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Spišská Nová Ves 
 

1. TOP podujatia v Košickom kraji navštívilo bezmála stotisíc ľudí 
[12.11.2019; Obecné noviny; CESTOVNÝ RUCH, CYKLODOPRAVA; s. 18; KRT] 

 
 

Tohtoročný výber najlepších podujatí podporovaných Košickým samosprávnym krajom si vychutalo spolu 99 
300 návštevníkov. Priemerná návštevnosť jedného TOP podujatia medziročne stúpla takmer o polovicu. 

TOP podujatia programu Košického samosprávneho kraja (KSK) Terra Incognita tohto roku znova primalí 
cestovať na zaujímavé miesta v Košickom kraji desaťtisíce ľudí. Osem podporených podujatí od mája do októbra 
navštívilo dovedna 99 300 ľudí. Každé z nich sa vyznačovalo žánrovou i dramaturgickou originalitou a 
autentickosťou miesta, na ktorom sa konalo. 

V roku 2019 tvorilo bonboniéru najatraktívnejších podujatí v Košickom kraji spoznávanie vína od 
malohorešských producentov - Vôňa agátu, zážitkový deň pri Vinianskom jazere spojený s tradíciami svätojánskej 
noci - Jánske ohne nad Šíravou, Festival Živé sochy v Spišskej Novej Vsi či stretnutie motoristických veteránov 

Zemplín Veterán Rallye. V auguste to boli obľúbené Krásnohorské hradné hry, oslava furmanstva v 
Sobraneckých kúpeľoch - Furmanské preteky, cyklistické a bežecké preteky uprostred tokajských vinohradov - 
Tour de Tokaj a najväčší gurmánsky festival na východnom Slovensku Margecianske fajnoty. Osmička podujatí 
získala od kraja finančnú podporu spolu v sume 45 000 eur, ďalších približne 35 000 vo forme marketingu 
poskytovaného krajskou organizáciou cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT). 

Výraznú podporu od KSK získali aj Košické letecké dni, ktoré si začiatkom septembra vychutnalo ďalších 17 
500 návštevníkov. „Všetky tieto podujatia vytvorili zaujímavú a atraktívnu mozaiku, vďaka ktorej sme ešte viac 
rozhýbali domáci cestovný ruch obyvateľov nášho kraja. Zároveň viaceré z nich pritiahli aj návštevníkov z iných 
regiónov Slovenska a boli skvelou reklamou pre Košický kraj. Teší nás aj to, že takmer všetky TOP podujatia 
navštívilo tento rok viac ľudí ako vlani, čo svedčí o ich dobrej organizácii a obľúbenosti u návštevníkov. V podpore 
schopných organizátorov takýchto podujatí budeme pokračovať aj v roku 2020, samozrejme, opäť s vyššími 
nárokmi na dramaturgiu a kvalitu," povedal predseda KSK Rastislav Trnka. 

Kým v roku 2018 navštívilo jedno TOP podujatie v priemere 8825 návštevníkov, v tomto roku to bolo už 12 
412 ľudí. „Rastúca obľúbenosť TOP podujatí nám robí radosť a sme hrdí na všetkých organizátorov, ale aj ich 
partnerov, s ktorými dokážu úroveň týchto akcií posúvať z roka na rok vyššie. Práve neustály kvalitatívny posun, 
sledovanie prínosu pre domáci cestovný ruch a tlak na zvyšovanie profesionality pri organizovaní je, spolu s 
kreatívnym marketingom, naším hlavným vkladom. Je skvelé, že tieto podujatia sa rozrastajú a okrem samotného 
programu pripravujú pre návštevníkov napríklad výlety k atraktivitám v okolí a ďalšiu ponuku," doplnila výkonná 
riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková. 

Organizátori, ktorí sa chcú uchádzať o podporu svojho podujatia pre rok 2020, sa môžu prihlásiť do nedávno 
vyhlásenej výzvy na webe vyzva.terraincognita.sk. Prijímanie žiadostí sa uzatvára 30. novembra 2019. 

