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1. Vláda v Kežmarku rozdelila pre región 1,29 milióna eur 
[30.10.2019; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 2; SITA] 

 
 

Schválila aj ďalších 14,5 milióna na viaceré iné projekty. 

https://siacplus.sk/


KEŽMAROK. Vláda v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v Kežmarku rozdelila 1,29 milióna eur. Tie pôjdu 
na podporu regiónu zo zdrojov všeobecnej pokladničnej správy. Pôvodná suma jeden milión eur tak bola 
navýšená o 295-tisíc eur. Z toho Stredná odborná škola na Garbiarskej ulici dostala 100-tisíc eur na 
modernizáciu. Ďalších zhruba 200-tisíc ide mestu Kežmarok na vybudovanie a dobudovanie Centra integrovanej 
starostlivosti, plánovaná suma dotácie sa tak navýšila na celkovo približne 445-tisíc eur. 

Kam ešte pôjdu peniaze 
Ďalšie financie dostane aj mesto Spišská Belá vo výške 180-tisíc eur, za ktoré chce dobudovať 

hokejovohokejbalovú halu. Mestu Spišská Stará Ves bolo schválených 70-tisíc na rekonštrukciu kultúrneho domu 
a ďalších 50-tisíc na rekonštrukciu miestnych chodníkov a komunikácií. Na chodníky a cesty dostane 40-tisíc eur 
aj obec Stará Lesná, ďalších 35-tisíc využije na dofinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Sumou 30-tisíc 
eur vláda podporila rekonštrukciu chodníkov a komunikácií obce Vlková, kam by malo ísť aj 20-tisíc na 
vybudovanie nového detského ihriska pri miestnej škole. Projekt rozšírenia stokovej siete v obci Červený Kláštor 
dostal 20-tisíc eur, rovnaká suma bude smerovať aj na vybudovanie lávky cez potok v obci Ihľany. Za dotáciu vo 
výške 30-tisíc eur obec Lechnica zrekonštruuje chodníky a komunikácie a pripraví projektovú dokumentáciu na 
siete individuálnej bytovej výstavby 

Akčný plán rozvoja okresu 
Ministri sa zaoberali aj Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok, ktorý prijala vláda 10. februára 2016. Jeho 

cieľom bolo do roku 2020 vytvoriť v okrese Kežmarok dvetisíc pracovných miest. K 31. augustu v okrese 
zaznamenali pokles počtu evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 3 098, pričom 3 037 miest sa podarilo 
vytvoriť s podporou európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a regionálneho príspevku (RP). Kým ku 
konca roka 2015 bolo v okrese evidovaných 7 787 ľudí bez práce, na konci augusta ich bolo 4 689. Miera 
evidovanej nezamestnanosti v okrese tak klesla z 23,44 percenta na konci roka 2015 na 14,42 percenta k 1. 
augustu tohto roka. Predpokladaný rozpočet akčného plánu bol schválený vo výške 55,9 milióna eur, z toho 33,8 
milióna eur tvorili zdroje z EŠIF. 

Ďalšie investície 
Vláda schválila aj ďalšie financie, ktoré nesúviseli s okresom Kežmarok. Na sanáciu Spišského hradu v 

okrese Spišská Nová Ves pôjde viac ako 4,82 milióna eur. Sumou 7,1 milióna eur podporila aj rekonštrukciu 

Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, mesto Bardejov dostane na rekonštrukciu a 
modernizáciu športovej haly Mier 1,5 milióna. Ďalších 50-tisíc eur smeruje obci Kalinov v okrese Medzilaborce na 
dobudovanie areálu pamätníka Oslobodenie. Prešovskému samosprávnemu kraju bola schválená návratná 
finančná výpomoc milión eur na financovanie projektovej dokumentácie pre vybudovanie environmentálnej 
infraštruktúry v okrese Snina. SITA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tabule pri Hornáde vyzývajú ľudí, aby nekŕmili kačky 
[30.10.2019; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves plánuje osadiť sedem tabúľ po celom toku rieky. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Popri rieke Hornád v Spišskej Novej Vsi pribudli tabule, ktoré vyzývajú ľudí, aby 

nekŕmili vodné vtáctvo pečivom. Nábrežie je obľúbeným miestom najmä kačíc, ktoré Novovešťania pri svojich 
prechádzkach zvyknú kŕmiť. Pečivo vraj kačkám zaplní žalúdok namiesto kvalitnej potravy a môže spôsobiť aj ich 
úhyn. Mesto plánuje postupne osadiť sedem takýchto tabúľ po celom toku rieky, prechádzajúcej mestom. 

Zvyšky po kačiciach lákajú potkany 
„Áno, keď sa tu prechádzajú po brehu mamičky s malými deťmi, tak zvyknú, najmä v zime, tie kačky kŕmiť. 

Deťom sa to páči. Ja kačkám radšej nič nedávam,“ povedala nám dôchodkyňa, bývajúca v bloku na Štúrovom 
nábreží. Aj Ján zo susednej bytovky vidí, ako ľudia, prechádzajúci sa po brehu, kŕmia kačky. „Určite chlebom či 
pečivom by som ich nekŕmil. Treba kŕmiť kukuricou, nejakým zrnom. Nie starým plesnivým chlebom alebo 
rožkami. Pleseň pre človeka ani pre kačky nie je dobrá,“ poznamenal Ján, ktorý kedysi choval hydinu v 
Betlanovciach. Práve kŕmenie kačíc spôsobuje problémy nielen im, ale má aj za následok zvýšený výskyt 
potkanov. Potvrdili nám to aj oslovení Novovešťania. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 
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hokejovohokejbalovú halu. Mestu Spišská Stará Ves bolo schválených 70-tisíc na rekonštrukciu kultúrneho domu 
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eur vláda podporila rekonštrukciu chodníkov a komunikácií obce Vlková, kam by malo ísť aj 20-tisíc na 
vybudovanie nového detského ihriska pri miestnej škole. Projekt rozšírenia stokovej siete v obci Červený Kláštor 
dostal 20-tisíc eur, rovnaká suma bude smerovať aj na vybudovanie lávky cez potok v obci Ihľany. Za dotáciu vo 
výške 30-tisíc eur obec Lechnica zrekonštruuje chodníky a komunikácie a pripraví projektovú dokumentáciu na 
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Akčný plán rozvoja okresu 
Ministri sa zaoberali aj Akčným plánom rozvoja okresu Kežmarok, ktorý prijala vláda 10. februára 2016. Jeho 
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augustu tohto roka. Predpokladaný rozpočet akčného plánu bol schválený vo výške 55,9 milióna eur, z toho 33,8 
milióna eur tvorili zdroje z EŠIF. 
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Vláda schválila aj ďalšie financie, ktoré nesúviseli s okresom Kežmarok. Na sanáciu Spišského hradu v 

okrese Spišská Nová Ves pôjde viac ako 4,82 milióna eur. Sumou 7,1 milióna eur podporila aj rekonštrukciu 

Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, mesto Bardejov dostane na rekonštrukciu a 
modernizáciu športovej haly Mier 1,5 milióna. Ďalších 50-tisíc eur smeruje obci Kalinov v okrese Medzilaborce na 
dobudovanie areálu pamätníka Oslobodenie. Prešovskému samosprávnemu kraju bola schválená návratná 
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Mesto Spišská Nová Ves plánuje osadiť sedem tabúľ po celom toku rieky. 
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„Áno, keď sa tu prechádzajú po brehu mamičky s malými deťmi, tak zvyknú, najmä v zime, tie kačky kŕmiť. 
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rožkami. Pleseň pre človeka ani pre kačky nie je dobrá,“ poznamenal Ján, ktorý kedysi choval hydinu v 
Betlanovciach. Práve kŕmenie kačíc spôsobuje problémy nielen im, ale má aj za následok zvýšený výskyt 
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Silvia Ruppeldtová 
Mnohí poznajú maliara Dominika Skuteckého, ktorý patril k významným postavám stredoeurópskeho 

maliarstva druhej polovice 19. storočia a začiatkom 20. storočia priamo spätých so Slovenskom. Jeho vila v 
Banskej Bystrici, kde sa usadil, láka návštevníkov na mnohé jeho známe obrazy, spomedzi ktorých je možno 
najznámejší Trh v Banskej Bystrici. 0 nič menej významný nebol ani jeho syn Alexander, ktorý sa stal 



architektom. Napriek tomu, že okolo jeho diel prechádzame každodenne, zo všeobecného povedomia Slovenska 
sa takmer vyparil. Výstava Architekt Alexander Skutecký (1883 - 1944), ktorú usporiadala Stredoslovenská 
galéria v objekte Vily Dominika Skuteckého pod vedením kurátorky Kláry Kubičkovej a spolukurátorky Kataríny 
Baraníkovej, približuje život a tvorbu významného architekta prvej polovice 20. storočia, ktorý sa napokon zaradil 
k „mužom bez hrobov". 

