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1. Do Poľska sa vracajú manažéri aj remeselníci 
[10.10.2019; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 11; Marek Nemec] 

 
 

ROZHOVOR 
Náš severný sused je po Nemecku a Česku tretím najdôležitejším obchodným partnerom. „Je dosť možné, že 

už v budúcom roku postúpi na druhú priečku,“ hovorí v rozhovore pre HN predseda Slovenskopoľskej obchodnej 
komory Stanislav Kučírek. 

Marek Nemec 
Zamestnávatelia na Slovensku dlhodobo požadujú otvorenie pracovného trhu. Recept ponúka napríklad 

Poľsko, kde povoleniami na dlhodobý pobyt disponuje viac ako 400-tisíc cudzincov, pričom väčšinou ide o 
Ukrajincov. Prečo to v Poľsku ide a u nás nie? 

Dovoľte, aby som údaj poopravil. V Poľsku vraj pracuje legálne do jedného milióna Ukrajincov a údajne 
obdobný počet sa strieda bez povolení na najrôznejších sezónnych prácach. Samotné pracovné povolenia sa 
vydávajú na úrovni tamojších vojvodstiev, ktoré sú ekvivalentom našich vyšších územných celkov, do maximálne 
troch až štyroch týždňov. Prínos pre domácu ekonomiku je enormný. 

Ako z toho ťaží tamojšia ekonomika? Stratili Poliaci záujem o slabšie platenú nekvalifikovanú prácu? 
Zahraniční pracovníci v Poľsku sú zvyčajne zamestnaní v takých sektoroch, ako je stavebníctvo a spracovateľský 
priemysel. 

Nejde vždy len o slabšie platenú či nekvalifikovanú prácu. V tomto je situácia porovnateľná s tou našou. 
Skrátka, fyzicky chýbajú ľudia do roboty. A to i na kvalifikované či veľmi kvalifikované pozície, ako je to v sektore 
informačných technológií, špecialisti v priemyselných odvetviach ako strojárstvo, energetika, chémia a iné. 
Samozrejme, počtom ich najviac pracuje v službách, stavebníctve, spracovateľskom priemysle, potravinárstve a v 
poľnohospodárstve. 

Prílev pracovnej sily zo zahraničia pomáha domácej ekonomike. Ukrajinci v minulom roku v Poľsku kúpili viac 
ako 100-tisíc bytov, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o vyše 50 percent. Dá sa očakávať 
podobný efekt aj u nás? 

Obávam sa, že nie. My staviame pre zahraničných pracovníkov neraz za rôzne pochybné peniaze radšej 
akési ubytovne… 

Ako to vyzerá s odlevom ľudského kapitálu u našich susedov? 
Ešte viac rozdielov vidím pri využívaní manažérskych skúseností a schopností. Treba si uvedomiť, že tak ako 

Slovensko prišlo momentálne o časť jednej celej generácie mladých ľudí, ktorí odišli za lepším štúdiom, prácou, 
životom, vďaka jazykovej výbave alebo len tak na skúšku, do zahraničia, tu sú Poliaci už v druhej generácii z tých 
pôvodných exodusových vĺn. Vracajú sa pripravení manažéri, skúsení remeselníci a podobne, ktorí sú nebývalým 
prínosom – kapitálovým aj celkovo kultúrno-spoločenským – pre celé hospodárstvo. A nemajú problém 
expandovať napríklad na okolité trhy. Vrátane nášho, ktorý nie je veľký. 

Ktoré témy aktuálne zamestnávajú slovenských podnikateľov v Poľsku a, naopak, poľských na Slovensku? 
V Poľsku budú tento víkend voľby, u nás začiatkom budúceho roka. Pri vypisovaní väčších tendrov – zvlášť 

tých pod kuratelou štátu –, samozrejme, cítiť všelijaké „politické horúčky“ najrôznejších predstaviteľov štátnych či 
pološtátnych inštitúcií. V tomto sme si dosť podobní. Menej už pri presadzovaní záväzkov o cestnom a 
diaľničnom prepojení Slovenska a Poľska. Hranica medzi obomi krajinami stále patrí k najhoršie priechodným v 
celej Európskej únii. Tu nám jednoznačne Poliaci už začínajú ukazovať chrbát so všetkými dôsledkami z 
nedodržania termínov našich záväzkov. 

Darí sa prenikať tuzemským firmám na poľský trh? 
Úspešné príbehy našich slovenských hospodárskych subjektov, ktoré sa nebáli, išli pripravené na poľský trh, 

naša komora každoročne vyznamenáva cenou za rozvoj slovenského podnikania v Poľsku. V minulosti sme 
napríklad ocenili spoločnosti Tatry Mountain Resorts, HB Reavis a ďalšie. 

Na Slovensku sa dlhodobo kritizuje systém podpory slovenských poľnohospodárov. Navonok sa zdá, že v 
Poľsku to funguje lepšie. V čom spočívajú zásadné rozdiely v podpore farmárov? 

Poľské poľnohospodárstvo má inú históriu i súčasnú genézu ako naše. Možno nadnesene povedať, že na 
Západe sú to veľké agrokombináty, ktoré vznikali po novom vytýčení hraníc ako dôsledok konca 2. svetovej 
vojny. Na Východe sú zase väčšinou malé rodinné farmy. Synergiou týchto dvoch svetov, udržaním tradícií 
rodinných fariem i koordinovanejšou štátnou poľnohospodárskou politikou sa z Poľska stal druhý najväčší 
exportér potravín v Európskej únii. Potravín kvalitných a žiadaných. My sme, naopak, po Malte druhý najväčší 
importér potravín v Európskom spoločenstve. Možno čitateľom napadnú mediálne silno a vďačne – zvlášť na 
Slovensku a v Česku – pretriasané škandály s poľskými potravinami. Tu len malé odbočenie – všetky zistené 
nedostatky odhalili poľské kontrolné a inšpekčné orgány. 



Poľsko sa aktuálne chystá na parlamentné voľby. Z úst súčasných tamojších politických lídrov zaznievajú 
heslá ako Poľsko – lokomotíva Európy. Ide o populizmus alebo reálne tvrdenia podložené číslami? 

Tiež som zachytil tieto vyhlásenia, dokonca z úst najvyšších predstaviteľov. Viete, idú voľby, tak to takto 
vnímajú aj mnohí moji poľskí partneri a kolegovia z biznisu. Chcem veriť, že vplyv politiky na hospodárstvo už 
nebude narastať ani na jednej strane Tatier. Patrím totiž ku generácii, ktorá ešte zažila neúmerné zasahovanie 
politiky do hospodárstva. Dokonca nielen pre svoje krátkodobé zištné ciele, ale, a to viac, na základe 
ideologických postulátov svojej doby. Vieme, ako to dopadlo. Katastrofálne, postupným rozpadom ekonomiky so 
všetkými dôsledkami pre spoločnosť. Pre mňa lokomotívou Európy zostáva so svojou hospodárskou silou 
Nemecko. Žiaľ, lokomotívou už tiež dosť zadýchanou. 

Vo štvrtok 10. októbra sa v Spišskej Novej Vsi koná už XVIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Aké 

témy sa na ňom otvoria? 
Veľmi si želám, a spolu s ďalšími partnermi na tom pracujeme, aby Fórum bolo čoraz viac podujatím 

slovenských a poľských hospodárskych subjektov. Rád pripomínam, že Poľsko je čo do hospodárskej výmeny pre 
Slovensko po Nemecku a Česku tretím najdôležitejším obchodným partnerom. Je dosť možné, že už v budúcom 
roku postúpi na druhú priečku. Nosnou témou nášho stretnutia v Spišskej Novej Vsi by z môjho pohľadu mal byť 

celkový pozitívny posun v hospodárskej spolupráci medzi krajinami na úrovni podnikateľských subjektov, ale i 
samospráv. Potenciál však nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný. 

Chcem veriť, že vplyv politiky na hospodárstvo už nebude narastať. 
Foto: 
Stanislav Kučírek (vpravo), projektový manažér slovenských firiem pri realizácii projektu TNG I a predseda 

slovensko-poľskej obchodnej komory, spolu so zástupcom Bartekom Zietekom na kontrole výstavby. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Černák ako volavka 
[10.10.2019; Plus 7 dní; V TIENI PARAGRAFOV; s. 24,25,26,27; ĽUDMILA LACKOVÁ] 

 
 

Začal sa súdny proces v najznámejšej kauze slovenského podsvetia 
Zdravotné sestry na neurochirurgii v bratislavskej nemocnici na Kramároch si ako obyčajne v nočnej službe 

prišli aj 5. októbra 1997 do kuchynky uvariť kávu a zapáliť cigaretku. Boli zhruba dve hodiny, keď začuli čosi 
zvláštne, akoby zvuk ohňostroja. Pozreli von z okna a po streche polikliniky videli utekať štíhleho muža celého v 
čiernom s kuklou na hlave. Vyzeral ako nindža. Na ARO začuli ten zvuk ostrejšie - akoby kovová tácka spadla na 
zem a rozbilo sa sklo. Tamojšie sestričky sa automaticky prikrčili k zemi, došlo im, že v nemocnici ktosi strieľa. V 
presklenom boxe u nich ležal košický mafiánsky bos Róbert Holub. Previezli ho tam ťažko zraneného po streľbe v 
hoteli Danube. Až keď rinčanie utíchlo, sestričky opatrne vykukli smerom k Holubovi. V okne pri jeho posteli viali 
závesy, centrálny monitor hlásil, že Holubovi zlyhávajú vitálne funkcie. Zomieral. Nindža trafil štyrmi ranami jeho 
hlavu. 

Vo svetle chirurgickej lampy: Košického bosa Holuba, v podsvetí zvaného Cigáň, zastrelili vo veku 
dvadsaťosem rokov v štátnej nemocnici, hoci ho strážili policajti i tmaví „chlapci“ z jeho vlastnej bezpečnostnej 
služby Secura. Ešte pár hodín pred streľbou volala Holubova manželka na Prezídium Policajného zboru. 
Upozorňovala, že v nemocnici sa pohybujú podozrivé osoby. Po mnohých rokoch identifikovala jednu z nich ako 
Róberta Lališa, hlavu mafiánskej skupiny sýkorovcov. Vtedy večer jej policajti povedali, že o situácii už vedia a 
riešia ju. Do nemocnice nabehli kukláči, okolo bezvládneho Holuba napojeného na prístroje sa im zdalo všetko v 
poriadku. 

