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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Filmárov láka nebezpečenstvo 
[09.10.2019; Pravda; Kultúra; s. 27; Jena Opoldusová] 

 
 

Jena Opoldusová 
Mal po sedemdesiatke, keď podľahol vábeniu paraglajdingu. V skupine mladíkov holdujúcich adrenalínu v 

talianskom stredisku Monte Grappa vynikal vysokým vekom. Dokument Stále lietam o vznášajúcom sa „dedkovi" 
je aj metaforou cesty človeka k večnosti. „Je to úsmevný film o 88-ročnom paraglajdistovi a jeho odvážnych snoch 
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o lietaní z vysokých kopcov," uviedla Mária Hámor. Riaditeľka Medzinárodného festivalu horských filmov, ktorého 
27. ročník sa dnes začína v Poprade. 

Zo sto desiatich prihlásených filmov sa dostalo do súťaže o Grand Prix 46 snímok zo 16 krajín, medzi nimi aj 
sedem slovenských. Najviac z nich sa zaoberá horolezectvom. Nechýbajú filmy o športovom lezení, ktoré sa stalo 
olympijským športom, o extrémnom lyžovaní či filmy o živote ľudí v horách. „Príkladom je film Pavla Barabáša 
Svetozár Stračina, ktorý je portrétom hudobného skladateľa a zachytáva autentickú kultúru ľudí z horských 
oblastí. Nieje to čisto horolezecký film, ale portrét človeka, ktorý má blízko k horám," spomenula riaditeľka 
medzinárodnej prehliadky. Najkratší zo súťažných filmov je príbeh austrálskeho fotografa, ktorý na americkom 
stredozápade loví tornáda. Má názov Prenasledovať živly, trvá „len" 4 minúty a 40 sekúnd, ale sľubuje vzrušujúci 
zážitok. Najdlhší je takmer jeden a trištvrte hodiny trvajúci triler Free Sólo. Je festivalovým nesúťažným 
bonbónikom, ktorý režisérskej dvojici Jimmy Chin a Elizabeth Chai Vasarhelyi vyniesol tento rok Oscara v 
kategórii najlepší dokument a takmer tridsať ďalších cien. Vyrozprávali príbeh športovca, ktorému sa nečakane 
rozpadá aura nepremožiteľnosti. Napriek tomu túži dosiahnuť hranice nemožného a znova sa pripravuje na životu 
nebezpečný výkon. 

Výdatnú dávku napätia sľubuje aj taliansky súťažný príspevok Donnafugata. V krátkometrážnom dokumente 
zachytil režisér Manrico Dell’Agnola výkon lezca, prekonávajúceho 750-metrovú južnú stenu Torre Trieste v 
Dolomitoch, ktorej obťažnosť dosahuje stupeň 8a. Slovenskí filmári nechodili po príbehy tak ďaleko. Do 
tatranských plies sa ponáral Pavol Kráľ, aby zachytil otužilcov, čo v nich žijú (Otužilá tatranských plies). Život na 
meteorologickej stanici týčiacej sa na Chopku a prácu jej obyvateľa sledoval Milan Ohurniak (Zo života horského 
meteorológa). Pokus o prekonanie diaľkovej turistickej trasy zvanej Cesta hrdinov SNP v rekordnom čase 
zaznamenal Adam Lisy (Volanie diaľok). Príbeh kamarátov, ktorých rozdelil oceán a znova spojilo lano, 
vyrozprával Jaro Matoušek (V objatí obra). Azda najďalej z našich zašiel Jakub Piga, ktorý zdokumentoval 
sedemdňovú cestu piatich kamarátov po hrebeňoch najvyšších pohorí Balkánu (Rila & Pirin). 

O tom, kto získa Grand Prix a päť ďalších cien, rozhodne medzinárodná porota. Výsledky súťaže vyhlásia v 
nedeľu popoludní, hneď nato premietnu všetky ocenené filmy. Diváci zas rozhodnú, komu udelia svoju cenu. 
Okrem dvoch popradských kinosál uvádzajú program 27. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov aj 
kiná v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Zaparkoval priamo na priechode uprostred križovatky v centre mesta 
[09.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Vodiča môže vyjsť netradičné odstavenie auta až na stovku. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vodič auta s popradským evidenčným číslom sa rozhodol urobiť si z križovatky v 

centre Spišskej Novej Vsi súkromné parkovisko. Svoj citroën zaparkoval priamo na priechode pre chodcov 

medzi dvoma jazdnými pruhmi. Vodiči sa nestačili čudovať. Fotografiu zverejnila na FB dopravného servisu jedna 
z vodičiek prechádzajúca okolo zaparkovaného auta v utorok neskoro popoludní. Išlo o križovatku ulíc 
Štefánikovo námestie, Letná - Zimná ulica, Školská a Elektrárenská. „Ehm, myslím si, že furt sa dá vyhodiť 
rýchlosť a odtlačiť niekde na bezpečnejšie miesto a nie takto ho tam nechať, či?“ zareagovala na fotografiu 
komentujúca Maja. „Asi nechcel platiť za parkovné, tak sa vynašiel,“ pridal sa Del Fuego. „Asi videl akciu v 
‘sklenenom’ dome. Tak sa ponáhľal pešo. Lebo mal červenú,“ pridal svoj názor František. Vodiča preveria aj cez 
kamery Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, vodič, ktorý sa rozhodol takto 
netradične zaparkovať, je podozrivý zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Parkovanie uprostred križovatky ho môže vyjsť draho. „Za to mu v správnom konaní možno uložiť pokutu do 
výšky sto eur,“ priblížila hovorkyňa. Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi vec ďalej preveruje. 

Požiadal o súčinnosť spišskonovoveskú mestskú políciu. „Konkrétne o preverenie, či disponujú videozáznamom z 
kamerového systému,nakoľko tento by nám pomohol ustáliť konkrétnejší čas, ako aj vodiča uvedeného vozidla,“ 
dodala hovorkyňa. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Predstavia oscarový film 
[09.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 11; tasr] 

 
 

O výhru na festivale horských filmov v Poprade bude súťažiť 46 snímok zo 16 krajín. 
POPRAD. Dnes štartuje pod Tatrami 27. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Tento rok sa 

tradičné podujatie uskutoční v Poprade, v Kežmarku a v Spišskej Novej Vsi od stredy do nedele. 

