Prievidza: Brown 23, Guillory 17, Gačeša 12, Johnson 11, Mokráň 3 (Durmo 16, Antoni 13, Delič 10, Kadáši, 
Majerčák a Pasovský 0). Levice: Hot 15, Bachan a Perovič po 13, Žiak 9, Bojanovský 7 (Krajčovič 10, Hill 8, 
Juríček 4, Danielič 2, Adámik, Kirves a Volárik 0). TH: 35/30 - 16/13, Fauly: 23 - 25, Trojky: 9 - 10, Rozhodovali: 
Ženiš, Bara, Sirocký 

Povedali po zápase: 
Tihomir Bujan, tréner Prievidze: „Pre nás to bol veľmi ťažký zápas a prvý. Sme úplne nový tím. Očakávali sme 

takýto priebeh, zo začiatku sme boli nervózni. Levice majú kvalitné družstvo, v úvode využili naše chyby a dávali 
ľahké trojky. Dostali sa do veľkého náskoku, ale hlavne v druhej štvrtine sme hrali skvelú defenzívu a podarilo sa 
nám ich udržať na nízkom počte bodov. Nedokázali držať s našim rytmom. Ako išli minúty, tak sme sa zlepšovali. 
Skvelé víťazstvo pre nás a verím, že sa nám minimálne podarí zopakovať časť z toho v ďalšom stretnutí.“ y 
Andrew Guillory, hráč Prievidze: 

„Toto víťazstvo pre nás znamená veľa, sme v úvode novej sezóny. V príprave sme vynaložili veľkú snahu a tá 
sa teraz preukázala. Je to príjemný pocit po víťazstve.“ y Michal Madzin, tréner Levíc: „Ťažko sa mi hodnotí 
zápas, keďže sme dali 81 bodov, ale dostali sme veľmi veľa bodov, po ktorých sme nemohli pomýšľať na 
víťazstvo. Začali sme výborne, ale Prievidza postupne prebrala zápas do svojich rúk. Na jednej strane, hrali 
výborný zápas, ale na druhej strane, je to aj tým, čo sme im dovolili. Hrali oveľa agresívnejšie, dravejšie a 
zaslúžene vyhrali.“ y Milan Žiak, hráč Levíc: „Začali sme dobre. Myslím si, že sme sa dobre nastavili na zápas 
dobre. Žiaľ, neudržali sme to. Domáci sa chytili pár strelami a my sme nevedeli zareagovať, robili sme zbytočné 
chyby v útoku a v obrane. Proti tak kvalitnému tímu, ako je Prievidza, sa nám to vypomstilo.“ 

Ostatné výsledky: Lučenec - Komárno 83:75, Inter Bratislava - Svit 84:64, Žilina - Spišská Nová Ves. 

Handlová mala voľno. 
Najbližší program: 9. 10. o 18.00 h Levice - Inter BA. 
Foto: 



Po dlhšej pauze spôsobenej zranením sa na palubovke v Prievidzi predstavil aj Šimon Krajčovič. Lukáš 
Droppan 
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8. SPIŠIACI POHROZILI V ÚVODE I V ZÁVERE 
[07.10.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 34; Ján Hatala] 

 
 

V závere uplynulého týždňa odštartovala na slovenských palubovkách najvyššia basketbalovú súťaž mužov. 
Hráči BK Slávia Žilina v prvom kole privítali mužstvo Spišskej Novej Vsi. Žilinčanom sa po bojovnom výkone 

napokon podarilo získať tri body. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 

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. 

Handlová nehrala 
V tomto 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 17.00 hod.), Handlová - Levice, Inter-Lučenec a Prievidza - 
Komárno. Spišská Nová Ves má voľno. 

Úvod pre hostí, zápas pre domácich 
—- 
Foto: 
De Andre Dickson patril už v prvom zápase po návrate do Žiliny medzi opory tímu. Z Jakub Ruman 
Jakub Merešš (tretí zľava) bol vyhlásený za najlepšieho slovenského hráča 1. kola SBL. Z Jakub Ruman 
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9. HOKEJISTI S VÍŤAZSTVOM ZO SPIŠSKEJ 
[07.10.2019; Týždeň na Pohroní; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 



 
 

Hráči HK Levice vycestovali na ľad favorita zo Spišskej Novej Vsi. Po prehratom domácom zápase s 

Topoľčanmi sa chceli ukázať, čo sa im aj naplno podarilo. Svojho súpera jednoznačne zdolali. 
viac na strane 26 
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10. FLORBAL - EXTRALIGA 
[07.10.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 29; Redakcia] 

 
 

MUŽI 
AS Trenčín - Žilina 4:3 sn (0:0, 1:0, 2:3 - 0:0, 1:0) 
Trenčania sa prezentovali výbornou obranou, ktorá za posledné dva zápasy inkasovala len päť gólov a 

nedovolila Žilinčanom výraznejšie sa v zápase presadiť. Po tom ako domáci florbalisti AS zvýšili skóre na 2:0 síce 
inkasovali dva zlepené góly na 2:2, no opäť odskočili na 3:2 a dokonca vo vlastnom oslabení mohli umlčať 
Grasshoppers gólom ma 4:2. Kapitán Matejka nedal, a tak platilo staré známe nedáš dostaneš a Žilinčania 
vyrovnali na 3:3. V predĺžení gól nepadol a tak v nájazdoch rozhodol Dávidek parádnym blafákom a Mészáros 
úspešným zákrokom. 

Góly AS: Heleš 2, Matejka 2, rozh. sam. nájazd Dávidek 
Púchov - 1. FBC Trenčín 4:14 (1:3, 0:6, 3:5) 
Už úvodné sekundy naznačili priebeh celého stretnutia. Trenčania sa rýchlo dostali do vedenia po zakončení 

Ondrášiak. V 15. min viedli 0:3, no domáci do prestávky kontrovali. V druhej tretine hráči 1. FBC jasne dominovali 
a strelili šesť gólov. Domáci v úvode poslednej dvadsaťminútovky dokázali dvoma gólmi znížiť na 3:9. Záverečná 
tretina sa niesla v znamení gólových hodov. Do brány 1. FBC sa postavili všetci gólmani. 

Góly 1. FBC: Masár 4, Mitucha 2, Virga 2, Kvasnica 2, Pelczarski 2, Bulko, Ondrášik 
Ostatné výsledky: Lido Bratislava - Nižná 7:1, Snipers Bratislava - Florko Košice 11:14, Prešov - Spišská 

Nová Ves 13:5, Záh. Bystrica-ATU Košice 6:7. 