Spomínaného nindžu bezpečnostné opatrenia na Holubovu ochranu neodradili. Na strechu sa dostal po 
vysúvacom hliníkovom rebríku prehodenom cez nemocničný plot už večer predtým a nečujne sa presunul čo 
najbližšie k oknu ARO, za ktorým ležal Holub. Práve v tej chvíli jedna zo sestričiek zapálila chirurgickú lampu nad 
Holubovou hlavou, odhrnula záves na okne a miestnosť opustila. Nindža mal svoj cieľ priam dokonale 
naservírovaný. 

Podľa obžaloby podanej na Špecializovaný trestný súd bol nindžom Jozef Roháč. Zločinecké eso s 
medzinárodným kreditom, majster preoblečení, odborník na výbušniny odsúdený za bombový útok v Budapešti 
na doživotie a dnes už 63-ročný muž, ktorý si z vrážd spravil zábavné hoby. Majstra smrti Roháča si na „robotu 
robenú na Róberta Holuba“ - ako vraví Čapatý od sýkorovcov - podsvetie objednalo práve preto, lebo smrť 
košického bosa mala byť tutovka. Rýchla a čistá práca. Lenže Roháčovi sa pri Holubovi lepila smola na päty. 
Kaskadérskym kúskom na streche nemocnice iba zachraňoval pošramotené renomé a vlastný krk. 

Dal počarovať Černákovi: Poľovačku na Holuba inicioval banskobystrický bos Mikuláš Černák. Dnes hovorí, 
že šlo o podiely v mäsokombináte Prešov, a takisto sa dozvedel, že Holub mu chcel škodiť. Holub ho nedokázal 
zlikvidovať, lebo mal silnú ochranku, tak zašiel za nejakou veštkyňou a dal jemu - Černákovi - počarovať, aby 
vážne ochorel. Ak by tento plán nevyšiel, chcel košický bos dostať Černáka na dlhé roky do basy. Keďže Holub 
bol na začiatku septembra 1997 svedkom vraždy poľského milionára, vykonanej Černákom, skutočne mu mohol 
zavariť. Kvôli odstráneniu Holuba sa Černák spojil s bosom bratislavskej skupiny sýkorovcov Kýblom a na 
východe našiel pár sprisahancov rovno medzi Holubovými ľuďmi. Jednému z nich, Karolovi Kolárikovi, sľúbil, že 
zasadne na Holubov trón. 



Holub mal padnúť na benzínovej pumpe na košickom sídlisku KVP, kde pravidelne chodieval tankovať i 
umývať svoj Mercedes. Strelca, teda zrejme Roháča, tam mal doviezť na ukradnutej motorke Lojzo Kromka, 
zvaný Čistič, inak kedysi takisto Holubov skvelý kamarát a svedok na jeho svadbe. Roháč Holuba nepoznal. Aby 
si obeť nepomýlil s niekým iným, púšťali mu mafiáni večer pred akciou videokazetu z krstín Kolárikovho syna. 

Roháč sa na akciu navliekol do štýlového vojenského plášťa, na hlavu si nasadil čiapku a prilbu. Dnes by sme 
povedali, že vyzeral, akoby vybehol z Matrixu. 

Kromka s Roháčom 22. septembra 1997 vyštartovali na benzínku z blízkeho lesíka, len čo dostali správu, že 
Holub tam už dorazil. Roháč zoskočil z motorky a z tesnej blízkosti vystrelil na Holuba. Zbraň sa však zasekla, 
Holub mu kopol do ruky, snažil sa ho chytiť, kričal na kamaráta, košického zlatníka: „Zekir, pozor!“ Zlatník vytiahol 
svoju zbraň, pálil po Roháčovi a pri tom preskočil auto stojace pri umyvárni. Jeho majiteľ sa v tej chvíli od ľaku 
pomočil. Roháč utekal k motorke, nasadol za vodiča a šialenou rýchlosťou sa hnali preč. 

Roháčov reparát: O zbabranej akcii vedelo v priebehu pár nasledujúcich minút celé slovenské podsvetie. Ako 
vraví Černák, „každý volal s každým“. On dostal echo, že do Košíc už mieri vyšší dôstojník Slovenskej 
informačnej služby, nech sa odtiaľ pracú. Hneď mu volal aj vystresovaný Holub, chcel sa stretnúť. Černák v 
strachu, či Holub nepripravil pascu, neustále menil miesto schôdzky a zoči-voči Holubovi dokonale zahral 
prekvapenie, akože o príprave atentátu nemal potuchy. Vo vodičovi motorky Holub spoznal Kromku. Povedal si, 
že pomsta bude sladká. Ešte v ten deň sa vybral s vražedným komandom do Spišskej Novej Vsi za Kromkovým 

najmladším bratom. Čašníkom, ktorý s mafiou nemal nikdy nič spoločné, snažil sa žiť ako slušný človek. Holubovi 
ľudia ho dokopali do totálneho bezvedomia, zastrelili a jeho telo zapálili. 

Tvrďas Lojzo Kromka nad bratovou strašnou smrťou zaplakal. Zúrivo trval na dokončení „roboty na Holubovi“, 
sám ho chcel poslať na druhý svet, ale bosovia povedali nie. Reparát bude treba spraviť na verejnom mieste, 
chladnokrvne, bez emócií. Roháč napraví, čo pokazil. 

Nasledujúci deň, teda len dva dni po streľbe na benzínovej pumpe a jeden deň po vražde Kromkovho brata, 
Černák vylákal Holuba do Bratislavy. Presvedčil ho, že mu prezradí skrýšu Lojza Kromku. Ako miesto schôdzky 
vybrali sýkorovci im dobre známy hotel Danube. Černák Holuba privítal ako brata, poriadne ho vyobjímal, aký je 
rád, že ho vidí živého a zdravého. Sadli si spolu v bare Amadeus, pretriasali všetko možné. Černák spomenul, že 
vybral nejakú dovolenku, potrebuje čosi vybaviť, a poslal jedného z dvoch Holubových bodygardov do auta po 
pasy. 

Volal záchranku aj kata: Len čo sa stolička pri stole uvoľnila, do baru rezko vkráčal starší muž vo svetlom 
obleku s fúzmi a dlhšími šedivými vlasmi. Na pravej ruke mal prehodený kabát. Na okamih sa stretol pohľad 
Holuba a prichádzajúceho muža. V Holubovej tvári bolo vidieť zdesenie. V šedivom mužovi spoznal strelca z 
benzínky v Košiciach, ale to sa už pod mužovým kabátom prehodeným cez ruku mihla hlaveň zbrane. Pálil. 
Hostia baru neskôr polícii opísali dianie ako strašné rany a blesky. 

Všetci vrátane akejsi zahraničnej delegácie z Ázie zaliezli pod stoly, klavirista sa krčil pod klavírom. Holubov 
ochrankár Fabian sa hodil pred bosa, takže schytal dve najhoršie rany. Holub sa zošuchol do polosedu, trasúcou 
sa rukou vytiahol svoju zbraň, ale namieriť už nedokázal. Strelec náhlivým krokom opúšťal bar, v pamäti 
prítomných ostal ako netvor s vlajúcimi svetlými vlasmi. 

Pod Fabiánom sa zväčšovala kaluž krvi, recepčný mu už nenahmatal tep. Holub sa hýbal. Schytal zástrel do 
pravého líca a priestrely ramena, hrude a stehna, ale prežil. Chrčal opretý o stenu. Černák telefonoval Kromkovi, 
nech okamžite príde Holuba doraziť, a zároveň si budoval alibi. Osobne privolal záchranku. Potom sa vrátil ku 
krvácajúcemu Holubovi, ktorý stále netušil, koľko bije. „Miki, chytili ste ho?“ pýtal sa. 

Roháčovi nebolo treba vravieť, že akciu opäť zmrvil. Pôsobil rozrušene, nemohol prestať myslieť na to, koho 
vlastne poslal k zemi. Sýkorovcov, ktorí sa postarali o jeho bezpečný únik, sa vypytoval, ako vyzerajú Černákovi 
ľudia, aké majú postavy. Obával sa, že skolil aj člena spriatelenej banskobystrickej skupiny. Černákovcov bolo na 
mieste činu neúrekom. Polícia hneď zobrala na výsluch okrem Černáka Kána, Šipulu, Moravčíka, Piliara, 
Surového a Kuchára. Nikto z nich však, samozrejme, nič nevedel, zbraní sa zbavili ešte pred príchodom 
policajtov. Černák svoju pištoľ so zlatými kohútikmi odhodil do hotelového kvetináča. 

Mafia na ARO: Holuba previezla zavýjajúca sanitka do nemocnie. Policajti predpokladali, že niekto sa pokúsi 
zločin dokonať, ku vchodu do ARO postavili hliadku. Holubovala manželka vedela, že žije v časoch, keď sa na 
políciu nehodno spoliehať. Mužovi preto zabezpečila ochranu v bratislavskej nemocnici ľuďmi z jeho 
bezpečnostnej služby. Netušila, že mafiánskej konkurencii sama poskytuje citlivé informácie cez zradcov, ktorí ju 
vozili na každodenné návštevy do nemocnice. Aj cez ňu sa teda Černák s Kýblom dozvedeli, že Holubov stav bol 
síce vážny, ale nie beznádejný. Stále hrozilo, že bude vypovedať, identifikuje strelca a ako organizátora stretnutia 
v hoteli Danube označí Černáka. 

Mafia makala na plné obrátky. Sledovala správy o Holubovi vo všetkých médiách, „kontrolovala“ vyšetrovanie 
streľby, poľovala na Holubovho brata a manažovala dianie v nemocnici na Kramároch. Podľa výpovedí svedkov 
Kýbel vybavil, aby dostrieľaného košického bosa umiestnili k oknu, cez ktoré ho bude možné zastreliť. Holubova 
žena mala podozrenie, že sa diali aj iné veci. Že Holubove zranenia neboli také, aké opisujú lekárske správy a že 
jej obavy z podivných ľudí pohybujúcich sa v okolí ARO v osudnú noc paradoxne poslúžili ako dôvod na 
vypoklonkovanie z nemocnice jej samotnej aj chlapíkov z manželovej bezpečnostnej služby. 