Oscarový dokument súťažiť nebude 



Riaditeľka festivalu Mária Hámorová na tlačovej konferencii potvrdila, že dohromady sa v programe predstaví 
46 súťažných filmov zo 16 krajín a jeden nesúťažný. Súčasťou programu bude aj oscarový dokumentárny film 
Free Solo od režisérov Jimmyho China a Elizabeth Chai Vasarhelyi, v hlavnej úlohe s Alexom Honnoldom. 
Zachytáva Alexa Honnolda, ako sa pripravuje zdolať cestu Freerider na El Capitan v Yosemitoch bez lana, bez 
istenia. „Distribútor ho nechcel dať do súťaže, tak sme ho zaradili do programu ako nesúťažný," uviedla 
Hámorová. Okrem zahraničných budú môcť diváci vidieť aj sedem slovenských filmov. Porota v zložení Piotr 
Pustelnik z Poľska, Slovák Anton Pacek a Boris Hlaváček z Českej republiky bude tradične rozhodovať o cene 
Grand Prix a o ďalších oceneniach. 

Antarktída, horolezectvo aj paragliding 
Víťazov predstavia počas slávnostného vyhlásenia výsledkov festivalovej súťaže 13. októbra na mestskom 

úrade. „Prihlásilo sa nám dohromady 110 snímok, napokon sme vybrali necelú polovicu. Pri výbere zaváži 
kamera, obsah, ale aj scenár, je niekoľko kritérií, ktoré zvažujeme. Výber bol naozaj ťažký," skonštatovala 
Hámorová, ktorá už má svojich favoritov. Dodala, že v jednotlivých filmoch budú môcť diváci vidieť napríklad 
horolezecké výstupy na väčšie či menšie kopce a skaly, rýchlostné lezenie či príbehy zo života v horskom 
prostredí, o extrémnom lyžovaní, paraglidingu a aj o prechode Antarktídou. „Dá sa povedať, že ten rozsah je 
veľký, z každej oblasti je niečo zaujímavé, prevažujú filmy z letného obdobia, aj v nich sa však objavuje sneh," 
upozornila Hámorová s tým, že premietať sa bude v popradskom kine Tatran, na Mestskom úrade v Poprade, 
ďalšie premietania budú aj v kine Iskra v Kežmarku a v kine Mier v Spišskej Novej Vsi. 

Program doplnený o prednášky a výstavy 
Počas festivalu sú pripravené aj tri prednášky, predstaví sa nemecká horolezkyňa Ines Papert, ktorá bude 

prednášať spolu so slovinským lezcom Lukom Lindicom. Ďalšiu prednášku bude mať Piotr Pustelnik o dôchodku 
himalájistu a v neposlednom rade to bude Michal Sabovčík, ktorý návštevníkom predstaví Grónsko a nočné 
lezenie za severným polárnym kruhom. Počas festivalu sa budú konať aj dve výstavy - Matúš Matava sa 
predstaví na mestskom úrade s výstavami Svetelné záznamy v krajine a Cyklus fotografických panorám. V 
obchodnom centre na námestí to bude výstava amatérskeho fotografa Vladimíra Šifru. „Sprievodným podujatím 
bude už tradične Slovenský pohár v boulderingu na začiatku Námestia sv. Egídia," uzavrela riaditeľka festivalu. 
(tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Prezradil sa pri kontrole. Na krku má krádež zlata a 900-tisíc korún 
[09.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Po Spišiakovi pátrali Česi, po policajnej naháňačke skončil v predbežnej väzbe. 
KOŠICE. Krajský súd sa v pondelok zaoberal návrhom na predbežnú väzbu. Prokurátor ho podal v prípade 

38-ročného Juraja K. zo Spišskej Novej Vsi. Policajti ho zadržali v piatok večer pri pokuse vyhnúť sa ich cestnej 

kontrole. Po troch nociach v cele ho v pondelok predpoludním priviedla na košický súd eskorta. 
Policajná naháňačka 
Zadržaniu Juraja predchádzala bežná cestná kontrola v Spišskej Novej Vsi. Policajná hliadka si totiž všimla 

porušenie dopravných predpisov čiernym BMW a rozhodla sa ho zastaviť. Vodič však na výstražné svetelné a 
zvukové zariadenie nereagoval a, naopak, zrýchlil a snažil sa uniknúť v uliciach. „Policajné hliadky prenasledovali 
unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. Vodič však na výzvy polície nereagoval. 
Bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval, no pri Levočskej bráne vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie 
vozidla. Pri brzdení dostal šmyk a narazil do kovového stĺpika," informovala polícia na svojom facebooku. Vodič z 
auta vyskočil a pokúsil sa ujsť. Policajným hliadkam sa snažil stratiť v uličkách. Niekoľkokrát počas úteku spadol, 
avšak na Baníckej ulici mu už cestu skrížila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Muža, kladúceho 
aktívny odpor, za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala. Lustráciou vyšlo najavo, prečo sa Juraj snažil 
uniknúť. Okresný súd v Chomutove v Českej republike na neho vydal Európsky zatýkací rozkaz. 

Hrozí mu osem rokov 
Ako nás informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko, zatykač bol na Spišiaka vydaný pre 

zločin krádeže a prečin porušovania domovej slobody. „Tohto trestného činu sa mal dopustiť tak, že spolu s 
ďalšími tromi obvinenými po predchádzajúcej vzájomnej dohode 6. októbra 2018 vo večerných hodinách prišli do 
obce Libědice v okrese Chomutov. Po rozdelení úloh obvinený Juraj K. preliezol plot pri dome a vypáčil 
uzatvorené okno na 1. poschodí. Z domu odcudzil rôzne zlaté veci, 900 000 českých korún a 700 eur," uviedol 
Filičko. Za tento trestný čin Jurajovi v Česku hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 8 
rokov. 