1. 1.FBC Trenčín 2. ATU KE 3. Florko KE 4. Žilina 5. Záh. Bystrica 6. AS Trenčín 7. Nižná 8. Prešov 9. 
Púchov 10. Lido BA 11. Snipers BA 12. Spišská Nová Ves4 

ŽENY 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 44 43 43 42 42 41 42 41 41 41 40 00 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 3 4 42:14 

27:17 36:29 23:20 23:19 19:24 18:18 28:27 29:35 22:27 24:33 17:45 
Tvrdošín - Nemšová 
12 10 9 7 6 6 6 5 5 4 2 0 
7:11 (2:5, 4:3, 1:3) Góly Nemšovej: Izraelová 3, Zajacová 2, Bahnová, Vendžúrová, Ondreičková, Švančarová, 

Daňová, Den. Papierniková. 
Ostatné výsledky: Pruské - Kysucké Nové Mesto 7:1, Michalovce - Sabinov 5:10, Tvrdošín - Hurikán 

Bratislavav 11:7, Nitra - Partizánske 2:5, Spišská Nová Ves-Hurikán 11:1, Pruské - Partizánske 14:4, Nitra - 

KNM 6:10 
1.Pruské 2.Nemšová 3.Kys. Nové Mesto 4.Sabinov 5.Tvrdošín 6.Partizánske 7.Sp. Nová Ves 8.Hurikán BA 

9.Michalovce 10.Nitra 44 43 43 32 32 42 31 41 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 36 
: 14 38 : 17 29 : 20 23 : 19 27 : 23 19 : 24 20 : 17 22 : 38 7 : 24 15 : 40 12 9 9 6 6 6 3 3 0 0 
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11. BASKETBAL MLÁDEŽE 
[07.10.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 34; Ján Hatala] 

 
 

ŽIAČKY - celoslovenská súťaž, skupina Západ - 1. dvojkolo 
BKM Žilina-Hájik - BK Slovan Bratislava 48:47 (29:29) a 28:49 (9:29) 
Body Žiliny: Muhlbergerová 16+6, Stroková 9+2, Hulmanová 8+0, Macúchová 6+10, Gajdošová 2+4, Brunová 

2+2, Pereviazko 2+2, Šelingová 2+0, Hlávková 1+2. 
Trnava a Piešťany ešte nehrali. 
STARŠÍ MINIBASKETBALISTI - prípravný zápas 
MBK Victoria Žilina-BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 26:36 (13:21) 

Body Žiliny: Pivko 7, Janík 6, Mahdoň 6, Švancár 4, Magdalík 3. 
MLADŠÍ ŽIACI - majstrovstvá oblasti Východ - 1. kolo 
MBK Victoria Žilina-BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 66:24 (38:18) 



Body Žiliny: Janžo 20, Suchomel 11, Urda 9, Lokaj 6, Stupárek 4, Samuhel 4, Lenjik 4, Kopún 4, Trabalík 2, 
Sedlák 2. 

ŽIACI - majstrovstvá oblasti Východ, skupina C - 1. kolo 
IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK Victoria Žilina 31:111 (14:60) 
Body Žiliny: Hoferica 38, Huňora 27, Urda 11, M. Čierny 11, Novák 7, Matúš 6, A. Čierny 4, Florek 3, Samuhel 

2, Suchomel 2. 
STARŠÍ ŽIACI - celoslovenská súťaž, skupina Východ - 1. kolo 
IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK Victoria Žilina 72:48 (37:27) 
Body Žiliny: Tulák 24, Trnka 10, Huňora 6, Magvaši 4, Vereš 2, Hoferica 2. V druhom kole mala Žilina voľno. 
JUNIORI - celoslovenská dorastenecká liga - 1. a 2. kolo 
MŠK Žiar nad Hronom-MBK Victoria Žilina 59:107 (30:54) 
Body Žiliny: Václav 27, P. Pažický 23, Kasák 24, Stupárek 9, Belčík 8, Muhlberger 7, Mrázik 6, Horňák 4, 

Mečko 3, Dubovec 3. 
MBA Prievidza - MBK Victoria Žilina 84:89 (32:44, 74:74) po predĺžení 
Body Žiliny: P. Pažický 31, Mrázik 17, Kasák 17, Václav 15, Belčík 9. 
Žilinčania napriek viacerým chorým hráčom zvládli úspešne oba zápasy. V prvom dominovali od začiatku, v 

druhom po výbornom prvom polčase po prestávke dvojciferný náskok stratili, ale víťazstvo zachránili v predĺžení. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. HOKEJ 1. LIGA 
[07.10.2019; Trnavské noviny; ŠPORT / INZERCIA; s. 26; Redakcia] 

 
 

7. KOLO 
Topoľčany - HK Trnava 7:2 (3:0, 1:0, 3:2) 
Góly: 4. Olejník, 11. Gergel, 14. Tomčák, 37. Podstavek (tr. str.), 45. a 60. H. Ručkay, 50. Kováčik - 47. 

Mrava, 57. Hrbačik. 
Vylúčení: 3:8, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0. Strely na bránu: 52:33. Divákov: 832. 
TRNAVA: Brucháč (Ivanovič) - Evdokimov, Schmidt, Klein, Mrázik, Mihalko, Burian, Kormúth - Jurák, Beták, 

Klučiar - Szalay, Ševčík, Mrava - Kamenický, Hrbáčik, Hudec - Olša, Lindeman, Bobál. 
8. KOLO 
HK Trnava - Spišská Nová Ves 3:6 (0:3, 1:1, 2:2) 

Góly: 31. Mrázik, 43. Hrbáčik, 47. Klučiar - 4. Novák, 5. a 40. Koky, 15. Ondov, 59. Vartovník, 60. Varton. 
Vylúčení: 6:9, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 42:39. Divákov: 170. 

TRNAVA: Brucháč (Ivanovič) - Klein, Schmidt, Jakáb, Mrázik, Kormuth, Burian, Laveenov - Mrava, Ševčík, 
Jurák - Kamenický, Beták, Marguš - Hudec, Hrbáčik, Klučiar - Litavec, Lindeman, Bobál. 

9. KOLO 
Považská Bystrica - HK Trnava 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:21:0) 
Góly: 8. Dmitriev, 22. Niník, 65. Nahálka - 49. Bobál, 55. Marguš. Vylúčení: 19:17, presilovky: 0:0, oslabenia: 

0:0. Strely na bránu: 55:33. Divákov: 232 TRNAVA: Ivanovič - Klein, Schmidt, Jakab, Mrázik, Burian, Lindeman - 
Mrava, Ševčík, Jurák - Kamenický, Beták, Bobál - Hrbáčik, Klučiar, Marguš - Litavec, Lavrenov. 

Tabuľka: 
1.BA Capitals 2.Topoľčany 3.Dubnica 4.Martin 5.Spiš. N. Ves 6.Levice 7.Skalica 8.Žilina 9.Trnava 10.P. 

Bystrica 96 96 95 94 105 104 93 93 92 90 0 1 2 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 6 7 44:29 31:20 
37:28 36:28 38:38 36:38 32:26 27:28 27:44 22:44 

Program Trnavy - 10. kolo, streda 9. októbra o 18.30 hod.: Bratislava Capitals - Trnava. 11. kolo, piatok 11. 
októbra o 17.30 hod.: Trnava - Skalica. Z (STC) 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Desaťročné fáranie do hlbín spravodlivosti 
[07.10.2019; RTVS Jednotka; Reportéri; 21:40; R / Martina Kubániová] 

 
 

Martina Kubániová, moderátorka: „Tragédia v Handlovskej bani v roku 2009 si vyžiadala až 20 obetí. Počas 
požiaru a následného výbuchu v nej zahynulo 9 baníkov a 11 banských záchranárov. Z tohto nešťastia boli 
obvinení 3 zamestnanci Hornonitrianskych baní, ktorých Okresný súd v Prievidzi aj uznal vinnými. Krajský súd 
však verdikt zrušil a proces sa symbolicky vrátil na začiatok. Kritici tvrdia, že banskí inšpektori kopú za 
manažment baní. Niektorí dokonca hovoria o marení vyšetrovania. Aká je pravda o nešťastí v Bani Handlová? 
Máme k dispozícii doposiaľ nezverejnené materiály z vyšetrovacieho spisu, ktoré môžu skrývať aj odpoveď na 
túto kľúčovú otázku. Viac v reportáži Lucie Virostkovej.“ 