Počas vyšetrovania tohto prípadu viacerí svedkovia naznačovali, že doň bola zapletená Slovenská informačná 
služba. Holub i Černák sa údajne stretávali s námestníkom SIS Jaroslavom Svěchotom a ten bosov svojimi 
intrigami navzájom rozoštvával. Kriminálnik Milan Reichel hovorí: „Tak, ako Svěchota požiadal Holuba o likvidáciu 
Černáka, tak sa po ceste domov mohol zastaviť v Banskej Bystrici a Černákovi zase povedať, že treba zabiť 
Holuba.“ 

Kôň pre Černáka: Po Holubovej vražde sa pro forma stal košickým bosom Karol Kolárik, ktorý však v 
skutočnosti ani zďaleka nedosiahol taký vplyv, aký mal obávaný Cigáň, napojený na rezešovský klan. Ale Kolárik 



bol Černákovi veľmi vďačný, na jeho povestné narodeniny, posledné na slobode, mu daroval koňa. Černák za 
Holubovu smrť zaplatil Jozefovi Roháčovi päťstotisíc korún, osobne mu ich mal odovzdať na benzínovej pumpe v 
Nitre. Aspoň tak tvrdí vo svojej kajúcnej výpovedi. Bystrický bos sa k podielu na vražde Róberta Holuba priznal, v 
tejto veci uzavrel dohodu o vine a treste. V kauze aktuálne riešenej na Špecializovanom trestnom súde teda 
vystupuje už len ako svedok usvedčujúci všetkých ostatných obžalovaných. 

Údajný strelec Roháč využil svoje zákonné právo, vôbec k veci nevypovedal a odmietol aj účasť na súdnom 
pojednávaní. Bos sýkorovcov Róbert Lališ, alias Kýbel, prišiel len na otvorenie pojednávania a oznámil, že ani on 
nemieni sedieť v súdnej sieni. Senát považuje za zaujatý, pretože v Holubovej vražde už akceptoval verziu 
udalostí podávanú Mikulášom Černákom, ďalšie dokazovanie je preto podľa neho len fraška. 

Hoci štyroch z obžalovaných - Lališa, Roháča, Kromku i sýkorovca Ivana Cuppera - už dávnejšie odsúdili na 
doživotné tresty, súd bude rozhodovať o ich vine aj v tejto veci. Spis týkajúci sa i ďalších ťažkých zločinov sa 
skladá zo 67 zväzkov a obsahuje vyše 22-tisíc strán. Len samotná obžaloba je rozpísaná na 56 stranách. 
Prokurátor Peter Kysel ju čítal takmer tri hodiny. 

ĽUDMILA LACKOVÁ 
—- 
Foto: 
Košický bos Holub: Zomrel ako dvadsaťosemročný, na nemocničnom lôžku schytal štyri strely do hlavy. 
Pojednávanie: Na Špecializovanom trestnom súde trvalo čítanie obžaloby takmer tri hodiny. 
Mikuláš Černák: Tvrdí, že za Holubovu smrť zaplatil. Vraj sa dozvedel, že Holub mu dal u veštkyne počarovať. 
Už nežije: Námestník šéfa SIS Svěchota podľa viacerých svedkov sa v roku 1997 stretával aj s Černákom, aj 

s Holubom a rozoštval ich. 
Bos sýkorovcov: Holubova žena si Lališa, alias Kýbla, všimla v inkriminovanom čase na schodoch nemocnice. 
Alojz Kromka, alias Čistič: Poľovačka na Holuba ho pripravila o najmladšieho brata. 
Zločinecká „kapacita“: Jozef Roháč si odpykáva doživotný trest v Maďarsku, pojednávania na Slovensku ho 

nezaujímajú. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. O opitom riaditeľovi nerozhodli 
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OBHAJCA SA OSPRAVEDLNIL, JE NA DOVOLENKE 
Krajský súd to preverí, hrozí mu pokuta. 
KOŠICE. Krajský súd mal v stredu v pláne zaoberať sa prípadom prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 

látky, teda jazdou pod vplyvom alkoholu. Obvineniu z jeho spáchania čelí riaditeľ Základnej školy v obci Rudňany 
v okrese Spišská Nová Ves. Tamojší okresný súd uznal v máji Petra Fischera vinným, no keďže trest sa 

prokurátorovi nepozdával, podal odvolanie. 
Obhajca na dovolenke 
V stredu sa napokon prokurátor a zástupcovia viacerých médií prejednania prípadu nedočkali. Ako po začatí 

verejného zasadnutia informovala predsedkyňa senátu Zuzana Homzová, dôvodom bolo ospravedlnenie obhajcu. 
„V utorok obdržala trestná kancelária ospravedlnenie advokáta Tibora Bašistu, ktorý žiadal o odročenie z dôvodu 
dlhodobo plánovanej dovolenky mimo Slovenskej republiky. Zároveň ospravedlnil aj neprítomnosť klienta," 
oznámila Homzová. Dodala tiež, že obhajca i obžalovaný boli o stredajšom termíne verejného zasadnutia 
upovedomení presne pred mesiacom, teda 9. septembra. Z toho je zjavné, že mali dosť času na to, aby včas 
požiadali o odročenie. Po krátkej porade senátu jeho predsedníčka oznámila nový termín verejného zasadnutia, 
ktorý bude koncom októbra. „Od obhajcu budeme žiadať predloženie dokladu o kúpe dovolenky. V opačnom 
prípade budeme zvažovať postup podľa paragrafu 70 Trestného poriadku," povedala Homzová. Spomínaný 
paragraf sa týka ukladania poriadkových pokút. 

Dostal iba zákaz šoférovania 
Fischer čelí obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu z vlaňajšieho septembra. Polícia ho prichytila, ako 

šoféruje opitý v meste Spišská Nová Ves. Nafúkal takmer dve promile alkoholu. Tvrdil, že za volant si sadol po 
troch vodkách. Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves Eva Herichová rozhodovala v skrátenom 

superrýchlom konaní. Fischera uznala vinným, no na rozdiel od iných podobných prípadov ho potrestala iba 
zákazom viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. Prokurátor podal odpor, preto sa prípad 
prejednával v súdnej sieni. Herichová v máji vyniesla rovnaký rozsudok, aký bol v trestnom rozkaze. Prokurátor 
sa opäť odvolal, okrem zákazu činnosti žiada minimálne peňažný trest. 

Stále je vo funkcii 
Fischer stále sedí na riaditeľskej stoličke. Starosta obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, ho zatiaľ 

neodvolal. Rastislav Neuvirth (nezávislý) už dávnejšie zdôvodnil tento krok troma argumentmi. Školu z 93 percent 
tvoria rómski žiaci a zriaďovateľ musí zabezpečiť plne funkčnú prevádzku. Druhým sú finančné dôvody a tretím 
prezumpcia neviny i chýbajúci právoplatný rozsudok. „V prvom rade, ako zriaďovateľ, budeme postupovať v 
zmysle zákona. Počkáme si na právoplatný rozsudok a potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne 
odsúdený, budeme postupovať v zmysle zákona. Iná možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. Právoplatným 
rozsudkom, či už bude trest peňažný alebo podmienečný, Fischer zo zákona príde o funkciu riaditeľa. 



Žarnay kritizuje starostu 
Prípad dlhodobo sleduje nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay (Spolu), ktorý kritizuje, že 

Fischer stále zastáva funkciu riaditeľa, čo podľa neho nie je v súlade so zákonom. „Dvakrát som starostovi obce 
písal list, v ktorom som ho vyzýval, aby ako zriaďovateľ školy konal a odvolal riaditeľa z funkcie, alebo mu 
pozastavil výkon pracovnej činnosti," uviedol v stredu Žarnay pre novinárov po skončení verejného zasadnutia. 
„Od septembra platí novela zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá jednoznačne hovorí, že pokiaľ sa 
učiteľ alebo riaditeľ školy dopustil trestného činu, či už úmyselného alebo z nedbanlivosti, je povinný to oznámiť 
zriaďovateľovi a ten má konať už po vznesenej žalobe. Takže starosta sa nemôže odvolávať na to, že nemá 
papier zo súdu, pretože podľa súčasnej platnej legislatívy mal konať a riaditeľ už nemal byť v tomto školskom 
roku vo funkcii," dodal Žarnay. V kauze ide podľa neho aj o zlý vplyv na morálnu výchovu žiakov. 

Starosta zlý vplyv neeviduje 
„V súčasnosti komunikujem s právnym zástupcom našej obce a počkáme si na vyjadrenie," reagoval starosta 

v stredu na slová Žarnaya. „Ak sa potvrdia nové skutočnosti, budeme postupovať v zmysle platného zákona. 
Zároveň sa však nestotožňujem s vyjadreniami pána poslanca Žarnaya, ktorý tvrdí, že to má zlý vplyv na morálnu 
výchovu žiakov. Lebo zo strany rady školy, rodičov a ani zo strany samotných žiakov neevidujeme žiadne 
písomné ani ústne sťažnosti súvisiace s predmetnou udalosťou," tvrdí Neuvirth. RÓBERT BEJDA, TASR 

[Späť na obsah] 
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Poľsko je po Nemecku a Česku tretím najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska. „Je dosť možné, že 
už v budúcom roku postúpi na druhú priečku,“ hovorí v rozhovore pre HN predseda Slovensko-poľskej obchodnej 
komory Stanislav Kučírek. 

Zamestnávatelia na Slovensku dlhodobo požadujú otvorenie pracovného trhu. Recept ponúka napríklad 
Poľsko, kde povoleniami na dlhodobý pobyt disponuje viac ako 400-tisíc cudzincov, pričom väčšinou ide o 
Ukrajincov. Prečo to v Poľsku ide a u nás nie? 

Dovoľte, aby som údaj poopravil. V Poľsku vraj pracuje legálne do jedného milióna Ukrajincov – a údajne 
obdobný počet sa strieda bez povolení na najrôznejších sezónnych prácach. Samotné pracovné povolenia sa 
vydávajú na úrovni tamojších vojvodstiev, ktoré sú ekvivalentom našich vyšších územných celkov, do maximálne 
troch až štyroch týždňov. Prínos pre domácu ekonomiku je enormný. 

Ako z toho ťaží tamojšia ekonomika? Stratili Poliaci záujem o slabšie platenú nekvalifikovanú prácu? 
Zahraniční pracovníci v Poľsku sú zvyčajne zamestnaní v takých sektoroch, ako je stavebníctvo a spracovateľský 
priemysel. 

Nejde vždy len o slabšie platenú či nekvalifikovanú prácu. V tomto je situácia porovnateľná s tou našou. 
Skrátka, fyzicky chýbajú ľudia do roboty. A to i na kvalifikované či veľmi kvalifikované pozície, ako je to v sektore 
informačných technológií, špecialisti v priemyselných odvetviach ako strojárstvo, energetika, chémia a iné. 
Samozrejme, počtom ich najviac pracuje v službách, stavebníctve, spracovateľskom priemysle, potravinárstve a v 
poľnohospodárstve. 

Prílev pracovnej sily zo zahraničia pomáha domácej ekonomike. Ukrajinci v minulom roku v Poľsku kúpili viac 
ako 100-tisíc bytov, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom rast o vyše 50 percent. Dá sa očakávať 
podobný efekt aj u nás? 