Mená, na ktoré sa malo zabudnúť 
Spisovateľ Stefan Zweig kedysi napísal, že jeho generácia patrila v moderných dejinách k tým, ktorej ideály 

boli najväčšmi podupané a ktorá musela čeliť najväčším dejinným zvratom. Najskôr prvej svetovej vojne a vzniku 
hraníc na troskách monarchie, potom druhej vojne, ktorú už mnohí neprežili alebo boli nútení emigrovať. 
Alexander Skutecký patrí ku skupine architektov pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí významne ovplyvnili jeho 
tvár v modernej republike. Pre židovský pôvod nemajú hrob a ich mená sa nevyzdvihovali. Boli to architekti ako 
Emil Brill, Vojtech Bustin, Vojtech Donner, Imrich Geyduscher, Arnošt Kohút, Dezider Quastler, Ignác Vécsei, 
Friedrich Weinwurm, Pavol Weisz, a Alexander Skutecký. 

Z monarchie do republiky 
Alexander Skutecký sa narodil v roku 1883 vo Viedni. Detstvo aj stredoškolské štúdiá strávil v Banskej 

Bystrici. Diplom inžiniera architektúry získal v roku 1913 v Budapešti. V Budapešti projektoval interiéry kaviarní a 
kinosál, v začiatkoch novej republiky sa mu začalo profesionálne dariť aj v spolupráci s banskobystrickým 
architektom Vojtechom Holeschom. Spracoval návrh na rekonštrukciu hotela Grand vo Zvolene a presunul sa do 
Bratislavy. Mesto začínalo meniť podobu po národnostnej aj architektonickej stránke, z čias monarchie malo 
mnoho ustanovizní, na ktorých sa dalo stavať. Jednou bol Umelecký spolok - Kunstverein, kde okrem výtvarných 
umelcov pôsobili aj architekti. Architekt Alexander Skutecký ovplyvnil pred 2. svetovou vojnou podobu viacerých 
miest na Slovensku, tvár Bratislavy si však bez viacerých jeho budov v duchu funkcionalizmu vôbec nevieme 
predstaviť. Je autorom polyfunkčnej budovy dvoch bývalých poisťovní Assicurazione Generali a Moldavia 
Generáli na Gorkého ulici 6 -12, Investičnej a rozvojovej slovenskej banky na Štúrovej ulici 5 - 7 a viacerých 
mestských víl (napr. vila Egona Bondyho na Štefánikovej 14), v ktorých plynulo prechádzal od historizujúcich 
slohov k moderne. Jeho najvýraznejšou bratislavskou stavbou ostáva budova Justičného paláca, ktorú ako 
súťažný projekt pripravil spoločne s Vojtechom Holeschom v roku 1925. 

Z republiky do neznámeho hrobu 
S nástupom vojny bol Skutecký ako Žid vylúčený zo zoznamu znalcov a od roku 1942 na základe 

prezidentskej výnimky pracoval ako technický úradník železníc v Spišskej Novej Vsi. Neskôr sa zapojil do SNP, 

podľa všetkého ho zajali a spolu s ďalšími rasovo prenasledovanými osobami zabili v okolí Banskej Bystrice. 
Podľa niektorých historikov sa nedá vylúčiť, že ho deportovali do koncentračného tábora. Jeho meno sa už nikde 
nevyskytlo. Podobný osud postretol aj Alexandrovu sestru, maliarku Karolu §kuteckú-Karvašovú, matku 
spisovateľa Petra Karvaša. Spolu s manželom skončila vo vápennej peci v Nemeckej. Pred Vilou Dominika 
Skuteckého v Banskej Bystrici pripomína jeho syna Alexandra kameň Stolperstein - a v našich mestách mnoho 
výrazných budov, okolo ktorých prechádzame automaticky a netušiac nič o jeho tvorcovi. 

[Späť na obsah] 
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Viera Strnisková, archívna snímka. Foto: TASR 
Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov. 
Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenská herečka Viera Strnisková vynikla v mnohých divadelných 

predstaveniach a filmoch. Diváci si ju pamätajú z rodinného seriálu Jána Lacka Miesto v dome, z psychologickej 
drámy Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu či z drámy Živý bič, pod réžiu ktorej sa podpísal Martin 
Ťapák. V stredu 30. októbra uplynie 90 rokov od narodenia jednej z najvýraznejších slovenských hereckých 
osobností. Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Po Hlohovci sa na krátky čas stala jej 
domovom Vrbovka, malá novohradská dedina na pravom brehu Ipľa. V roku 1934 sa Strniskovci presťahovali do 
Modrého Kameňa, v tom čase okresného mesta. Doktor Štefan Strnisko tu získal totiž miesto detského lekára. Na 
želanie otca začala po ukončení meštianskej školy študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. 
Medicínu nedoštudovala, rovnako ako právo na Filozofickej fakulte UK. Napokon absolvovala štúdium divadelnej 
vedy a literárnej teórie. Počas štúdia paralelne začala externe pôsobiť v Štúdiu Novej scény. Tu ju do tajomstiev 
hereckej profesie zasväcovali režiséri a pedagógovia Drahoš Želenský a Magda Husáková-Lokvencová. Po 
dvojročnom pôsobení na Novej scéne v Bratislave (1948-1950) účinkovala rok v Mestskom divadle v Kolíne. 
Pravdepodobne na podnet svojej matky, ktorá pochádzala z Čiech. Z Kolína viedla jej cesta do Zvolena, kde sa 
rozbiehala činnosť nového Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Pôsobila v ňom v rokoch 1953–1957. 
Nasledujúcich päť rokov hrávala na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre. V roku 1962 sa etablovala v Činohre 
Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobila až do konca svojej profesionálnej kariéry v roku 2004. 
Medzitým si umelecký herecký život spestrovala externým účinkovaním v divadlách v Prešove a Spišskej Novej 
Vsi. Istý čas spolupracovala aj s bratislavským Divadielkom Domu ČSSP. Venovala sa aj monodrámam. Jednou 

https://www.teraz.sk/kultura/pred-90-rokmi-sa-narodila-hereceka-vier/427029-clanok.html