Neuvedený: „Pod mašinou sa nachádza prilba, zdeformovaná teplom.“ 
Peter Pellegrini, predseda vlády SR (Smer-SD): „Nemôžem tolerovať situáciu, že ani po 10 rokoch sa rodinní 

pozostalí nedočkali spravodlivého rozhodnutia slovenských súdov.“ 
Neuvedená: „Vymožiteľnosť práva je absolútne nulová, takže my dopadneme takisto.“ 
Neuvedený: „Ktorá je značne obhorená … zhruba od hrádze 3 metre sa nachádza.“ 
Moderátor (Správy STV 10.8.2009): „Slovensko smúti. Z banskej štôlne sa domov nevráti 20 chlapov.“ 
Adriana Siváková, hovorkyňa Hornonitrianskych baní: „Na základe výpovedí svedkov, pravdepodobne došlo k 

výbuchu sekundárnych horľavých plynov nahromadených následkom požiaru.“ 
Ľubomír Jahnátek, minister hospodárstva SR (nominant Smeru-SD)(Správy STV 10.8.2009): „Príčiny explózie 

začal vyšetrovať Obvodný banskú úrad v Prievidzi a Obvodné oddelenie Policajného zboru pre prípad 
všeobecného ohrozenia.“ 

Robert Fico, predseda vlády SR (Smer-SD)(Správy STV 10.8.2009): „Je preto potrebné riadne vyšetriť to, čo 
sa tam stalo, vyvodiť prísnu zodpovednosť.“ 

Lucia Virostková, redaktorka: „Doterajší výsledok vyvodenia prísnej zodpovednosti v prípade tragédie v 
Handlovej? Pokuta cez 33 000 eur vydaná po zákonnej lehote a preto vrátená späť spoločnosti Hornonitrianske 
bane. Obžaloba a súdny proces s 3 zamestnancami spoločnosti, ktorý trvá od roku 2013.“ 

Peter Čičmanec, generálny riaditeľ HBP: „Prijmite odo mňa, od hornonitrianskych baníkov, od kamarátov a 
spolupracovníkov morálnu podporu, prejav sústrasti a spoluúčasti na vašom hlbokom zármutku.“ 

Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová: „Baňa, tá majestátna vládkyňa s dvoma rukami. Jednou dáva, 
druhou berie. Jednou chráni a druhou trestá.“ 

Neuvedený: „Väčší dôraz by mali brať aj vedenie, že kvôli tomu, aby sa nestávali takéto prípady.“ 
Neuvedený: „Zatvoriť tam aspoň 30 ľudí. Hore. Nie dole.“ 
Lucia Virostková: „Bezprostredne po tragédii smerovali všetky otázky ohľadom toho, kto bol za ne zodpovedný 

k šéfovi a majiteľovi Hornonitrianskych baní, Petrovi Čičmancovi. Dnes už sa spoločnosť k prípadu vôbec 
nevyjadruje, odkazuje na prezumpciu neviny obžalovaných a nechcú sa k nemu vyjadrovať ani banskí odborníci, 
ktorí sa obávajú nejakých právnych dôsledkov. Ale napokon už ani príbuzní a vdovy po baníkoch. Pretože sú 
frustrované z toho, že ani po 10 rokoch tento prípad nebol uzavretý. Jedným z 9 poškodených baníkov je Miroslav 
Masaryk. Pri výbuchu utrpel zranenie s trvalými následkami. Krátko po návrate z liečenia dostal v bani výpoveď, 
bez možnosti zamestnať sa v menej náročnej pozícii.“ 

Miroslav Masaryk, bývalý baník: „Šachta bola špecifická tým, že tam horelo každý druhý deň. No a ráno 
takisto tam poslali teda 4 pracovníkov z vetracieho úseku, ktorí to mali posúdiť. A tí, keď prišli hore, tak volali teda 
na dispečing, aj štajgrovi teda, že oni nedokážu zahasiť ten oheň, lebo že už je vo väčšom rozsahu a aby tam 
volala teda banská záchrana.“ 

Zvuk nahrávky z bane Handlová (10.8.2009): „Za chvíľu má alarmovú hranicu, už za chvíľu príde, už aj na .. 
cítim. Prudko to ide hore. Hneď tam treba … už je to zase vy.ebané až v materi pi.i hore. Idú tam hneď vetrači. 
Heď sa to zase rozhorelo. Vetrači tam idú. Nech tam voľakto ide. No prosím. Dispečer, no prosím. A čo to horí 
otvoreným ohňom? Horí, horí to riadne. Sme tu pri tom, teraz sme prišli, akurát tu horí 15 metrov chodby. Boha. 
Ideme teraz oné napojiť oné prúdnicu. Však tá by mala byť napojená. Čo? Tá by mala byť napojená. Ideme na to. 
Hneď ideme na to. Dobre, daj mi vedieť, či treba volať záchranárov, alebo nie.“ 

Miroslav Masaryk: „A tá chodba bola taká zdeformovaná už pred tým požiarom, lebo my sme cez tú chodbu 
chodili x krát. A už boli tie hajcmany vplyvom toho, že zastala tá stena, ten porub tak blízko pri prerážke, už bola 
tá chodba taká zdeformovaná a povypadávaná, že to nebolo, len keď bol požiar, ale už to bolo aj predtým.“ 

Lucia Virostková: „Čiže niečo sa vlastne zanedbalo.“ 
Miroslav Masaryk: „sto percent. My sme tam pracovali, okolo nás chodili všetci tí ľudia, ktorí tam išli hore. A 

ešte si stále sme si aj my hovorili teda, že je tam ohrozený priestor a stále tam chodia civilisti, či lokomotíva, či 
fárali technici o pol deviatej štyria, ktorí išli tiež na to miesto. Neviem, neviem si to vysvetliť, prečo.“ 

Zvuk nahrávky z Bane Handlová (10.8.2009): „Otvor mi dvere, horí nám chodba celá. Tam bola zápara, sme 
to akože zlikvidovali. Áno. Držalo sa to celkom schopne, len sem-tam to nabiehalo, cez. Horí celá chodba. Áno, 
horí celá tá prerážka. Dobre.“ 

Miroslav Masaryk: „Okolo tej deviatej hodine aj desiatej minúte sme sa už my s dvomi kolegami mali sťahovať 
priamo tam na pracovisko, kde ostalo aj 20 mojich kamarátov a záchranárov. Ale neviem, niečo mi vnuklo do 
hlavy, že na 15 minút si oddýchnuť. Ak som ja prišiel k tej chodbe, pozrel som sa hore a videl som teda, že 
nesvieti červené svetlo, že lokomotíva sa nevracia a spravil som 2 kroky a vtedy prišla obrovská tlaková vlna.“ 

Zvuk nahrávky z Bane Handlová (10.8.2009): „.. nikto mi nehlási nič, môžete to… dobre. Počúvaj, že ja tu 
mám plno prachu. Pi.i, je to možné? To bol nejaký výbuch. Ale boha. Veď celá chodba je zavalená prachom. To 
kde? Hore na východnej šachte.“ 

