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1. Nekonečný príbeh operačných sál 
[25.10.2019; Hospodárske noviny; FOCUS; s. 19; Ján Karásek] 

 
 

REPORTÁŽ 
Nemocnica v Bojniciach: Rast platov áno, no s nižšou krivkou ako rast výkonov. 
Ján Karásek 
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach má za rok 2018 prívlastok najhoršieho 

zdravotníckeho zariadenia. Takýto „titul“ sa jej ušiel od Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý 
každoročne vyhodnocuje stav našich nemocníc. Tá bojnická sa umiestnila na úplnom chvoste v kategórii 
všeobecných nemocníc. Návštevníkom sa po príchode do nej naskytne všedný pohľad, podobný tuctom ďalších 
zdravotníckych komplexov. Na rozdiel od nich však z nej tušiť končiny bane Cigeľ a svojho času najväčšej 
elektrárne v krajine v Novákoch. Spoločne s ďalšími fabrikami región vyfasoval aj isté špecifikum v podobe 
vyššieho výskytu onkologických a kardiovaskulárnych ochorení. „Máme to tu pestré,“ objasňuje nám riaditeľ 
nemocnice Vladimír Vido. Na margo poslednej priečky v hodnotení nám povie: „Priali by sme si, aby sme sa 
tentoraz stali skokanom roka.“ Do vyhlásenia nových výsledkov zostáva už len niekoľko dní. 

Príchody nových lekárov 
Inštitúcia zabezpečuje služby pre zhruba 140-tisíc obyvateľov hornej Nitry. Je jednou z najväčších neštátnych 

nemocníc v krajine a v Trenčianskom kraji najväčšou vôbec. Vyštudovaný ekonóm Vido zasadol do riaditeľského 
kresla len vo februári. Spolu s funkciou prebral aj hromadu dlhov. Ku koncu roku 2018 sa vyšplhali do výšky 29 
miliónov eur. Podstatnú časť tvorilo neodvedené sociálne poistenie od zamestnávateľa. Tieto záväzky sa podarilo 
zlikvidovať. Kameňom na krku však naďalej zostáva už takmer historická rekonštrukcia operačných sál. Stavebné 
povolenie opečiatkovali už v roku 1999 (!), takže doktori môžu oslavovať 20. výročie. Pravda, ak by bolo čo. 
Stavba zamrzla na 15 rokov. Za posledných päť rokov však do nej výrazne zainvestoval Trenčiansky 
samosprávny kraj, a tak sa zdá, že dlhý príbeh sa chýli ku koncu. Kolaudačné konanie už majú za sebou. 
„Momentálne sa do operačných sál nakupujú zariadenia v hodnote 2,5 až tri milióny eur. Chceli by sme ich otvoriť 
do konca roka,“ hovorí riaditeľ. V pláne je tiež rozšírenie urgentného príjmu či nové oddelenie jednotky intenzívnej 
starostlivosti. Podľa Vida je opodstatnenosť nemocnice neoddiskutovateľná. Dosahuje len trojpercentnú 
prekládkovosť, čo znamená, že pacient v nej začína aj končí, teda nemusia ho presúvať z miesta na miesto. Ani s 
lekármi vraj nie je až taký problém. „Prichádzajú k nám noví a majú záujem. Len teraz ich nastúpilo zo desať. No 
taká rádiológia či detská neurochirurgia, to sú všade vychytené profesie.“ Horšia je situácia so zdravotnými 
sestrami, no zlepšiť by sa mala už v priebehu pár rokov, keďže samosprávny kraj zriadil strednú školu. Prvé 
nádejné adeptky do nej nastúpili prvého septembra. 

Svetové ceny 
Šéf bojnickej nemocnice je presvedčený, že do zdravotníctva tečie málo peňazí z objektívnych príčin. Ceny 

materiálov a tiež platy sú vyššie ako v ostatných odvetviach. Treba prirátať značný objem dovážaných zariadení 
od dvoch-troch svetových výrobcov, doktori na iných ani nechcú robiť. „Do toho vstupuje politika štátu, ktorý 
neplatí percentá, ktoré by mal. A na konci roka sa každý minister financií zblázni a zistí veľké dlhy.“ Ten posledný 
– Ladislav Kamenický – bielym plášťom odkázal, aby šetrili. Vido tvrdí, že sa tak deje, napríklad šetria aj na 
zdravotníckom špecializovanom materiáli, avšak verejné obstarávanie by malo byť nastavené na primeranú cenu 
za primeranú kvalitu, nemôže to ísť na jej úkor. Priemerný plat v tamojšom zariadení sa pohybuje vo výške okolo 
1 200 eur a sú v ňom zarátané aj príjmy nezdravotníckeho personálu. Pri kolektívnom vyjednávaní sa vedenie s 
odborármi dohodlo na jednoduchom princípe – „rast platov áno, no musí mať nižšiu krivku ako rast výkonov“. Ten 
sa oproti vlaňajšku šplhá k deviatim percentám. Riaditeľ dúfa, že sa blýska na lepšie časy: „V minulosti som mal 
pocit, že lekári sú len hasičmi, ktorí v podstate len reagujú na situáciu. Medicína vygenerovala dlhší život s 
vyššími nárokmi na zdravotníctvo. Pribúdajú preventívne programy. Či už ide o rakovinu prsníkov u žien alebo 
rakovinu hrubého čreva. Podľa mňa to všetko začína mať hlavu a pätu.“ 

Špičková operácia 
Pripravovaná stratifikácia by mohla nemocnici údajne len prospieť, veď „na Slovensku chýbajú ekonomické 

štandardy nastavenia nemocníc“. Tá bojnická nemá ambície univerzitných, no dosiahnutie minimálne európskej 
úrovne nemusí zostať len v rovine rozprávok. Dôkazom je augustový počin, ktorý sa zaradil medzi top operácie v 
rámci chirurgie konečníka. U nás sa vykonáva len na zanedbateľnom počte pracovísk. Dva operačné tímy v 
neklimatizovanej sále paralelne pracovali na odstránení karcinogénneho nádoru konečníka. S laparoskopickým 
vybavením jeden kolektív postupoval z oblasti brucha a druhý zo zadnej časti tela. V závere zašili oba konce 
čreva a vytvorili črevnú spojku. „Pacient neskončil s trvalým vývodom a bude môcť naďalej fungovať ako 
normálny človek,“ vysvetlil nám Vido. Podľa jeho slov nemá ako manažér iné méty, než pretransformovať 
zdravotné zariadenie na najlepšiu lokálnu nemocnicu v kraji. „Chcem zlepšiť postoj miestnych, aby pochopili, že 
je tu pre nich.“ Pred vchodom do nej sme sa pýtali na názory aj pacientov. Na prekvapenie, väčšina z nich 



vyjadrovala spokojnosť. „Služby sú fantastické a prostredie čisté,“ pochvaľovala si Marta Švarcová. Ľudia 
oceňovali tiež príjemný personál a jeho ochotu. „Na príjmovom oddelení musíte čakať aj päť, šesť hodín, kým vás 
zoberú. To človek skôr zomrie. Katastrofa,“ posťažovala sa nám, naopak, dôchodkyňa, ktorá sa predstavila ako 
„stála návštevníčka“. Podobné záporné názory však v našej miniankete tvorili menšinu. Minulý týždeň sa 
nemocnica umiestnila v aktuálnom hodnotení za rok 2019 na predposlednej priečke. 

VŠEOBECNÉ NEMOCNICE U NÁS V ROKU 2019 
Najlepšie hodnotené 
1. Nemocnica Košice-Šaca, 
1. súkromná nemocnica 
2. Ľubovnianska nemocnica 
3. Nemocnica Poprad 
4. Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves 

5. Svet zdravia – Nemocnica Rimavská Sobota 
Najhoršie hodnotené 
16. Pro Vitae 
17. Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia 
18. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš 
19. Železničná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
20. Železničné zdravotníctvo Košice 
V minulosti som mal pocit, že lekári sú len hasičmi, ktorí v podstate len reagujú na situáciu. Teraz všetko už 

začína mať hlavu a pätu. 
Vladimír Vido, riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 
Foto: 
Situáciu s nedostatkom zdravotných sestier v Bojniciach by mala zlepšiť stredná škola, ktorú zriadil 

Trenčiansky samosprávny kraj. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Jožka už nikdy viac neuvidíme! 
[25.10.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 10; dp] 

 
 

Katarína sa nevie zmieriť so zahraničnou adopciou chlapčeka, ktorého vychovávala: 
Spišská Nová Ves - Prípad Kataríny Dzurillovej a jej boj o zverenie maloletého Jožka do náhradnej osobnej 

starostlivosti zburcoval v roku 2017 verejnosť. Na internete sa rozbehla dokonca petícia za okamžité zastavenie 
rozbehnutej medzištátnej adopcie chlapca, ktorého súd v januári 2017 zveril do starostlivosti manželskému páru z 
Malty. Ten prejavil záujem o adopciu chlapca. 