z nich bola postava matky Tolgonaj z Materinského poľa od Čingiza Ajtmanova. Vo zvolenskom Divadle Jozefa 
Gregora Tajovského stvárnila postavy ako napríklad Katarínu v Skrotení zlej ženy, Želmíru v Geľovi 
Sebechlebskom či Lízu Diolittovú v Pygmalionovi. V Nitre si ju diváci zapamätali ako predstaviteľku Yuki v 
Lampiónovej slávnosti, Matky v Krvavej svadbe, Reginy v dráme Z druhej strany pralesa, Manon Lescaut vo 
Svätej hriešnici, Angely v Karvašovej Polnočnej omši. Herečka stvárňovala najčastejšie hrdinky poznamenané 
tragickým osudom. Práve v týchto postavách sa rozvíjala jej výrazná schopnosť postihnúť tragiku ženských 
charakterov tak, aby do popredia vystúpila bohatá senzibilita a vypätá emocionalita. Medzi takéto postavy patrili aj 
Blanche du Bois v Električke zvanej túžba či pani Borkmanová v Ibsenovej hre John Gabriel Borkman. Účinkovala 
tiež v dramatickom prepise známeho literárneho príbehu Alica v krajine zázrakov z pera britského spisovateľa 
Lewisa Carrolla. Od konca 50. rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky 
titulov, medzi nimi napríklad Pán a hvezdár (1959), Prípad pre obhajcu (1964), Námestie svätej Alžbety (1965), 
Smrť prichádza v daždi (1965), Zmluva s diablom (1967), Sladký čas Kalimagdory (1968), Medená veža, Dievča z 
jazera (1978), Sneh pod nohami (1978), Predčasné leto (1982), ale aj rozprávky ako Soľ nad zlato (1982). Väčšie 
herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič (1966), Rok na dedine (1967), Rysavá jalovica (1970), 
Prečo Adam Chvojka spáva doma (1972), Mamka Pôstková (1973), Dom Bernardy Alby (1966), Nebezpečné 
známosti (1980), Budenbrookovci (1974), Miesto v dome (1976), či v historických seriáloch Život bez konca 
(1982), Alžbetin dvor (1986) a Štúrovci (1991). V roku 1998 publikum zaujala postavou v snímke Priateľstvá 
padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu. Naposledy účinkovala vo filme Dlhá krátka noc (2003). Nezabudnuteľné je 
jej dlhoročné účinkovanie v legendárnych televíznych Nedeľných chvíľkach poézie. Za prínos v divadelnom umení 
udelili Viere Strniskovej v roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Spoločnosť bratov Čapkovcov v Prahe udelila 
herečke Cenu Karla Čapka v roku 1997. V decembri 2000 získala ocenenie Zlatá slučka za najlepší ženský 
dabing vo filme Šofér slečny Daisy. Vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy udelil prezident SR Viere Strniskovej v 
roku 2003. Ako historicky druhá slovenská herečka dostala v roku 2003 aj ocenenie Kvet Tálie za celoživotný 
prínos v dramatickom umení. Viera Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (30. október): Bohatý futbalový program aj 

Tipsport liga 
[30.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/419657/sportove-udalosti-dna-30-oktober-bohaty-futbalovy-program-aj-
tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - OSEMFINÁLE SLOVNAFT CUPU: 
13:30 AS Trenčín – MFK Skalica / ONLINE >> 
13:30 ŠKF Sereď – FC Petržalka / ONLINE >> 
16:00 FK Poprad – MFK Dukla Banská Bystrica 
17:00 FC Nitra – MFK Tatran Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
17:30 FK Senica - MFK Ružomberok 
18:00 FC DAC Dunajská Streda – FC Spartak Trnava / ONLINE >> 
FUTBAL - OSEMFINÁLE ANGLICKÉHO CARABAO CUPU: 
20:30 Liverpool FC – Arsenal FC / ONLINE >> 
20:45 Aston Villa FC – Wolverhampton Wanderers 
21:05 Chelsea FC – Manchester United / ONLINE >> 
FUTBAL - 11. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
19:00 Real Sociedad San Sebastian – Levante UD 
19:00 Valencia CF – FC Sevilla 
20:00 Athletic Club Bilbao – RCD Espanyol Barcelona 
21:00 Real Betis – Celta Vigo 
21:15 Real Madrid CF – CD Leganés / ONLINE >> 
FUTBAL - 10. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
19:00 SSC Neapol – Atalanta Bergamo 
21:00 Cagliari Calcio – Bologna FC 
21:00 Juventus Turín – CFC Janov / ONLINE >> 
21:00 Sampdoria - US Lecce 
21:00 Lazio Rím – FC Turín 
21:00 U.S. Sassuolo Calcio – ACF Fiorentina 
21:00 Udinese Calcio – AS Rím 
FUTBAL - 2. KOLO NEMECKÉHO POHÁRA (DFB POKAL): 
18:30 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Norimberg 
18:30 SC Verl – Kieler SV Holstein 1900 

https://sport.aktuality.sk/c/419657/sportove-udalosti-dna-30-oktober-bohaty-futbalovy-program-aj-tipsport-liga
https://sport.aktuality.sk/c/419657/sportove-udalosti-dna-30-oktober-bohaty-futbalovy-program-aj-tipsport-liga


18:30 VfL Wolfsburg – RB Leipzig 
18:30 Werder Brémy – 1.FC Heidenheim 1846 
20:45 Fortuna Düsseldorf – FC Erzgebirge Aue 
20:45 Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 
20:45 Hertha BSC – SG Dynamo Drážďany 
20:45 FC Sankt Pauli – Eintracht Frankfurt 
FUTBAL - 4. KOLO ČESKÉHO MOL CUPU: 
14:00 FK Chlumec nad Cidlinou – FC Viktoria Plzeň 
14:30 FK Mladá Boleslav – FC Fastav Zlín 
15:00 1.FC Slovácko - FK Viktoria Žižkov 
17:00 FC Baník Ostrava – SK Slavia Praha 
17:00 SK Dynamo České Budějovice – AC Sparta Praha 
17:30 FC Slovan Liberec – FK Teplice 
FUTBAL - 3. KOLO FRANCÚZSKEHO LIGOVÉHO POHÁRA: 
18:45 Le Mans FC – OGC Nice 
21:05 FC Metz – Stade Brestois 29 
21:05 AS Monaco FC – Olympique Marseille 
21:05 Stade de Reims – FC Bourg-en-Bresse Péronnas 01 
21:05 HSC Montpellier – AS Nancy-Lorraine 
21:05 Amiens SC – Angers SCO 
21:05 Chamois Niortais FC – Toulouse FC 
21:05 FC Nantes - Paris FC98 
FUTBAL - ZÁMORSKÁ MAJOR LEAGUE SOCCER: 
Semifinále - play-off: 
03:00 Los Angeles FC - Seattle Sounders FC 
HOKEJ - 18. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – DVTK Miškovec / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce – HC 07 Detva / ONLINE >> 
17:30 HC 05 Banská Bystrica – HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
18:00 HK Nitra – HK Poprad / ONLINE >> 
18:00 HKM Zvolen – HC Košice / ONLINE >> 
18:00 Dukla Trenčín – HC Nové Zámky / ONLINE >> 
HOKEJ - 16. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:00 MsHK Žilina – HK Martin 
17:00 HK Skalica – HK Spišská Nová Ves 

17:30 HK Gladiators Trnava – HC Topoľčany 
18:00 HK Levice – MHK Dubnica nad Váhom 
18:00 HK 95 Považská Bystrica – HC Bratislava Capitals 
HOKEJ - NHL: 
00:00 Boston Bruins -San Jose Sharks 
00:00 Carolina Hurricanes -Calgary Flames 
00:00 Pittsburgh Penguins -Philadelphia Flyers 
00:00 Toronto Maple Leafs -Washington Capitals 
00:30 Detroit Red Wings -Edmonton Oilers 
00:30 New York Rangers - Tampa Bay Lightning 
01:00 Nashville Predators -Chicago Blackhawks 
01:30 Dallas Stars -Minnesota Wild 
03:00 Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 
štvrtok ráno: 
00:01 New Jersey Devils – Tampa Bay Lightning 
00:30 Columbus Blue Jackets – Edmonton Oilers 
01:00 St. Louis Blues – Minnesota Wild 
03:00 Arizona Coyotes – Montreal Canadiens 
03:00 Colorado Avalanche – Florida Panthers 
03:30 Los Angeles Kings – Vancouver Canucks 
HOKEJ - KHL: 
15:00 Traktor Čeljabinsk – HC Dinamo Minsk 
17:00 Neftechimik Nižnekamsk – Amur Chabarovsk 
17:30 Ak Bars Kazaň – Admiral Vladivostok 
17:30 Viťaz Podoľsk – SKA Petrohrad 
TENIS - TURNAJ MAJSTERIEK (WTA FINALS): 
Dvojhra žien - purpurová skupina: 
11:30 Simona Halepová (Rum.) – Elina Svitolinová (Ukr.) 
13:00 Karolína Plíšková (Čes.) – Bianca Andreescuová (Kan.) 
TENIS - ATP CHALLENGER ECKENTAL: 
Dvojhra mužov - šestnásťfinále: 
13:00 Lukáš LACKO (SR) - Dennis Novak (Rak.) 