(Zdroj: KRT) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. KOŠICKÝ ŽUPAN PRIJAL ZÁSTUPCOV SENIOROV 
[12.11.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; Magdaléna Haburová] 

 
 

Výsledkom bolo aj podpísané memorandum. 
KOŠICE Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka pri príležitosti Dňa úcty k starším 

prijal reprezentantov Okresných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Zástupcovia krajskej 
niekoľkotisícovej komunity seniorov združených v tejto neziskovej organizácii počuli z úst R. Trnku ocenenie ich 
doterajšej aktívnej činnosti. 

„Na prejavenie úcty tým, ktorí nás vychovali, nestačí jeden deň, ani mesiac. Úcta by mala byť každodennou 
samozrejmosťou“, zdôraznil predseda KSK. Medzi prítomnými, ktorých spolu s predsedom Krajskej rady JDS 
Jánom Matuškom ocenili vyznamenaniami prvého a druhého stupňa JDS, boli i takí, ktorí dlhodobo veľmi aktívne 
pracujú pre seniorskú komunitu v jednotlivých základných a okresných organizáciách v Košickom kraji. 

Najvyšším stupňom JDS boli vyznamenaní Margita Gondolyová z Košíc, Ján Klobúšnik z Rožňavy, Anna 
Kovaľová z Michaloviec a Jolana Prochotská zo Spišskej Novej Vsi. Ale na stretnutí si vyznamenania II. stupňa 

JDS prevzalo ďalších deväť zaslúžilých a aktívnych členov JDS. 
Memorandum zbližuje obe strany 
Seniori na druhej strane vysoko ocenili mladého predsedu KSK, ktorý často chodí medzi seniorov po celom 

kraji. Výsledkom toho je aj nedávne podpísanie Memoranda o partnerstve a spolupráci medzi JDS a VÚC. 
Základy ďalšej hlbšej spolupráce sú ukotvené práve v memorande. Obe strany memoranda prejavujú vôľu 
pokračovať v dlhodobej spolupráci a rozvíjať aktivity napomáhajúce zvyšovaniu kvality a dôstojnosti 
každodenného života seniorov žijúcich na území KSK. Osobitne zameranú aj na oblasť zdravotnej starostlivost i v 



rozsahu, aká prináleží riešeniu zo zriaďovateľskej možností VÚC. Osobitne nie je zanedbateľné, že práve 
seniorské komunity sú nositeľmi tradícii starých otcov a mám, ktoré je potrebné zachovať aj pre ďalšie generácie. 
Ide najmä o folklórne aktivity a zachovanie tradičných zvyklostí a hodnôt. Magdaléna Haburová 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Najkrajšou obcou 2019 sa stali Smižany 
[12.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; tasr] 

 
 

Medzi mestami obsadila Spišská Nová Ves druhé miesto. 

SMIŽANY. Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj 
mesto, obec a primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami 
zabodovali Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom 

Radomír Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. Medzi obcami vyhral východ Internetové hlasovanie sa 
uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a v kategórii obcí 16 882 
hlasov. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi sa 

v rebríčku zaradili Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. Oficiálne odovzdávanie cien sa 
uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej Inchebe. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Ocenenia Dosky 2019 putujú aj na východ 
[12.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; tasr] 

 
 

NAJLEPŠIU INSCENÁCIU VYTVORILI V PREŠOVE 
Ocenili Petra Brajerčíka, Júliu Rázusovú, Tatianu Polákovú, Martina Husovského i Divadlo Kontra Spišská 

Nová Ves. 

BRATISLAVA. Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra 
Brajerčíka a Júlie Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii Júlie Rázusovej. 
Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu v budove Mestského divadla P. 
O. Hviezdoslava v Bratislave. Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety divadelných kritikov a 
teoretikov. 