Obávam sa, že nie. My staviame pre zahraničných pracovníkov neraz za rôzne pochybné peniaze radšej 
akési ubytovne… 

Ako to vyzerá s odlevom ľudského kapitálu u našich susedov? 
Ešte viac rozdielov vidím pri využívaní manažérskych skúseností a schopností. Treba si uvedomiť, že tak ako 

Slovensko prišlo momentálne o časť jednej celej generácie mladých ľudí, ktorí odišli za lepším štúdiom, prácou, 
životom, vďaka jazykovej výbave alebo len tak na skúšku, do zahraničia, tu sú Poliaci už v druhej generácii z tých 
pôvodných exodusových vĺn. Vracajú sa pripravení manažéri, skúsení remeselníci a podobne, ktorí sú nebývalým 
prínosom – kapitálovým aj celkovo kultúrno-spoločenským – pre celé hospodárstvo. A nemajú problém 
expandovať napríklad na okolité trhy. Vrátane nášho, ktorý nie je veľký. 

Ktoré témy aktuálne zamestnávajú slovenských podnikateľov v Poľsku a, naopak, poľských na Slovensku? 
V Poľsku budú tento víkend voľby, u nás začiatkom budúceho roka. Pri vypisovaní väčších tendrov – zvlášť 

tých pod kuratelou štátu –, samozrejme, cítiť všelijaké „politické horúčky“ najrôznejších predstaviteľov štátnych či 
pološtátnych inštitúcií. V tomto sme si dosť podobní. Menej už pri presadzovaní záväzkov o cestnom a 
diaľničnom prepojení Slovenska a Poľska. Hranica medzi obomi krajinami stále patrí k najhoršie priechodným v 
celej Európskej únii. Tu nám jednoznačne Poliaci už začínajú ukazovať chrbát so všetkými dôsledkami z 
nedodržania termínov našich záväzkov. 

Darí sa prenikať tuzemských firmám na poľský trh? 

https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2021118-do-polska-sa-vracaju-manazeri-aj-remeselnici


Úspešné príbehy našich slovenských hospodárskych subjektov, ktoré sa nebáli, išli pripravení na poľský trh, 
naša komora každoročne vyznamenáva cenou za rozvoj slovenského podnikania v Poľsku. V minulosti sme 
napríklad ocenili spoločnosti Tatry Mountain Resorts, HB Reavis a ďalšie. 

Na Slovensku sa dlhodobo kritizuje systém podpory slovenských poľnohospodárov. Navonok sa zdá, že v 
Poľsku to funguje lepšie. V čom spočívajú zásadné rozdiely v podpore farmárov? 

Poľské poľnohospodárstvo má inú históriu i súčasnú genézu ako naše. Možno nadnesene povedať, že na 
Západe sú to veľké agrokombináty, ktoré vznikali po novom vytýčení hraníc ako dôsledok konca 2. svetovej 
vojny. Na Východe sú zase väčšinou malé rodinné farmy. Synergiou týchto dvoch svetov, udržaním tradícií 
rodinných fariem i koordinovanejšou štátnou poľnohospodárskou politikou sa z Poľska stal druhý najväčší 
exportér potravín v Európskej únii. Potravín kvalitných a žiadaných. My sme, naopak, po Malte druhý najväčší 
importér potravín v Európskom spoločenstve. Možno čitateľom napadnú mediálne silno a vďačne – zvlášť na 
Slovensku a v Česku – pretriasané škandály s poľskými potravinami. Tu len malé odbočenie – všetky zistené 
nedostatky odhalili poľské kontrolné a inšpekčné orgány. 

Poľsko sa aktuálne chystá na parlamentné voľby. Z úst súčasných tamojších politických lídrov zaznievajú 
heslá ako Poľsko – lokomotíva Európy. Ide o populizmus alebo reálne tvrdenia podložené číslami? 

Tiež som zachytil tieto vyhlásenia, dokonca z úst najvyšších predstaviteľov. Viete, idú voľby, tak to takto 
vnímajú aj mnohí moji poľskí partneri a kolegovia z biznisu. Chcem veriť, že vplyv politiky na hospodárstvo už 
nebude narastať ani na jednej strane Tatier. Patrím totiž ku generácii, ktorá ešte zažila neúmerné zasahovanie 
politiky do hospodárstva. Dokonca nielen pre svoje krátkodobé zištné ciele, ale, a to viac, na základe 
ideologických postulátov svojej doby. Vieme, ako to dopadlo. Katastrofálne, postupným rozpadom ekonomiky so 
všetkými dôsledkami pre spoločnosť. Pre mňa lokomotívou Európy zostáva so svojou hospodárskou silou 
Nemecko. Žiaľ, lokomotívou už tiež dosť zadýchanou. 

Vo štvrtok 10. októbra sa v Spišskej Novej Vsi koná už XVIII. Slovensko-poľské hospodárske fórum. Aké 

témy sa na ňom otvoria? 
Veľmi si želám, a spolu s ďalšími partnermi na tom pracujeme, aby Fórum bolo čoraz viac podujatím 

slovenských a poľských hospodárskych subjektov. Rád pripomínam, že Poľsko je čo do hospodárskej výmeny pre 
Slovensko po Nemecku a Česku tretím najdôležitejším obchodným partnerom. Je dosť možné, že už v budúcom 
roku postúpi na druhú priečku. Nosnou témou nášho stretnutia v Spišskej Novej Vsi by z môjho pohľadu mal byť 

celkový pozitívny posun v hospodárskej spolupráci medzi krajinami na úrovni podnikateľských subjektov, ale i 
samospráv. Potenciál však nie je ešte ani zďaleka vyčerpaný. Z pohľadu vzájomných investícií stojíme na úplnom 
začiatku. 

[Späť na obsah] 
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Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA ME 2020: 
C-skupina: 
18:00 Bielorusko – Estonsko 
20:45 Holandsko – Severné Írsko 
E-skupina: 
20:45 Chorvátsko – Maďarsko / ONLINE >> 
20:45 Slovensko – Wales / ONLINE >> 
G-skupina: 
20:45 Rakúsko – Izrael 
20:45 Severné Macedónsko – Slovinsko 
20:45 Lotyšsko – Poľsko 
I-skupina: 
16:00 Kazachstan – Cyprus 
20:45 Belgicko – San Maríno 
20:45 Rusko – Škótsko 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA ME U21: 
Skupina 1: 
21:05 Írsko – Taliansko 
Skupina 2: 
21:00 Francúzsko – Azerbajdžan 
Skupina 4: 

https://sport.aktuality.sk/c/416431/sportove-udalosti-dna-10-oktober-slovensko-doma-privita-wales-aj-nocne-zapasy-nhl
https://sport.aktuality.sk/c/416431/sportove-udalosti-dna-10-oktober-slovensko-doma-privita-wales-aj-nocne-zapasy-nhl


17:00 Česká republika – Grécko 
18:15 Škótsko – Litva 
Skupina 6: 
17:00 Čierna Hora – Severné Macedónsko 
Skupina 8: 
18:00 Fínsko – Malta 
18:00 Dánsko – Severné Írsko 
19:30 Rumunsko – Ukrajina 
FUTBAL - MEDZIŠTÁTNE PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
14:00 Brazília – Senegal 
14:00 Thajsko - Kongo 
18:00 Kosovo - Gibraltár 
20:45 Srbsko – Paraguaj 
21:45 Alžírsko - DR Kongo 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Buffalo Sabres – Montreal Canadiens 
01:30 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 
04:00 Vancouver Canucks – Los Angeles Kings 
piatok ráno: 
01:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 
01:00 Montreal Canadiens – Detroit Red Wings 
01:00 New Jersey Devils – Edmonton Oilers 
01:00 Pittsburgh Penguins – Anaheim Ducks 
01:30 Ottawa Senators – St. Louis Blues 
02:00 Nashville Predators – Washington Capitals 
02:00 Winnipeg Jets – Minnesota Wild 
02:30 Chicago Blackhawks – San Jose Sharks 
02:30 Dallas Stars – Calgary Flames 
03:00 Colorado Avalanche – Boston Bruins 
04:00 Arizona Coyotes – Vegas Golden Knights 
HOKEJ - KHL: 
13:30 Červená hviezda Kun-lun – Neftechimik Nižnekamsk 
16:00 Metallurg Magnitogorsk – Admiral Vladivostok 
18:00 Lokomotiv Jaroslavľ – HK Soči 
18:30 Avangard Omsk – Amur Chabarovsk 
18:30 SKA Petrohrad – Avtomobilist Jekaterinburg 
BASKETBAL - 8. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BK Inter Bratislava - Spišská Nová Ves 

BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
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 
piatok ráno: 
02:00 Oklahoma City Thunder - NZ Breakers 
04:00 Portland Trail Blazers - Maccabi Haifa 
04:00 Sacramento Kings - Phoenix Suns 
04:30 Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 
04:30 Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 
BASKETBAL - 2. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
18:00 Piešťanské Čajky - BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
VOLEJBAL - 1. KOLO EXTRALIGY ŽIEN: 
19:00 VK Nové Mesto nad Váhom - Slovensko U19 

[Späť na obsah] 

 
 

6. 10.kolo SHL ligy: Bystrica zostrelila nováčika z Levíc, Spišiaci urobili so 

Žilinou krátky proces 
[09.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 20:56; Ivan Harčár] 



 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-shl-ligy-bystrica-zostrelila-novacika-z-levic-spisiaci-urobili-
so-zilinou-kratky-proces/94821 

 
 

Hokejová SHL liga mala v stredu na programe zápasy 10.kola. 
SHL liga 2019/20 - 10.kolo - 9.10.2019 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - ŽILINA 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. T. Ludányi (Michalčin), 33. Koky (Chovanec), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, Koky), 50. 
Krajňák (Michalčin) - 25. Macek (Prášil, Záhradník), Rozhodovali: Smerek - Pribula, Janiga, Vylúčení: 4:5, 
Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 32:26, 513 divákov. 