Sťažnosť nepodal 
Prokuratúra žiadala vziať Juraja do predbežnej väzby a krajský súd jej vyhovel. Eskorta po skončení 

neverejného výsluchu odviedla muža do väznice na Floriánskej ulici. „Potom, čo dostaneme originál európskeho 
zatýkacieho rozkazu, rozhodneme, či podáme návrh, aby sa predbežná väzba zmenila na vydávaciu," dodal 
Filičko. Na dodanie potrebných dokumentov má prokuratúra 40 dní. Juraj zrejme chce mať celý tento proces čo 
najskôr za sebou, lebo voči uzneseniu sťažnosť nepodal. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 



 
 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (9. október): Slovnaft Cup, kvalifikácia SR 21 aj 

NHL 
[09.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/416294/sportove-udalosti-dna-9-oktober-slovnaft-cup-kvalifikacia-sr21-aj-nhl 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - SLOVNAFT CUP: 
3. kolo: 
15:00 TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – ŠK Slovan Bratislava / ONLINE >> 
4. kolo: 
15:00 Slávia TU Košice – FK Pohronie / ONLINE >> 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY U21: 
Skupina 2: 
18:00 Lichtenštajnsko – Slovensko / ONLINE >> 
FUTBAL - MEDZIŠTÁTNY PRÍPRAVNÝ ZÁPAS: 
18:30 Bahrajn - Azerbajdžan 
20:45 Nemecko – Argentína / ONLINE >> 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Florida Panthers – Carolina Hurricanes 
01:00 New York Islanders – Edmonton Oilers 
01:00 Pittsburgh Penguins – Winnipeg Jets 
01:00 Washington Capitals – Dallas Stars 
01:30 Detroit Red Wings – Anaheim Ducks 
02:00 Nashville Predators – San Jose Sharks 
03:00 Calgary Flames – Los Angeles Kings 
04:00 Vegas Golden Knights – Boston Bruins 
štvrtok ráno: 
01:00 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 
01:30 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 
04:00 Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 
HOKEJ - 10. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:30 HK Spišská Nová Ves – MsHK Žilina 

18:00 HK VITAR Martin – HK Skalica 
18:00 HK 95 Považská Bystrica – HK Levice 
18:00 HC Topoľčany – MHK Dubnica nad Váhom 
18:30 HC Bratislava Capitals – HK Gladiators Trnava 
HOKEJ - KHL: 
13:30 Červená hviezda Kun-lun – Neftechimik Nižnekamsk 
16:00 Traktor Čeljabinsk – Dynamo Moskva 
16:00 HC Salavat Julajev Ufa – Barys Nur-Sultan 
18:00 HC Torpedo Nižnij Novgorod – Viťaz Podoľsk 
18:30 Severstaľ Čerepovec – Spartak Moskva 
18:30 HC Dinamo Riga – HC Dinamo Minsk 
HOKEJ - LIGA MAJSTROV: 
A-skupina: 
19:30 KAC Klagenfurt – EHC Biel 
B-skupina: 
19:45 EV Zug – HC Škoda Plzeň 
D-skupina: 
17:00 HC Oceláři Třinec – HC Lausanne 
18:00 Pelicans Lahti – Junosť Minsk 
HOKEJ - 9. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – HC VERVA Litvínov 
TENIS - ATP ŠANGHAJ: 
Štvorhra mužov - šestnásťfinále: 
09:30 I. Dodig/F. POLÁŠEK (Chorv./SR) - Ch. Garin/D. Lajovič (Čile/Srb.) 
BASKETBAL - 2. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BK Svit - MBK Handlová 
18:00 BKM Lučenec - BC Prievidza 
18:00 MBK Komárno - Spišská Nová Ves 

https://sport.aktuality.sk/c/416294/sportove-udalosti-dna-9-oktober-slovnaft-cup-kvalifikacia-sr21-aj-nhl


18:00 BK Patrioti Levice - BK Inter Bratislava 
BASKETBAL - 4. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
19:00 ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 
BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
01:00 Philadelphia 76ers - Guangzhou 
01:30 Miami Heat - San Antonio Spurs 
02:00 Memphis Grizzlies - NZ Breakers 
02:00 Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 
04:00 Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 
04:30 Portland Trail Blazers - Denver Nuggets 
štvrtok: 
01:00 Detroit Pistons - Dallas Mavericks 
01:00 Washington Wizards - Guangzhou 
01:30 Atlanta Hawks - Orlando Magic 
01:30 Charlotte Hornets - Miami Heat 
02:00 Chicago Bulls - New Orleans Pelicans 
02:00 Milwaukee Bucks - Utah Jazz 
12:00 Houston Rockets - Toronto Raptors 
13:30 Los Angeles Lakers - Brooklyn Nets 
HÁDZANÁ - 6. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
17:30 DHC Slavia Praha – SHK Veselí nad Moravou 
18:00 DHK Baník Most – Iuventa Michalovce 
HÁDZANÁ - 7. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 Tatran Prešov - MŠK Považská Bystrica 
VOLEJBAL - 1. KOLO EXTRALIGY MUŽOV: 
17:00 TJ Slávia Svidník - VK Spartak Komárno 
17:00 COP Trenčín - TJ Spartak Myjava 
18:00 VK Prievidza - VKP - SPU Nitra 
18:00 VK Mirand PU Prešov - MVK Zvolen 
VOLEJBAL - 1. KOLO EXTRALIGY ŽIEN: 
18:00 VTC Pezinok - Slovensko U19 
RAGBY - MAJSTROVSTVÁ SVETA: 
06:45 Argentína - USA (C-skupina) 
09:15 Škótsko - Rusko (A-skupina) 
11:45 Wales - Fidži (D-skupina) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Unikal pred políciou. Na krku má krádež zlata a 900-tisíc korún 
[09.10.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22231007/cesi-patrali-po-spisiakovi-pre-kradez-zlata-a-900-tisic-korun.html 

 
 

Po Spišiakovi pátrali Česi, po naháňačke skončil v predbežnej väzbe. 
Nočná naháňačka s políciou 
(5 fotografií) 
KOŠICE. Krajský súd sa v pondelok zaoberal návrhom na predbežnú väzbu. Prokurátor ho podal v prípade 

38-ročného Juraja K. zo Spišskej Novej Vsi. 

Policajti ho zadržali v piatok večer pri pokuse vyhnúť sa ich cestnej kontrole. Po troch nociach v cele ho v 
pondelok predpoludním priviedla na košický súd eskorta. 

Policajná naháňačka 
Zadržaniu Juraja predchádzala bežná cestná kontrola v Spišskej Novej Vsi. Policajná hliadka si totiž všimla 

porušenie dopravných predpisov čiernym BMW a rozhodla sa ho zastaviť. Vodič však na výstražné svetelné a 
zvukové zariadenie nereagoval a, naopak, zrýchlil a snažil sa uniknúť v uliciach. 