Lucia Virostková: „Znalecký posudok telefonátov aj kamerový záznam z obhliadky postihnutej časti bane, 
ktorý sme získali k dispozícii, skúmala polícia aj Banský úrad a ich prizvaní znalci.“ 

Neuvedený: „Tretia prilba a dve BG-čka s maskami nahodenými.“ 
Lucia Virostková: „Handlovská tragédia sa stala iným spôsobom osudnou aj pre Vladimíra Tejbusa. V tom čas 

šéfa oddelenia bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade. Po zverejnení jeho svedectva o zákulisí vyšetrovania 
prišiel o prácu. Dnes pôsobí vo Švajčiarsku.“ 

Vladimír Tejbus, bývalý šéf bezpečnosti HBÚ: „Keď sme začali vlastne to skúmať a zistil som, že tam 
absolútne základné údaje chýbajú, tak vlastne vždy človek zvýši pozornosť, keď je naučený, že pod vami, v iných 
odborných posudkoch nachádza veci, ktoré vlastne sú predpísané internými predpismi, čo by tam malo byť a to 
tam nie je. To je vlastne, to vám buchne hneď do očí, že niečo asi nie je v poriadku.“ 



Lucia Virostková: „V prípade rezonuje silné podozrenie že Obvodný banský úrad Prievidza, ktorý sídli v 
rovnakej budove, ako manažment spoločnosti Hornonitrianske bane, uzavrel celé vyšetrovanie tak, aby nemohol 
byť obvinený nikto z riadiacich pracovníkov. Za všetko vraj môže príroda.“ 

Bohuš Sliacky, riaditeľ Obvodného banského úradu v Prievidzi (Správy STV 1.3.2009): „Sú to štyri také 
zásadné alebo základné faktory, ktoré ovplyvnili vznik tejto mimoriadnej udalosti. Zmenšenie profilu tej prerážky, 
kde horelo, zasypanie popolčeka v tejto chodbe, otvorenie a zatvorenie dverí, teplota požiariska, ktorá sa počas 
toho požiaru menila. Ani jeden sám osebe z týchto faktorov nemohol zapríčiniť vznik mimoriadnej udalosti.“ 

Lucia Virostková: „Závery vyšetrovania Banského úradu pobúrili pozostalých a vdovy po baníkoch. Navštívili 
vtedajšieho ministra hospodárstva Juraja Miškova a on im sľúbil, že zakročí.“ 

Juraj Miškov, bývalý minister hospodárstva (SaS): „Zavolal som šéfovi Hlavného banské úradu, pretože 
kompetencia ministra hospodárstva je iba v menovaní a odvolaní šéfa Hlavného banského úradu a teda požiadal 
som ho, aby odvolal predsedu Obvodného banského úradu.“ 

Vladimír Tejbus: „V tom čase bolo už vyšetrovanie uzatvorené, pretože ten názor pána ministra Miškova 
vyplynul práve z toho odborného posudku, ktorý on považoval vyslovene za výsmech spravodlivosti. Takže dopad 
na samotné vyšetrovanie to vlastne nemalo žiadne.“ 

Juraj Miškov: „No, každý baník jednoducho vie, že také riziko tam je, ale v prípade, že dôjde k takémuto 
pochybeniu, tak musí byť jasne vyvodená zodpovednosť. A tá v tomto prípade vyvodená nebola.“ 

Lucia Virostková: „Keby ste vy teraz boli v pozícii ministra hospodárstva, čo by ste robili ináč?“ 
Juraj Miškov: „Jediná páka, ktorú máte z pozície ministra hospodárstva, je vytvárať politický tlak. A osobný 

tlak.“ 
Redaktor: „Súhlasíte s tým, aby boli na orgány činné v trestnom konaní vyvíjané politické tlaky?“ 
Peter Žiga, minister hospodárstva (Smer-SD): „Mne je to samozrejme ľúto vždy, pri takomto nešťastí trpia tie 

rodiny pozostalých, takže ja môžem len vyjadriť tiež ľútosť.“ 
Peter Pellegrini: „A preto aj z tohto miesta chcem požiadať a vyzvať všetky príslušné súdy, aby konali tak, ako 

konať majú, aby čo najskôr prišli so spravodlivým rozsudkom a pomohli tak ukončiť jatrenie rán.“ 
Vladimír Tejbus: „To je len výzva politikov, to reálne dopad na činnosť týchto orgánov nemôže mať. Lenže 

tieto orgány by mali aj bez takýchto výziev konať svoju povinnosť.“ 
Lucia Virostková: „Po rozruchu okolo záverov banského úradu, prizvali Vladimíra Tejbusa do ministerskej 

komisie k ich prešetreniu. Zriadil ju ešte predchodca Miškova, Ľubomír Jahnátek. A zavolal do nej aj zahraničných 
odborníkov. Profesor Alois Adamus z ostravskej Vysokej školy banskej, považoval finálny posudok za 
nedostatočný.“ 

Na linke Alois Adamus, Vysoká škola banská v Ostrave: „Tie hlavné príčiny, ktoré viedli k havárii, tam proste 
chýbali, neboli zdôraznené. Oni boli väčšinou uvedené v takej citlivej forme a nekonkrétne, áno, voči jednotlivým 
osobám, ktoré zastávali tie kľúčové funkcie v tej likvidácii.“ 

Peter Kúkelčík, predseda Hlavného banského úradu: „Cieľom prešetrovania týchto mimoriadnych stavov je v 
prvom rade zistenie príčiny, prečo k tomuto stavu došlo, následne analyzovať tieto príčiny a v konečnom 
dôsledku vyvodiť z nich závery, ktoré budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti práce tak, aby sa podobné stavy 
neopakovali, čo môže niekedy viesť k legislatívnym úpravám napríklad bezpečnostných predpisov.“ 

Lucia Virostková: „Paradoxne, podľa Vladimíra Tejbusa bol jeho bývalý šéf Peter Kúkelčík, vtedajší aj súčasný 
predseda Hlavného banského úradu, osobne pri tom, keď sa rodil osobný posudok, pre ktorý neskôr odvolával. 
Rozhovor nám poskytnúť odmietol, na naše otázky odpovedal iba písomne.“ 

Peter Kúkelčík: „Do vyšetrovania ani do vypracovania záverečného posudku som žiadnym spôsobom 
nezasahoval. Vyjadrenia pána Tejbusa sú len účelovo podsúvané a ničím nepodložené.“ 

Vladimír Tejbus: „Tieto informácie mám priamo z Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi, kde 

vlastne podľa ich vyjadrenia dochádzal pán Sliacky za pánom predsedom HBÚ na Obvodný banský úrad do 
Spišskej Novej Vsi a tam vlastne písali tento posudok.“ 

Lucia Virostková: „Zvláštne okolnosti, v ktorých sa podľa svedeckej výpovede tiež angažoval priamo šéf 
Hlavného banského úradu, mali sprevádzať aj vyrubenie pokuty pre spoločnosť Hornonitrianske bane. Už 
zaplatenú čiastku, vyše 33 000 eur, napokon úrad firme vrátil.“ 

Vladimír Tejbus: „Ja som vtedy tiež do spisu napísal písomné upozornenie na porušovanie zákonnosti pri 
takomto postupe. Čo vlastne bol môj prvý krok, ktorý smeroval s rozporom s predsedom Hlavného banského 
úradu, lebo ja som s takým postupom zásadne nesúhlasil.“ 