Päť dosiek zo šiestich nominácií 
Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na motívy knihy Umberta Eca Pražský 

cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej 
a spoločenskej situácie. Reflektuje ich odraz v médiách a politike. Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich 
nominácií získali až päť Dosiek. Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie 
Moral Insanity. Rázusová je aj minuloročnou víťazkou tejto kategórie. Cenu za najlepší ženský herecký výkon 
získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. 
Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii 
Moral Insanity. Počas slávnostného ceremoniálu 24. ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za 
najlepšiu scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja 
Bagara v Nitre. Lošonský spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým 
sezóny získala Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného 
divadla. Cenu za najlepšiu hudbu sezóny si odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. 
Dosky získal 

aj Zi-Zhao Guo 
Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery 

Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si 
cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu 
inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská Bystrica. Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného 
divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k inscenácii Moral Insanity. 

Diváci hlasovali za Divadlo Kontra zo Spiša 
V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa 
udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo 
všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. (tasr) 

[Späť na obsah] 



 
 

5. Okradli Perinbabu.Ty hajzel, reagoval na komplica, nakoniec sa tiež priznal 
[12.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Krajský súd uzavrel prípad krádeže filmárskej techniky v penzióne na Čingove. 
KOŠICE. Krajský súd sa v pondelok zaoberal prípadom, ktorému sa v čase jeho vzniku venovali všetky 

slovenské a dokonca aj niektoré české médiá. Išlo o okradnutie štábu režiséra Juraja Jakubiska, ktorý v 
Slovenskom raji nakrúcal druhý diel Perinbaby. Z penziónu na Čingove vtedy zmizla filmárska technika za takmer 
19-tisíc eur. Okresný súd Spišská Nová Ves začiatkom augusta uznal za vinných troch páchateľov, z ktorých 

Tomáš Reis (30) dostal podmienečný trest odňatia slobody a Radoslav Koky (39) s Andrejom Tulianom (24) 
nepodmienečný. Prvý z obžalovaných bol s podmienkou spokojný, no zvyšku partie sa nepáčilo, že by mali ísť za 
mreže. Koky s Tulianom sa preto odvolali s tým, že sú nevinní. 

Odhalil ich GPS lokátor 
Trio mužov zo Smižian a Vtáčkoviec čelilo obvineniu, že sa vlani v jeden novembrový podvečer vlámali do 

penziónu Lesnica. Vyliezli na prvé poschodie, na balkóne vypáčili okno do izby a vzali rôzne veci, vrátane 
oblečenia i hotovosti. Polícia ich vypátrala a zadržala už o niekoľko dní. Pomohol jej GPS lokátor inštalovaný v 
jednom z notebookov. Väčšina lupu sa okradnutým majiteľom vrátila. Zlodeji boli obvinení z krádeže v 
spolupáchateľstve a porušovania domovej slobody. Koky ako 15-krát trestaný recidivista, ktorý bol navyše v 
podmienke, putoval do väzby, jeho komplici boli stíhaní na slobode. 

Obžalovaný: Ty si dobrý hajzel 
Koky na súde vyhlásil, že je nevinný a nič neukradol. V osudný deň vraj pomáhal švagrovi na dome, potom 

išiel domov sa najesť a pozeral televízor. Keď si išiel kúpiť cigarety, stretol Tomáša a ten mal vraj pri sebe 
notebook. Spolu šli do Ružomberka, notebook predali za asi 150 eur. Peniaze prehrali v herni. „Ja som sa pri 
krádeži nenachádzal. Nebol som na Čingove. Nevedel som, že tie veci pochádzajú z krádeže. Volal som 
známemu do Ružomberka, či nechce kúpiť notebook. Dohodli sme sa a išli za ním," tvrdil Koky. Nevinným sa cíti 
aj Tulian. Na súde vypovedať odmietol, no predtým na polícii aj on účasť na krádeži poprel. Bol vraj na úplne 
inom mieste. Jediný, kto priznal vinu, bol Reis. Podľa jeho výpovede mu v osudný deň zavolal Koky, že má 
nejakú „fušku“. Stretli sa na benzínke v Smižanoch, zastavili sa pre Tuliana a autom sa odviezli pred penzión. On 
ostal v aute, tí dvaja odišli a o chvíľu sa vrátili s plnými ruksakmi. Ako sa dalo čakať, komplicom sa jeho priznanie 
nepáčilo. „Ty si dobrý hajzel,” reagoval emotívne Koky a strhol si z ramena väzenskú pásku. 