„Policajné hliadky prenasledovali unikajúce vozidlo a snažili sa ho zablokovať služobnými vozidlami. Vodič 
však na výzvy polície nereagoval. Bezohľadnou a riskantnou jazdou pokračoval, no pri Levočskej bráne vo 
vysokej rýchlosti nezvládol riadenie vozidla. Pri brzdení dostal šmyk a narazil do kovového stĺpika," informovala 
polícia na svojom facebooku. 

Súvisiaci článokMedzinárodne hľadaný muž skončil po nočnej naháňačke v cele Čítajte 
Vodič z auta vyskočil a pokúsil sa ujsť. Policajným hliadkam sa snažil stratiť v uličkách. Niekoľkokrát počas 

úteku spadol, avšak na Baníckej ulici mu už cestu skrížila hliadka pohotovostnej motorizovanej jednotky. Muža, 
kladúceho aktívny odpor, za pomoci donucovacích prostriedkov zadržala. 

Lustráciou vyšlo najavo, prečo sa Juraj snažil uniknúť. Okresný súd v Chomutove v Českej republike na neho 
vydal Európsky zatýkací rozkaz. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22231007/cesi-patrali-po-spisiakovi-pre-kradez-zlata-a-900-tisic-korun.html


Hrozí mu osem rokov 
Ako nás informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko, zatykač bol na Spišiaka vydaný pre 

zločin krádeže a prečin porušovania domovej slobody. 
((piano)) 
„Tohto trestného činu sa mal dopustiť tak, že spolu s ďalšími tromi obvinenými po predchádzajúcej vzájomnej 

dohode 6. októbra 2018 vo večerných hodinách prišli do obce Libědice v okrese Chomutov. Po rozdelení úloh 
obvinený Juraj K. preliezol plot pri dome a vypáčil uzatvorené okno na 1. poschodí. Z domu odcudzil rôzne zlaté 
veci, 900 000 českých korún a 700 eur," uviedol Filičko. 

Za tento trestný čin Jurajovi v Česku hrozí trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 8 rokov. 
Sťažnosť nepodal 
Prokuratúra žiadala vziať Juraja do predbežnej väzby a krajský súd jej vyhovel. Eskorta po skončení 

neverejného výsluchu odviedla muža do väznice na Floriánskej ulici. 
„Potom, čo dostaneme originál európskeho zatýkacieho rozkazu, rozhodneme, či podáme návrh, aby sa 

predbežná väzba zmenila na vydávaciu," dodal Filičko. 
Na dodanie potrebných dokumentov má prokuratúra 40 dní. 
Juraj zrejme chce mať celý tento proces čo najskôr za sebou, lebo voči uzneseniu sťažnosť nepodal. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. KOMPAS UDRŽAL NULU 
[08.10.2019; Topoľčianske noviny; šport; s. 26; JAŠ] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Hokejisti Topoľčian si na konto pripísali už siedmu výhru v rade. Po víťazstve v Leviciach dokázali bodovať aj 

na domácom ľade proti Žiline. Topoľčiansky brankár Erik Kompas neinkasoval. 
* Levice - Topoľčany 2:3 (0:1, 2:2, 0:0) 
Topoľčianski hokejisti si do tabuľky pripísali ďalšie tri body. Domáci začali tlakom, ale skóre v 7. minúte otváral 

Kluka počas presilovky. Aj v druhej tretine sa hral vyrovnaný hokej a hneď po prvej akcii strelil svoj premiérový gól 
v drese Topoľčian mládežnícky reprezentant Džugan - 0:2. Domáci pridali a ešte v prostrednej časti dokázali 
dvomi gólmi vyrovnať na 2:2. V druhej tretine pridal svoj druhý gól Kluka opäť v početnej výhode, a vrátil tak 
Topoľčancom opäť vedenie - 2:3. V záverečnej tretine sa šance striedali na oboch stranách, ale Topoľčany už 
tesné vedenie udržali. Topoľčany zo štyroch presiloviek dokázali dve využiť na strelenie gólu. 

Góly: 23. Tužinský, 35. Vorobjev - 7. a 38. Kluka, 21. Džugan. Rozhodovali Moller - Crman, Šotek, vylúčenia 
4:5, presilovky 0:1, oslabenia 0:0, 724 divákov. HC: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Bystričan, Hrudík, 
Španko, Špankovič - Gergel, Laššo, Pekarčík - Koyš, Tomčák, Kluka - Džugan, Lantoš, Podstavek - Olejník, 
Uhnák, Slávik, tréner Ľ. Hurtaj. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas a to sa aj potvrdilo. Musím 
povedať, že sme proti Leviciam odohrali najhoršiu prvú tretinu v tohtoročnej sezóne. Sme radi za tri body, ale 
súper bol lepší. Bolo dobré, že sme využili presilové hry a výborne sme ubránili oslabenia. Toto stretnutie sme 
vyhrali hlavne zásluhou brankára Kompasa. S výkonom mužstva nie som vôbec spokojný a to som dal hráčom po 
zápase aj patrične najavo. 

* Topoľčany - Žilina 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) 
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. 

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. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Ťaháme už nejakú sériu výhier a vieme, že tabuľka je „našlapaná“. 
V predchádzajúcom zápase v Leviciach sme nepodali dobrý výkon a to sme si rozobrali v kabíne. Vedeli sme, že 
nás čaká ťažký zápas s chlapcami, ktorí dobre korčuľujú. Presvedčili sme sa o tom už v prípravnom zápase, kedy 
sme inkasovali päť gólov. Som rád, že naše mužstvo ukázalo úplne inú tvár, takú, akú si predstavujeme. Aj keď 
musím povedať, že Žilina bola stále nebezpečná. Vďaka Kompasovi sme sa udržali. Ustáli sme aj veľmi 
nebezpečné oslabenie 5:3, ktoré mohlo skončiť gólom a v tom prípade by bol zápas úplne iný. Som rád, že 
mužstvo ukázalo dobrý výkon. 