Lucia Virostková: „Na rozdiel od banských úradov, určila Kajská prokuratúra v Trenčíne konkrétnych vinníkov 
za konkrétne porušenia bezpečnostných predpisov a kroky pri likvidácii požiaru. Opierali sa najmä o názor 
spoločnosti VVUÚ Ostrava Radvanice. Ich znalecký posudok poukázal na nedostatočné hasenie malých 
požiarov, ktoré predchádzali tragédii. Základňa záchranárov bola podľa nich príliš blízko ohňa a rizika výbuchu. 
Chýbal požiarny vodovod, či vetracia plachta v a ohrozenom priestore boli aj civilisti. Znalecký posudok máme k 
dispozícii a necelé 2 roky od vznesenia obžaloby uznal práve tento znalecký posudok za rozhodujúci aj Okresný 
súd v Prievidzi.“ 

Sudca: „Obžalovaný Ladislav Halbavý, Jozef … , Dalibor Richter sa uznávajú za vinných z prečinu 
všeobecného ohrozenia.“ 

Lucia Virostková: „Sudca prievidzského súdu uložil vedúcim pracovníkom baní tresty odňatia slobody v trvaní 
od 5 do 8 rokov, vrátane niekoľkoročného zákazu vykonávania činnosti vedúcich pracovníkov baní.“ 

Miroslav Masaryk: „Aj keď manželky tých chlapov boli rozhorčené, že teda to boli malé tresty, ale boli aspoň 
nejaké tie tresty, lebo doteraz, či sa niečo v bani stalo, nejaké to nešťastie, tam zabilo 4 ľudí u nás na 9. úseku a 
tak, nikdy nikto nebol zodpovedný, vždy to bola príroda.“ 



Lucia Virostková: „Pre rozdiely v posúdení príčin a vinníkov handlovskej tragédie v znaleckých posudkoch 
prokuratúry na jednej strane a Banského úradu na strane druhej, však v roku 2017 trenčiansky odvolací súd 
zaradil spiatočku a uznal viaceré námietky obhajoby.“ 

Roman Tarabus, hovorca Krajského súdu v Trenčíne: „Doposiaľ vykonaným dokazovaním podľa názoru 
odvolacieho súdu nebolo v zákonom vyžadovanej miere istoty preukázané, že sa obžalovaní dopustili takého 
konania, ktorého priamym následkom by bolo zvýšenie všeobecného nebezpečenstva, respektíve sťaženie jeho 
odvrátenia a zmiernenia.“ 

Lucia Virostková: „Najnovšia fáza procesu je tak najmä súbojom argumentov predvolaných znalcov. Autori 
posudkov, z ktorých vychádzal Obvodný banský úrad v Prievidzi v septembri priame zavinenie obžalovaných 
nepotvrdili.“ 

Zdeněk Pavelek, znalec, HBZS Ostrava: „Ja myslím, že ten jav bol prírodný a nemohol nikto dopredu 
predpokladať.“ 

Alena Gašparovičová, vdova po obeti nešťastia v Handlovej: „Sú tu za baňu, jasné, že budú hrať na ich 
stranu. To bolo jasné, však ste to počuli všetci.“ 

Peter Filip, právny zástupca obžalovaných: „Je potrebné odstrániť rozpory v znaleckom dokazovaní.“ 
Lucia Virostková: „Závery ministerskej komisie, aj komisie Hlavného banského úradu, v ktorých figuroval 

Vladimír Tejbus, sa vo finále zvlášť neprejavili. Až po zrušení prvé rozsudku dostal aj predvolanie na prievidzský 
súd, hoci za svedka ho advokát pozostalých navrhol už dávno predtým. Vo výpovedi prezentoval svoje 
podozrenia z manipulácií vyšetrovania, aj iný názor na skutočné príčiny nešťastia.“ 

Vladimír Tejbus: „Všetky dôkazy smerujú k tomu, že vlastne tí postihnutí zomreli už počas hasenia požiaru. 
Nie pri výbuchu, že ten výbuch nastal až potom. A vlastne stala sa to vlastne taká, ako alibi, pretože všetci 
hovorili, že nastal výbuch a za to nikto nemohol.“ 

Peter Filip: „Nechcem hodnotiť svedka Tejbusa. Nebol prítomný, nebol v banskom diele, nič o tom nevie. Bol 
členom komisie, to znamená, že vychádza z nejakých papierov. Ale pre mňa v tejto veci sú podstatné výpovede 
ľudí, ktorí sú v procesnom postavení znalcov. Svedok Tejbus, trošku cítim z neho zášť voči HBÚ aj voči baniam 
Prievidza.“ 

Na linke Alois Adamus: „Pán inžinier Tejbus mal vecné pripomienky. Pretože ak je široká škála podkladov a z 
toho sa vyberú len tie, ktoré sú napríklad vhodné pre vedenie štátnej baníckej správy, tak na to bol ochotný 
upozorniť a to boli zrejme tie dôvody, prečo voči nemu boli prijaté opatrenia.“ 

Vladimír Tejbus: „Boli podané na mňa trestné oznámenia všelijaké. Ja som len stále poukazoval na dôkazy a 
na základe tých dôkazov som práve hovoril svoj názor, svoje vyjadrenia.“ 

Miroslav Masaryk: „Keď dokázali takého človeka umlčať, tak neviem, keby som dneska trebárs ja na tom 
pojednávaní sa chcel niečo opýtať, ako by som ja dopadol, neviem. Takže, radšej som bol ticho. Po tých 3-4-5 
rokoch, keď sa to nehýbalo som povedal, že 20 rokov možno a možno dostratena. A nevyrieši sa nič.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Kuriózny policajný zásah v Spišskej Novej Vsi: Juraja naháňali po celom 

meste 
[07.10.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:30; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/893625/kuriozny-policajny-zasah-v-spisskej-novej-vsi-juraja-nahanali-po-
celom-meste/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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. 

Foto: 
Hľadaný Juraj (37) policajtom napokon neušiel. Zdroj: pz 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Florbalisti Lida deklasovali Nižnú, po 4. kole na čele 1. FBC Trenčín 
[07.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

https://www.cas.sk/clanok/893625/kuriozny-policajny-zasah-v-spisskej-novej-vsi-juraja-nahanali-po-celom-meste/
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http://www.teraz.sk/sport/florbalisti-lida-deklasovali-niznu-po/422686-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič 
1. FBC Florbal Trenčín ako jediný tím nestratil v doterajšom priebehu súťaže ani bod, v piatok potvrdil svoju 

pozíciu presvedčivým víťazstvom 14:4 na palubovke nováčika FBK Púchov. 
Bratislava 7. októbra (TASR) - Po 4. kole florbalovej extraligy mužov vedie tabuľku naďalej 1. FBC Florbal 