TENIS - ATP CHALLENGER Guayaquil: 
Dvojhra mužov - šestnásťfinále: 
18:30 Federico Zeballos (Bolívia) - Andrej MARTIN (SR) 
20:00 Jozef KOVALÍK (SR) - Ulises Blanch (USA) 
BASKETBAL - NBA: 
00:30 Miami Heat - Atlanta Hawks 
02:00 Denver Nuggets - Dallas Mavericks 
03:30 Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 
štvrtok ráno: 
00:01 Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 
00:01 Orlando Magic - New York Knicks 
00:01 Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 
00:30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks 
00:30 Brooklyn Nets - Indiana Pacers 
00:30 Toronto Raptors - Detroit Pistons 
01:00 Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 
01:00 Washington Wizards - Houston Rockets 
03:00 Sacramento Kings - Charlotte Hornets 
03:00 Utah Jazz - Los Angeles Clippers 
03:30 Golden State Warriors - Phoenix Suns 
BASKETBAL - 6. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
20:00 Žilina - BC Prievidza 
HÁDZANÁ - 9. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
18:00 DHC Sokol Poruba – DHK Baník Most 
VOLEJBAL - EXTRALIGA MUŽOV: 
18:00 MVK Zvolen - Slovensko U20 
VOLEJBAL - EXTRALIGA ŽIEN: 
16:30 VK Slávia EU Bratislava - Slovensko U19 
18:00 Volley Project UKF Nitra - VK Brusno 

[Späť na obsah] 

 
 

8. ROZHODNE SA NA ĽADE 
[29.10.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 46; Roman Brezniak] 

 
 

NA SLOVÍČKO S ERNESTOM BOKROŠOM 
Tréner Ernest Bokroš získal na klubovej úrovni majstrovské tituly so Slovanom, Zvolenom i českým Zlínom. 

Svoje skúsenosti teraz bude odovzdávať martinskému hokeju. 
Po tom, ako na lavičke hokejového HK Vitar skončil Róbert Spišák, angažoval martinský klub na túto pozíciu 

Ernesta Bokroša. Hokejový odborník, ktorý toho veľa preskákal na klubovej i reprezentačnej úrovni, sa na novú 
výzvu teší. 

Treba mať jasný cieľ 
„Martin vždy bol a stále je hokejovým mestom. Ponuku od klubu si vážim a verím, že kombinácia jasnej vízie, 

výborného fanúšikovského zázemia a množstva skúseností, ktoré som počas mojej kariéry získal, môže priniesť 
veľmi dobré výsledky,“ myslí si nový kouč. Zároveň ale upozorňuje, že zadarmo nikto nič nedostane a všetci, 
vrátane neho, budú musieť tvrdo pracovať. 

Dohoda o spolupráci s Martinom sa rodila veľmi korektne. Na spoločnom stretnutí obidve strany predostreli 
svoje predstavy a pomerne rýchlo začali nachádzať spoločnú reč. Kormidelníka, ktorý získal majstrovské tituly na 
lavičkách Slovana, Zvolena aj českého Zlína, presvedčilo najmä to, že zástupcovia turčianskeho klubu vedeli, čo 
chcú. 

„Keďže v tejto sezóne sa nebude hrať baráž o postup do najvyššej súťaže, chcú to využiť a zabojovať o 
prienik medzi slovenskú elitu. Vždy sa lepšie pracuje v prostredí, kde sú jasne zadefinované ciele a všetci robia 
maximum pre ich naplnenie,“ zhrnul Ernest Bokroš. 

Pohovory s hráčmi už prebehli 
Veľmi dobre si uvedomuje, že zdolať prekážku akou je Capitals Bratislava, s jeho na pomery prvej ligy 

nadštandardným finančným i hráčskym zázemím, nebude vôbec jednoduché. Kožu lacno nepredajú ani tímy ako 
Topoľčany, Dubnica a zatiaľ sa vo veľmi dobrom svetle ukazuje i Spišská Nová Ves. 

„Silu súperov treba rešpektovať. Papierové predpoklady isté veci naznačia, ale to najpodstatnejšie sa v 
konečnom dôsledku odohrá na ľade. Na to sa musíme sústrediť,“ podčiarkol. 

Aktuálne sa šéf realizačného tímu zoznamuje so svojimi zverencami. Už absolvoval pohovory s jednotlivými 
hráčmi a takisto pomocou testov získaval informácie o ich kondičnej pripravenosti. 

„Je dôležité spoznať mužstvo komplexne. Kondíciu si viete otestovať asi najjednoduchšie, ale takisto treba 
zistiť, ako je na tom psychika hráčov, koľkí z nich dokážu zvládať úlohy pre rozdielových hokejistov a podobne. Z 
týchto zistení budeme vychádzať a podnikať ďalšie kroky,“ načrtol najbližšie plány. 



Asistent by mal byť z domácej liahne 
Keďže Radovan Somík sa musí venovať predovšetkým povinnostiam na zväze, s prácou pri tíme pomáha 

hlavnému koučovi zranený obranca Ján Tabaček. Je to však len provizórne riešenie. Na tom, kto bude stálym 
asistentom Ernesta Bokroša, sa ešte pracuje. 

„Vedel by som si doniesť svojho asistenta, ale vedenie chce niekoho domáceho, ktorému by som mohol 
odovzdávať svoje skúsenosti a pomôcť mu tak v trénerskom raste. Súhlasil som s tým, pretože táto myšlienka má 
racionálny základ a je dobrá,“ povedal. 

Rodák z Karvinej odohral v najvyššej československej súťaži 11 sezón za Duklu Trenčín. V 428 zápasoch dal 
ako obranca 57 gólov a v ročníku 1991/1992 sa tešil z federálneho titulu. V defenzíve vojakov s ním vtedy 
nastupovali Miloš Holaň, Róbert Švehla či Ľubomír Sekeráš. V útoku bol lídrom Žigmund Pálffy, ktorému zdatne 
sekundovali Róbert Petrovický či Ľubomír Kolník, ale tiež Dušan Gregor, ktorý neskôr pôsobil v Martine ako 
tréner. 

„V Dukle som prežil nádherné hráčske časy a začínal som tam i trénerskú kariéru,“ zaspomínal chlapík, ktorý 
má na svojom konte aj dvadsať štartov za československú reprezentáciu. 

— 
VIZITKA ERNESTA BOKROŠA 
Narodený 
25. augusta 1959 (Karviná) 
Hráčska kariéra 
S vrcholovým hokejom začal v sezóne 1979/1980 v Trenčíne. Vo federálnej lige získal v drese Dukly jednu 

zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Hral i za ESV Kaufbeuren, s ktorým postúpil do nemeckej 
najvyššej súťaže DEL. Ročník 1992/1993 strávil vo fínskom Jokipojat Joensuu a následne ukončil aktívnu 
hráčsku kariéru. V najvyššej československej súťaži odohral 11 sezón a v 428 zápasoch dal 57 gólov. V 
československej reprezentácii odohral 20 zápasov, v ktorých strelil 2 góly. 

Najväčšie trénerské úspechy 
Reprezentácia MS Petrohrad 2000striebro (asistent trénera) 
MS Göteborg 2002 - zlato (asistent trénera) 
MS do 20 rokov Toronto-Montreal 2015 - bronz Trénerom reprezentačnej dvadsiatky bol nepretržite od sezóny 

2011/2012 až do sezóny 2018/2019. V roku 2012 ho povolali aj na lavičku reprezentačnej osemnástky, s ktorou 
vyhral 1A Divíziu MS a tím vrátil medzi elitu. 

Slovenská extraliga 1995/96: Trenčín (striebro) 1997/98: Slovan (zlato) 1999/00: Slovan (striebro) 2000/01: 
Zvolen (zlato) 2001/02: Zvolen (striebro) 2002/03: Zvolen (bronz) 

Česká extraliga 2003/04: Zlín (zlato) 2004/05: Zlín (striebro) 
V roku 1998 vyhral cenu Tréner roka v ankete Zlatý puk, v roku 2004 ho vyhlásili za najlepšieho trénera českej 

extraligy v roku 2015 sa stal Trénerom roka v ankete Hokejista roka. 
Foto: 
Ernest Bokroš na lavičke Martina. Ľudo Lettrich 

[Späť na obsah] 

 
 

9. MARTINČANIA PÁLILI OSTRÝMI NÁBOJMI 
[29.10.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 47; Roman Brezniak] 

 
 

HOKEJ, SLOVENSKÁ NÁRODNÁ LIGA 
Turčania dosiahli najvyššie víťazstvo sezóny v Leviciach, ktoré dokázali zobrať body Skalici, Dubnici či 

Spišskej Novej Vsi. Ofenzívnu pohodu potvrdili aj v Považskej Bystrici. 