Spišská Nová Ves: Rabčan - Michalčin, Štefánik, Semaňák, Knižka, Alvo, Chovanec, Petrek - Havrila, 

Vartovník, Kövér - Halász, Koky, Ondov - R. Štrauch, Krajňák, Findura - Polomský, T. Ludányi, I. Novák. 
Tréner: Richard Rapáč. 
Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Coma - Síkela, Minárik, Marcinek - 

Rehák, Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - Junas, Valášek, Korbáš. 
Tréner: Stanislav Škorvánek. 
MARTIN - SKALICA 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 11. Langhammer (Poliaček, Brezniak), 45. Rudzan (Barto, Oravec) - 6. Derkin (Koziot), Rozhodovali: 

Píšťanský - Knižka, Drblík, Vylúčení: 4:5, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 38:27, 956 divákov. 
Martin: Gavalier - Matejka, Themár, Ligas, Šimon, Rusina, Oravec - Poliaček, Langhammer, Brezniak - 

Videlka, Murček, Urbánek - Zeliska, Barto, Rudzan - Nauš, Babka, Melcher. 
Tréner: Róbert Spišák. 
Skalica: Ovečka - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Muráň, Hílek - Okoličány, Šmída, Štumpf - 

Trenčan, Nemec, A. Kotzman - Trnka, Pulščák, Dvonč - Koziot, Ivičič, Derkin. 
Tréner: Michal Ružička. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - LEVICE 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 
Góly: 8. J. Zlocha (Augustín, Cíger), 13. Ligas (Rufati, Niník), 30. J. Zlocha (Cíger), 36. J. Zlocha (Dmitriev, 

Cíger), 48. Božík (Drevenák), 60. Cíger (Drevenák) - 36. Mihálik (Kohút), 40. Kohút (P. König, Mihálik), 58. 
Šramaty (Kováč), Rozhodovali: Purgat - Junek, Hájnik, Vylúčení: 8:5, navyše Kuzma (Levice) 2+10 za napadnutie 
hlavy a krku, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 1:0, Strely: 37:51, 180 divákov. 

Považská Bystrica: Tomek - Saboš, Nahálka, Božík, Niník, Koreník, Augustín, Hús, A. Zlocha - Dmitriev, J. 
Zlocha, Cíger - Ligas, Rufati, Drevenák - Mokrohajský, Pšurný, Švantner - Krieger, Turan, Németh. 

Tréner: Juraj Firit. 
Levice: Pavličko (51. Sklenár) - Kuzma, Kohút, Romaňák, M. Novák, Rácz, P. König, Šturdík, Bujanov - 

Tužinský, Mihálik, Tábi - D. König, Klenko, Piačka - Svitana, Mrázik, Vorobyev - Kováč, Šramaty, Gubo. 
Tréner: Pavel Takáč. 
TOPOĽČANY - DUBNICA 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
Góly: 15. Tomčák (Koyš), 21. Kováčik (Koyš, Kluka), 60. Lantoš - 23. Kanaet (Jakubík, Ďuriš), Rozhodovali: 

Tvrdoň - Stankovič, Kiepeš, Vylúčení: 8:6, Presilovky. 1:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 33:45, 1282 divákov. 
Topoľčany: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Bystričan, Hrudík, Španko, Špankovič - Gergel, Laššo, 

Pekarčík - Koyš, Tomčák, Kluka - Džugan, Lantoš, Podstavek - Olejník, Uhnák, Slávik. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Dubnica: Lakosil - Švec, Bagin, Košecký, Chatrnúch, Fančovič, Jarábek, Dúžek, Trška - Kristín, Hegyi, 

Kokavec - Luhový, Nemček, Jakúbek - Jakubík, Ďuriš, Kanaet - Hudák, Krajč, Ďurina. 
Tréner: Jozef Zavadil. 
BRATISLAVA - TRNAVA 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) 
Góly: 9. T. Varga (Martinelli), 11. Róth (Slovák, Selleck), 16. R. Varga (T. Varga, Slovák), 25. Slovák (Selleck), 

25. Surovka (D. Hudec), 33. Surovka (Slovák, Róth), 42- D. Hudec (Lukáčik), 47. Selleck (R. Varga, T. Varga) - 8. 
Hrbáčik (Jurák, Klučiar), 47. Kamenický (Beták, Schmidt), 50. Jurák (Hrbáčik), Rozhodovali: Valachovič - 
Maškulka, Šefčík, Vylúčení: 8:3, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 2:1, Strely: 53:32, 670 divákov. 

Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Hudec, Bača, Jankovič, Lukáčik, Lopejský, Juriga, Danišovský - T. Varga, 
Buc, R. Varga - Róth, Slovák, Selleck - D. Hudec, Holovič, Surovka - Vašaš, Kalináč, Smolka. 

Tréner: Peter Oremus. 
Trnava: Brucháč (25. Bartozel) - Vidovič, Schmidt, Mihalko, Mrázik, Klein, Burian, F. Hudec, Olša - Klučiar, 

Hrbáčik, Jurák - Kamenický, Beták, Bobál - Ševčík, Lindeman, Mrava - Litavec, Lavrenov, Marguš. 
Tréner: Štefan Mega. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Medzinárodný festival horských filmov 
[09.10.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Kristína Plajdicsková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-shl-ligy-bystrica-zostrelila-novacika-z-levic-spisiaci-urobili-so-zilinou-kratky-proces/94821
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/10kolo-shl-ligy-bystrica-zostrelila-novacika-z-levic-spisiaci-urobili-so-zilinou-kratky-proces/94821


Ľubomír Bajaník, moderátor: „V Poprade pred chvíľou otvorili už dvadsiaty siedmy ročník Medzinárodného 
festivalu horských filmov. Až do nedele ich ponúkne štyridsaťšesť. Podujatie je každoročne príležitosťou stretnúť 
pod Tatrami ľudí, ktorí žijú horami a dosahujú v nich skvelé výkony. Festival spestria besedy, výstavy aj súťaž v 
lezení bez lana, takzvanom boulderingu.“ 

Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Tohtoročnej ponuke festivalu horských filmov bude opäť dominovať 
horolezectvo, ale na svoje si prídu aj milovníci ultramaratónov, extrémneho lyžovania alebo športového lezenia. 
No, mnohé filmy majú aj pridanú hodnotu v podobe silného ľudského príbehu.“ 

Mária Hámor, riaditeľka festivalu: „Si myslím, že veľa ľudí osloví. Máme tu osemdesiatšesťročného 
paraglajdistu alebo pána, ktorý vyšiel bez nohy na Kilimandžáro. Sú to portréty a naozaj tie príbehy sú tak za 
srdce chytajúce, že si myslím, že možno bude aj zopár slzičiek.“ 

Kristína Plajdicsková: „Vybrané filmy premietnu aj v kinách v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi. O Grand Prix, 

teda hlavnú cenu, zabojuje aj sedem slovenských, napríklad od Pavla Barabáša alebo Viliama Bendíka. 
Trojčlenná porota si všetky snímky pozrie v zákulisí, názvy ocenených sa dozvieme v nedeľu.“ 

Anton Pacek, člen poroty, predseda Slovenského horolezeckého spolku JAMES: „Pre mňa bude dôležité na 
tom-ktorom filme, ako na mňa vnútorne zapôsobí a aký hlboký dojem na mne zanechá a ako inšpiratívny či už pre 
mňa, alebo môže byť pre ostatných divákov tohto festivalu.“ 

Kristína Plajdicsková: „V Poprade budú opäť o svojich zážitkoch hovoriť svetoznámi horolezci. Hoci náš 
himalájista Peter Hámor sa s vlastnou prezentáciou nepredstaví, lebo tohto ročný výstup sa mu nepodaril, teší sa 
napríklad na Piotra Pustelnika z Poľska.“ 

Peter Hámor, horolezec, organizátor festivalu: „Fantastická prednáška o jeho výpravách polárnických. Ines 
Papert, Luka Lindič, nádherné lezenie v Číne, v Alpách. Miško Sabovčík bude mať prednášku o svojej ceste do 
Grónska.“ 

Kristína Plajdicsková: „Medzi sprievodné podujatia patria aj dve výstavy z horského prostredia a súťaž v 
boulderingu, teda lezení bez použitia lana, ktorá bude v sobotu na Námestí svätého Egídia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. V Poprade štartuje festival horských filmov, prvý deň bude patriť Pavolovi 

Barabášovi 
[09.10.2019; dobrenoviny.sk; 15:14; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/173667/v-poprade-startuje-festival-horskych-filmov-prvy-den-bude-patrit-
pavolovi-barabasovi 

 
 

Pod Tatrami v stredu štartuje 27. ročník tradičného Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF). 
Režisér Pavol Barabáš — Foto: TASR/Andrej Galica 
Poprad 9. októbra (TASR) – Jeho riaditeľka Mária Hámorová informovala, že až do nedele (13. 10.) budú 

jednotlivé súťažné snímky premietať na štyroch miestach. "Najviac blokov bude na Mestskom úrade v Poprade, 
niektoré snímky môžu diváci vidieť v Kine Tatran, potom v Kine Mier v Spišskej Novej Vsi a v Kine Iskra v 

Kežmarku," konkretizovala. 
Dohromady je pre divákov pripravených 14 filmových blokov, kde uvidia 46 súťažných snímok z 16 krajín 

sveta a tiež jednu nesúťažnú - oscarový dokumentárny film Free Solo od režisérov Jimmyho China a Elizabeth 
Chai Vasarhelyi, v hlavnej úlohe s Alexom Honnoldom. 

„Pripravené máme aj besedy s hosťami, v piatok (11. 10.) o 18. hodine to bude Ines Papert s Lukom Lindičom 
o horolezectve na hranici snov. O deň neskôr v sobotu (12. 10.) v rovnakom čase bude o vzrušujúcom dôchodku 
himalájistu hovoriť Piotr Pustelnik. Po ňom o 21. hodine zavíta medzi divákov Michal Sabovčík, ktorý porozpráva 
o Grónsku," upozornila Hámorová. 

Hneď prvý večer kežmarskej časti festivalu, teda piatok, bude rovnako ako minulý rok patriť v prvom rade 
ďalšiemu filmu režiséra, scenáristu a kameramana Pavla Barabáša. „Tentoraz osobne uvedie dokument Svetozár 
Stračina o významnom slovenskom hudobnom skladateľovi a zberateľovi ľudových piesní, ktorý zachytával aj 
autentickú kultúru ľudí z horských oblastí," uviedol Boris Švirloch z kežmarského filmového klubu Iskra. 
Stračinova spolupráca s Martinom Ťapákom, Martinom Hollým a ďalšími režisérmi, priniesla filmy, ktoré sa 
výrazne zapísali do dejín slovenskej kinematografie. 

„Veľa ľudí sa diví, prečo som nakrútil film o ňom. Čím viac človek spoznáva planétu, tým viac získava 
nadhľad, ktorý mu pomáha odhaľovať to vzácne doma. Práve preto sú pre mňa vzácni ľudia, ktorí podnecujú 
svoje okolie k tvorivosti a odkrývajú nové pohľady na seba samých. Pri hudbe Svetozára Stračinu som si 
uvedomil, že on hľadal a zachytával esenciu, ktorá dáva ľuďom pocit spolupatričnosti," hovorí o filme Barabáš. 