Profesionálna matka Katarína a jej manžel Jozef boli počínaním slovenských úradov zaskočení. „Jožka som si 
priniesla domov z pôrodnice ako päťdňového a v našej profesionálnej rodine vyrastal takmer 6 rokov,“ povedala 
vtedy Katarína. Úradníci však tvrdili, že Dzurillovci nemali záujem chlapca si adoptovať a rozhýbali sa až po tom, 
keď prišla ponuka na adopciu zo zahraničia. Po súdnych treniciach okresný súd 14. februára 2018 rozhodol, že 
Jožko sa stal adoptívnym synom manželov z Malty. Podľa renomovaného právnika Pavla Hagyariho, ktorý 
Dzurillovcov zastupoval, ide o smutný prípad, v ktorom zlyhalo právo i morálka. „Jednoducho nefungovala 
komunikácia medzi dvomi senátmi. Jeden vydal súhlas na zahraničnú adopciu a druhý, ktorý rozhodoval o návrhu 
Dzurillovcov, údajne o tom nevedel. Okrem toho z môjho pohľadu proces zahraničnej adopcie prebehol až 
podozrivo rýchlo a bez problémov, zatiaľ čo v našom prípade bolo množstvo prieťahov,“ povedal známy advokát. 
Dzurillovci, v snahe presvedčiť sa na vlastné oči, ako žije chlapec a darovať mu album fotografií, vycestovali na 
Maltu. Keď ich tam však adoptívni rodičia zbadali, okamžite volali políciu, lebo sa báli, že Jožka unesú. Aj preto 
sa Katarína obáva, že už chlapca v živote neuvidí. dp, FOTO: autor 

Sklamanie právnika 
Advokát Pavel Hagyari: Bol som smutný z toho, ako napokon všetko dopadlo. Priznávam, že ma dojalo, keď 

som po definitívnom verdikte videl slzy v očiach pani Kataríny.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Vieme, že všetci lekári NIE SÚ rovnakí 
[25.10.2019; Zdravie; LIEČIVÍ ĽUDIA; s. 8; redakcia] 

 
 

Máte plné zuby negatívnych správ o lekároch? Pomohli vám, poradili, vyliečili vás, zachránili vám život? Áno, 
takých lekárov je veľa, len sa o nich málo vie, a Zdravie to chce zmeniť! 

MUDr. JURAJ BILKA, zubár z Bratislavy 



Bez strachu a bolesti 
Istý čas mi trvalo, kým som našla zubára, z ktorého by som nemala hnačky už dva dni pred preventívnou 

prehliadkou. Po veľmi zlých skúsenostiach z detstva som sa zubárskemu kreslu niekoľko rokov vyhýbala. Veľká 
bolesť ma však opäť prinútila odhodlať sa na tú najstrašnejšiu. Priznávam, že by som si radšej zopakovala pôrod. 
Po dvoch návštevách v rôznych ambulanciách, ktoré sa niesli v znamení pokus – omyl, som do tretice natrafila na 
zlaté ruky Juraja Bilku. Je to výborný odborník, s božskou trpezlivosťou a ľudským prístupom. 

M. K. z Bratislavy 
—- 
MUDr. TIBOR BARTA, PhD., ORL lekár z Bratislavy 
Spokojný spánok 
Veľmi pekne ďakujem doktorovi Tiborovi Bartovi, ktorý zbavil môjho manžela chrápania. Trpela som celé 

desaťročia nekvalitným spánkom a v poslednom čase už nemôžem používať štuple do uší, lebo mi z nich 
krvácajú vonkajšie zvukovody. Doktor Barta mi vnukol myšlienku, že keď vyriešime manželovo chrápanie, vyrieši 
sa tým aj môj problém. Ešte raz mu ďakujem, je to skvelý odborník a prinavrátil do našej spálne ticho. Lucia 
z Bratislavy 

—- 
MUDr. ĽUBOMÍR KRAJŇÁK, mamodiagnostik zo Spišskej Novej Vsi 

V najlepších rukách 
V septembri 2018 som si nahmatala hrčku na prsníku. Navštívila som gynekológa, ktorý ma ešte v ten deň 

poslal za najväčším špecialistom na mamodiagnostiku v meste – Ľubomírom Krajňákom. Zistil, že je to veľmi 
agresívny nádor a navrhol rýchle odstránenie. O pár dni som bola po operácii. Doktor zabezpečil, aby to prebehlo 
čo najskôr a ešte ma aj sám operoval. Počas zákroku a pooperačnej starostlivosti s ním spolupracoval jeho syn 
MUDr. Stanislav Krajňák, ktorý s úctou prijímal rady z dlhoročnej praxe svojho otca. Už pri prvom stretnutí s nimi 
som bola presvedčená, že som naozaj v tých najlepších rukách. Rada by som sa poďakovala celému 
gynekologicko-pôrodnickému oddeleniu v Nemocnici v Spišskej Novej Vsi, na čele s pánom primárom Štefanom 

Novysedlákom, ktorý má vo svojom tíme špičkových odborníkov. Ďakujem aj zdravotným sestrám za ich 
ukážkový prístup k pacientom: Alenke Stajskovej, Petre Drhoncovej a Majke Čechovej. 

Anna zo Spiša 
[Späť na obsah] 

 
 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (25. október): Tipsport liga aj najlepšie futbalové 

súťaže 
[25.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/418676/sportove-udalosti-dna-25-oktober-tipsport-liga-aj-najlepsie-futbalove-
sutaze 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 14. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
18:00 FK Jablonec – FK Teplice 
FUTBAL - 10. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
21:00 Southampton FC – Leicester City 
FUTBAL - 10. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
21:00 Villarreal CF – Deportivo Alavés 
FUTBAL - 9. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 1. FSV Mainz 05 – 1. FC Kolín nad Rýnom 
FUTBAL - 9. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
20:45 Hellas Verona FC – U.S. Sassuolo Calcio 
FUTBAL - 11. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:45 FC Nantes – AS Monaco FC 
FUTBAL - 13. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00 KS Cracovia Krakov - Pogon Štetín 
20:30 Lech Poznaň - Zaglebie Lubin 
FUTBAL - ZÁMORSKÁ MAJOR LEAGUE SOCCER: 
Play-off - štvrťfinále: 
02:00 Atlanta United - Philadelphia Union 
04:30 Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 
HOKEJ - 16. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Nitra / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
18:00 HKM Zvolen – HC 07 Detva / ONLINE >> 
18:00 Dukla Trenčín – HC Košice / ONLINE >> 

https://sport.aktuality.sk/c/418676/sportove-udalosti-dna-25-oktober-tipsport-liga-aj-najlepsie-futbalove-sutaze
https://sport.aktuality.sk/c/418676/sportove-udalosti-dna-25-oktober-tipsport-liga-aj-najlepsie-futbalove-sutaze


18:30 HC Nové Zámky – HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
19:00 MAC Budapešť – HK Poprad / ONLINE >> 
HOKEJ - 15. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
18:00 HK 95 Považská Bystrica – HK Martin 
18:00 HC Topoľčany – HK Skalica 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – HK Gladiators Trnava 
18:00 MsHK Žilina – HK Levice 
18:30 HC Bratislava Capitals – HK Spišská Nová Ves 

HOKEJ - NHL: 
01:00 Montreal Canadiens – San Jose Sharks 
01:00 New York Islanders – Arizona Coyotes 
01:00 New York Rangers – Buffalo Sabres 
01:00 Columbus Blue Jackets – Carolina Hurricanes 
02:00 St. Louis Blues – Los Angeles Kings 
02:00 Nashville Predators – Minnesota Wild 
02:30 Chicago Blackhawks – Philadelphia Flyers 
02:30 Dallas Stars – Anaheim Ducks 
03:00 Calgary Flames – Florida Panthers 
03:00 Edmonton Oilers – Washington Capitals 
sobota: 
00:01 Vegas Golden Knights – Colorado Avalanche 
01:00 Toronto Maple Leafs – San Jose Sharks 
01:00 New Jersey Devils – Arizona Coyotes 
01:30 Ottawa Senators – New York Islanders 
01:30 Detroit Red Wings – Buffalo Sabres 
04:00 Vancouver Canucks – Washington Capitals 
19:00 Carolina Hurricanes - Chicago Blackhawks 
HOKEJ - KHL: 
11:30 Admiral Vladivostok – HK Soči 
16:00 Avtomobilist Jekaterinburg – Metallurg Magnitogorsk 
18:30 HC Dinamo Minsk – HC Dinamo Riga 
18:30 Avangard Omsk – Červená hviezda Kun-lun 
HOKEJ - 13. KOLO ČESKEJ EXTRALIGY: 
17:30 PSG Berani Zlín – BK Mladá Boleslav 
17:30 HC Vítkovice Ridera – Mountfield HK 
18:00 Rytíři Kladno – HC VERVA Litvínov 
18:00 HC Olomouc – HC Sparta Praha 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Energie Karlovy Vary 
18:00 HC Kometa Brno – HC Dynamo Pardubice 
TENIS - ATP BAZILEJ: 
Štvrohra mužov - štvrťfinále: 
11:00 I. DODIG/F. POLÁŠEK (Chorv./SR) - R. Klaasen/M. Venus (JAR/N. Zel.) 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Detroit Pistons - Atlanta Hawks 
02:00 Houston Rockets - Milwaukee Bucks 
04:30 Golden State Warriors - Los Angeles Clippers 
sobota: 
01:00 Boston Celtics - Toronto Raptors 
01:00 Charlotte Hornets - Minnesota Timberwolves 
01:30 Brooklyn Nets - New York Knicks 
02:00 Memphis Grizzlies - Chicago Bulls 
02:00 New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 
02:00 Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 
03:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns 
04:00 Sacramento Kings - Portland Trail Blazers 
04:30 Los Angeles Lakers - Utah Jazz 
23:00 Milwaukee Bucks - Miami Heat 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Zdravotné ťažkosti zamestnancov Embraco 
[24.10.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 