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 Konig, 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 večer 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 Konig. 

„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, tak tí najvernejší sa mužstvu 
neobrátili 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 povzbudzovaním 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. Konig, 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. 

— 
HOKEJOVÝ PROGRAM 
Streda, 30. októbra Muži: Žilina - Martin (o 18. h). 
Kadeti: Žilina - Martin (o 13.30 h). 
Štvrtok, 31. október 8. ročník: Púchov - Martin (o 9. h). 
7. ročník: Martin - Púchov (o 10. h). 
6. ročník: Púchov - Martin (o 11.30 h). 
5. ročník: Martin - Púchov (o 12.30 h). 
Piatok, 1. novembra 
Muži: Martin - Capitals Bratislava (o 18. h). 
Sobota, 2. novembra Juniori: Banská Bystrica-Martin (o 12.30 h). 
Dorast: Martin - Nitra (o 15. h). 
Nedeľa, 3. novembra Juniori: Zvolen - Martin (o 10.30 h). 
Dorast: Martin - Nitra (o 10.30 h). 
Kadeti: Martin - Liptovský Mikuláš (o 13.30 h). 
— 
HK 95 Považská Bystrica - HK Vitar Martin 2:8 (1:2, 0:3, 1:3) 
V minulej sezóne naši obidva zápasy v Považskej Bystrici prehrali (3:4 PP a 3:7) a veľmi im nevyšiel ani prvý 

vzájomný duel v tomto ročníku, ktorý sa hral na Podháji. 
V ňom Martin prišiel o náskok 3:0 a výhru zachránil až v predĺžení. 
V piatok to však bola iná pesnička. Papierový favorit od úvodu napĺňal predpoklady, bol aktívnejší a svoju 

väčšiu aktivitu i vyššiu hernú kvalitu pretavil aj do skóre a nakoniec vyhral zaslúžene 8:2. 
Pri pohľade do štatistík sa najviac darilo obrancovi Martinovi Šimonovi, ktorý asistoval pri polovici presných 

zásahov našich (0+4). Asi najväčším pozitívom je, že minimálne jeden kanadský bod si do štatistík pripísalo až 
štrnásť korčuliarov. 

„Potešila ma produktivita ofenzívy a zlepšuje sa aj naša hra smerom dozadu. Gólovo sa presadili všetky 
útočné formácie, čo je vždy oveľa lepšie, ako keď sa musíte spoliehať na pár jednotlivcov. Dnes sme odohrali 
dobrý zápas,“ pozitívne zhodnotil výkon svojich zverencov tréner Ernest Bokroš. 

Martinčanom tak vyšiel minulý týždeň výborne. V dvoch stretnutiach dosiahli skóre 19:5 a v obidvoch dueloch 
vyhnali súperovho brankára z brány a poskočili na tretie miesto tabuľky. 

Teraz na nich však čakajú súperi z trochu iného súdka. V stredu je na programe derby v Žiline a piatok 
očakávaný súboj proti Capitals Bratislava. 

„Tieto súboje nás oveľa viac preveria a objektívnejšie ukážu, ako na tom naozaj sme. Aktuálne sa 
nachádzame vo fáze, keď pracujeme na určitej hernej identite mužstva a v tomto procese môže dôjsť aj k určitým 
výpadkom. My sa však budeme snažiť o to, aby slabších chvíľ bolo čo najmenej a chceme tešiť našich fanúšikov 
dobrými výkonmi. To platí aj pre najbližšie stretnutia,“ doplnil martinský kouč. 

Góly: 7:58 Dmitriev (Drevenák, Božík), 52:34 Cíger, resp. 7:48 Langhammer (A. Nauš, Melcher), 19:37 
Brezniak (Poliaček, Šimon), 25:49 Poliaček (Brezniak, Šimon), 27:41 Videlka (Rusina, Šimon), 28:42 Melcher (A. 
Nauš), 45:20 Themár (Šimon, Murček), 50:21 Poliaček (Murček, Matejka) a 59:17 Paulíny (Rudzan, Šimon). 
POVAŽSKÁ BYSTRICA: Lamper (31. Klinčúch) - Šefčík, Nahálka, Holenda, Niník, Augustín, Knudsen, Božík, 
Saboš - L. Urbánek, J. Zlocha, Cíger - Ligas, Dmitriev, Drevenák - Mokrohajský, Pšurný, Švantner - Németh, 
Turan, Rodionov. MARTIN: Gavalier - Dvořák, Matejka, Šimon, Themár, Burzík, Oravec - Brezniak, Murček, 
Poliaček - Jurášek, Rudzan, Paulíny - Melcher, A. Nauš, Langhammer - Videlka, Babka, Rusina. Vylúčení: 6:3, 
navyše Drevenák (PB) na 10 min za narazenie na mantinel. Presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. Strely: 22:42. 
Rozhodcovia: Valko - Ševčík, Hanko. Diváci: 285. 

1. Capitals 15 11 0 3 1 75:41 36 
2. Topoľčany 15 9 3 0 3 51:35 33 



3. Martin 15 8 2 1 4 68:47 29 
4. Sp. N. Ves 16 9 1 0 6 63:57 29 
5. Dubnica 15 8 2 0 5 59:51 28 
6. Skalica 16 6 1 2 7 59:50 22 
7. Žilina 15 6 1 1 7 40:43 21 
8. Levice 16 6 0 2 8 52:67 20 
9. P. Bystrica 16 3 1 1 11 42:68 12 
10. Trnava 16 3 0 1 12 48:78 10 
11. SR 18 5 0 0 0 5 12:32 0 
Foto: 
S tímom Levíc sa naši veľmi nemaznali. Ľudo Lettrich 

[Späť na obsah] 

 
 

10. HOKEJOVÝ SERVIS 
[29.10.2019; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 47; (RB)] 

 
 

Extraliga juniorov, 15. a 16. kolo Martin - Skalica 4:1 (0:0, 3:0, 1:1) Góly: 29:30 T. Nauš (Hlavatý, Lavička), 
29:45 Paulíny (Sleziak, Belica), 34:06 Ligas (Rešetár) a 52:21 Bakala, resp. 43:45 Rajčák (Čulen, Muráň). 

MARTIN: Richter - Ligas, Bakala, Lavička, Nátny, Podhorský, Belica, Haško - T. Nauš, Kočalka, Rešetár - 
Paulíny, Sleziak, Melcher - O. Grega, R. Kalnický, Kráľ - Krcho, Hlavatý, Michnáč. 

Martin - Slovan 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) Góly: 9:04 Sleziak (Paulíny, Melcher), 39:29 Rešetár (Paulíny) a 42:22 
Melcher (Kočalka, Nátny), resp. 1:44 Lepskii (Géci), 11:56 Kormúth (Hanula), 25:45 Lačný (Abaffy, Jasenec), 
35:45 Kormúth (Hanula, Parobek) a 59:56 Gáci (Abaffy). MARTIN: Richter (36. Maťovčík) - Nátny, Bakala, Ligas, 
Lavička, Podhorský, Belica, Haško - T. Nauš, Kočalka, Rešetár - Melcher, Sleziak, Paulíny - O. Grega, R. 
Kalnický, Michnáč - Hlavatý, Lukan. 

Predohrávky: Žilina - Martin 2:7 (0:4, 1:1, 1:2) - T. Nauš 2, Michnáč, Lavička, Kočalka, R. Kalnický a O. Grega, 
Martin - Žilina 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) - Sleziak 2 a Bakala. 