Táto dokumentárna snímka prináša bližší pohľad na umelcovu tvorbu prostredníctvom najbližších priateľov, 
spolupracovníkov a hudobných odborníkov. Film je spojením množstva archívnych záberov a rozhovorov s ľuďmi, 
ktorí ho poznali či už osobne alebo prostredníctvom jeho práce. 

MFHF vyvrcholí v nedeľu o 16. hodine slávnostným vyhlásením výsledkov festivalovej súťaže. Tento rok o 
víťazoch rozhodne porota v zložení Piotr Pustelnik, Anton Pacek a Boris Hlaváček. 

× 

https://www.dobrenoviny.sk/c/173667/v-poprade-startuje-festival-horskych-filmov-prvy-den-bude-patrit-pavolovi-barabasovi
https://www.dobrenoviny.sk/c/173667/v-poprade-startuje-festival-horskych-filmov-prvy-den-bude-patrit-pavolovi-barabasovi
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9. Topoľčany vyhrali už ôsmy zápas za sebou, Bratislava Capitals deklasovala 

súpera 
[09.10.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA;TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22232747/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-10-kolo-vysledky.html 

 
 

Bratislavský tím je stále prvý. 
BRATISLAVA. Hokejisti Topoľčian pokračujú vo víťaznom ťažení. V stredajšom zápase 10. kola druhej 

najvyššej slovenskej súťaže zdolali hráčov Dubnice 3:1 a pripísali si na konto už ôsme víťazstvo za sebou. 
Vďaka tomu figurujú v tabuľke na druhom mieste, iba o skóre za Bratislava Capitals. Klub z hlavného mesta 

Slovenska si schuti zastrieľal proti poslednej Trnave, ktorej nasúkal osem gólov. 
V doterajších desiatich zápasoch zaznamenali zverenci Petra Oremusa už úctyhodných 52 presných zásahov. 
Zo stredajšieho programu zápasov zaujal aj individuálny výkon útočníka Jána Zlochu, ktorý sa hetrikom 

najvýraznejšou mierou podieľal na triumfe Považskej Bystrice nad Levicami 6:3. 
Slovenská hokejová liga - 10. kolo: 
Spišská Nová Ves - Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. Ludányi (Michalčin), 33. Koky (Chovanec), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, Koky), 50. 
Krajňák (Michalčin) - 25. Macek (Prašil, Záhradník) 

Rozhodovali: Smerek - Pribula, Janiga, vylúčení: 4:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 513 divákov 
Martin - Skalica 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 11. Langhammer (Poliaček, Brezniak), 45. Rudzan (Barto, Oravec) - 6. Derkin (Koziot) 
Rozhodovali: Píšťanský - Knižka, Drblík, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 965 divákov 
Považská Bystrica - Levice 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 
Góly: 8. J. Zlocha (Augustin), 13. Ligas, 30. J. Zlocha (Cíger), 36. J. Zlocha (Dimitriev), 48. Božik (Drevenák), 

60. Cíger (Drevenák) - 36. Mihálik (Kohút), 40. Mihálik (Konig), 58. Šramatý (Kováč) 
Rozhodovali: Purgat - Junek, Hajnik, vylúčení: 7:3, navyše: Kuzma (Levice) 10 minút za napadnutie hlavy a 

krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 180 divákov 
Topoľčany - Dubnica 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
Góly: 15. Tomčák (Koyš), 21. Kováčik, 60. Lantoš (Ďurčo, Huba) - 23. Kanaet (Krajč, Ďuriš) 
Rozhodovali: J. Tvrdoň - Stankovič, Kiepeš, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1282 divákov 
Bratislava Capitals - Trnava 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) 
Góly: 9. T. Varga (Martinelli), 11. Róth (Slovák, Selleck), 16. R. Varga (T. Varga, Slovák), 25. Slovák (Selleck), 

25. Surovka (D. Hudec), 33. Surovka (Slovák, Róth), 42. D. Hudec (Lukáčik), 47. Selleck (R. Varga, T. Varga) - 8. 
Hrbáčik (Jurák, Klučiar), 47. Kamenický (Beták, Schmidt), 50. Jurák (Hrbáčik) 

Rozhodovali: Valachovič - Maškulka, Šefčík, vylúčení: 8:3, presilovky: 2:2, oslabenia: 2:1, 504 divákov 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Po Komárne padla k nohám BKM aj Prievidza 
[09.10.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22232728/po-komarne-padla-k-noham-bkm-aj-prievidza.html 

 
 

Lučeneckí basketbalisti si po dobrom výkone pripísali druhú výhru. 
BKM Lučenec – BC Prievidza 
(33 fotografií) 
LUČENEC. Spokojnosť, úsmev a nadšenie. Aj s týmito pocitmi odchádzali fanúšikovia BKM Lučenec zo 

stredajšieho zápasu druhého kola, v ktorom Novohradčania doma zdolali Prievidzu. 
V Arene to na basketbale už dlho tak nehučalo. 
Talentovaná hráčkaTalentovaná hráčkaLaučíková je bohatšia o novú skúsenosť Čítajte 
Novohradčania mali skvelý vstup do sezóny, keď porazili Komárno, no favoritom aj v tomto zápase boli hostia. 

Oba tímy od začiatku rozohrali vyrovnanú partiu. Neskôr mali mierne navrch domáci, ktorých povzbudili aj 
premenené trojky. Hráči BKM boli s postupom času aktívnejší a divákov tešili akciami v útoku aj obrane. 

Futbalové dianieFutbalové dianieStal sa malý zázrak, tvrdí tréner futbalistov Poltára Karásek Čítajte 

https://sport.sme.sk/c/22232747/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-10-kolo-vysledky.html
https://mynovohrad.sme.sk/c/22232728/po-komarne-padla-k-noham-bkm-aj-prievidza.html


Po prestávke sa bodový rozdiel zvyšoval, Jankovičova partia dosiahla dvadsaťbodový náskok. Prievidza sa so 
stavom nezmierila a bojovala z plných síl. S blížiacim sa koncom hostia výrazne stiahli rozdiel, ale domáci si už 
víťazstvo nepustili. Zápas dohrali pred stojacimi fanúšikmi. 

BKM Lučenec – BC Prievidza 78:67 (19:14, 20:12, 24:18, 15:23) 
TH: 7/5 – 12/10, Fauly: 17 - 15, Trojky: 11 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Mlynarčík, Karnay 
Lučenec: Basabe 25, Caffey a Murray-Boyles po 13, Musil 8, Eudy 0 (Dunne 8, Jackuliak 7, Skvašik a Zorvan 

po 2) 
Prievidza: Brown 15, Guillory 13, Johnson 8, Gačeša 6, Mokráň 0 (Delič 12, Durmo 7, Antoni 6, Majerčák 0) 
Ostatné výsledky 2. kola: Patrioti Levice – Inter Bratislava 65:75, Iskra Svit – MBK Baník Handlová 90:81, 

MBK Rieker COM-Therm Komárno – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 79:73. 

Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner BKM Lučenec: "Basketbal sa začína od 0:0 a hrá sa 40 minút. Chlapci v obidvoch 

doterajších zápasoch predviedli výborné výkony. Ku koncu sa možno trochu pohrávajú s mojou nervovou 
sústavou, ale patrí to k tomu. Na Prievidzu, ktorá má kvalitnejší tím ako Komárno, sme boli dobre pripravení. Som 
rád, že sme z väčšej časti dodržali to, čo sme si povedali pred zápasom. Klobúk dole pred chlapcami a všetka 
česť, pretože bojovali a odohrali ťažký zápas proti tímu, ktorý je veľmi silný. 

Melsahn Basabe, hráč BKM Lučenec: “Je to skvelé víťazstvo celého tímu. Máme dobré mužstvo s mladými 
slovenskými aj americkými hráčmi, ktorí priniesli svoje schopnosti. Rozumieme si, každý deň tvrdo pracujeme a 
podporujeme sa. Som na náš tím hrdý, pretože ako jednotlivci nemôžeme vyhrať.” 

Maroš Helmecy, asistent trénera BC Prievidza: “Nezačali sme, ako sme chceli ani v obrane, ani v útoku. Robili 
sme strašne veľa chýb, Lučenec sme pustili presne do toho, do čoho sme nechceli. Až posledných pár minút sme 
sa vrátili k našej želanej hre, k dobrej obrane. Podarilo sa nám stiahnuť z mínus 20 na mínus 8, ale už bolo málo 
času. Snáď si zoberieme ponaučenie. Treba hrať 40 minút, tak ako sme hrali tých posledných päť.” 

Adam Antoni, hráč BC Prievidza: “Môžem iba pogratulovať domácemu tímu, hrali naozaj dobre. Robili sme 
zbytočné chyby, stratili sme veľa lôpt, neustrážili sme si obranný doskok a tam to asi padlo.” 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 2 2 0 1-0 1-0 159:129 (+30) 4 
2.BKM Lučenec 2 2 0 2-0 0-0 161:142 (+19) 4 
3.BK Slávia Žilina 1 1 0 1-0 0-0 95:87 (+8) 2 
4.BC Prievidza 2 1 1 1-0 0-1 172:159 (+13) 3 
5.MBK Rieker COM-Therm Komárno 2 1 1 1-0 0-1 154:156 (-2) 3 
6.Iskra Svit 2 1 1 1-0 0-1 154:165 (-11) 3 
7.MBK Baník Handlová 1 0 1 0-0 0-1 81:90 (-9) 1 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 2 0 2 0-0 0-2 160:174 (-14) 2 

9.Patrioti Levice 2 0 2 0-1 0-1 146:180 (-34) 2 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Vlci prehrali štvrtý zápas v rade 
[09.10.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22232759/vlci-prehrali-stvrty-zapas-v-rade.html 

 
 

Jediný gól zaznamenal Macek. 
HK Spišská Nová Ves – MsHK Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. Krajňák (Michalčin, Rabčan), 33. Koky (Chovanec, Alvo), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, 
Koky), 50. Krajňák (Michalčin) – 25. Macek (Zahradník, Prášil). Rozhodoval Smerek, 513 divákov. Vylúčení: 4:5. 

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Coma – Síkela, Minárik, Marcinek – 
Rehák, Húževka, Ondruš – Macek, Prášil, Zahradník – Junas, Valášek, Korbáš. 