Dvaja dostali basu 
Po vypočutí viacerých svedkov, najmä z radov poškodených, senát okresného súdu Radoslava Rusnáka 

dokazovanie uzavrel a po záverečných návrhoch vyniesol rozsudok. Za vinných uznal všetkých troch 
obžalovaných. Koky dostal tri roky v ústave so stredným stupňom stráženia, Tulian 18 mesiacov v najmiernejšom 
ústave a Reis rok väzenia s podmienečným odkladom na 18 mesiacov. Majiteľ penziónu bol s nárokom na 
náhradu škody, ktorá mu vznikla predčasným odchodom klientov (zhruba 7-tisíc eur) a tiež poškodením dobrého 
mena (15- až 20-tisíc eur) odkázaný na civilný proces. Na ten bola odkázaná so svojím nárokom (zhruba 1 500 
eur) aj filmová spoločnosť. 

Priznanie nezabralo 
Na krajskom súde nastala kuriózna situácia. Po krátkom zreferovaní dokazovania predsedom senátu dostali 

možnosť predniesť záverečný návrh aj obaja obžalovaní. Koky ako prvý uviedol, že je nevinný a trvá na svojom 
odvolaní. Potom vstal Tulian a povedal, že sa k skutku priznáva, ľutuje ho a s ohľadom na svoju rodinu s malým 
dieťaťom prosí o podmienečný trest. Keď to počul Koky, vstal a priznal sa tiež. „Ľutujem, čo som urobil. Nevedel 
som vtedy, komu tie veci patria. Prosím si miernejší trest," povedal. Na senát Karola Kučeru dve priznania a slová 
ľútosti na poslednú chvíľu nezabrali. Odvolania zamietol a rozsudok okresného súdu potvrdil. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pre alkohol prišiel o prácu učiteľa 
[12.11.2019; Pravda; Slovensko; s. 4; Robo Hakl] 

 
 

Robo Hakl 
Rudňany, Košice 
Prišiel o funkciu riaditeľa a za školskú katedru sa Peter Fischer nepostaví dva roky. Bývalého riaditeľa ešte 

vlani prichytili policajti za volantom a namerali mu v dychu dve promile, obvinený bol z trestného činu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky. Od sudkyne si dvakrát vypočul trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových 
vozidiel po dobu 24 mesiacov, prokurátor sa v oboch prípadoch odvolal. Pred pár dňami krajský súd v Košiciach 
rozhodol, že k dvojročnému zákazu ešte previnilec musí zaplatiť 1 000 eur, inak poputuje na štyri mesiace za 
mreže. Rozsudok sä stal okamžite právoplatný. 



„Ide o úmyselný trestný čin, a tak stráca možnosť pôsobiť ako učiteľ až do uplynutia trestu," konštatoval 
advokát Roman Frnčo. 

„Čakáme na doručenie rozsudku a s daným učiteľom rozviažeme pracovný pomer," reagoval starosta 
Rudnian Rastislav Neuvirth, ktorého teraz čaká povinnosť vyhlásiť konkurz na funkciu riaditeľa školy. „V najbližšej 
dobe sa rozhodneme o vyhlásení výberového konania. Máme na to lehotu pol roka, takže chceme dôkladne 
pripraviť podmienky pre uchádzačov," dodal Neuvirth. Starosta do poslednej chvíle nechával Fischera na poste 
riaditeľa, aj keď bol stínaný. „Počkáme na právoplatný rozsudok a potom rozhodneme. Ak bude právoplatne 
odsúdený, budeme postupovať v zmysle zákona," trval v minulosti na svojom starosta. Zdôvodňoval to aj tým, že 
komunikoval po incidente aj s radou školy. „Bolo zasadnutie, kedy sme to riešili. Z rady školy bolo podporné 
stanovisku smerom k dôvere a súhlasné stanovisko s doterajším postupom zriaďovateľa," dodal Neuvirth. 