Extraliga dorastencov, 13. a 14. kolo Spišská Nová Ves - Martin 3:4 (1:0, 1:3, 1:1) Góly: 14:54 Wagner 

(Stanek, Gonda), 38:17 Slezák (Tomala) a 58:59 Richnavský (Grič), resp. 25:20 Vitkovský (Fázik, Ulbricht), 35:41 
Vladár (Fázik), 39:35 Fázik (Ulbricht, Stročka) a 54:29 Malík (M. Grega, Čatloš). 

MARTIN: Ďuris - Ábel, Vitkovský, Čatloš, Bohunčák, Nischimnyi, Nagy - Ulbricht, Vladár, Thomka - Fázik, 
Stročka, Ďurkovič - Malík, M. Grega, Sorger - Becík, Sydoruk, Smolka. 

Spišská Nová Ves - Martin 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) Góly: 2:49 Grič (Tomala, Jurčák) a 47:07 Wagner (Tomala, 

Jurčák), resp. 9:20 Kráľ (Stročka, Vladár), 15:56 Kráľ (Fázik, Vladár) a 22:50 Ulbricht (Malík, Ďurkovič). MARTIN: 
Ďuris - Vitkovský, Thomka, Vladár, Nagy, Bohunčák, Nischimnyi - Fázik, Stročka, Kráľ - Ulbricht, Čatloš, Malík - 
Becík, M. Grega, Ďurkovič - Ábel, Sydoruk, Sorger. 

Liga kadetov - skupina C, 10. kolo Martin - Zvolen 2:4 (0:0, 2:1, 0:3) 
- R. Chrastina a Pekarčík. 
Liga starších žiakov - sever, 7. kolo 8. ročník: Ružomberok - Martin 6:3 (1:0, 0:2, 5:1) - Bašťovanský, Šajdák a 

Štípala. 
7. ročník: Martin - Púchov 8:8 (1:2, 3:4, 4:2) - Pečner 5, Tabaček 2 a Piško. 
Liga mladších žiakov - sever, 7. kolo 6. ročník: Ružomberok - Martin 3:17 (0:4, 0:11, 3:2). 
5. ročník: Martin - Ružomberok 18:7 (6:1, 5:3, 7:3). 
Extraliga žien, 7. a 8. kolo Spišská Nová Ves - Martin 6:2 (2:0, 1:2, 3:0) Góly: 5:01 Ihnaťová (Grondžáková), 

14:04 Suráková, 21:34 Suráková (Ihnaťová, Grondžáková), 50:52 Suráková (Ihnaťová, Kežmarská), 54:59 
Suráková (Kežmarská) a 56:55 Muchová (Plencnerová), resp. 31:54 Záborská a 34:37 Záborská. MARTIN: 
Zuziaková - Šulíková, Mendrejová, Záborská, Jašková - Majerová, Sušienková, Bičanovská - Fundáreková, 
Štrbáková, Svitačová. 

Spišská Nová Ves - Martin 11:1 (3:0, 4:0, 4:1) 

Góly: 13. Turcsányiová, 14. Kežmarská, 20., 40. a 48. Ihnaťová, 24., 35. a 55. Veliká, 25. a 50. Suráková a 
58. Muchová, resp. 45. Bičanovská. 

MARTIN: Zuziaková - Mendrejová, Jašková, Štrbáková, Šulíková - Sušienková, Záborská, Svitačová - 
Bičanovská, Gauríková, Fundáreková - Majerová. 

1. Trenčín 18 13 0 1 4 71:40 40 2. Poprad 18 11 2 0 5 85:47 37 3. Nitra 18 11 0 2 5 77:55 35 4. B. Bystrica 18 
10 2 1 5 60:41 35 5. Košice 18 9 1 3 5 70:50 32 6. Martin 18 9 1 0 8 53:48 29 7. Zvolen 18 9 0 0 9 64:91 27 8. 
Slovan 19 5 1 2 11 58:65 19 9. Skalica 19 5 1 0 13 49:94 17 10. SR 18 18 4 1 2 11 49:64 16 11. Žilina 18 3 2 0 13 
36:77 13 

Predohrávky: Martin - Poprad 0:4 (0:0, 0:3, 0:1), Martin - Poprad 3:4 (1:2, 0:1, 2:1) - Thomka 2 a Vladár. 
1. Košice 18 15 1 0 2 71:26 47 2. Poprad 18 14 1 2 1 68:34 46 3. Nitra 20 11 2 1 6 82:48 38 4. Slovan 20 11 2 

1 6 70:51 38 5. Púchov 18 10 1 4 3 72:41 33 6. Trnava 18 9 2 1 6 63:46 32 7. Trenčín 18 9 1 10 7 59:41 30 8. B. 
Bystrica 18 9 1 0 8 57:37 29 9. Martin 18 7 2 2 7 53:62 27 10. Michalovce 18 7 0 1 10 41:65 22 11. Sp. N. Ves 18 
4 1 1 12 38:70 15 12. Skalica 18 3 1 1 13 30:66 12 13. Žilina 18 2 1 1 14 28:82 9 14. L. Mikuláš 18 0 1 1 16 26:89 
0 



1. B. Bystrica 10 8 2 0 46:16 18 2. Žilina 10 6 3 1 46:16 15 3. Zvolen 10 7 0 3 38:30 14 4. L. Mikuláš 10 6 1 3 
45:21 13 5. Martin 10 5 2 3 42:19 12 6. Detva 10 2 0 8 21:50 4 7. D. Kubín 10 2 0 8 13:66 4 8. Ružomberok 10 0 
0 10 14:47 0 1. Púchov 10 6 2 2 73:45 14 2. Orava 9 6 2 1 59:31 14 3. Žilina 8 6 0 2 52:27 12 4. P. Bystrica 9 3 1 
5 44:55 7 5. Ružomberok 9 2 1 6 24:62 5 6. Martin 9 1 0 8 20:52 2 

1. Martin 7 5 1 1 44:31 11 2. Žilina 7 5 0 2 41:20 10 3. Púchov 7 4 2 1 49:38 10 4. P. Bystrica 7 1 2 4 21:42 4 
5. D. Kubín 8 0 1 7 29:53 1 1. Sp. N. Ves 8 6 0 0 2 74:19 18 2. Poprad 7 6 0 0 1 60:8 18 3. Prešov 7 5 0 0 2 39:11 
15 4. Martin 8 5 0 0 3 41:31 15 5. Zvolen 7 0 0 0 7 8:36 0 6. Košice 7 0 0 0 7 2:119 0 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Nový športový areál 
[29.10.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Stanislav Lažo] 

 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi patrí k najlepšie hodnoteným 

stredným školám na Slovensku. Vedenie školy v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom roky skvalitňujú 
vybavenie učební odborných predmetov a laboratórií. Problémom boli priestory na telesnú výchovu a šport. Už aj 
tie konečne vyriešili. Technická akadémia má nový polyfunkčný športový areál.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Päťsto žiakov spišskonovoveskej Technickej akadémie má k 
dispozícii dostatok špičkovo zariadených odborných učební. V kontraste s nimi boli podmienky na telocvik.“ 

Ladislav Ruttkay, riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi: „Sme si uvedomili, že chýba žiakom 

kvalitné športovisko. Mali sme len malú telocvičňu, žiaci cvičili na asfaltovom ihrisku.“ 
Marie Balážová Melníková: „Za vyše tri mesiace však zriaďovateľ v spolupráci s mestom problém vyriešili. V 

areáli školy odovzdali žiakom nové multifunkčné ihrisko.“ 
Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja: „Žiaci môžu na tomto multifunkčnom športovom 

areáli využívať bežecký ovál, tenisový kurt, ihrisko pre futbal a hádzanú, dve basketbalové a dve volejbalové 
ihriská a samostatné florbalové ihrisko. V areáli pritom môžu športovať nielen žiaci Technickej akadémie, ale aj 
široká verejnosť a športové kluby, ktoré pôsobia v Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková: „Nový športový areál vybudovali tak, aby spĺňal tri dôležité podmienky – pre čo 
najviac druhov športov, dokonale využiť jeho kapacity a stavať ekologicky.“ 

Ladislav Ruttkay: „Čo najmenej narušiť park, ktorý má škola. Čo najmenej zasiahnuť najmä do zelene, 
nevyrúbať ani jeden strom. Hoci sme školou technického zamerania, chceme ukázať, že príroda a technika 
nemusia sa navzájom vylučovať.“ 

Sebastián, žiak školy: „Tento povrch je lepší, je multifunkčnejší, pretože môžeme hrať viacero športov naraz.“ 
Martin, žiak školy: „Tuná sú nové koše, bránky, povrch, všetko. Je to proste úžasné.“ 
Marie Balážová Melníková: „Celý areál stál stoosemdesiattisíc eur. Prispeli naň aj mesto Spišská Nová Ves. 