Súvisiaci článokKam za športom: Čaká nás nabitý športový víkend Čítajte 
Do brány vlkov sa po chorobe vrátil Maroš Mikoláš. Aktivita v úvode patrila Žilinčanom, ale hostia z toho gól 

nestrelili. Spišská potrestala vylúčenie Minárika v závere tretiny, keď sa sekundu pred klaksónom presadil 
Krajňák. Na situácii nič nezmenila ani konzultácia s videorozhodcom. Druhá časť hry sa začala dobre pre hostí, 
keď po piatich minútach vyrovnal Macek. Po tomto momente to však padalo už len do brány Žiliny. Najskôr 
prinavrátil vedenie Spišiakom Koky a o dve minúty dal na rozdiel dvoch gólov Findura. Navyše, v tretej časti sa 
hostia presadili behom minúty dvakrát a o výsledku bolo rozhodnuté. Žilina odchádza zo Spiša bez bodov. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. O opitom riaditeľovi školy nerozhodli, obhajca je na dovolenke 
[09.10.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

https://myzilina.sme.sk/c/22232759/vlci-prehrali-stvrty-zapas-v-rade.html


 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22232114/o-opitom-riaditelovi-skoly-nerozhodli-obhajca-je-na-
dovolenke.html 

 
 

Krajský súd v Košiciach dôvod jeho neprítomnosti preverí. Hrozí mu pokuta. 
Súd s riaditeľom školy v Spišskej Novej Vsi 

(5 fotografií) 
KOŠICE. Krajský súd mal v stredu v pláne zaoberať sa prípadom prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej 

látky, teda jazdou pod vplyvom alkoholu. 
Obvineniu z jeho spáchania čelí riaditeľ Základnej školy v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Tamojší okresný súd uznal v máji Petra Fischera vinným, no keďže trest sa prokurátorovi nepozdával, podal 
odvolanie. 

Obhajca na dovolenke 
V stredu sa napokon prokurátor a zástupcovia viacerých médií prejednania prípadu nedočkali. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch šoféroval opitý, nafúkal dve promile Čítajte 
Ako po začatí verejného zasadnutia informovala predsedkyňa senátu Zuzana Homzová, dôvodom bolo 

ospravedlnenie obhajcu. 
“V utorok obdržala trestná kancelária ospravedlnenie advokáta Tibora Bašistu, ktorý žiadal o odročenie z 

dôvodu dlhodobo plánovanej dovolenky mimo Slovenskej republiky. Zároveň ospravedlnil aj neprítomnosť 
klienta,” oznámila Homzová. 

Dodala tiež, že obhajca i obžalovaný boli o stredajšom termíne verejného zasadnutia upovedomení presne 
pred mesiacom, teda 9. septembra. 

Z toho je zjavné, že mali dosť času na to, aby včas požiadali o odročenie. 
Po krátkej porade senátu jeho predsedníčka oznámila nový termín verejného zasadnutia, ktorý bude koncom 

októbra. 
“Od obhajcu budeme žiadať predloženie dokladu o kúpe dovolenky. V opačnom prípade budeme zvažovať 

postup podľa paragrafu 70 Trestného poriadku,” povedala Homzová. 
Spomínaný paragraf sa týka ukladania poriadkových pokút. 
Dostal iba zákaz šoférovania 
Fischer čelí obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu z vlaňajšieho septembra. 
Polícia ho prichytila, ako šoféruje opitý v meste Spišská Nová Ves. Nafúkal takmer dve promile alkoholu. 

Tvrdil, že za volant si sadol po troch vodkách. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch má zákaz šoférovať dva roky Čítajte 
Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves Eva Herichová rozhodovala v skrátenom superrýchlom konaní. 

Fischera uznala vinným, no na rozdiel od iných podobných prípadov ho potrestala iba zákazom viesť všetky 
druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 

Prokurátor podal odpor, preto sa prípad prejednával v súdnej sieni. Herichová v máji vyniesla rovnaký 
rozsudok, aký bol v trestnom rozkaze. 

Prokurátor sa opäť odvolal, okrem zákazu činnosti žiada minimálne peňažný trest. 
Stále je vo funkcii 
Fischer stále sedí na riaditeľskej stoličke. Starosta obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy, ho zatiaľ 

neodvolal. Rastislav Neuvirth (nezávislý) zdôvodnil tento krok troma argumentmi. Školu z 93 percent tvoria rómski 
žiaci a zriaďovateľ musí zabezpečiť plne funkčnú prevádzku. Druhým sú finančné dôvody a tretím prezumpcia 
neviny i chýbajúci právoplatný rozsudok. 

„V prvom rade,ako zriaďovateľ, budeme postupovať v zmysle zákona. Počkáme si na právoplatný rozsudok a 
potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne odsúdený, budeme postupovať v zmysle zákona. Iná 
možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. 

Právoplatným rozsudkom, či už bude trest peňažný alebo podmienečný, Fischer “zo zákona” príde o funkciu 
riaditeľa. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Od martinských hokejistov sa čaká viac 
[09.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Kopka] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22232343/od-martinskych-hokejistov-sa-caka-viac.html 

 
 

Naši musia eliminovať najmä zbytočné herné výpadky 
MARTINIde 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 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22232114/o-opitom-riaditelovi-skoly-nerozhodli-obhajca-je-na-dovolenke.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22232114/o-opitom-riaditelovi-skoly-nerozhodli-obhajca-je-na-dovolenke.html
https://myturiec.sme.sk/c/22232343/od-martinskych-hokejistov-sa-caka-viac.html


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. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Krajský súd v kauze opitého riaditeľa základnej školy nerozhodol, obhajca 

je na dovolenke 
[09.10.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / SŠ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/krajsky-sud-v-kauze-opiteho-riadite-zakladnej-skoly-nerozhodol-obhajca-
je-na-dovolenke/ 

 
 

Ilustračné foto: Veronika Janušková 
TASR / SŠ 
autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Krajský súd v Košiciach sa mal v stredu zaoberať prípadom riaditeľa Základnej školy (ZŠ) v Rudňanoch (okres 

Spišská Nová Ves) Petra Fischera, ktorý vlani v septembri opitý šoféroval auto a “nafúkal” dve promile alkoholu. 

Jeho obhajca však na súd neprišiel s tým, že má dlhodobo plánovanú zahraničnú dovolenku. Senát krajského 
súdu preto odročil verejné zasadnutie na 30. októbra, pričom obhajca musí doložiť doklad o svojej dovolenke a 
hrozí mu poriadková pokuta. 

V kauze Peter Fischer svoju vinu priznal a za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky v tzv. super 
rýchlom konaní mu bol uložený zákaz viesť akékoľvek motorové vozidlo po dobu 24 mesiacov. Tento trest v máji 
potvrdil Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Prokurátor, ktorému sa trest zdal príliš nízky, sa však odvolal na 
krajský súd. 

Predsedníčka senátu krajského súdu informovala, že až v utorok (8. 10.) dostala z kancelárie písomné 
ospravedlnenie obhajcu Tibora Bašistu o jeho dlhodobo plánovanej dovolenke spolu so žiadosťou o nový termín 
zasadnutia. Súd bude od neho žiadať doklad osvedčujúci túto dovolenku a zváži uloženie poriadkovej pokuty. Ani 
Peter Fischer na súd neprišiel. 

Stále vo funkcii riaditeľa 
Prípad dlhodobo sleduje nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay, ktorý kritizuje, že Peter Fischer 

stále zastáva funkciu riaditeľa, čo podľa neho nie je v súlade so zákonom. „Dvakrát som starostovi obce písal list, 
v ktorom som ho vyzýval, aby ako zriaďovateľ školy konal a odvolal riaditeľa z funkcie alebo mu pozastavil výkon 
pracovnej činnosti,“ uviedol Žarnay pre novinárov. Starosta obce Rudňany Rastislav Neuvirth v minulosti 
argumentoval prezumpciou neviny a tým, že rozsudok stále nie je právoplatný. 

„Od septembra platí novela zákona o pedagogických zamestnancoch, ktorá jednoznačne hovorí, že pokiaľ sa 
učiteľ alebo riaditeľ školy dopustil trestného činu, či už úmyselného alebo z nedbanlivosti, je povinný to oznámiť 
zriaďovateľovi a ten má konať už po vznesenej žalobe, takže starosta sa nemôže odvolávať na to, že nemá 
papier zo súdu, pretože podľa súčasnej platnej legislatívy mal konať a riaditeľ už nemal byť v tomto školskom 
roku vo funkcii,“ uviedol pre novinárov Žarnay. V kauze ide podľa neho aj o zlý vplyv na morálnu výchovu žiakov. 

[Späť na obsah] 
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15. Slovenská hokejová liga: Bratislava doma zničila Trnavu, Topoľčany vyhrali 

ôsmy zápas v sérii 
[09.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR;SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/416573/slovenska-hokejova-liga-bratislava-nalozila-trnave-osem-golov-
topolcany-zdolali-dubnicu 

 
 

Hokejisti tímu HC Topoľčany pokračujú vo víťaznom ťažení. V stredajšom zápase 10. kola druhej najvyššej 
slovenskej súťaže zdolali hráčov Dubnice 3:1 a pripísali si na konto už ôsme víťazstvo za sebou. 

Vďaka tomu figurujú v tabuľke na druhom mieste, iba o skóre za vedúcou Bratislavou Capitals. Klub z 
hlavného mesta Slovenska si schuti zastrieľal proti poslednej Trnave, ktorej nasúkal osem gólov. V doterajších 
desiatich zápasoch zaznamenali zverenci Petra Oremusa už úctyhodných 52 presných zásahov. 

Zo stredajšieho programu zápasov zaujal aj individuálny výkon útočníka Jána Zlochu, ktorý sa hetrikom 
najvýraznejšou mierou podieľal na triumfe Považskej Bystrice nad Levicami 6:3. 

Slovenská hokejová liga - 10. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - MsHK Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. Ludányi (Michalčin), 33. Koky (Chovanec), 35. Findura (Koky), 50. Polomský (Ondov, Koky), 50. 
Krajňák (Michalčin) – 25. Macek (Prašil, Záhradník). Rozhodovali: Smerek - Pribula, Janiga, vylúčení: 4:5, 
presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 513 divákov 

HK Martin - HK Skalica 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 11. Langhammer (Poliaček, Brezniak), 45. Rudzan (Barto, Oravec) – 6. Derkin (Koziot). Rozhodovali: 

Píšťanský - Knižka, Drblík, vylúčení: 4:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 965 divákov 
HC Topoľčany - MHK Dubnica nad Váhom 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
Góly: 15. Tomčák (Koyš), 21. Kováčik, 60. Lantoš (Ďurčo, Huba) – 23. Kanaet (Krajč, Ďuriš). Rozhodovali: J. 