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 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 
-. SR182 0 0 0 26:130 
Ďalší program: 9. 10. (streda) o 18.00 h: Topoľčany - Dubnica, 11. 10. (piatok) o 18.00 h: Topoľčany - Martin 

[Späť na obsah] 

 
 

8. OD HOKEJISTOV SA ČAKÁ VIAC 
[08.10.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 32; Roman Kopka] 

 
 

Naši musia eliminovať najmä zbytočné herné výpadky. 
MARTIN Ide to rýchlo, prvá štvrtina základnej časti Slovenskej hokejovej ligy je už za nami. Martinčanom po 9. 

kole patrí štvrtá priečka, na vedúcu Bratislavu a druhé Topoľčany strácajú tri body. 
Každý dokáže poraziť každého 
Turčania aj vzhľadom na minulú úspešnú sezónu patria k favoritom ročníka a netaja sa ani ambíciami 

zabojovať o postup do extraligy. Zatiaľ ale nad súpermi výrazne nevyčnievajú, liga je vyrovnanejšia ako sa 
predpokladalo a zdá sa, že každý môže poraziť každého. 

„Náš herný prejav nie je taký, ako by sme si predstavovali. Striedame lepšie momenty so slabšími. Máme 
pasáže, kedy na ľade dominujeme, no nedokážeme sa vyhnúť ani výpadkom, ktoré nám komplikujú zápasy,“ 
povedal útočník Michal Murček, ktorý v deviatich stretnutiach nazbieral 14 kanadských bodov (8+6) a patrí k 
oporám tímu. 

Martinčania súťaž dobre rozbehli, v prvých troch kolách bodovali naplno, v rozlete ich zastavila až Spišská 
Nová Ves, ktorá na Podháji vyhrala 5:3. 

Našich nepochybne zamrzela strata bodu s poslednou Považskou Bystricou. Martin vyhral až v predĺžení, hoci 
v polovici stretnutia viedol už 3:0, no o sľubný náskok prišiel, pričom dva góly nám súper strelil v krátkom 
časovom slede v oslabení. 

Fanúšikovia čakajú viac najmä po hernej stránke 
Varovným signálom je, že od tohto duelu naši chlapci už naplno nebodovali. V Žiline síce vyhrali po 

nájazdoch, no v tomto týždni ťahali za kratší koniec v Bratislave a bod vydolovali aspoň v Dubnici, hoci po dvoch 
tretinách prehrávali 4:2. 

„Celému mužstvu je jasné, že najmä naši fanúšikovia čakajú od nás viac, ako sme zatiaľ predviedli. Úprimne, 
herne to z našej strany nie je úplne ono. Už sa o tom v kabíne aj veľa rozprávame a hľadáme riešenia, aby to 
bolo lepšie. Ak chceme pomýšľať na vyššie priečky, musíme všetci do jedného pridať. Iste, prenasledujú nás 
choroby i zranenia, ešte sme ani raz nehrali v kompletnom zložení, no na to sa nemôžeme vyhovárať, naopak, s 
tým sa musíme lepšie popasovať,“ myslí si Michal Murček. 

Druhá štvrtina odštartuje zápasmi 10. kola, Martin v stredu hostí tradičného rivala z extraligových čias-Skalicu. 
— 
Celému mužstvu je jasné, že predovšetkým naši fanúšikovia čakajú od nás viac, ako sme zatiaľ predviedli. 
MICHAL MURČEK 
Foto: 
Martinčania sú po prvej štvrtine základnej časti na 4. mieste. foto: Igor Pĺž 
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9. ROZPRÁVAČSKÉ TALENTY V LODNE 
[08.10.2019; Kysucké noviny; NÁŠ REGIÓN/INZERCIA; s. 12; Božena Slanináková KS v Čadci] 

 
 

Rozprávači pricestovali na Kysuce z rôznych kútov Slovenska. 
V dňoch 28. - 29. septembra zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s obcou Lodno už 

22. ročník významného kultúrneho podujatia Rozprávačské Lodno. 



Podujatie má štatút celoštátnej súťažnej prehliadky rozprávačov. Prehliadka bola realizovaná s finančnou 
podporou Žilinského samosprávneho kraja. Partnerom podujatia bola Kysucká kultúrna nadácia Bratislava. 

Privítala ich tradičná pohostinnosť 
Počas víkendu privítalo Lodno tradičnou pohostinnosťou a krásnou rodinnou atmosférou svojich hlavných 

aktérov - rozprávačov. Na Kysuce pricestovali z rôznych kútov Slovenska (Liptovského Mikuláša, Poltára, 
Prešova, Ružomberka, Spišskej Novej Vsi, Šurian, Mojmíroviec, Čane, Pezinka, Záhorskej Vsi, Harichoviec, 

Markušoviec, Gajár, Košíc, Hincoviec, Domaňoviec, Župčian, Spišského Hrušova, Martina, Žiliny, Oščadnice, 
Ochodnice…). 

Svoje pútavé príbehy prezentovali v spisovnom jazyku, ale najmä v hovorovom nárečí, čo prispelo k 
rôznorodosti a tiež žánrovej pestrosti tohto podujatia. 

V sobotu popoludní, po privítaní a slávnostnom otvorení prehliadky riaditeľkou Kysuckého kultúrneho 
strediska v Čadci Silviou Petrekovou a starostkou obce Lodno Alžbetou Suriakovou, si svo je sily zmeralo 29 
dospelých rozprávačov. 

Ženy mali presilu 
Hoci ženy boli vo veľkej presile, ani muži sa nedali zahanbiť. K dospelým rozprávačom sa priradili svojou 

vysokou interpretačnou úrovňou aj 2 detské účastníčky, čo je veľmi potešujúce. Vo viac ako päťhodinovom 
rozprávačskom maratóne sa odvíjali príbehy jeden za druhým a rozosmievali či dojímali prítomné publikum. 
Viacerí rozprávači volili príbehy, ktoré vychádzajú z poznania ľudových zvykov, miestnej histórie, alebo 
reprodukovali zážitky vlastné či rodinných príslušníkov. Často zaznievali spomienkové návraty do čias detstva a 
mladosti. Pribudol civilný javiskový prejav, čo signalizuje príchod nových rozprávačov. Odborné hodnotenie 
rozprávačských prejavov zastrešovala odborná porota v zložení: predsedníčka - Hana Hlôšková (Katedra 
etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty UK, Bratislava), členovia: Dušan Mikolaj (spisovateľ, novinár, rodák z 
Lodna a zakladateľ RL), Ľubica Moncmanová (odborná pracovníčka Literárneho archívu SNK v Martine) a Jela 
Borcovanová (etnografka, Martin). 