Najviac zaplatil Košický samosprávny kraj, ten do konca roka postaví ešte štyri nové multifunkčné ihriská, a to v 
Košiciach, Pribeníku či v Kysaku.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Na zimný režim prechádza aj spišskonovoveská Zoo a Chodník korunami 

stromov 
[29.10.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„Zoo Spišská Nová Ves sa už presúva do zimnej sezóny. Pokračuje riaditeľka Jana Dzuriková.“ 
Jana Dzuriková, riaditeľka Zoo Spišská Nová Ves: 

„Síce Zoologická záhrada oficiálne hlavný areál zatvorila 20. októbra akciou… Strašidelná noc, napriek tomu 
pavilón Aquaterra je otvorený vlastne celoročne od deviatej hodiny do šestnástej. Najbližšia letná sezóna sa 
začne od 20. apríla.“ 

Redaktorka: 
„Medzi obľúbené letné, ale aj zimné turistické atrakcie patrí aj Chodník korunami stromov v Bachledovej 

doline. Ten je od uplynulej nedele otvorený od deviatej do šestnástej s tým, že posledný vstup je o pätnástej 
hodine. Sezónna uzávera značkovaných turistických chodníkov trvá od 1. novembra do 14. júna.“ 

[Späť na obsah] 

 
 



13. Basketbalisti Prievidze odohrajú pre trest dva duely v Leviciach, Brown 

odchádza 
[29.10.2019; dobrenoviny.sk; 08:59; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/174562/basketbalisti-prievidze-odohraju-pre-trest-dva-duely-v-leviciach-
brown-odchadza 

 
 

Basketbalisti BC Prievidza odohrajú najbližšie dve stretnutia na palubovke Levíc. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Prievidza 28. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Prievidza odohrajú najbližšie dve stretnutia na palubovke 

Levíc. Dôvodom je trest za predčasne ukončený zápas s Interom Bratislava, počas ktorého fanúšik inzultoval 
rozhodcu. 

Prievidzi po incidente uzavreli ihrisko na dva domáce zápasy, ktoré musí odohrať minimálne 50 km od svojej 
haly. Zverenci trénera Tihomira Bujana privítajú vo svojom dočasnom domovskom stánku v Leviciach 2. 
novembra Spišskú Novú Ves a 20. novembra Lučenec. 

Z tímu BC Prievidza odchádza najlepší strelec Troran Brown. „Je nám ľúto, že vám musíme oznámiť, že náš 
najlepší strelec musí opustiť Slovensko. Pre záznam v trestnom registri mu nemôže byť udelený pobyt," 
informoval klubový web v pondelok. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

14. V slávnostnej premiére uviedli film Volanie Erika Prausa 
[29.10.2019; hlavnespravy.sk; Zaujímavosti; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slavnostnej-premiere-uviedli-film-volanie-erika-prausa/1936252 

 
 

Bratislava 29. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
V pondelok večer uviedli v bratislavskom Kine Lumiere v slávnostnej premiére dokumentárny film Volanie 

Erika Prausa. Snímka zachytáva neobyčajné príbehy trojice mníchov Gabriela, Vicilentia a Nazariho, ktorí sa 
rozhodli opustiť svoje svetské životy a vstúpili do pravoslávneho kláštora Počajivská lávra nad mestom Počajiv v 
Ternopiľskej oblasti na západe Ukrajiny. Traja muži sa tu vyrovnali s traumatizujúcou minulosťou, dosiahl i pokoj a 
našli nový zmysel života 

Na snímke Erik Praus (scenár a réžia) počas premiéry dokumentárneho filmu VOLANIE v kine Lumiére 
„Tí ľudia nie sú iní ako my, tiež dlhé roky žili svetským životom, poznajú ho. Potom však zažili fázu určitej 

premeny, a rozhodli sa ‘toto bude moja cesta’. Každý mal svoj spôsob, ako sa do kláštora dostal. Nikto však svoj 
minulý život neodmietal. Stále sú to ľudia z mäsa a kostí, ľudia ako my. Aj oni majú občas pochybnosti a 
prechádzajú rôznymi vnútornými bojmi. Tiež k nim niekedy prichádzajú myšlienky, či urobili dobre, či nemali byť 
niekde inde…,“ priblížil v rozhovore pre agentúru SITA Praus. „Film nemá niekomu niečo kázať, nie je to ani 
propagácia kresťanstva. Každý nech si z neho zoberie, čo potrebuje. A možno stačí, keď sa pri ňom človek len na 
chvíľu zastaví a zamyslí sa, ako žije,“ dodal mladý režisér. 

Dokument nazval Volanie z jednoduchého dôvodu. „Ako hovorí Gabriel, pokiaľ mních nepočuje volanie zhora, 
že toto je jeho poslanie, toto je jeho život, v kláštore nevydrží, pobudne tam niekoľko rokov a vráti sa späť do 
civilu. Počuť ‘volanie’ je podľa neho podobné, ako keď sa stretnú dvaja ľudia a vedia, že to bude na celý život, 
stáva sa to…,“ uviedol Praus. 

K spracovaniu témy ho podľa vlastných slov priviedla úplná náhoda. „Dostal som od kolegu z televízie tip na 
pútnické miesto. Najprv sme chceli urobiť len krátky film pre televíziu, no keď sme tam prišli, to miesto ma tak 
zaujalo, že sme s dramaturgičkou Ingou Mayerovou rozmýšľali, ako z neho vyťažiť po filmárskej stránke čo 
najviac. Napokon som sa rozhodol osloviť jednotlivých mníchov, ktorí tam žijú a presvedčil som ich, aby nám 
porozprávali svoj príbeh. A tak vznikol trošku iný, dlhší film…,“ prezradil filmár. 

V kláštore ich prijali až postupne. „Dostali sme sa tam s východoslovenskými kňazmi. Šéf kláštora, metropolita 
Vladimír, chcel to miesto spropagovať, takže nás tam prijal, no zo začiatku to bolo trochu komplikované. Tým, že 
na Slovensku sme prevažne katolíci, nie pravoslávni a prichádzame zo západu, chvíľu trvalo, kým Vladyka 
súhlasil, aby vo filme vystúpili konkrétni mnísi,“ prezradil Praus. 

Samotné nakrúcanie bolo však už príjemné. „Len pri starších mníchoch som mal trošku problém, pretože im 
nebolo veľmi po vôli, keď ich niekto dirigoval. Nie sú na to zvyknutí a mali sme miestami aj rečovú bariéru. 
Nerozumiem veľmi po rusky, takže pri nakrúcaní vznikali celkom vtipné momenty, keď sme boli nútení hrať aj 
pantomímu… No obracali sme to všetko na srandu,“ zaspomínal si s úsmevom tvorca. 

Za štyri roky absolvovali so štábom šesť návštev, po úvodnom stretnutí ich čakalo ešte päť nakrúcacích 
turnusov zhruba po päť dní. „Zakaždým sme sa museli prispôsobovať ich režimu, niekedy bol čas, niekedy sme 

https://www.dobrenoviny.sk/c/174562/basketbalisti-prievidze-odohraju-pre-trest-dva-duely-v-leviciach-brown-odchadza
https://www.dobrenoviny.sk/c/174562/basketbalisti-prievidze-odohraju-pre-trest-dva-duely-v-leviciach-brown-odchadza
https://www.hlavnespravy.sk/slavnostnej-premiere-uviedli-film-volanie-erika-prausa/1936252


nakrúcať nemohli, záležalo na tom, aké mali práve mnísi povinnosti a či bol sviatok alebo nie. Mnísi majú dni 
zvyčajne presne nalinkované,“ ozrejmil Praus. 