Ľubomír Bajaník, moderátor: „RTVS sa ozvali ďalší ľudia, ktorí tvrdia, že majú zdravotné ťažkosti po práci vo 
firme Embraco. Na problém sme upozornili pred štyrmi mesiacmi. Zamestnanci sa sťažovali na kašeľ, 
komplikované dýchanie, vysoké horúčky či nálezy na pľúcach. Vedenie firmy sa bráni, že oficiálne prepojenie na 
ich výrobný proces žiadna z inštitúcií doteraz nepotvrdila.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Dnes sme sa stretli so šiestimi zamestnancami firmy Embraco. Ľudia 
rôznych vekových kategórií pracovali na linke, kde obrábajú kovy. Spája ich rovnaká diagnóza - hypersenzitívna 
pneumonitída v akútnom štádiu.“ 

Zamestnankyňa Embraca so zdravotnými problémami: „Na obrobni tie výpary, emulzia je zlá, odsávania, 
vetrania tam nie sú žiadne. My už máme to tie pľúca veľmi vážne poškodené.“ 

Zamestnankyňa Embraca so zdravotnými problémami: „Najskôr z práce, z toho dýchania z tých chemikálií, 
tých výparoch.“ 

Štefan Regec, zamestnanec Embraca so zdravotnými problémami: „Za desať dní som schudol desať kíl. 
Zmenil som pľúcneho lekára, našiel mi tam nález. Okamžite som išiel do Hágov, tam ma v priebehu ôsmych dní 
operovali. U mňa ešte sa našiel aj amoniak.“ 

Zamestnanec Embraca so zdravotnými problémami: „CT pľúc ukázalo, že mám nejaké nálezy na pľúcach, tak 
ma poslal okamžite do Hágov. Tam mi robili trojitú bronchoskopiu, potom biopsiu, a že je to z toho z tej práce, sa 
to potvrdilo.“ 

Zamestnanec Embraca so zdravotnými problémami: „Som padal, som bol v teplotách. Keď päťkrát nastúpite a 
päťkrát sa vám to zopakuje. Takže neni o čom.“ 

Marcelo Borba, generálny riaditeľ Embraco Slovakia: „Zatiaľ sa nepotvrdilo žiadne prepojenie týchto 
zdravotných problémov s naším výrobným procesom.“ 

Marie Balážová Melníková: „Na základe sťažností zamestnancov prijalo vedenie firmy viacero opatrení.“ 
Juraj Hojnoš, predseda OZ Kovo Embraco Slovakia: „Zamestnávateľ nechal vyčistiť všetky stroje. Urobili sa 

vzorky sterov a emulzií, kde sa hľadal pôvod tohto ochorenia. Sa ukázalo, že síce sú tam baktérie, ale ktoré sú 
liečiteľné a nezapríčiňujú zamestnancom trvalé ochorenie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi koncom 

septembra urobil vo firme kontrolu.“ 
Renáta Hudáková, riaditeľka RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: „Sa skontrolovali vykonané opatrenia, aby sme my 

navrhli opakované vyšetrenie tuhých a kvapalných aerosolov prítomných v pracovnom ovzduší, hlavne čo sa týka 
vlastne chemických látok.“ 

Marcelo Borba: „Oficiálne máme dva prípady, ktoré sa naďalej riešia.“ 
Marcel Kočiš, zamestnanec Embraca so zdravotnými problémami: „Ja, keď som prišiel do Vyšných Hágov, tak 

predo mnou dvaja odišli, a ešte jak ja som tam bol, jeden tam bol popri mne, čo akurát odchádzal domov a po 
mne zase prišli nejakí. A pán riaditeľ povie, že sú len dva prípady, strašne veľa prípadov, čo boli v Hágoch.“ 

Renáta Hudáková: „Dva prípady boli už uzatvorené a boli dané do súvisu s pracovným prostredím. Ďalšie tri 
prípady sú v štádiu rozpracovania. Zatiaľ závery k týmto prípadom ešte neboli dané.“ 

Marie Balážová Melníková: „Od pracovnej zdravotnej služby, ktorá pre spoločnosť Embraco zabezpečuje 
pracovné lekárstvo, sme chceli vedieť presné počty zamestnancov Embraca, ktorí majú dýchacie problémy.“ 

Peter Jankech, lekár pracovnej zdravotnej služby (telefonát): „Viazaný som lekárskymi tajomstvami, takže ja 
nebudem vám vykladať tu takéto veci, do ktorých vás nič.“ 

Juraj Hojnoš: „Pracovné zdravotné lekárstvo. Oni to nazvali, že je to alergická reakcia, ktorú majú nie všetci 
zamestnanci. Tí, čo majú slabšiu imunitu, môžu na to zareagovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Viacerí zamestnanci Embraca žiadali kliniku pracovného lekárstva, aby im priznali 
chorobu z povolania. Doteraz sa tak nestalo. Ak dotknutí zamestnanci tejto spoločnosti, ktorí majú vážne 
zdravotné problémy, nepochodia, na zamestnávateľa zvažujú podať hromadnú žalobu. Pomoc im prisľúbil aj 
odborový zväz, v prípade potreby im poskytne bezplatné právne poradenstvo.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Čo spôsobuje záhadnú chorobu? 
[24.10.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Straková Wenzlová] 

 
 

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Viacerí zamestnanci spišskonovoveskej spoločnosti Embraco 
vyrábajúcej kompresory pre chladiarenský priemysel majú vážne zdravotné problémy. Tvrdia, že problémy súvisia 
s ich prácou. Majú choré dýchacie cesty a lekári im neodporúčali vrátiť sa na pôvodné pracovisko. Napriek tomu, 
že podobných prípadov je preukázateľne viac, vedenie spoločnosti vie len o dvoch.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Príznaky sú navlas rovnaké – najprv dýchacie problémy, o pár hodín veľmi vysoká 
teplota. To sa už však zamestnanec cíti malátne a má problém vôbec dôjsť do šatne. Nasledujú vyšetrenia, 
dokonca odber vzoriek pľúcneho tkaniva vo Vyšných Hágoch. Diagnóza – hypersenzitívna pneumonitída. Návrat 
na pôvodné pracovné miesto je nemožný.“ 

Marcelo Borba, riaditeľ závodu Embraco, s.r.o., Spišská Nová Ves: „Ak sa nemýlim, oficiálne máme dva 

prípady, ktoré sa naďalej riešia.“ 
Jozef Slivenský: „Počty prezentované Embracom a naše zistenia sa rozchádzajú. Stretli sme sa so šiestimi 

zamestnancami firmy, ktorí pracovali na úseku obrobňa a majú vážne zdravotné problémy. Tvrdia však, že ich je 



ešte oveľa viac. Nie všetci sú však ochotní hovoriť pred kamerou a viacerí už zo zdravotných dôvodov vraj podali 
výpovede. Pánovi Dunčkovi napríklad práve plynie výpovedná lehota.“ 

Peter Dunčko, zamestnanec Embraco, s.r.o, Spišská Nová Ves: „Ja si myslím o tom to, že vedenie zatĺka, 

vie, kde je chyba.“ 
Jozef Slivenský: „Aj ďalší zamestnanci spoločnosti Embraco, s ktorými sme sa stretli, sú práve na maródke. 

To, čo prežili, by nedopriali ani svojim nepriateľom.“ 
Štefan Regec, zamestnanec Embraco, s.r.o., Spišská Nová Ves: „Okamžite som išiel do Hágov a tam som 

po ôsmich dňoch absolvoval operáciu. Teraz som momentálne na liečbe.“ 
Andrea Bizubová, zamestnankyňa Embraco, s.r.o., Spišská Nová Ves: „V Hágoch som bola vlastne pod 

kyslíkom stále dva týždne. Ja som sa vrátila do práce, ale sa to ešte zhoršilo.“ 
Marcel Kočiš, zamestnanec Embraco, s.r.o., Spišská Nová Ves: „Ja som aj vyučený v tom obore, takže teraz, 

aj keby som išiel preč, som obmedzený, čo sa týka práce.“ 
Jozef Slivenský: „Koľko ľudí v tejto spoločnosti reálne ochorelo, sme sa nedozvedeli. Lekár, ktorý pre 

Embraco zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu, si nemyslí, že by nás to malo zaujímať.“ 
Peter Jankech, lekár pracovnej zdravotnej služby (telefonát): „Nevidím žiadny dôvod, aby ste to vedeli. Ja 

nebudem vám vykladať takéto veci, do ktorých vás nič.“ 
Renáta Hudáková, riaditeľka RÚVZ Spišská Nová Ves: „Sme vykonali naposledy teraz dvadsiateho šiesteho 

septembra štátny zdravotný dozor. K navrhovaným opatreniam sme my navrhli došetriť opakované vyšetrenie 
tuhých a kvapalných aerosolov prítomných v pracovnom ovzduší.“ 

Marcelo Borba: „Zatiaľ sa nepotvrdil súvis týchto ochorení s naším výrobným procesom. Napriek tomu naďalej 
zlepšujeme podmienky našich zamestnancov vo výrobe.“ 

Jozef Slivenský: „Súvis medzi ochorením a pracovným prostredím zatiaľ uznali u dvoch poškodených 
pracovníkov. Tí ďalší čoraz častejšie skloňujú pojem hromadná žaloba.“ 

Juraj Hojnoš, predseda ZO OZ KOVO: „Odborový zväz je vždy na strane zamestnancov a ak zvážia, že aj 
takéto riešenia podstúpia, majú našu podporu a budeme ich zadarmo zastupovať.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Na Spiši prosia ľudí, aby nekŕmili kačice 
[24.10.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi pri rieke Hornád pribudli nové tabule. Ľudí upozorňujú na to, 

aby vodné vtáctvo nekŕmili pečivom. Chlieb či rožky môžu divým kačiciam spôsobiť zdravotné problémy. Navyše 
zvyšky potravy lákajú potkany.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Najmä mamičky s malými deťmi či starí rodičia s vnúčatami chodia k 
rieke kŕmiť divé kačice veľmi radi.“ 

Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Tie detičky majú takú veľkú radosť, že vyjdú von tie kačičky, dávajú im 

suchý rožok a potom idú preč.“ 
Marie Balážová Melníková: „Kačice z chleba či rožka žiadny osoh nemajú, skôr naopak. Kvasený chlieb či 

pečivo môže divým kačiciam spôsobiť vážne zdravotné problémy. Napríklad hnačky, tráviace ťažkosti, zníženie 
imunity, no môže to viesť až k ich úhynu. Úradníci v Spišskej Novej Vsi zareagovali na podnety obyvateľov 

mesta.“ 
Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi (SNS): „Je veľmi nebezpečné kŕmiť kačice kvôli samotnému ich 

zdraviu a na druhej strane aj kvôli tomu, že sa premnožujú z tých zbytkov aj potom hlodavce.“ 
Marie Balážová Melníková: „Po celom brehu Hornádu v meste preto rozmiestnili sedem takýchto 

informačných tabúľ.“ 
Pavol Bečarik: „Kde upozorňujeme ľudí na to, aby kačice nekŕmili a v zásade je to trend aj svetový. V Anglicku 

je už dvadsaťpercentný pokles ľudí, ktorí ako kŕmia toto vtáctvo.“ 
Obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Tak len teraz som prečítal, žeby nedávali také veci, lebo potom nadúva a 

potom zdochýnajú.“ 
Obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Takže už nekŕmime pečivom. Vieme, že vtáčím zobom sa má kŕmiť. Predtým 

sme pečivom kŕmili, kým sme sa nedozvedeli, že sa to nemá.“ 
Milan Barlog, zoológ, Správa NP Slovenský raj: „Vítame túto iniciatívu mesta, pokiaľ chcú ľudia tým vtákom 

pomôcť prečkať zimu, tak by ich mali kŕmiť len naozaj v tuhých zimách. Mohli by im tam sypať kukuricu.“ 
Ján Korim, veterinárny lekár (telefonát): „Kačice nie sú stavané na chleba. Ony kvasné procesy nepoznajú. 

Keď chcú kŕmiť ľudia tie kačice, tak nech im kúpia nejakú pšenicu.“ 
Marie Balážová Melníková: „Divé kačice sú vodné vtáky. Podľa skúseného veterinára ich základnou potravou 

sú ryby, burina či mikro i makroorganizmy, ktoré si precedia z vody cez zobák.“ 
[Späť na obsah] 

 
 



8. So svojim trénerským vzorom sa neporovnáva, situácia na východe škodí 

celému hokeju 
[24.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 15:57; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/so-svojim-trenerskym-vzorom-sa-neporovnava-situacia-na-
vychode-skodi-celemu-hokeju/95331 

 
 

Nachádza sa vo veku, kedy by mal patriť medzi hráčov v najlepších rokoch, ale zdravotný stav mu 
nedovoľoval pokračovať v kariére. Nezaprel v sebe lokálpatriota a postavil sa na striedačku tímu, ktorého je 
odchovancom. Začínajúci tréner Richard Rapáč za pár mesiacov urobil s HK Spišská Nová Ves veľké pokroky a 

v kabíne nechýba správna tímová chémia. Prezradil, ktorý kouč je jeho vzorom a spomenul tiež jeden veľký 
problém, kvôli ktorému trpí slovenský hokej. 

Stihli ste sa vlani niečomu priučiť po boku trénera Káňu, či ste volili vlastnú cestu v trénerských metódach? 
“Ťažká otázka. Minulý rok sme mali podelené úlohy. Mal som na starosti špeciálne formácie a systém. Počas 

zápasov som riadil lavičku a tréningový proces bol v réžii Davida.” 
zdroj: HK Spišská Nová VesJe pre vás pozícia hlavného trénera v rodnom klube niečim špecifická? 
“Samozrejme, pracujem doma. Aj keď som väčšiu časť života strávil v Poprade, no doma je doma. Mierny tlak 

tu stále je, ale ten je všade.” 
Oslovila vás robota funkcionára? 
“Nádoby sú prepojené. Keďže vykonávam aj prácu manažéra, starám sa o hráčov. Mám hlavné slovo pri ich 

výbere do tímu. Tak by to malo fungovať aj v iných kluboch. Svoje postavenie beriem ako jeden džob.” 
Zvládate dva fronty? 
“V pohode.” (úsmev) 
Prvým veľkým úlovkom je Róbert Spišák. Dostal ihneď prednosť pred ostatnými kandidátmi? 
“Chcel som k sebe trénera, ktorého poznám po všetkých stránkach. Nielen po tej trénerskej. Stále som vo 

fáze učenia. Tréningy sú založené na skúsenostiach. Trochu dlhšie sme čakali na vhodnú príležitosť doplniť 
realizačný tím. Naskytla sa možnosť osloviť pána Spišáka a v tej chvíli som neváhal ani sekundu. Nadviazal som 
s ním telefonický kontakt a vysvetlil mu, o čo ide. Jeho reakcia bola pozitívna a potlačil svoje ego, pretože bol 
dlho hlavným koučom, ale rešpektoval fakt, že prichádza do tímu, aby mi pomohol. Som veľmi rád, že ho tu 
mám.” 

Rozhodnutie angažovať ho prišlo z dôvodu, že ste boli jeho zverencom v sezóne 2011/12 pod Tatrami? 
“Pod jeho vedením som hrával asi tri sezóny. Samozrejme, to, čo ste spomenuli, bol jedným z dôvodov, prečo 

voľba padla na neho. Poznal som jeho prácu a pre mňa je dôležité, aby mi pomáhal jednotlivec, ktorý má správny 
charakter. On ho má, takže nebolo o čom premýšľať.” 

Vtedy ste pracovali vo vzťahu hráč - tréner. Dnes ste obaja lodivodmi. Prevládajú zvláštne pocity pri príprave 
mužstva na zápas? 

“Myslím si, že nie. Obaja sme profesionáli a vedeli sme, do čoho ideme. V mojich hráčskych časoch som s 
ním mal kamarátsky vzťah, nebolo to striktne delené vzhľadom na naše vtedajšie pozície. Zatiaľ všetko zvládame 
a myslím si, že to bude trvácne.” 

zdroj: HK Spišská Nová VesFungujete na báze rovnocennosti? 
“Ja som hlavný tréner a Róbert asistent.” 
Víťazná séria trvá aj po 14. kole. Naozaj sa duel v Považskej Bystrici lámal v presilovkách, kedy ste štyri razy 

skórovali? 
“Bol to zlomový bod. Trochu súperime s problémom, že keď nastupujeme do zápasu ako favorit, chalani si 

myslia, že sa protivník porazí sám. V tomto duchu sa niesla prvá tretina. V kabíne sme zvýšili hlas a zlepšenie sa 
hneď dostavilo. Zrazu sme boli pohyblivým tímom a Považania začali faulovať. Presilovky nám vyšli a v nich sme 
rozhodli o troch bodoch.” 

Aktuálne postavenie v tabuľke je aj pre vás prekvapením? 
“Ročník sme začínali s predstavou, že chceme bojovať o vrchnú časť tabuľky. Nikto však nečakal, že budeme 

účinkovať takto vysoko. Určite sme milo prekvapení, ale už som raz povedal, že s týmto kádrom pracujem od 
apríla. Vedel som, že hráči budú kvalitne fyzicky nachystaní. Taktiež som dúfal, že keď ostanú starší hokejisti, 
ktorých doplníme o košické posily, môžeme získať potrebnú kvalitu a prekvapiť. To sa v súčasnosti deje.” 

Ste jediným tímom z východného Slovenska. Veľká škoda, že nemôžete zažívať derby súboje? 
“Nie veľká, ale obrovská. Je to smutné, že hokej na východe je v dezolátnom stave. Verím, že sa ľudia do 

budúcna zobudia a naštartujú sa ďalšie kluby. Kopa kvalitných hráčov pochádza z východu. Vnímam to ako veľký 
mínus. Netýka sa to iba SHL ligy, ale celého nášho hokeja.” 

Na vašu prácu sú pozitívne ohlasy. Za krátky čas máte výborné výsledky. Rastie pomaly na Spiši kópia 
trénera Vlada Országha, ktorý je stále mladý, ale progresívny? 

“Vlado je super tréner, ktorého osobne obdivujem. Neprináleží mi však hodnotiť sám seba. Sústreďujem sa na 
svoje povinnosti a prácu, ktorá ma baví. Našiel som sa v nej a som pripravený pomôcť hokeju v mojom meste a 
zároveň aj samému sebe.” 