Tvrdoň - Stankovič, Kiepeš, vylúčení: 8:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1282 divákov 
HK’95 Považská Bystrica - HK Levice 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 
Góly: 8. J. Zlocha (Augustin), 13. Ligas, 30. J. Zlocha (Cíger), 36. J. Zlocha (Dimitriev), 48. Božik (Drevenák), 

60. Cíger (Drevenák) – 36. Mihálik (Kohút), 40. Mihálik (Konig), 58. Šramatý (Kováč). Rozhodovali: Purgat - 
Junek, Hajnik, vylúčení: 7:3, navyše: Kuzma (Levice) 10 minút za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 0:1, 
oslabenia: 0:0, 180 divákov 

Bratislava Capitals - HK Gladiators Trnava 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) 
Góly: 9. T. Varga (Martinelli), 11. Róth (Slovák, Selleck), 16. R. Varga (T. Varga, Slovák), 25. Slovák (Selleck), 

25. Surovka (D. Hudec), 33. Surovka (Slovák, Róth), 42. D. Hudec (Lukáčik), 47. Selleck (R. Varga, T. Varga) – 8. 
Hrbáčik (Jurák, Klučiar), 47. Kamenický (Beták, Schmidt), 50. Jurák (Hrbáčik). Rozhodovali: Valachovič - 
Maškulka, Šefčík, vylúčení: 8:3, presilovky: 2:2, oslabenia: 2:1 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 10. kolo 
1 
X 
2 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
5 : 1 
MsHK Žilina Žilina 
(1:0, 2:1, 2:0) 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 1 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 1:1, 1:0) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
6 : 3 
HK Levice Levice 
(2:0, 2:2, 2:1) 
HK Martin Martin 
2 : 1 
HK Skalica HK Skalica 
(1:1, 0:0, 1:0) 
Bratislava Capitals Bratislava 
8 : 3 
HK Gladiators Trnava Trnava 

https://sport.aktuality.sk/c/416573/slovenska-hokejova-liga-bratislava-nalozila-trnave-osem-golov-topolcany-zdolali-dubnicu
https://sport.aktuality.sk/c/416573/slovenska-hokejova-liga-bratislava-nalozila-trnave-osem-golov-topolcany-zdolali-dubnicu


(3:1, 3:0, 2:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
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16. Topoľčany predĺžili víťaznú sériu, Trnava si odváža z Bratislavy osmičku 
[09.10.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/528734-topolcany-predlzili-vitaznu-seriu-trnava-si-odvaza-z-
bratislavy-osmicku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Tréner Bratislavy Capitals Peter Oremus. Autor: SITA, Tomáš Somr 
Hokejisti tímu HC Topoľčany pokračujú vo víťaznom ťažení. V stredajšom zápase 10. kola druhej najvyššej 

slovenskej súťaže zdolali hráčov Dubnice 3:1 a pripísali si na konto už ôsme víťazstvo za sebou. 
Vďaka tomu figurujú v tabuľke na druhom mieste, iba o skóre za vedúcou Bratislavou Capitals. Klub z 

hlavného mesta Slovenska si schuti zastrieľal proti poslednej Trnave, ktorej nasúkal osem gólov. V doterajších 
desiatich zápasoch zaznamenali zverenci Petra Oremusa už úctyhodných 52 presných zásahov. 

Zo stredajšieho programu zápasov zaujal aj individuálny výkon útočníka Jána Zlochu, ktorý sa hetrikom 
najvýraznejšou mierou podieľal na triumfe Považskej Bystrice nad Levicami 6:3. 

Slovenská hokejová liga – 10. kolo: 
HK Spišská Nová Ves – MsHK DOXXbet Žilina 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) 

Góly: 20. a 50. Krajňák, 33. Koky, 35. Findura, 50. Polomský – 25. Macek 
HK VITAR Martin – HK Skalica 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) 
Góly: 11. Langhammer, 45. Rudzan – 6. Derkin 
HK ‘95 Považská Bystrica – HK Levice 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) 
Góly: 8., 30. a 36. Zlocha, 13. Ligas, 48. Božík, 60. J. Cíger – 36. J. Mihálik, 40. Kohút, 58. Šramaty 
HC Topoľčany – MHK TSS GROUP Dubnica 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 
Góly: 15. Tomčák, 21. J. Kováčik, 60. Lantoš – 23. Kanaet 
Bratislava Capitals – HK Gladiators Trnava 8:3 (3:1, 3:0, 2:2) 
Góly: 25. a 33. Surovka, 9. T. Varga, 11. Róth, 16. R. Varga, 25. M. Slovák, 42. D. Hudec, 47. Selleck – 8. 

Hrbáčik, 47. Kamenický, 50. Jurák 
1 HC Topoľčany 1

0 
7 1 0 2 3

4:21 
2

3 
2 Bratislava Capitals 9 6 0 2 1 4

4:29 
2

0 
3 HK VITAR Martin 1

0 
5 2 1 2 3

8:29 
2

0 
4 HK Spišská Nová Ves 1

1 
6 1 0 4 4

3:39 
2

0 
5 MHK TSS GROUP 

Dubnica 
1

0 
5 2 0 3 3

8:31 
1

9 
6 HK Levice 1

1 
4 0 2 5 3

9:44 
1

4 
7 HK Skalica 1

0 
3 1 1 5 3

3:28 
1

2 
8 MsHK DOXXbet Žilina 1

0 
3 1 1 5 2

8:33 
1

2 
9 HK ‘95 Považská 

Bystrica 
1

1 
2 1 1 7 3

3:49 
9 

10 HK Gladiators Trnava 9 2 0 1 6 2
7:44 

7 

Reprezentácia 
SR18 

3 0 0 0 3 8
:18 

0  

[Späť na obsah] 

 
 

17. SBL: Svit si doma poradil s Handlovou, Inter uspel v Leviciach 
[09.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/528734-topolcany-predlzili-vitaznu-seriu-trnava-si-odvaza-z-bratislavy-osmicku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/528734-topolcany-predlzili-vitaznu-seriu-trnava-si-odvaza-z-bratislavy-osmicku/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


 
https://sport.aktuality.sk/c/416559/sbl-svit-si-doma-poradil-s-handlovou-inter-uspel-v-leviciach 

 
 

Slovenská basketbalová liga mužov mala v stredu na programe zápasy 2. kola. 
SBL - 2. kolo: 
Iskra Svit - MBK Handlová 90:81 (47:42) 
Najviac bodov: Nesbitt, Carr po 22, Avramovič 17 - Petráš 22, Radukič 18, Mrviš 11, 400 divákov 
Patrioti Levice - Inter Bratislava 65:75 (40:35) 
Najviac bodov: Perovič 20, Bojanovský, Juríček po 10 - Skinner 22, Browning 14, Alcegaire 9, 1200 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 79:73 (37:40) 

Najviac bodov: Bowman 17, Stamenkovič, Ray, Hayes po 16 - Alleyn 33, Nottage 13, Sewiol 12, 400 divákov 
BKM Lučenec - BC Prievidza 78:67 (39:26) 
Najviac bodov: Basabe 25, Caffey, Murray-Boyles po 13 - Brown 15, Guillory 13, Delič 12 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 2. kolo 
1 
X 
2 
BK Levickí Patrioti Levice 
65 : 75 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(22:22, 18:13, 11:23, 14:17) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
79 : 73 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
BK Iskra Svit Svit 
90 : 81 
MBK Handlová Handlová 
(27:15, 20:27, 21:17, 22:22) 
BKM Lučenec Lučenec 
78 : 67 
BC Prievidza Prievidza 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

18. Keď filmárov priťahujú hory 
[09.10.2019; pravda.sk; Kultúra; 00:00; Pravda] 

 
https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/528623-ked-filmarov-pritahuju-
hory/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Nemalú dávku napätia sľubuje taliansky film Donnafugata, ktorý súťaží o Grand Prix. Autor: MANRICO 
DELL’AGNOLA 

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 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. Nie je 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 Solo. Je festivalovým nesúťažným bonbónikom, ktorý režisérskej dvojici 

https://sport.aktuality.sk/c/416559/sbl-svit-si-doma-poradil-s-handlovou-inter-uspel-v-leviciach
https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/528623-ked-filmarov-pritahuju-hory/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/festivaly/clanok/528623-ked-filmarov-pritahuju-hory/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


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 (Otužilci 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 
Lisý (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. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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19. KAŽDÁ TRETIA KONTROLA SIŽP ODHALILA PORUŠENIE 

ENVIROLEGISLATÍVY 
[24.09.2019; Odpady; Každá tretia kontrola; s. 33,34; TASR] 

 
 

Kolektív 
Takmer každá tretia kontrola Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) v roku 2018 odhalila porušenie 

envirolegislatívy. 
SIŽP minulý rok vykonala celkovo 2806 kontrol, pričom až v 989, teda 35,24 percenta prípadoch, sa 

preukázalo porušenie zákona. Doteraz vykonala 12 kontrol subjektov či lokalít spájaných s výstavbou D4/R7 a 
naďalej spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. Inšpektori mali podiel na uzatvorení a rekultivácii skládky v 
Považskom Chlmci, aktuálne sa venujú aj riešeniu odkaliska Poša na východnom Slovensku a ďalším, roky 
neriešeným problémom. 

Na základe podnetov zo strany štátnych či neštátnych ochrancov prírody SIŽP zastavila viacero výrubov pre 
podozrenie z ohrozenia vzácnych druhov. „Žijeme v čase, keď otázka zdravého životného prostredia už dávno nie 
je okrajovou témou, ale stáva sa lajtmotívom verejného záujmu," vyhlásil Róbert Ružička, generálny riaditeľ SIŽP. 
Podľa neho si treba uvedomiť, že environmentálne problém/ majú stále väčší vplyv na ekonomiku, zamestnanosť, 
ale aj komfort života obyvateľov. „Je mimoriadne dôležité, aby sa inšpekčná činnosť stále viac zameriavala na 
skutočné defekty v ochrane jednotlivých zložiek životného prostredia. V auguste minulého roka sme naštartovali 
procesy, ktoré vedú k efektívnejšej a dôveryhodnejšej inšpekcii. Ide o beh na dlhé trate, no nasadili sme slušné 
tempo," tvrdí Ružička. 

Cieľom inšpekcie podľa neho nesmie byť len mechanické ukladanie pokút, ale má predovšetkým napomáhať 
predchádzaniu poškodzovania životného prostredia. 

SIŽP historicky prvýkrát usporiadala v Bratislave Impel Review Initiative, teda detailnú diskusiu s 
medzinárodnými expertmi o inšpekčnej činnosti SIŽP, ktorá priniesla postrehy, ako činnosť inšpekcie zefektívniť. 
Pripravuje zriadenie nového stáleho pracoviska inšpekcie v Spišskej Novej Vsi, nadviazala spoluprácu s 

Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského a zefektívňuje spoluprácu aj s Policajným zborom SR a 
prokuratúrou. 

Zdroj: TASR 
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