S tým nesúhlasil personál školy, ktorý to dal najavo na pojednávaní Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi. Aj 

podľa ministerstva školstva mal zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť riaditeľovi výkon 
pedagogickej činnosti, ak proti nemu bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu. 

Až 11. októbra, teda viac ako po roku, odkedy sa riaditeľ školy previnil proti zákonu, došlo na škole k zmene a 
viesť ju začal zástupca. Fischerovi bol priznaný až do rozhodnutia súdu plat vo výške 50 percent. Starosta tak 
musel konať po tom, čo od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch. Podľa nej je učiteľ povinný oznámiť zamestnávateľovi vznesenie obvinenia voči 
jeho osobe vo veci spáchania trestného činu a zároveň je povinný oznámiť aj podanie obžaloby na jeho osobu vo 
veci spáchania trestného činu. V druhom prípade má zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu 
pozastaviť výkon pracovnej činnosti takému zamestnancovi. 

Riaditeľa zastavila na jednej z ulíc v Spišskej Novej Vsi policajná hliadka vlani v septembri. Šoféroval auto po 

tom, čo si dal podlá slov, ktoré uviedol v zápisnici, tri vodky. Namerali mu dve promile alkoholu. V superrýchlom 
konaní mu sudkyňa uložila trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 
Riaditeľ svoje konanie oľutoval a uviedol vtedy, že si je vedomý toho, že príde o prácu, pretože stratil 
bezúhonnosť. K vine sa priznal a uznal ju a neodvolal sa. 

V prípade druhého rozsudku sudkyňa potvrdila trest 24 mesiacov zákazu šoférovať všetky motorové vozidlá, 
jeho advokát sa vyjadril, že nemajú dôvod sa odvolávať, no urobil tak prokurátor. Až na košickom krajskom súde 
sa celá záležitosť uzavrela sprísnením trestu. 

Ide o úmyselný trestný čin, atak stráca možnosť pôsobiť ako učiteľ až do uplynutia trestu. 
Roman Frnčo advokát 

[Späť na obsah] 

 
 

7. HUMENNÉ UŽ BEZ KOŠUDU 
[12.11.2019; Noviny Východu; šport; s. 32; Jakub Bobovič] 

 
 

HUMENNÉ Vedenie futbalového klubu FK Humenné sa po prehre A – mužstva v Lipanoch rozhodlo ukončiť 
spoluprácu s trénerom Petrom Košudom. 

Dôvodom nepriaznivé výsledky a neuspokojivý herný prejav 
Košuda, ktorý v uplynulej sezóne úspešne viedol Vranov nad Topľou, prišiel do Humenného počas letnej 

prestávky. Na trénerskej stoličke nahradil doterajšieho trénera Jozefa Škrlíka, ktorý poškuľoval po angažmáne v 
zahraničí. 