Dokument súčasne s príbehmi jednotlivých mníchov mapuje i cirkevný rok. Sú v ňom zobrazené tri veľké 
sviatky – začína sa narodením Krista, pokračuje jeho ukrižovaním a do tretice je v ňom zahrnutý sviatok Panny 
Márie. Snímka si pritom všíma i nádheru samotného kláštora, ktorý ako jedno z pútnických miest pravidelne 
navštevujú masy veriacich. „Videli sme tam množstvo veriacich z celej Európy, nielen Rusov, Bielorusov či 
Moldavcov. Chodili tam aj Slováci, Poliaci, Rumuni… Ľudí sa tam vystriedalo veľa, pútnici to miesto navštevujú 
často, no na moje milé prekvapenie tam nikdy nebolo veľa turistov. V chráme Božieho hrobu v Jeruzaleme 
nezažijete minútu, aby tam niečo neblýskalo, všetci si tam robia selfíčka, tu to bolo skôr o duchovne. Raz sme 
tam síce videli celý autobus plný Kórejčanov, ale to nebolo bežné,“ usúdil Praus, podľa ktorého je film aj akýmsi 
zamyslením sa nad možnosťou očistiť sa a žiť plný duchovný život na pozadí divokej svetskej reality, v tomto 
prípade uprostred občianskych nepokojov v Ukrajine. „Ten kláštor patrí pod ruskú cirkev a nachádza sa práve v 
kraji, kde je nacionalizmus najsilnejší. Ukrajinci s Rusmi sa tam veľmi nemusia, no ani raz sme nezažili žiadne 
násilie alebo že by niekto niekomu bránil vstúpiť, že sa nemôže ísť pomodliť. Ľudia v tom kláštore vnímajú jeden 
druhého cez duchovno, politika sa tam nerieši. Veď náboženstvo by napokon malo ľudí spájať, nie rozdeľovať… 
Všetci by predsa mali nasledovať ten istý Kristov odkaz,“ uzavrel režisér. 

Film, ktorý už premietli v júni na Art Film Feste v Košiciach, v septembri na Cinematiku v Piešťanoch a v 
sobotu absolvoval premiéru na Ji.hlave, príde do slovenskej kinodistribúcie vo štvrtok 31. októbra. 

Od 3. do 7. novembra dokument zároveň čaká krátke turné po východnom Slovensku. Počas piatich dní 
zavíta do Košíc, Prešova, Humenného, Svidníka, Popradu a Spišskej Novej Vsi, kde sa po jednotlivých 

premietaniach uskutočnia aj diskusie s tvorcami. 
[Späť na obsah] 
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Michalovčanky sa dočkali prvých bodov. 
Florbalová extraliga žien 
(3 fotografie) 
Vo florbalovej Hyundai extralige florbalistiek sa hralo 5. a 6. kolo. 
Sabinov v repríze minuloročného finále podľahol Pruskému, ale Michalovce sa v zápase s Nitrou tešili zo 

svojich prvých bodov. 
Spišiačky prehrali oba zápasy. 
Michalovce – Pruské 4:20 (2:6, 1:9, 1:5) 
Gerhard Puchír (tréner Michaloviec): „Výsledok hovorí za všetko. Ale na druhej strane, dali sme našim 

juniorkám príležitosť zahrať si proti veľmi kvalitnému súperovi a nabrali tak veľa skúseností.“ 
Diana Baňačkai (brankárka Michaloviec): „Nechcem byť negatívna, ale veľmi ťažko sa mi hľadajú pozitívne 

slová. Bol to ťažký zápas, súperky sú oveľa rýchlejšie, majú lepšiu palicovú techniku a na ihrisku sú oveľa 
zohratejšie. Veľmi ťažko sa mi chytalo.“ 

Sabinov – Nitra 9:0 (3:0, 1:0, 5:0) 
Ján Motešický (tréner Sabinova): „Nastúpili sme v pozmenenej zostave. Začali sme na dve “lajny”, čo sa 

ukázalo v druhej tretine, v ktorej sme vyhrávali. Mali sme kopec šancí a v tretej tretine sme už súpera súpera 
rozstrieľali 5:0, takže zápas bol v našej réžii.“ 

Klaudia Robová (hráčka Sabinova): „Prvá tretina bola rozbehová a v druhej tretine škoda nepremenených 
šancí, keďže sme dali len jeden gól. Dotiahli sme to ale do víťazného konca.“ 

Partizánske - Spišská Nová Ves 7:5 (2:3, 1:1, 4:1) 
Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Prišli sme v oklieštenej zostave, museli sme tomu prispôsobiť 

taktiku, vychádzali sme zo zabezpečenej obrany. Dievčatá Partizánskeho dobre napádali, čo nám robilo 
problémy. Do polky bol zápas vyrovnaný. Potom sme prestali hrať z dôvodu menšieho počtu hráčok. Do 
záverečnej tretiny sme nastupovali s jednogólovým vedením, čo sme neudržali. Domáce prebrali iniciatívu. Mali 
sme šance, ktoré sme mali premeniť.“ 

Barbora Kocúrová (hráčka Spišskej Novej Vsi): „Do prvej tretiny sme vstúpili neisto, podarilo sa nám dať dva 
góly, čo sme ale dlho neudržali. Mali sme neistotu na florbalkách, čo sa bohužiaľ odzrkadlilo na výsledku a prišli 
sme o možnosť získať prvé body.“ 

Sabinov - Pruské 5:8 (2:3, 1:3, 2:2) 
Ján Motešický (tréner Sabinova): „Súper ukázal svoj strelecký potenciál. Dievčatá hrali lepšie ako my a majú 

viac natrénované. Škoda druhej tretiny, kde sme mali niekoľko presiloviek a mohli sme nimi otočiť stav stretnutia. 
V tretej tretine už súper kontroloval zápas a doviedol ho do víťazného konca.“ 

Barbora Boháčová (kapitánka Sabinova): „Zápas sme nezvládli psychicky ani fyzicky. Super nás prehrával v 
osobných súbojoch. Doplatili sme na vylúčenia, ktoré pramenili z našich chýb. Musím uznať kvalitu súpera. Škoda 
našich šanci. Nakoniec vyhrali a myslím, že zaslúžene.“ 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22247493/v-reprize-finale-florbalistky-sabinova-tahali-za-kratsi-koniec.html


Michalovce – Nitra 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) 
Gerhard Puchír (tréner Michaloviec): „Zápas nebol z tých najkvalitnejších, herne sa nám vôbec nedarilo a bolo 

tam veľa chýb. Hralo sa viac bojovne, hra bola viac na úkor kvality. Súper sa snažil o nátlakovú hru, z čoho plynuli 
mnohé fauly. Opäť nám chýbali kľúčové hráčky, čo sa prejavilo aj v slabom zakončovaní a v streľbe na bránu. 
Nakoniec sme to dotiahli do víťazného konca, za čo dievčatám ďakujem." 

Veronika Pindrochová (hráčka Michaloviec): „Myslím, že sme bojovali až do konca zápasu. Dotiahli sme to až 
k výhre, ďakujem mojim spoluhráčkam za tento zápas, pretože to bolo náročné, no nakoniec sme to zvládli a 
dotiahli do víťazného konca.“ 

Kysucké Nové Mesto – Spišská Nová Ves 7:1 (2:0, 2:1, 3:0) 
Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Zápas bol od začiatku vyrovnaný. Bolo tam množstvo šancí na 

jednej a druhej strane. Potom sa dostalo Kysucké Nové Mesto do popredia. My sme nepremenili viacero 
sľubných šancí. Myslím si, že zápas rozhodla súperova brankárka.“ 

Klára Grossová (hráčka Spišskej Novej Vsi): „Zápas sme začali vcelku dobre. Dlho sme sa nevedeli 
prispôsobiť menšiemu ihrisku i podlahe, na ktoré nie sme zvyknuté. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas 
s takým súperom, ako je Kysucké Nové Mesto.“ 

[Späť na obsah] 
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