[Späť na obsah] 
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9. Zmena času a „dušičkové“ posilnenie vlakov ZSSK 
[24.10.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 13:22; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/zmena-casu-a-dusickove-posilnenie-vlakov-zssk/ 

 
 

Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov 
ZSSK pred Sviatkom všetkých svätých a po ňom výrazne posilní dopravu po celom Slovensku 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v súvislosti s prechodom letného času na zimný a počas tzv. 

dušičkového obdobia vypravovať vlaky nasledovne. 
V nedeľu 27. októbra príde v skorých ranných hodinách k zmene letného času, keď sa hodiny o 03:00 letného 

času posunú na 02:00 zimného času (stredoeurópsky čas). Táto skutočnosť ovplyvní na Slovensku jazdu dvoch 
nočných diaľkových vlakov ZSSK. Pôjde o spoje: 

R 614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava-Nové Mesto 06:51); 
R 615 Zemplín (Bratislava-Nové Mesto 22:16 – Humenné 06:33). 
Oba rýchliky zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach (R 614 Zemplín ? Ružomberok, R 615 

Zemplín ? Kraľovany) a v ceste budú pokračovať po hodine. 
Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na 

Slovensko po 03:00, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času. 
Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) 

a Pamiatky zosnulých (2. november) národný dopravca aj tento rok posilní spoje. Okrem 2 mimoriadnych 
rýchlikov vypraví celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku. Od 
utorka 29. októbra do nedele 3. novembra budú môcť teda cestujúci okrem iného využiť aj 20 posilových vlakov – 
2 vlaky SuperCity, 7 rýchlikov, 8 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy. 

Mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú vypravené na trase Bratislava hl. st. – 
Košice: 

Vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v utorok 29. októbra 2019. 
Vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v nedeľu 3. novembra 2019. 
ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam 

v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom ZSSK: 
internetový obchod https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search 
mobilná aplikácia Ideme vlakom https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, 

https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk 
lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-

rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html 
SMS lístok http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html 
Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov: 

    | 

R 11609 (utorok 29. 10. 
2019) 

stanica R 11610 (nedeľa 3. 11. 
2019) 

  

Príchod Odchod Príchod Odc
hod 

 

13:49 Bratislava 
hl. st. 

20:16   

13:54 13:55 Bratislava-Vinohrady 20:
09 

2
0:10 

14:20 14:23 Trnava 19:
40 

1
9:42 

14:33 14:35 Leopoldov 19:
24 

1
9:26 

14:45 14:47 Piešťany 19:
11 

1
9:13 

14:59 15:02 Nové Mesto nad Váhom 18:
58 

1
9:00 

15:17 15:19 Trenčín 18:
42 

1
8:44 

15:24 15:26 Trenčianska Teplá 18:
34 

1
8:36 

15:41 15:44 Púchov 18:
13 

1
8:17 

16:05 16:06 Považská Bystrica 17:
56 

1
7:57 

https://www.webnoviny.sk/zmena-casu-a-dusickove-posilnenie-vlakov-zssk/


16:29 16:33 Žilina 17:
31 

1
7:34 

16:49 16:51 Vrútky 17:
11 

1
7:13 

17:03 17:04 Kraľovany 16:
57 

1
6:59 

17:18 17:20 Ružomberok 16:
41 

1
6:43 

17:37 17:39 Liptovský Mikuláš 16:
23 

1
6:25 

18:04 18:06 Štrba 15:
54 

1
5:56 

18:19 18:21 Poprad-Tatry 15:
30 

1
5:33 

18:40 18:42 Spišská Nová Ves 15:
10 

1
5:12 

19:10 19:12 Margecany 14:
42 

1
4:44 

19:29 19:31 Kysak 14:
26 

1
4:28 

19:46  Košice  1
4:14 

-| 
R 11609 
(utorok 29. 10. 2019) 
R 11610 
(nedeľa 3. 11. 2019) 
Poznámka: Vlak R 11609 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v 

poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za 
rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10. 

štvrtok 31. októbra: 
R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50) 
R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57) 
RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:49) 
piatok 1. novembra: 
SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Košice 23:05) 
REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Humenné 00:45) 
sobota 2. novembra 
SC 242 Pendolino Košičan (Košice 06:58 – Praha hl. n. 14:19) 
nedeľa 3. novembra: 
R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34) 
R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04) 
RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13) 
RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:40) 
RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56) 
RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47) 
REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29) 
RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10) 
RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01) 
RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01) 
R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37) 
REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50) 
Zároveň budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky 

kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti. 
Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 24. 10. 2019, uvádzame 

obsadenosť na 50 a viac %): 
streda 30. októbra 2019 

  | 

Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 
príchod 

Obsade
nosť 

R 603 PSS 
LIŠIAK 

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 78 % 

R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 53 % 
IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 64 % 
IC 45 Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 57 % 
-| 
Východová stanica, odchod – 



Cieľová stanica, príchod 
štvrtok 31. októbra 2019 

  | 

Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 
príchod 

Obsade
nosť 

R 603 PSS 
LIŠIAK 

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 60 % 

IC 45 Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 86 % 
IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 60 % 
-| 
Východová stanica, odchod – 
Cieľová stanica, príchod 
piatok 1. novembra 2019 

  | 

Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 
príchod 

Obsade
nosť 

R 603 PSS 
LIŠIAK 

Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 54 % 

-| 
Východová stanica, odchod – 
Cieľová stanica, príchod 
nedeľa 3. novembra 2019 

  | 

Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 
príchod 

Obsade
nosť 

R 604 
Dargov 

Košice 08:07 – Bratislava 13:47 56 % 

R 606 Liptov Košice 10:07 – Bratislava 15:47 83 % 
IC 522 Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02 90 % 
R 608 

Spišan 
Košice 12:07 – Bratislava 17:47 53 % 

R 17612 
Šarišan 

Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04 65 % 

IC 524 Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00 60 % 
-| 
Východová stanica, odchod – 
Cieľová stanica, príchod 
Inzercia 

[Späť na obsah] 

 
 

10. SBL: Banícke derby pre Prievidzu, dramatický duel v Žiline 
[24.10.2019; dobrenoviny.sk; 10:29; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/174286/sbl-banicke-derby-pre-prievidzu-dramaticky-duel-v-ziline 

 
 

Piate kolo SBL priniesol zaujímavé zápasy. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Žilina 23. októbra (TASR) - Piate kolo SBL priniesol zaujímavé zápasy. V Žiline zápas dospel až do 

predĺženia, ktoré si pre seba ukoristili basketbalisti Lučenca. V baníckom derby v Handlovej zas uspeli hostia z 
Prievidze, ktorí zápas rozhodli v druhom polčase. Doma sa nedarilo Spišskej Novej Vsi, podľahla totiž Leviciam. 

Najviac bodov: Merešš 20, Dickson 18, Rožánek 16 - Caffey 30, Eudy 13, Murray-Boyles, Basabe po 12, 750 
divákov. 

MBK Baník Handlová - BC Prievidza 84:90 (42:42) 
Najviac bodov: Mitrovič 21, Jašš 17, Radukič, Mátych po 12 - Durmo 26, Gačeša 21, Delič 11, 1023 divákov. 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Patrioti Levice 66:72 (32:36) 

Najviac bodov: Nottage 21, Maxwell 17, Thompkins 13 - Kirves 21, Bachan 14, Bojanovský 12 
× 

[Späť na obsah] 
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11. Bratislava Capitals podľahli Topoľčanom: Martin strelil Leviciam 11 gólov 
[24.10.2019; dnes24.sk; Hokej; 08:08; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/bratislava-capitals-podlahli-topolcanom-martin-strelil-leviciam-11-golov-344557 

 
 

Slovenská hokejová liga pokračovala zápasmi 14. kola. Pozrite si kompletný výsledkový servis. 
HK Gladiators Trnava – MsHK DOXXbet Žilina 2:3 (1:0, 0:3, 1:0) 
Góly: 20. Klučiar (Kormúth, Jurák), 59. Klučiar (Vidovič, Jurák) – 23. Rehák (Chlepčok), 35. Dlugoš 

(Markovič), 37. Dubeň (Zahradník, Ondruš). 
Rozhodovali: J. Tvrdoň – Kollár, Hanko, vylúčení: 3:3, navyše: Beták (Trnava) 10 minút za napádanie 

rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 275 divákov. 
MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom – HK Skalica 8:3 (4:1, 3:0, 1:2) 
Góly: 9. Nemček (Košecký), 10. Ďurina (Hudák), 16. Kokavec (Kanaet), 16. Nemček (Chatrnúch, Košecký), 

25. Jakúbek, 33. Hegyi (Nemček), 40. Kanaet (Bagin), 54. Hegyi (Plavecký, Kokavec) – 19. Janík (Nemec, 
Mikéska), 51. Trnka (Pulščák, Hílek), 56. Mikéska. 

Rozhodovali: Tornay – Janiga, Wolf, vylúčení: 4:9, navyše: Fereta (Skalica) 10 minút za napadnutie zozadu, 
presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, 405 divákov 

HK VITAR Martin – HK Levice 11:3 (5:1, 1:1, 5:1) 
Góly: 1. Themár (Rudzan), 3. Brezniak (Poliaček, Themár), 7. Videlka (Babka, Rusina), 9. Babka, 18. Poliaček 

(Murček, Themár), 38. Paulíny, 43. Videlka, 49. Brezniak (Poliaček), 52. Jurášek (Rudzan), 54. Videlka (Rusina), 
57. Murček (Matejka, Poliaček) – 13. Vorobjev (Mrázik), 40. König, 52. Šramaty (Hrušík, Matejovie). 