V Humennom vydržal 15 stretnutí v rámci ktorých mužstvo zaznamenalo 10 výhier, 2 remízy a 3 prehry. 
Informáciu o konci Petra Košudu v Humennom nám potvrdil aj manažér klubu Vladimír Vasilenko. 
„Po nevydarenom zápase v Lipanoch sa vedenie klubu po dôkladnej analýze rozhodlo pre zmenu na 

trenerskom poste. Dôvodom boli nepriaznivé výsledky a herný prejav z posledných zápasov. Petrovi Košudovi by 
som sa zároveň chcel poďakovať za jeho odvedené služby a ľudský prístup.“ 

Mužstvo povedie asistent Tomčák 
Aktuálne, jedno kolo pred koncom jesennej časti 3. ligy – Východ, sa Humenné so ziskom 35 bodov nachádza 

na štvrtej pozícii v tabuľke. 
Na vedúce Lipany stráca päť bodov. Čo sa týka štatistických ukazovateľov, ofenzíva Humenného je aktuálne 

s 37 strelenými gólmi tretia najlepšia, zatiaľ čo defenzíva je s 13 inkasovanými gólmi druhá najlepšia. V stretnutí 
proti Lipanom, ktoré Humenné prehralo 3:0, to bola jeho vôbec najvyššia prehra v aktuálnej sezóne. Čo sa týka 
prípadných postihov pre hráčsku kabínu, tie by po nevydarenom stretnutí nastať nemali. 

„O finančných postihoch pre hráčov za zbabrané stretnutie v Lipanoch nemám žiadne informácie.“ 
Mužstvo v sobotňajšom víťaznom stretnutí proti Spišskej Novej Vsi viedol doterajší asistent Štefan Tomčák. 

Práve on by s ním mal ukončiť jesennú časť súťaže v rámci ktorej čaká na Humenčanov už iba stretnutie proti 
popradskému béčku. „Mužstvo v tréningovom procese a v stretnutí proti Popradu povedie doterajší asistent 
Štefan Tomčák. Tak ako do všetkých ostatných stretnutí, aj do tohto vstúpime s cieľom vyhrať,“ prezradil ďalej 
manažér klubu. 

Návrat Škrlíka? 
Vedenie humenského futbalového klubu aj v týchto dňoch pracuje na obsadení trénerského postu. 
Zaujímavý variant sa črtá v podobe skúseného Jozefa Škrlíka, ktorý Humenné viedol v jarnej časti uplynulej 

sezóny. Futbalový svetobežník, ktorý v minulosti okrem viacerých slovenských klubov, trénoval aj v Lotyšsku či 



Kazachstane, je po minulej sezóne bez angažmánu. „Nerád by som sa k tejto veci ďalej vyjadroval. Rozchod s 
trénerom Košudom je čerstvý, o obsadení trénerského postu budeme včas informovať,“ dodal na záver 
Vasilenko. Jakub Bobovič 

Foto: 
Peter Košuda. Foto: Miroslav Porochnavý 
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8. HUMENNÉ PO ZMENE TRÉNERA ZABRALO NAPLNO 
[12.11.2019; Noviny Východu; šport; s. 30; Jozef Petruška] 

 
 

Pred posledným jesenným stretnutím v rámci ktorého Humenné doma privíta rezervu Popradu, má mužstvo 
na vedúce Lipany päťbodové manko. 

HUMENNÉ Keď v ostatnom domácom súboji III. ligy Východ futbalisti Spišskej Novej Vsi zdolali Veľké 

Revištia, zdalo sa, že sa im blýska na lepšie časy. V nasledujúcom domácom súboji proti Humennému bola na 
strane Spišiakov veľká snaha pridať ďalší plný bodový zásah, no hostia naplno využili svoju futbalovú rutinu. 

Po polčase bolo rozhodnuté 
Od prvej minúty súboja Spišská Nová Ves – Humenné bolo vidieť snahu domácich mladíkov zopakovať 

výsledok z domáceho „majstráku“ s Revištiami. V humenskom kádri je viacero starších skúsených hráčov, a to 
rozhodlo. Už po štvrťhodine hry Peter Šuľák pohotovo otvoril gólový účet hostí a o osem minút Skvašík zvýšil na 
rozdiel dvoch gólov. V závere prvého polčasu efektivitu hostí zavŕšil Serečin. Obrazne povedané, Humenčania 
boli trikrát pri domácej bráne a viedli po polčase 3:0. 