Trenčín. Ten ako jediný tím nestratil v doterajšom priebehu súťaže ani bod, v piatok potvrdil svoju pozíciu 
presvedčivým víťazstvom 14:4 na palubovke nováčika FBK Púchov. Kvalitatívny rozdiel sa prejavil najmä v druhej 
tretine, v ktorej zverenci Jana Holovku strelili šesť gólov a neinkasovali ani raz. “Musím povedať, že nie som 
prekvapený z toho, že sme ešte neprehrali. Mali sme náročnú letnú prípravu, ku ktorej chlapci pristúpili 
zodpovedne. Verím, že naša víťazná séria bude pokračovať aj naďalej,” povedal pre spravodajstvo Slovenského 
zväzu florbalu (SZFB) útočník 1. FBC Trenčín a autor hetriku Šimon Masár. Vyhral aj druhý trenčiansky klub, 
majstrovský AS Trenčín však zdolal doma žilinské “kobylky” 4:3 až po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci 
nájazd premenil Samuel Dávidek. Prvého víťazstva sa dočkal ŠK Lido Prírodovedec. Odniesla si to Nižná, ktorá 
odišla z hlavného mesta s debaklom 1:7. Lido dominovalo počas celého stretnutia, hetrikom sa zaskvel Marek 
Dida, štyri body za jeden gól a tri asistencie si pripísal Jakub Gálet. “Po sérii neúspešných výsledkov sme už 
potrebovali vyhrať. Od začiatku sme išli jednoznačne za naším cieľom. Pomohli nám k tomu rýchle góly. Myslím 
si, že sme prekvapili Nižnú rýchlym nástupom, dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme veľmi zodpovedne. Boli 
sme trpezliví s loptičkou, z čoho plynula skutočnosť, že Nižná si nedokázala utvoriť tlak či príležitosti. Bol to 
perfektný tímový výkon,” pochvaľoval si brankár Lida Daniel Dobrovodský. V druhom zápase za sebou vyšiel 
naprázdno vicemajster Tsunami Záhorská Bystrica. Po neúspechu s AS Trenčín (2:5) prehral opäť v domácom 
prostredí s ATU Košice tesne 6:7. ATU patrí s 10 bodmi druhá priečka v tabuľke, tretí je ďalší košický tím Florko 
(9). Ten uspel v divokej prestrelke na pôde Snipers Bratislava 14:11. V ďalšom zápase si Prešovčania doma 
poradili so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolali jednoznačne 13:5. Spišiaci ako jediný tím ešte nebodovali a 
zostávajú na chvoste tabuľky. piatok FBK Púchov - 1. FBC Florbal Trenčín 4:14 (1:3, 0:6, 3:5) FBK AS Trenčín - 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4:3 pp a sn (0:0, 1:0, 2:3 – 0:0, 1:0) sobota ŠK Lido Prírodovedec - TJ A-FbO 
Nižná 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) Tsunami Záhorská Bystrica - FaBK ATU Košice 6:7 (2:2, 1:4, 3:1) FBC A4ka Mikuláš 
Prešov - FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 13:5 (2:0, 5:4, 6:1) Fat Pipe Snipers Bratislava - FK Florko 

Košice 11:14 (2:3, 5:2, 4:9) Tabuľka po 4. kole: 1. 1. FBC Florbal Trenčín 4 4 0 0 0 42:14 12 2. FaBK ATU Košice 
4 3 0 1 0 27:17 10 3. FK Florko Košice 4 3 0 0 1 36:29 9 4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4 2 0 1 1 23:20 7 
5. Florbalový klub AS Trenčín 4 1 1 1 1 19:24 6 6. Tsunami Záhorská Bystrica 4 2 0 0 2 23:19 6 7. TJ A - FbO 
Nižná 4 2 0 0 2 18:18 6 8. FBC A4ka Mikuláš Prešov 4 1 1 0 2 28:27 5 9. FBK Púchov 4 1 1 0 2 29:35 5 10. ŠK 
Lido Prírodovedec 4 1 0 1 2 22:27 4 11. Fat Pipe Snipers Bratislava 4 0 1 0 3 24:33 2 12. FbC Young Arrows 
Spišská Nová Ves 4 0 0 0 4 17:45 0 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Tichá kultúrna revolúcia v rómskych komunitách 
[07.10.2019; postoj.sk; Spoločnosť; 00:00; Igor André] 

 
https://www.postoj.sk/47781/ticha-kulturna-revolucia-v-romskych-komunitach 

 
 

Max Weber je nažive a prebýva na východe Slovenska. 
Na sklonku roku 2010 uverejnil Peter L. Berger, jeden z najvýznamnejších sociológov náboženstva v druhej 

polovici 20. storočia, výskumný článok s názvom: Max Weber je nažive, má sa dobre a prebýva v Guatemale – 
protestantská etika dneška (v angličtine je prístupný TU). 

Na úvod jedno vysvetlenie: Nemec Max Weber (1864-1920) je považovaný za jedného zo zakladateľov 
sociológie. Okrem iného je autorom diela Protestantská etika a duch kapitalizmu z roku 1905. Ako z názvu knihy 
vyplýva, ústrednú rolu v nej hrá skúmanie vzťahu medzi kresťanským protestantizmom, špeciálne v jeho 
kalvínskej podobe, a rozvojom kapitalizmu. Čo majú Berger a Weber spoločné so Slovenskom? 

Pred dvomi týždňami sa konala v Bratislave pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska (KBS) konferencia 
s názvom „Pastorácia Rómov a jej prínos pre spoločnosť“, o ktorej informoval aj Postoj. Poznajúc prácu viacerých 
prezentujúcich z východnej časti Slovenska, ktorí sú previazaní s grécko- alebo rímsko-katolíckou cirkvou, 
natíska sa parafráza názvu textu Petra Bergera v tomto znení: „Max Weber je nažive, má sa dobre a prebýva v 
rôznych menších mestách a vidieckych oblastiach východného Slovenska s vyšším podielom rómskeho 
obyvateľstva“. Nuž, jeden si môže povedať, že toto konštatovanie by mohlo dávať zmysel, ak by sa jednalo o 
cirkvi protestantského typu v jeho tradičnej (luteránskej alebo kalvínskej), evanjelikálnej (prebudeneckej), či 
letničnej podobe. Lenže ako sa to spája s katolicizmom? 

Domnievam sa, že teologické rozdiely medzi dvomi veľkými vetvami kresťanstva sa vo vzťahu k 
marginalizovaným Rómom môžu stierať v spoločnom prístupe, ktorý sa podľa jeho znakov dá pomenovať ako 
„charizmatický evanjelikalizmus“ a pravdepodobne sa ukazuje ako najúspešnejšia metóda pri prvotnej 

http://www.teraz.sk/sport/florbalisti-lida-deklasovali-niznu-po/422686-clanok.html
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evanjelizácii i ranej pastorácii marginalizovaných Rómov. K dôsledkom na životy marginalizovaných Rómov pod 
vplyvom charizmatického evanjelikalizmu prejdem neskôr, najskôr sa však pokúsim vysvetliť tento pojem. 

It’s me, o Lord! Charizmatický prúd v kresťanstve je nad-denominačný fenomén, ktorý je akousi „light“ verziou 
letničného (pentekostálneho) hnutia spájajúceho sa prakticky výlučne iba s cirkvami protestantského typu. 
Charizmatici, podobne ako letniční kresťania, kladú dôraz na dary Ducha Svätého, ktoré boli zoslané na 
apoštolov 50 dní po zmŕtvychvstaní Ježiša Krista a 10 dní po jeho nanebovzatí. V základe ich presvedčenia je 
dôraz na osobné znovuzrodenie a neustále obnovovanie „sviežosti“ viery prostredníctvom prejavov, ktoré 
vonkajší pozorovateľ môže opísať ako frenetické chválospevy v stoji, spoločné modlitby, svedectvá (vyznania), či 
skupinové štúdium Biblie, predovšetkým Nového zákona. K týmto definičným znakom sa niekedy pridružuje aj 
rozprávanie v (nezrozumiteľných) jazykoch a prorokovanie. 