Rozhodovali: Píšťanský – Staššák, Znak, vylúčení: 1:3, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 890 divákov. 
HK’95 Považská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 1:4 (1:0, 0:4, 0:0) 

Góly: 12. Augustín – 35. Lukáš Novák (Kövér), 36. Boldižár, 39. Koky, 39. Kövér (Vartovník). 
Rozhodovali: vylúčení: 6:7, navyše: Ligas (Považská Bystrica) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 0:4, 

oslabenia: 0:0, 240 divákov. 
Bratislava Capitals – HC Topoľčany 3:4 pp a sn (1:0, 0:2, 2:1 – 0:0, 0:1) 
Góly: 17. Slovák (Selleck), 47. Kalináč (Surovka, Jankovič), 51. Buc (Holovič, Martinelli) – 30. Kluka (Lantoš, 

Kováčik), 33. Ďurčo (Podstavek, Uhnák), 44. Hřebíček (Kluka, Lantoš), rozhodujúci nájazd Kluka. 
Rozhodovali: Purgat – Junek, Šefčík, vylúčení: 9:5, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0 
Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Tabuľka: 

  | 

Por
adie 

Tím B
ody 

1. Bratislava 3
3 

2. Topoľčany 3
1 

3. Spišská Nová 
Ves 

2
9 

4. Martin 2
6 

5. Dubnica 2
5 

6. Skalica 2
1 

7. Levice 2
0 

8. Žilina 1
8 

9. Považská 
Bystrica 

1
2 

10. Trnava 1
0 

-| 
Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Dotáciu na rekonštrukciu štadiónov dostane 23 miest z celej SR 
[24.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

https://www.dnes24.sk/bratislava-capitals-podlahli-topolcanom-martin-strelil-leviciam-11-golov-344557


 
https://www.teraz.sk/sport/dotaciu-na-rekonstrukciu-stadionov-d/426236-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer 
Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa 

podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent. 
Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na 

rekonštrukciu atletických štadiónov a oválov medzi 23 úspešných žiadateľov. O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 
10.) schválil výkonný výbor SAZ, informuje zväz na sociálnej sieti. “Suma poskytnutých prostriedkov dokonca 
prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho rozpočtu,“ uviedol prezident SAZ Peter Korčok. Z 
33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo výške viac ako deväť miliónov eur, sa podľa 
Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom 
území SR, ”od západu po východ". Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, 
Nové Zámky, Humenné, Nitra, Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica 

nad Váhom, Banská Štiavnica, Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, 
Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš. Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj 
prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť počet osemdráhových 400-metrových oválov. “Vyzerá veľmi 
nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v Nových Zámkoch i 
Košiciach,” uviedol. Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez 
problémov a v blízkej budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť 
možnosť získať dotáciu. Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu 
finančných prostriedkov vo výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej 
infraštruktúry do roku 2021. Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, 
samosprávne kraje i športové kluby. Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým 
atletickým oválom, prípadne i na rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou. Rekonštrukcie či výstavby 
financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa podieľajú na celkových nákladoch 
spolufinancovaním vo výške 40 percent. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov dostane 23 miest 
[24.10.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/22244585/dotaciu-na-rekonstrukciu-atletickych-stadionov-dostane-23-miest.html 

 
 

Rekonštrukcie musia dokončiť do konca roka 2021. 
BRATISLAVA. Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na rekonštrukciu atletických 

štadiónov a oválov medzi 23 úspešných žiadateľov. 
O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 10.) schválil výkonný výbor SAZ, informuje zväz na sociálnej sieti. 
“Suma poskytnutých prostriedkov dokonca prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho 

rozpočtu,” uviedol prezident SAZ Peter Korčok. 
Z 33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo výške viac ako deväť miliónov eur sa podľa 

Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom 
území SR, “od západu po východ”. 

Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, Nové Zámky, Humenné, Nitra, 
Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, 

Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš. 

Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť 
počet osemdráhových 400-metrových oválov. “Vyzerá veľmi nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej 
Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v Nových Zámkoch i Košiciach,” uviedol. 

Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez problémov a v blízkej 
budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť možnosť získať dotáciu. 

Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo 
výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. 

Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové 
kluby. 

Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, prípadne i na 
rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou. 

Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. 
Žiadatelia sa podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent. 

[Späť na obsah] 
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14. Dotáciu na rekonštrukciu štadiónov dostane 23 miest z celej SR 
[24.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/418766/dotaciu-na-rekonstrukciu-stadionov-dostane-23-miest-z-celej-sr 

 
 

Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov a 
oválov medzi 23 úspešných žiadateľov. 

O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 10.) schválil výkonný výbor SAZ, informuje zväz na sociálnej sieti. 
“Suma poskytnutých prostriedkov dokonca prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho 

rozpočtu,“ uviedol prezident SAZ Peter Korčok. Z 33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo 
výške viac ako deväť miliónov eur, sa podľa Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i 
prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom území SR, ”od západu po východ". 

Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, Nové Zámky, Humenné, Nitra, 
Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, 

Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš. 

Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť 
počet osemdráhových 400-metrových oválov. “Vyzerá veľmi nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej 
Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v Nových Zámkoch i Košiciach,” uviedol. 

Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez problémov a v blízkej 
budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť možnosť získať dotáciu. 

Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo 
výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. 

Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové 
kluby. Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, prípadne i na 
rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou. 

Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa 
podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Zmena času a „dušičkové“ posilnenie vlakov ZSSK 
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24hod.sk Tlačové správy 
Tagy: cestovanie vlakom PR zmena času ZSSK ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 
Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov ZSSK pred Sviatkom všetkých svätých a po 

ňom výrazne posilní dopravu po celom … 
24.10.2019 (Webnoviny.sk) - 
- Zmena letného času na zimný sa dotkne dvoch nočných rýchlikov 
- ZSSK pred Sviatkom všetkých svätých a po ňom výrazne posilní dopravu po celom Slovensku 
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude v súvislosti s prechodom letného času na zimný a počas tzv. 

dušičkového obdobia vypravovať vlaky nasledovne. 
V nedeľu 27. októbra príde v skorých ranných hodinách k zmene letného času, keď sa hodiny o 03:00 letného 

času posunú na 02:00 zimného času (stredoeurópsky čas). Táto skutočnosť ovplyvní na Slovensku jazdu dvoch 
nočných diaľkových vlakov ZSSK. Pôjde o spoje: 

- R 614 Zemplín (Humenné 21:54 – Bratislava-Nové Mesto 06:51); 
- R 615 Zemplín (Bratislava-Nové Mesto 22:16 – Humenné 06:33). 
Oba rýchliky zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach (R 614 Zemplín Ružomberok, R 615 Zemplín 

Kraľovany) a v ceste budú pokračovať po hodine. 
Na tratiach susedných železníc budú podobne ovplyvnené jazdy nočných vlakov. Vlaky, ktoré vchádzajú na 

Slovensko po 03:00, už pôjdu podľa stredoeurópskeho času. 
Z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich pri príležitosti Sviatku všetkých svätých (1. november) 

a Pamiatky zosnulých (2. november) národný dopravca aj tento rok posilní spoje. Okrem 2 mimoriadnych 
rýchlikov vypraví celkom 18 posilových vlakov, ktoré sú už zapracované v platnom cestovnom poriadku. Od 

https://sport.aktuality.sk/c/418766/dotaciu-na-rekonstrukciu-stadionov-dostane-23-miest-z-celej-sr
https://www.24hod.sk/zmena-casu-a-dusickove-posilnenie-vlakov-zssk-cl715508.html


utorka 29. októbra do nedele 3. novembra budú môcť teda cestujúci okrem iného využiť aj 20 posilových vlakov – 
2 vlaky SuperCity, 7 rýchlikov, 8 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy. 

Mimoriadne rýchliky, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky, budú vypravené na trase Bratislava hl. st. – 
Košice: 

- Vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46) pôjde v utorok 29. októbra 2019. 
- Vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16) pôjde v nedeľu 3. novembra 2019. 
ZSSK odporúča zabezpečiť si vopred cestovný lístok a miestenku, pričom cestujúci sa môžu vyhnúť čakaniam 

v radoch pri pokladniciach vďaka alternatívnym predajným kanálom ZSSK: 
- internetový obchod https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search 
- mobilná aplikácia Ideme vlakom https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android, 

https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk 
- lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich http://www.slovakrail.sk/sk/sluzby/doplnkove-sluzby/telefonicka-

rezervacia-miesta-pre-bezplatnych-cestujucich.html 
- SMS lístok http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html 
Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov: 

  R 11609 (utorok 29. 10. 
2019) 

stan
ica 

R 11610 (nedeľa 3. 11. 
2019) 

Príc
hod 

Odchod Príchod Odc
hod 

 

13:
49 

Bratislava 
hl. st. 

20:16   

13:
54 

13:55 Bratislava-Vinohrady 20:
09 

20:10 

14:
20 

14:23 Trnava 19:
40 

19:42 

14:
33 

14:35 Leopoldov 19:
24 

19:26 

14:
45 

14:47 Piešťany 19:
11 

19:13 

14:
59 

15:02 Nové Mesto nad Váhom 18:
58 

19:00 

15:
17 

15:19 Trenčín 18:
42 

18:44 

15:
24 

15:26 Trenčianska Teplá 18:
34 

18:36 

15:
41 

15:44 Púchov 18:
13 

18:17 

16:
05 

16:06 Považská Bystrica 17:
56 

17:57 

16:
29 

16:33 Žilina 17:
31 

17:34 

16:
49 

16:51 Vrútky 17:
11 

17:13 

17:
03 

17:04 Kraľovany 16:
57 

16:59 

17:
18 

17:20 Ružomberok 16:
41 

16:43 

17:
37 

17:39 Liptovský Mikuláš 16:
23 

16:25 

18:
04 

18:06 Štrba 15:
54 

15:56 

18:
19 

18:21 Poprad-Tatry 15:
30 

15:33 

18:
40 

18:42 Spišská Nová Ves 15:
10 

15:12 

19:
10 

19:12 Margecany 14:
42 

14:44 

19:
29 

19:31 Kysak 14:
26 

14:28 

19:
46 

 Košice  14:14 

Poznámka: Vlak R 11609 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za rušňom v 
poradí vozeň číslo 10 až 1. Vlak R 11610 bude radený z miestenkových vozňov 2. triedy, ktoré budú radené za 
rušňom v poradí vozeň číslo 1 až 10. 