Najlepší účinkovali v galaprograme 
Porota zhodnotila vystúpenia všetkých súťažiacich, udelila ocenenia a vybrala najúspešnejších rozprávačov 

do nedeľňajšieho galaprogramu. Pestrý priebeh slávnostného galaprogramu zahájila v nedeľu ráno svätá omša, 
po ktorej nasledoval odborný seminár súťažiacich s porotou. V popoludňajších hodinách sa zišli hostia a 
rozprávači, z ktorých tí ocenení odbornou porotou vystúpili v hlavnom programe, nesúcom názov Čo sa v Lodne 
šušká. 

V rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov bola udelená Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava - Pocta 
Martina Kolembusa. Udelenie tohto ocenenia vyjadruje úctu jednému z aktívnych spoluzakladateľov 
Rozprávačského Lodna, poďakovanie za jeho neúnavnú a nezištnú podporu a vytváranie družnej atmosféry 
počas jednotlivých ročníkov. Pocta Martina Kolembusa je vyjadrením osobitného uznania za dlhodobý aktívny 
prínos uvedenému celoslovenskému podujatiu. Zavŕšenie 22. ročníka Rozprávačského Lodna obohatili milým 
spevom a tancom domáci Detský folklórny súbor Lodňanček a Zbojníci z Lupežova z Vysokej nad Kysucou. 

Všetkým oceneným rozprávačom srdečne blahoželáme a veríme, že sa na tomto obľúbenom dvojdňovom 
podujatí s výnimočnou rodinnou atmosférou stretneme opäť o rok. 

Výsledková listina 22. ročníka Rozprávačského Lodna: 
Cena Martina Kolembusa - Cena Kysuckej kultúrnej nadácie: 
Finančné ceny obce Lodno: 
- Antonín Jedlička (Pezinok) - za dlhodobé zásluhy skvalitňovania RL 
- Božena Ďurišová (Liptovská Kokava) - za humánne posolstvo témy rozprávania - Viera Gašincová 

(Ochodnica) - za pútavé rozprávanie zo života - Ján Dračka (Markušovce) - za úsmevný pohľad na školskú 
výchovu v minulosti - Mária Germušková (Župčany) - za presvedčivé vyrozprávanie spomienok - Veronika 
Berkyová (Poltár) - za pôsobivé prerozprávanie vojnovej témy - Agnesa Šutyová (Spišský Hrušov) - za vyvážený 
rozprávačský prejav - Ladislav Jurík (Dolné Vestenice) - za spontánny prejav a výber témy - Helena Spišáková 
(Čaňa) - za objavnosť výberu témy 

Finančné ceny Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: 
- Peter Lapšanský (Domaňovce) - za výborné scénické stvárnenie vyrozprávaných príbehov - Jakub Badrna 

(Zohor) - za výborný vstup na RL 
Vecná cena obce Lodno: 
- Agnesa Priehodová (Oščadnica) - za udržiavanie nárečia 
Vecné ceny detským účastníkom RL udelené Úniou žien Slovenska: 
- Natália Havlíčková (Gajary) - za tvorivé nadviazanie na rozprávačskú tradíciu - Alžbeta Kováčová (Kalinovo) 

- za priblíženie slovesnej kultúry mládeže 
Ocenení rozprávači.KKS 
Účastníci. KKS 
Panovala srdečná atmosféra.KKS 
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10. MILAN SKOKAN BOL NAJMÄ DOBRÝ ČLOVEK A AJ HOKEJOVÝ 

PROFESIONÁL 
[08.10.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 32; (KP)] 



 
 

Martinčania mali s Milanom Skokanom len tie najlepšie skúsenosti. Najmä pre jeho dobrú povahu. 
POPRAD, MARTIN 
Martinskú hokejovú verejnosť minulú stredu zarmútila smutná správa. 
Vo veku 77 rokov zomrel popradský rodák, bývalý hokejový obranca a tréner-Milan Skokan. 
Martin viedol v druhej polovici osemdesiatych rokov a aj v extraligových sezónach 2000/2001 a 2001/2002. 
Vtedy naskočil do rozbehnutého vlaku, nahradil Jana Nelibu, ktorý dostal ponuku od Vsetína a prijal ju. 
„Bol to veľmi dobrý chlap, ktorý hokej miloval a aj mu rozumel. Hráči ho rešpektovali, mal prirodzenú autoritu,“ 

spomínal na priateľa Daniel Rajčan, bývalý martinský hokejový funkcionár. 
Len v dobrom si na Milana Skokana spomína aj Ladislav Spišiak. 
„Najprv ma v osemdesiatych rokoch trénoval a potom neskôr som mu robil asistenta. Bol to super človek. 

Absolútne nekonfliktný, problémy riešil pokojne a dobrým slovom. Vyžarovala z neho pokora. Veľa som sa od 
neho pri mojich trénerských začiatkoch naučil, bol to skutočný profesionál. Všade, kde pôsobil, zanechal pozitívnu 
stopu a urobil aj kus dobrej roboty.“ 

S výnimkou povinnej vojenskej služby, keď hral za Rudú hvězdu Praha a Pardubice v rokoch 1961-1963, 
pôsobil Milan Skokan 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. 

Foto: 
Milan Skokan zomrel vo veku 77 rokov. archív HK Poprad 
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11. SHL liga po prvej štvrtine: Čo meno, to pojem 
[08.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 19:57; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/shl-liga-po-prvej-stvrtine-co-meno-to-pojem/94776 

 
 

Hokejportal.net vám túto sezónu bude prinášať hodnotenie SHL ligy po uplynutí jednotlivých štvrtín. Keďže 
tento rok už neexistuje Strieborná prilba, rozhodli sme sa túto kolónku nahradiť sekciou Kráľ núl. 

Obdobie: 1.kolo – 9.kolo (11.9. - 4.10.2019) 
Komentár HP: 
Do tretice možno všetko dobré. Tri roky po sebe menila naša druhá najvyššia súťaž počet klubov i svoju tvár. 