Evanjelikalizmus, ako primárne protestantský prúd kresťanstva, sa úplne prirodzeným spôsobom prepája s 
charizmatickými dôrazmi, pretože jadrom jeho učenia je radikálnosť rozhodnutia jednotlivca – je to čin obrátenia 
alebo znovuzrodenia, ktoré už nesúvisí s automaticky zdedenou tradíciou, ale živou prítomnosťou (podobne ako 
je živá prítomnosť „plameňov“ Ducha Svätého u charizmatikov) osobného vzťahu s Bohom. 

Keďže v analytickom popise už niekedy chýbajú slová, dovolím si pre tento účel použiť poetiku černošského 
spirituálu It`s me, o Lord!, v ktorom sa v refréne spieva toto: „To ja, ó Pane môj, stojím tu v modlitbách!“ 

V každej strofe sa potom menujú rôzni aktéri, ktorí sa jasne oddeľujú od slobodného rozhodnutia daného 
jednotlivca vydať svoj život Bohu: „Ani môj brat, ani sestra, ani otec, ani matka, ani môj kňaz, ani vládca, ani 
sused, ale som to ja, stojím tu v modlitbách!“ 

Poetika tohto textu vyjadruje, že rozhodnutie uveriť v živého Boha za vás neurobí ani najbližšia rodina, ani 
najbližšia komunita, ani náboženská, či politická autorita, ale vždy len jednotlivec sám. 

Druhý kľúčový princíp evanjelikalizmu s nedozernými následkami pre život jednotlivca ako i spoločnosti (ak je 
takýchto ľudí kritické množstvo), je snaha o nedualistické praktizovanie evanjelia. To znamená, že svätosť chvíle 
veriaci zažívajú takpovediac nepretržite bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v sakrálnom alebo profánnom 
prostredí. 

Človek nemusí byť sociológ, antropológ alebo romológ, aby porozumel, aké implikácie môže mať 
zvnútornenie týchto základných evanjelikálnych princípov v spoločenstve, ktoré po dlhé stáročia „len“ kolektívne 
prijímalo akýsi amalgám náboženských prejavov a tradícií väčšinového obyvateľstva, s ktorým kohabitovalo v 
nejakom modeli väčšej alebo menšej segregácie. 

Slobodný čin jednotlivca uveriť v Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa takmer nevyhnutne katapultuje 
jednotlivca k emancipácii v tom najširšom zmysle slova. Začne si totiž klásť tri kľúčové otázky života: 

1. Kto vlastne som?, 
2. Čo mám v živote robiť? (Čo chce odo mňa Boh?), 
3. Ako mám naplniť svoje životné poslanie? (Ako mám napĺňať Jeho vôľu vo svojom živote?) 
Pre niekoho to môže zaváňať náboženským fanatizmom, ktorý nasmeruje ľudí už iba na misionárske činnosti 

spojené s oným svetom a utlmí sa v nich zápal pre každodenný zápas o zlepšovanie budúcnosti pozemského 
života. Určite existujú prípady (a asi ich nie je úplne málo), kde sa tento predpoklad potvrdzuje a z utilitárneho 
ekonomického hľadiska môžu títo ľudia naďalej zostávať príťažou pre štát a svoju komunitu. 

Zo svojej osobnej skúsenosti som však presvedčený, že vo väčšine vylúčených rómskych spoločenstiev, ktoré 
sú dlhodobejšie pod vplyvom náboženských misií rôznych cirkví vedených v charizmaticko-evanjelikálnom duchu, 
dochádza k tomu, čo popísal jednak Max Weber vo svojom diele Protestantská etika a duch kapitalizmu, taktiež v 
čom ho vo svojom texte o Guatemale doplnil Peter Berger, a v neposlednej rade aj k tomu, čo vyskúmali 
pracovníci Ústavu etnológie SAV Tomáš Hrustič a Tatiana Podolinská v projekte Sociálna inklúzia Rómov 
náboženskou cestou (SIRONA 2010). 

Spoločným menovateľom v rámci kľúčových zistení ich odborných prác je to, že z dlhodobého hľadiska (5 
rokov a viac) tento typ náboženskej misie a pastorácie podnecuje sociálnu mobilitu, ekonomický vzostup 
príslušníkov pôvodne marginalizovaných komunít, a teda aj prechod a začlenenie do strednej triedy. 

Poďme sa teda bližšie pozrieť na efekty tohto misijného a pastoračného prístupu vo vzťahu k 
marginalizovaným Rómom. 

Nezamýšľané dôsledky charizmatického evanjelikalizmu Keď som si prebehol bibliografiu spomínanej 
výskumnej práce SIRONA 2010 Tomáša Hrustiča a Tatiany Podolinskej, zistil som, že nikde nevidím odkaz na 
„kultové“ dielo Maxa Webera o protestantskej etike a duchu kapitalizmu. V zásade sa dá ale konštatovať, že ich 
hlavné zistenia do veľkej miery korešpondujú s tým, o čom niekedy na úsvite 20. storočia písal Weber (skúmal 
však hlavne správanie ľudí v 17. až 19. storočí). 

Weber považoval za esenciu protestantskej etiky, ktorú v našom prípade môžeme zameniť za etiku 
charizmatického evanjelikalizmu, pozemský asketizmus. Z pozemského asketizmu potom vychádzajú 4 kľúčové 
hodnoty pre sociálnu mobilitu: 

- disciplinovaný prístup k práci a to nielen v zmysle „tvrdej práce“, ktorá sa viaže aj s inými kultúrami, ale 
predovšetkým racionalizácie pracovných postupov; 

- rovnako disciplinovaný prístup aj k iným oblastiam sociálneho života, predovšetkým k svojej najbližšej rodine 
(manželke a deťom); 

- odďaľovanie okamžitej spotreby (odloženie uspokojenia), ktorej výsledkom je sporenie a prípadne aj 
nahromadenie kapitálu na podnikanie, čo vedie k sociálnej mobilite; 

- všetko spolu sa odohráva v kontexte svetonázoru, ktorý je v relatívnej miere oslobodený od povier a mágie 
(Weberovský koncept „odčarovaného sveta“). 



Peter Berger dodáva, že k týmto základným charakteristikám treba ešte priradiť silný záujem o vzdelávanie 
detí, ktorý pramení v protestantskom/charizmaticko-evanjelikálnom dôraze na dostupnosť a čítanie Biblie 
všetkými ľuďmi. A taktiež sklon k vytváraniu dobrovoľných združení ľuďmi neelitného pôvodu. 

Berger pri skúmaní kultúry guatemalských charizmatikov nehovorí o ničom menšom ako o kultúrnej revolúcii, 
pretože je totálne odlišná od klasických vzorcov správania v latinsko-americkej spoločnosti. Táto „nová kultúra“ 
(ako ju nazýva) je z jeho pohľadu určite asketická. Vyzdvihuje osobnú disciplínu, čestnosť, zakazuje alkohol a 
nemanželský sex, rozkladá systém compadre (fungovanie v rozvetvenej rodine, kde sú typické fiesty a nadmerné 
míňanie) a učí jednoduchých ľudí, ako rozbehnúť, udržiavať a rozvíjať ich mimovládne a cirkevné organizácie, či 
malé podniky. 