Prehľad posilových vlakov, ktoré sú zverejnené v Cestovnom poriadku 2018/2019: 
štvrtok 31. októbra: 
- R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50) 



- R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57) 
- RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:49) 
piatok 1. novembra: 
- SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Košice 23:05) 
- REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Humenné 00:45) 
sobota 2. novembra 
- SC 242 Pendolino Košičan (Košice 06:58 – Praha hl. n. 14:19) 
nedeľa 3. novembra: 
- R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:34) 
- R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04) 
- RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13) 
- RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:40) 
- RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56) 
- RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47) 
- REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29) 
- RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10) 
- RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01) 
- RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01) 
- R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37) 
- REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50) 
Zároveň budú v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky 

kategórií IC, Ex, R, RR, REX a Os, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti. 
Obsadenosť vybraných vlakov počas sviatočného obdobia (údaje aktuálne k 24. 10. 2019, uvádzame 

obsadenosť na 50 a viac %): 
streda 30. októbra 2019 
Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 

príchod 
Obsade

nosť 
R 603 PSS 

LIŠIAK 
Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 78 % 

R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 53 % 
IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 64 % 
IC 45 Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 57 % 
štvrtok 31. októbra 2019 
Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 

príchod 
Obsade

nosť 
R 603 PSS 

LIŠIAK 
Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 60 % 

IC 45 Wien Hbf 14:42 – Košice 20:42 86 % 
IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 60 % 
piatok 1. novembra 2019 
Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 

príchod 
Obsade

nosť 
R 603 PSS 

LIŠIAK 
Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 54 % 

nedeľa 3. novembra 2019 
Vlak Východová stanica, odchod – Cieľová stanica, 

príchod 
Obsade

nosť 
R 604 

Dargov 
Košice 08:07 – Bratislava 13:47 56 % 

R 606 Liptov Košice 10:07 – Bratislava 15:47 83 % 
IC 522 Košice 11:18 – Bratislava hl. st. 16:02 90 % 
R 608 

Spišan 
Košice 12:07 – Bratislava 17:47 53 % 

R 17612 
Šarišan 

Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04 65 % 

IC 524 Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00 60 % 
Inzercia 
Zdroj: Webnoviny.sk - Zmena času a „dušičkové“ posilnenie vlakov ZSSK © SITA Všetky práva vyhradené. 
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 

vyhradené. 
Tagy: cestovanie vlakom PR zmena času ZSSK ZSSK Železničná spoločnosť Slovensko 
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16. Martin dal prvýkrát v sezóne viac ako desať gólov + FOTO 
[24.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 
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Hokejisti Martina dosiahli najvyššie víťazstvo v sezóne. Leviciam, ktoré dokázali zobrať body Skalici, Dubnici 
či Spišskej Novej Vsi, nastrieľali jedenásť gólov. 

Hokej: Martin - Levice 
(20 fotografií) 
HK Vitar Martin – HK Levice 11:3 (5:1, 1:1, 5:1) 
Hokejisti Levíc, aj keď sú nováčikom súťaže, nepatria medzi ľahkých súperov. Dokážu pravidelne vyhrávať, 

získavať body aj s favoritmi, ale na Podháji poriadne narazili. Už v 9. min prehrávali 0:4. 
„Tlačili sme sa bezhlavo dopredu, každý si robil čo chcel a potom to takto dopadne. Musíme sa z toho poučiť 

a snažiť sa o to, aby sa podobné veci v ďalších stretnutiach nezopakovali,“ zdôraznil skúsený hosťujúci obranca 
Peter König, ktorý v sezóne 2016/2017 obliekal aj dres Martina. 

Jeho tím sa ešte v druhej časti mierne zodvihol, ale domáci hokejisti už žiadnu drámu nepripustili. V 
záverečnej tretine opäť zapli na vyššie obrátky a dokráčali za doteraz najvyšším víťazstvom v sezóne. Jediným 
nedostatkom bolo, že demontáž defenzívy súpera videla najslabšia návšteva ročníka 890 divákov. 

„Len takýmito výkonmi a prístupom pozveme fanúšikov späť na tribúny. Po dlhšom čase sa nám podarilo 
ukázať, že hokej hrať vieme a musíme v tom pokračovať. Hráme predovšetkým pre ľudí a bez nich to naozaj nie 
je ono,“ povedal autor hetriku David Videlka, ktorý v zápase výrazne ožil, veď pred týmto duelom mal na svojom 
konte len jeden kanadský bod za asistenciu. 

Okrem neho ešte zažili trojbodový aj František Poliaček (1+2) s Matúšom Rudzanom (0+3). Na výkone HK 
treba oceniť i dve využité presilovky z troch a štyri plusové body Daniela Babku, Lukáša Matejku a Tomáša 
Rusinu. 

Na druhej strane kormidelník Levíc Pavel Takáč nebol po stretnutí vôbec spokojný a nezostalo mu nič iné len 
priznať, že Martin bol po každej stránke lepší a najmä v prvej a poslednej časti hosťujúcu obranu úplne rozobral. 
Ešte ďalej zašiel jeho zverenec Peter König. 

„Treba sa k tomu postaviť chlapsky. Urobili sme si hanbu, pretože takáto prehra sa iným slovom nazvať 
nedá.“ 

Napriek tomu, že na zimný štadión po dlhom čase neprišlo ani tisíc divákov. Tí najvernejší si však cestu našli 
a neobrátili sa k mužstvu chrbtom ani v čase, keď prechádza ťažším obdobím a nie všetky veci vychádzajú 
ideálne. Takýto prístup ocenil aj kouč Ernest Bokroš. 

„Najmä v druhej tretine, keď začalo pod dojmom vysokého náskoku pracovať podvedomie našich hráčov, ich 
svojim povzbudzovaní reštartovali. To si všetci veľmi ceníme a budeme si to pamätať,“ poďakoval sa za celý tím 
tréner. 

Góly: 0:55 Themár (Rudzan), 2:27 Brezniak (Poliaček, Themár), 6:33 Videlka (Babka), 8:49 Babka, 17:10 
Poliaček (Murček, Langhammer), 37:10 Paulíny (Jurášek, Rudzan), 42:48 Videlka (Rusina, Matejka), 48:58 
Brezniak (Poliaček, Murček), 51:59 Jurášek (Rudzan, Paulíny), 53:16 Videlka (Rusina) a 56:33 Murček (Matejka, 
Langhammer), resp. 12:01 Vorobyev (Kohút), 39:11 Mihálik (Tábi) a 51:43 Šramaty (Hrušík, Adámik).MARTIN: 
Gavalier - Dvořák, Matejka, Šimon, Themár, Burzík, Oravec - Brezniak, Murček, Poliaček - Rudzan, Jurášek, 
Paulíny - Melcher, Langhammer, A. Nauš - Videlka, Babka, Rusina. LEVICE: Halo (9. Pavličko) - Kuzma, Kohút, 
Romaňák, M. Novák, Šturdík, P. König, Matejovie - Tužinský, Mrázik, Vorobyev - Hrušík, Mihálik, Tábi - Gubo, 
Klenko, Bujanov - Kudrna, Šramaty, Adámik. Vylúčení: 1:3. Presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0. Strely: 42:31. 
Rozhodcovia: Píšťanský - Staššák, Znak. Diváci: 890 . 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Dotáciu na rekonštrukciu štadiónov dostane 23 miest z celej SR 
[24.10.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 24. októbra (TASR) – Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na 

rekonštrukciu atletických štadiónov a oválov medzi 23 úspešných žiadateľov. O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 
10.) schválil výkonný výbor SAZ, informuje zväz na sociálnej sieti. 

“Suma poskytnutých prostriedkov dokonca prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho 
rozpočtu,“ uviedol prezident SAZ Peter Korčok. Z 33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo 
výške viac ako deväť miliónov eur, sa podľa Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i 
prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom území SR, ”od západu po východ". 

Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, Nové Zámky, Humenné, Nitra, 
Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, 

https://myturiec.sme.sk/c/22244100/martin-dal-prvykrat-v-sezone-viac-ako-desat-golov-foto.html
https://www.24hod.sk/dotaciu-na-rekonstrukciu-stadionov-dostane-23-miest-z-celej-sr-cl715581.html


Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš. 

Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť 
počet osemdráhových 400-metrových oválov. “Vyzerá veľmi nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej 
Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v Nových Zámkoch i Košiciach,” uviedol. 

Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez problémov a v blízkej 
budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť možnosť získať dotáciu. 

Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo 
výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. 
Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové kluby. 
Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, prípadne i na 
rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou. 

Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa 
podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent. 

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

 
 

18. Dotáciu na rekonštrukciu atletických štadiónov dostane 23 miest 
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Suma poskytnutých prostriedkov prekročí päť miliónov. 
BRATISLAVA. Slovenský atletický zväz (SAZ) rozdelí päťmiliónovú štátnu dotáciu na rekonštrukciu atletických 

štadiónov a oválov medzi 23 úspešných žiadateľov. 
O rozhodnutí, ktoré v utorok (22. 10.) schválil výkonný výbor SAZ, informuje zväz na sociálnej sieti. 
“Suma poskytnutých prostriedkov dokonca prekročí päť miliónov, garantujeme určité prostriedky aj z nášho 

rozpočtu,” uviedol prezident SAZ Peter Korčok. 
Viac osemdráhových oválov 
Z 33 uchádzačov o dotáciu, ktorí súhrnne žiadali prostriedky vo výške viac ako deväť miliónov eur, sa podľa 

Korčokových slov snažil zväz proporčne podporiť samosprávy i prevádzkovateľov atletických štadiónov na celom 
území SR, “od západu po východ”. 