Zároveň vystupovala pod názvami Budiš či St.Nicolaus liga. V oboch prípadoch sa však ukázalo, že pomenovania 
boli len slovnými hračkami a skutočný význam sponzorov sa akosi minul účinku. To kvitovali aj predstavitelia ligy. 
Od júnového kongresu sa dlho rozmýšľalo nad tým, ako to bude v súťaži vyzerať. Takpovediac za „pačesy“ ju 
chytil SZĽH a spravil sa aj prvý krok k propagande, kedy sa konala tlačová beseda, čo do tohto roku bolo len 
zbožným prianím. Dokonca hlavným logom ligy je znak zväzu. A teraz k samotnému vývoju základnej časti. Tá 
ma za sebou deväť kôl, teda jednu štvrtinu. Meno lídra vôbec neprekvapuje, ktorým sú hokejisti „novej“ Bratislavy. 
Klub zaujal svojou reorganizáciou a káder je nabitý zvučnými menami, ktorý za víťazstvami ťahá kvalitný tandem 
trénerov. Veď komu by napadlo, že v roku 2019 uvidí v nižšej súťaži korčuľovať hráčov ako Marek Slovák, Marcel 
Holovič, Tibor Varga, Peter Hamerlík či Dávid Buc, v máji reprezentant Slovenska na domácom svetovom 
šampionáte. Príjemným prekvapením je bezpochyby Spišská Nová Ves, ktorá urobila veľký progres v porovnaní 

s minulosťou. Považská Bystrica zase po dvoch rokoch padla do rovnakej priepasti a stále čaká na prvé tri body. 
Možno sa zmeny dočká v utorkovom vloženom súboji na ľade SR 18. Takým malým cieľom bolo, aby bola liga 
vyrovnaná a zaujímavá. Môžeme potvrdiť, že sa tak deje, nakoľko bodové rozdiely sú naozaj minimálne a tímy 
držia medzi sebou krok. Zlepšenie nastalo aj v diváckom záujme. Plnšie tribúny neprichádzajú až počas play-off. 
Topoľčany, Martin, či Dubnica majú solídne čísla už teraz. Akurát viac sa asi očakávalo od Capitals, ktorý pôsobí 
na štadióne Ondreja Nepelu. Doterajšie návštevy neohúrili, ale ten správny čas zrejme ešte len príde. 

Nováčikovia: 
Nechýbalo veľa a osmička mužstiev by privítala len jedného nováčika – HK Levice. Druhý nováčik, ktorým je 

nakoniec Žilina, ani nemusel byť. Pod Dubňom sa kritická situácia zachraňovala len päť dní pred vypuknutím 
nového ročníka. Nakoniec slovo dalo slovo a mesto neostalo bez hokeja. Keďže mužstvo súperilo s kadejakými 
nepriaznivými vplyvmi, súčasné siedme miesto je spravodlivé. Samozrejme, mohlo sa vyťažiť viac, keby sa 
vyhrali niektoré domáce stretnutia. Na keby sa však nehrá. V Žiline ale vládne spokojnosť, čo potvrdil v 
nedávnom rozhovore pre náš portál útočník Ondrej Prášil. Levice si v minuloročnej baráži hravo poradili s 
Prešovom a zaslúžene postúpili. Na túto chvíľu sa čakalo dlhých trinásť rokov. Od prvého dňa sa začali masívne 
prípravy na SHL ligu a takmer vo všetkých smeroch sa vykonali zmeny. Zverenci trénera Pavla Takáča sú o jedno 
miesto pred Žilinou, ale ani oni sa nevyhli zaváhaniam. Avšak nováčikovskú daň majú už za sebou, ktorú 
„zaplatili“ na domácom ľade Bratislave po debakli 3:9. Obaja aktéri ešte toho môžu v nasledujúcom priebehu 
základnej časti toho veľa ukázať a rozhodne treba s nimi počítať. Taktiež netreba zabúdať, že nielen Bratislava 
disponuje zaujímavými personami. V Martine je to tradične Ján Tabaček, ktorého doplnil Michal Murček z Detvy, 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/shl-liga-po-prvej-stvrtine-co-meno-to-pojem/94776


Topoľčany pre zmenu sú prechodnou stanicou hráčov z Tipsport ligy. Ich dres si postupne obliekli Henrich 
Ručkay, Peter Šišovský a najnovšie aj Patrik Koyš, ktorý sa snaží o kariérny reštart. V Leviciach môžu diváci 
sledovať Michala Nováka, Petra Königa, alebo ruského útočníka Dmitrya Vorobyeva. Ten dokonca prišiel do 
kontaktu aj s KHL. Dubnica má trio Lakosil – Bagin – Klimenta, ktorého si pamätáme z extraligových čias Žiliny. 
Spišiaci opäť nastupujú so stálicami Lukáš Novák a Vartovník, František Koky, Michal Findura. Skutočne zoznam 
mien je veľmi široký a aj na základe toho sme zvolili titulok „Čo meno, to pojem.“ 

Tabuľka po 9.kole SHL ligy: 
zdroj: Ivan Harčár 
Prekvapenia na úkor favoritov: 
1.kolo Dubnica – Topoľčany 4:3 
2.kolo Skalica – Trnava 3:5 
4.kolo Skalica – Žilina 2:3pp 
4.kolo Martin – Spišská Nová Ves 3:5 

5.kolo Topoľčany – Bratislava 3:2sn 
6.kolo Trnava – Dubnica 4:2 
6.kolo Spišská Nová Ves – Bratislava 6:5pp 

9.kolo Skalica – Bratislava 3:2 
Moment prvej štvrtiny: 
Jednoznačným okamihom bola v nateraz poslednom kole hromadná mastenica v Považskej Bystrici, ktorá 

hostila Trnavu. Druhá časť hry sa prerušila zhruba na desať minút. Že sa niečo zomelie nasvedčovala už prvá 
tretina, keď sa do seba pustil domáci Švantner a hosťujúci Burian. To pravé orechové sa však dostavilo v 
27.minúte. Pod sprchy predčasne putovalo kvarteto hráčov. Rozhodcovia celkovo udelili 170 trestných minút. 

Návšteva kola: 
2.kolo Martin – Topoľčany 4:1 (0:1, 3:0, 1:0), 1490 divákov. 
Najlepší brankár: 
Erik Kompas (Topoľčany), 94,25% 
Najlepší obranca: 
Michal Novák (Levice), 11 bodov 
Najlepší strelec: 
František Poliaček (Martin), 9 gólov 
Výrok prvej štvrtiny: 
“Nebudem bilancovať, ale samozrejme, na NHL to už asi nevyzerá. Boli dobré sezóny aj úspechy a boli aj 

horšie. Mojim cieľom je zažiť ešte jeden úspech v podobe postupu s Bratislavou Capitals,” povedal brankár Peter 
Hamerlík, ktorý prezradil, prečo sa rozhodol ísť do SHL ligy. 