Nepripomína nám to niečo? Z mojej osobnej skúsenosti akoby som videl a počul farníkov z misijných staníc 
grécko-katolíckeho kňaza Martina Mekela alebo príslušníkov mnohých protestantských zborov v okolí Sabinova, 
Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. 

Berger si všimol ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý som nenašiel ani v práci SIRONA 2010. Aj keď sa to možno 
mnohým nebude zdať, charizmatický evanjelikalizmus stojí v silnej opozícii voči klasickej latinsko-americkej 
mužskej „mačistickej“ kultúre, ktorá je v hojnej miere rozšírená aj v slovenských chudobných rómskych 
komunitách. 

Berger pripomína, že charizmatické hnutie je predovšetkým hnutím žien: Aj keď je väčšina kazateľov/kňazov 
mužov, ženy sú často misionárkami a organizátorkami cirkevného života. 

Čo je však ešte dôležitejšie, ženy sa situačne stávajú aj líderkami vo vlastnej rodine, ak si ich manžel ešte 
nedokázal úplne zvnútorniť morálne hodnoty kresťanskej zvesti a naďalej sa nevie vymotať z osídiel rôznych 
závislostí. V tomto prípade preberajú na seba aj zodpovednosť za výchovu a vedenie svojich detí k dôležitosti 
vzdelania. Kto sa pohybuje v blízkosti rodín z chudobných rómskych komunít pod vplyvom charizmatického 
evanjelikalizmu, nemôže nedosvedčiť aj tieto skutočnosti. 

Záver alebo Čo my teda s tým? Fenomén takzvanej „tichej kultúrnej revolúcie“ medzi (pôvodne) chudobnými 
slovenskými Rómami musí byť predmetom ďalšieho vedeckého skúmania. Ak sa však naozaj deje v predmetnom 
Weberovskom duchu a jej externality sú pre našu spoločnosť skôr pozitívne, otázka v medzititulku nemôže 
uniknúť ani pozornosti tvorcov verejných politík a ani predstaviteľov registrovaných cirkví a náboženských hnutí. 

Ak má charizmatický evanjelikalizmus potenciál takej pozitívnej socio-kultúrnej zmeny pomerne značného 
percenta nášho obyvateľstva a zároveň má predpoklady vykazovať vysoký stupeň ekumenizmu (ak naň budú 
náboženskí lídri nastavení), môže sa podpora svetských a duchovných autorít tomuto nástroju stať jedným z 
hlavných faktorov úspešnej inklúzie Rómov do spoločnosti v priebehu 21. storočia. 

Začať by sme však mali tým, že odhodíme klapky tradične vnímanej religiozity (najmä na vidieku) a budeme 
otvorení k novým formám, ktoré majú potenciál meniť tú najhlbšiu podstatu ľudskej osobnosti k lepšiemu. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 7. októbra (TASR) - Po 4. kole florbalovej extraligy mužov vedie tabuľku naďalej 1. FBC Florbal 

Trenčín. Ten ako jediný tím nestratil v doterajšom priebehu súťaže ani bod, v piatok potvrdil svoju pozíciu 
presvedčivým víťazstvom 14:4 na palubovke nováčika FBK Púchov. 

Kvalitatívny rozdiel sa prejavil najmä v druhej tretine, v ktorej zverenci Jana Holovku strelili šesť gólov a 
neinkasovali ani raz. “Musím povedať, že nie som prekvapený z toho, že sme ešte neprehrali. Mali sme náročnú 
letnú prípravu, ku ktorej chlapci pristúpili zodpovedne. Verím, že naša víťazná séria bude pokračovať aj naďalej,” 
povedal pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) útočník 1. FBC Trenčín a autor hetriku Šimon 
Masár. Vyhral aj druhý trenčiansky klub, majstrovský AS Trenčín však zdolal doma žilinské “kobylky” 4:3 až po 
samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Samuel Dávidek. 

Prvého víťazstva sa dočkal ŠK Lido Prírodovedec. Odniesla si to Nižná, ktorá odišla z hlavného mesta s 
debaklom 1:7. Lido dominovalo počas celého stretnutia, hetrikom sa zaskvel Marek Dida, štyri body za jeden gól 
a tri asistencie si pripísal Jakub Gálet. “Po sérii neúspešných výsledkov sme už potrebovali vyhrať. Od začiatku 
sme išli jednoznačne za naším cieľom. Pomohli nám k tomu rýchle góly. Myslím si, že sme prekvapili Nižnú 
rýchlym nástupom, dodržiavali sme taktické pokyny, hrali sme veľmi zodpovedne. Boli sme trpezliví s loptičkou, z 
čoho plynula skutočnosť, že Nižná si nedokázala utvoriť tlak či príležitosti. Bol to perfektný tímový výkon,” 
pochvaľoval si brankár Lida Daniel Dobrovodský. 

V druhom zápase za sebou vyšiel naprázdno vicemajster Tsunami Záhorská Bystrica. Po neúspechu s AS 
Trenčín (2:5) prehral opäť v domácom prostredí s ATU Košice tesne 6:7. ATU patrí s 10 bodmi druhá priečka v 
tabuľke, tretí je ďalší košický tím Florko (9). Ten uspel v divokej prestrelke na pôde Snipers Bratislava 14:11. V 
ďalšom zápase si Prešovčania doma poradili so Spišskou Novou Vsou, ktorú zdolali jednoznačne 13:5. Spišiaci 
ako jediný tím ešte nebodovali a zostávajú na chvoste tabuľky. 
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Extraliga mužov - 4. kolo: 
piatok 
FBK Púchov - 1. FBC Florbal Trenčín 4:14 (1:3, 0:6, 3:5) 
FBK AS Trenčín - FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4:3 pp a sn (0:0, 1:0, 2:3 – 0:0, 1:0) 
sobota 
ŠK Lido Prírodovedec - TJ A-FbO Nižná 7:1 (3:0, 1:0, 3:1) 
Tsunami Záhorská Bystrica - FaBK ATU Košice 6:7 (2:2, 1:4, 3:1) 
FBC A4ka Mikuláš Prešov - FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 13:5 (2:0, 5:4, 6:1) 

Fat Pipe Snipers Bratislava - FK Florko Košice 11:14 (2:3, 5:2, 4:9) 
Tabuľka po 4. kole: 
1. 1. FBC Florbal Trenčín 4 4 0 0 0 42:14 12 
2. FaBK ATU Košice 4 3 0 1 0 27:17 10 
3. FK Florko Košice 4 3 0 0 1 36:29 9 
4. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 4 2 0 1 1 23:20 7 
5. Florbalový klub AS Trenčín 4 1 1 1 1 19:24 6 
6. Tsunami Záhorská Bystrica 4 2 0 0 2 23:19 6 
7. TJ A - FbO Nižná 4 2 0 0 2 18:18 6 
8. FBC A4ka Mikuláš Prešov 4 1 1 0 2 28:27 5 
9. FBK Púchov 4 1 1 0 2 29:35 5 
10. ŠK Lido Prírodovedec 4 1 0 1 2 22:27 4 
11. Fat Pipe Snipers Bratislava 4 0 1 0 3 24:33 2 
12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 4 0 0 0 4 17:45 0 

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