Podporené sú projekty v mestách Žilina, Banská Bystrica, Martin, Košice, Nové Zámky, Humenné, Nitra, 
Spišská Nová Ves, Svit, Považská Bystrica, Piešťany, Malacky, Čadca, Dubnica nad Váhom, Banská Štiavnica, 

Zvolen, Krupina, Dolný Kubín, Žiar nad Hronom, Moldava nad Bodvou, Lučenec, Kysucké Nové Mesto, Liptovský 
Mikuláš. 

Korčok zdôraznil, že pre slovenskú atletiku je dôležité, aby sa aj prostredníctvom tejto dotácie podarilo rozšíriť 
počet osemdráhových 400-metrových oválov. 

“Vyzerá veľmi nádejne, že sa to podarí v Žiline, Martine, Banskej Bystrici v rámci Univerzity Mateja Bela, v 
Nových Zámkoch i Košiciach,” uviedol. 

Možno príde ďalšia šanca 
Šéf slovenskej atletiky verí, že čerpanie prostriedkov i realizácia projektov bude bez problémov a v blízkej 

budúcnosti budú mať i tí, na ktorých sa pre vysoký počet žiadateľov nedostalo, opäť možnosť získať dotáciu. 
Alokácia na rekonštrukciu atletických štadiónov je súčasťou celkového objemu finančných prostriedkov vo 

výške 21 miliónov eur, ktoré vláda vyčlenila na rekonštrukciu a výstavbu športovej infraštruktúry do roku 2021. 
Žiadať o ne mohli vlastníci či správcovia atletických štadiónov - mestá, obce, samosprávne kraje i športové 

kluby. 
Dotácie sú určené prioritne na rekonštrukciu štadiónov so 400-metrovým atletickým oválom, prípadne i na 

rekonštrukciu štadiónov s 300-metrovou dráhou. 
Rekonštrukcie či výstavby financované z dotácií musia byť ukončené do konca roka 2021. Žiadatelia sa 

podieľajú na celkových nákladoch spolufinancovaním vo výške 40 percent. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Bude mať Bratislava ďalší úspešný hokejový klub? 
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Vznikol v roku 2015, minulý rok pôsobil v prvej lige a tento rok predstavil športovej verejnosti ambiciózny plán. 
Vyhrať prvú ligu a budúci rok postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže, Tipsport ligy. HC Bratislava, od tejto 
sezóny v nových dresoch, s novým názvom Bratislava Capitals, pod manažérskym vedením prezidenta klubu 
Dušana Pašeka ml. a športového manažéra Júliusa Kovala. 

Bude mať Bratislava ďalší úspešný hokejový klub? 
Najpopulárnejším športom na Slovensku je hokej. Aj napriek jeho finančnej náročnosti a nie jednoduchej 

dostupnosti pre každého, vznikajú na Slovensku nové kluby so smelými plánmi. Takým je aj bratislavský klub HC 
Bratislava. Vznikol v roku 2015, minulý rok pôsobil v prvej lige a tento rok predstavil športovej verejnosti 
ambiciózny plán. Vyhrať prvú ligu a budúci rok postúpiť do najvyššej slovenskej súťaže, Tipsport ligy. 

HC Bratislava, od tejto sezóny v nových dresoch, s novým názvom Bratislava Capitals, pod manažérskym 
vedením prezidenta klubu Dušana Pašeka ml. a športového manažéra Júliusa Kovala. Naplniť ambiciózny cieľ, 
postup do Tipsport ligy, má pomôcť uznávaný trénerský harcovník Peter Oremus s asistentom Michalom 
Hudecom. Súčasťou realizačného tímu je aj tréner brankárov Roman Mega a kondičný tréner Ján Kovačič. V 
kádri sa nachádzajú zvučné mená. Brankár Peter Hamerlík, obrancovia Lukáš Bohunický, Karol Sloboda, či 
útočníci Dávid Buc a Marek Slovák. Klub hráva domáce zápasy na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Prechod z 
malého ružinovského zimného štadióna priniesol so sebou aj negatíva. Nízky počet divákov na takú veľkú arénu 
nevytvorí pravú hokejovú atmosféru. Aj preto sa organizátori snažia ľudí prilákať sprievodným programom počas 
prestávok, či krasokorčuliarskym vystúpením po skončení zápasu. Kvalita kádra a podávané výkony by však mali 
byť hlavnou pozvánkou na domáce zápasy. Aj napriek nie ideálnym výkonom hráčov Bratislava Capitals v 
niektorých doterajších zápasoch, profesionalita hráčov a stanovený cieľ by mali byť hlavným predpokladom 
podávania stabilných výkonov na vysokej úrovni a tým pádom aj nájdeniu si cesty čoraz väčšieho počtu divákov 
na zápasy bratislavského klubu. Hokej v Bratislave si to určite zaslúži. Najbližšie je tak možné urobiť už zajtra, 
25.10.2019, kedy si o 18.30 hráči Bratislava Capitals zmerajú sily s mužstvom HK Spišská Nová Ves. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Dramatický zápas Žiliny s Lučencom 
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Mužstvá o osude stretnutia museli rozhodnúť v predĺžení. 
BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 
(5 fotografií) 
LUČENEC. Napínavý zápas medzi domácou Žilinou a Lučencom prinieslo piate kolo najvyššej slovenskej 

basketbalovej súťaže (23.10.). O víťazovi stretnutia sa rozhodlo až v predĺžení. 
Zápas začali lepšie domáci, ktorí prvé dejstvo vyhrali s trojbodovým náskokom. Hosťujúci celok na čele s 

kormidelníkom Petrom Jankovičom však pridal na obrátkach a priebežné skóre tak bolo po celý zápas tesné. 
Záver vyrovnaného duelu rozuzlenie nepriniesol a hráčov za stavu 85:85 čakalo predĺženie. V ňom sa 

napokon rozhodlo o najtesnejšom víťazstve Žiliny vedenej trénerom Ivanom Kurillom. O tretinu bodového zisku 
hostí sa postaral Mike Caffey. 

V šiestom kole sa Lučenčania vrátia pod domáce koše. V sobotu 26. októbra si od 18.00 hod. v Arene zahrajú 
proti Spišskej Novej Vsi. 

BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 91:90 pp (17:14, 22:24, 23:25, 23:22 - 6:5) 
TH: 24/17 - 8/6, Fauly: 15 - 21, Trojky: 8 - 12, Rozhodovali: Doušek, Karniš, Uhrin 
Žilina: Dickson 18, Rožánek 16, Jeftič 15, Špaleta 8, Wiggins 4 (Merešš 20, Hoferica a Tot po 4, Podhorský 2, 

Ďuriš 0) 
Lučenec: Caffey 30, Eudy 13, Basabe a Murray-Boyles po 12, Musil 8 (Dunne 9, Zorvan 6, Jackuliak 0) 
Čítajte ajČítajte ajDivínčanka Šuleková zabojuje na majstrovstvách sveta Čítajte 
Ostatné výsledky 5. kola: Inter Bratislava – MBK Rieker COM-Therm Komárno 95:77 (26:17, 29:10, 20:33, 

20:17), MBK Baník Handlová - BC Prievidza 84:90 (20:19, 22:23, 15:27, 27:21), BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

- Patrioti Levice 66:72 (15:20, 17:16, 18:15, 16:21). 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem domácim k víťazstvu. Som hrdý na mojich hráčov, 

ako dokázali bojovať. Urobili sme nejaké chyby, čo nás stálo víťazstvo. Nič sa nedeje, ideme ďalej. V sobotu je 
ďalší zápas.“ 

Andrew Eudy, hráč Lučenca: „Myslím si, že priebeh zápasu bol pre nás veľmi dobrý. Premenili sme veľa 
ťažkých striel. Hra bola po celý zápas vyrovnaná, pričom sme mali šancu na výhru. Boli sme veľmi blízko k 
víťazstvu. Dúfam, že nabudúce si zápas ustrážime.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Chcel by som podotknúť, že to bolo veľké tímové víťazstvo. Do zápasu kvôli 
zraneniu nenastúpil Sapp a počas stretnutia sa zranili Wiggins aj Jeftič. Aj napriek tomu sme dokázali zápas 
vyhrať, za čo som veľmi rád. Túžba po víťazstve a bojovnosť nám priniesla body.“ 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22243835/dramaticky-zapas-ziliny-s-lucencom.html


Oliver Tot, hráč Žiliny: „Bol to veľmi náročný zápas. Skóre sa striedalo medzi nami a súperom. Pre divákov to 
bol určite veľmi napínavý zápas. Som rád, že sme nespanikárili a dotiahli zápas do víťazného konca.“ (zdroj: 
basketliga.sk) 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 6 6 0 450:339 (+111) 12 
2.BK Slávia Žilina 4 3 1 338:343 (-5) 7 
3.BKM Lučenec 5 3 2 414:394 (+20) 8 
4.BC Prievidza 5 3 2 363:336 (+27) 7 
5.Patrioti Levice 5 3 2 393:384 (+9) 8 
6.Iskra Svit 4 2 2 331:331 (0) 6 
7.MBK Rieker COM-Therm Komárno 4 1 3 304:352 (-48) 5 
8.MBK Baník Handlová 4 0 4 323:367 (-44) 4 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 5 0 5 367:437 (-70) 5 

[Späť na obsah] 
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