Kráľ núl: 
Juraj Sklenár (Levice), 2x čisté konto 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Citroën zaparkoval uprostred spišskonovoveskej križovatky 
[08.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22231613/citroen-zaparkoval-uprostred-spisskonovoveskej-krizovatky.html 

 
 

Vodiča netradičné parkovanie môže stáť stovku. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vodič auta s popradským evidenčným číslom sa rozhodol urobiť si z križovatky v 

centre Spišskej Novej Vsi súkromné parkovisko. 

Svoj citroën zaparkoval priamo na priechode pre chodcov medzi dvoma jazdnými pruhmi. Vodiči sa nestači li 
čudovať. 

Fotografiu zverejnila na FB dopravného servisu jedna z vodičiek prechádzajúca okolo zaparkovaného auta v 
utorok neskoro popoludní. 

Išlo o križovatku ulíc Štefánikovo námestie, Letná - Zimná ulica, Školská a Elektrárenská. 
„Ehm, myslím si, že furt sa dá vyhodiť rýchlosť a odtlačiť niekde na bezpečnejšie miesto a nie takto ho tam 

nechať, či?“ zareagovala na fotografiu komentujúca Maja. 
„Asi nechcel platiť za parkovné, tak sa vynašiel,“ pridal sa Del Fuego. 
„Asi videl akciu v ‘sklenenom’ dome. Tak sa ponáhľal pešo. Lebo mal červenú,“ pridal svoj názor František. 
Vodiča preveria aj cez kamery 
Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, vodič, ktorý sa rozhodol takto netradične 

zaparkovať, je podozrivý zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Parkovanie uprostred križovatky ho môže vyjsť draho. 
„Za to mu v správnom konaní možno uložiť pokutu do výšky sto eur,“ priblížila hovorkyňa. 
Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi vec ďalej preveruje. 

Požiadal o súčinnosť spišskonovoveskú mestskú políciu. 
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„Konkrétne o preverenie, či disponujú videozáznamom z kamerového systému, nakoľko tento by nám 
pomohol ustáliť konkrétnejší čas, ako aj vodiča uvedeného vozidla,“ dodala hovorkyňa. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Nervózny prvý zápas. Potrebujeme sa zohrať, znie z tábora Slávie 
[08.10.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Dominika Mariňáková;Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22231683/nervozny-prvy-zapas-potrebujeme-sa-zohrat-znie-z-tabora-slavie.html 

 
 

Úvodný duel ukázal trénerovi Ivanovi Kurillovi aj pozitíva, na ktorých môžu Žilinčania stavať. 
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. 

Súvisiaci článokZaplnená hala slávila so Slávistami víťazný začiatok sezóny Čítajte 
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 Róbert 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.“ 

V sobotu opäť doma 
Žilina sa v sobotu opäť predstaví doma, tentoraz proti Svitu, ktorý ešte predtým absolvuje 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. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Michalovčanky dlho trápili majstra. Stoplo ich zranenie kapitánky 
[08.10.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; SZFB] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22231023/michalovcanky-dlho-trapili-majstra-stoplo-ich-zranenie-
kapitanky.html 

 
 

Florbalistky Spišskej Novej Vsi si schuti zastieľali. 

Florbalová extraliga žien 
(3 fotografie) 
MICHALOVCE. V 3. kole Hyundai extraligy žien Michalovce hostili majstrovský Sabinov. 
Strelecká kanonáda sa začala už počas úvodnej tretiny, padlo v nej až šesť gólov. Z víťazstva 10:5 sa 

napokon tešili Sabinovčanky. 
V zápase 4. kola proti bratislavskému Hurikánu si chuti zastrieľali hráčky Spišskej Novej Vsi, skóre sa 

zastavilo na konečnom výsledku 11:1. 
Zaujímavosťou je, že prvé tri góly inkasovali hostky v priebehu tridsiatich sekúnd a navyše od jednej hráčky, 

ktorou bola Klára Grossová. 
Michalovce – Sabinov 5:10 (3:3, 1:2, 1:5) 
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Gerhard Puchír (tréner Eastern Wings Michalovce): „Aj keď sme nastúpili úplne v inej zostave ako v prvom 
kole, tak ma dievčatá zase presvedčili o tom, že tento rok nám hra ide. Doposiaľ sme proti Sabinovu ešte takto 
vyrovnane nehrali. Až do zranenia našej kapitánky sme držali vyrovnaný výsledok. Jej zranenie sa podpísalo na 
atmosfére v tíme a konečnom výsledku.“ 

Nikola Kuchariková (hráčka Michaloviec): „Prvá a druhá tretina bola úplne super. Dievčatá sa veľmi snažili, no 
potom prišlo zranenie Patrície Dzurinovej, čo ovplyvnilo aj náš výkon. Žiaľ sme súperovi dali viac priestoru a to 
malo vplyv aj na konečný výsledok a súperovi sme podľahli.“ 

Klaudia Robová (kapitánka FBC Predator Sabinov): „Bol to náročný zápas, prvé dve tretiny sme sa hľadali. 
Nebol to výkon hodný majstra, no našťastie sme to v tretej tretine zlomili a tri body sú doma. Súperovi ďakujeme 
za zápas.“ 

Ján Motešický (tréner Sabinova): „Prvé dve tretiny zápasu sme nehrali vôbec. Súper ťažil z našich chýb. V 
tretej tretine sme prevzali iniciatívu my a zápas sme dokázali vyhrať.“ 

Spišská Nová Ves – Hurikán Bratislava 11:1 (5:0, 1:1, 5:0) 
Dušan Koščo (tréner FbK Kométa Spišská Nová Ves): „Zápas hodnotím veľmi pozitívne, čo sa týka herného 

prejavu a aj systém sme dodržiavali tak, ako sme mali. Premenili sme vyložené šance. Dúfam, že takto budeme 
pokračovať ďalej v priebehu sezóny.“ 

Klára Grossová (najlepšia hráčka zápasu, FbK Kométa): „Zápas hodnotím celkom pozitívne. Zo začiatku sme 
sa nevedeli presadiť strelecky, no nakoniec sme sa rozstrieľali. Konečne sme dokázali prelomiť sériu prehier a 
zápas dotiahli do víťazného konca. Chcem pochváliť každú hráčku, pretože do toho dala každá všetko a plnila 
pokyny trénera.“ 

[Späť na obsah] 
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