„Po nevydarenom zápase v Lipanoch bol náš cieľ na Spiši jasný. Vedeli sme, že domáci majú málo bodov a 
budú chcieť uspieť. Ak sme chceli pomýšľať na kontakt s čelom tabuľky, nemohli sme zaváhať. Snahou bolo 
streliť čo najskôr gól. To vyšlo stopercentne a po druhom už bola spokojnosť. Prakticky sme v prvom polčase 
rozhodli o osude stretnutia a zo Spiša odchádzame maximálne spokojní,“ skonštatoval po vydarenom zápase 
kapitán Humenného Cyril Vasiľ. 

Potrebné sú domáce body 
Počas celej jesene sa domáce zápasy Spišiakov navzájom podobajú. Mladým hráčom nemožno vytknúť 

bojovnosť, nasadenie a snahu. Aj proti Humennému chýbal v rozhodujúcich fázach futbalový kumšt a rozvaha. 
Kým Spišiaci sa na jeden jediný gól poriadne nadreli, hostia boli vo finálnej fáze maximálne efektívni a vyhrali 

4:1. 
„Len veľmi ťažko sa hľadajú slová po takomto zápase. Bolo vidieť, že Humenné má skúsené mužstvo. Snažili 

sme na nich vyletieť a streliť góly, čo však vôbec nevyšlo. Za môj jediný presný zásah môžem byť rád, ale skôr by 
som to vymenil za tri body. Nie sme v ľahkej situácii a body do tabuľky veľmi potrebujeme. O týždeň skladáme 
doma reparát, snáď to vyjde oveľa lepšie,“ povedal strelec jediného domáceho gólu Adrián Majko. 

V sobotu hrá Spišská Nová Ves opäť doma, keď v rozlúčke s futbalovým rokom privíta v spišskom derby 

Krompachy. Humenné sa taktiež predstaví v domácom prostredí, vyzve rezervu Popradu. Jozef Petruška 
Foto: 
Humenné sa teší z výhry. (JB) 
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9. CIEĽOM TU KOŠICE JE ÚČASŤ VO FINAL FOUR 
[12.11.2019; Noviny Východu; šport; s. 32; Patrik Fotta] 

 
 

Košickí basketbalisti aktuálne pôsobia v 1. lige. 
KOŠICE Basketbalistom KB Slávia TU Košice patrí po piatich zápasoch I. ligy skupiny Východ druhá priečka 

za vedúcim béčkom Žiliny. Práve v poslednom kole sa odohral súboj o prvé miesto, ktoré si po domácom triumfe 
88:72 vybojovali žilinskí basketbalisti. Košičania však od úvodu sezóny predvádzajú skvelé výkony a postup do 
nadstavbovej časti by im nemal rovnako ako vlani ujsť. 

Zverenci trénera Gacíka by ale radi pridali aj niečo navyše a tým by bola účasť vo Final Four, ktorá im v 
minulej sezóne len tesne ušla. 

V kádri aj dvaja extraligisti 
Košickí basketbalisti aj napriek vynúteným zmenám v kádri bojujú v aktuálnej sezóne o najvyššie priečky. 
„Pred sezónou sme sa trochu oslabili odchodmi skúsenejších hráčov, ktorí išli za pracovnými a študijnými 

povinnosťami. Káder sme ale vhodne doplnili našimi minuloročnými striebornými juniormi, ktorí udávajú tempo 
hry. Aj vďaka nim sa naša hra zrýchlila a zjednodušila. Výsledky, ktoré dosahujeme, sú zatiaľ nad naše 
očakávania,“ povedal tréner KB Juraj Gacík. V košickom mužstve sú aj dvaja hráči, ktorí v aktuálnej sezóne 
pôsobia okrem I. ligy aj v najvyššej súťaži. 



„Adam Monček hráva za Svit a Filip Tchúr nastupuje v drese Spišskej Novej Vsi. Obaja patria medzi naše 

najväčšie opory. Celkovo máme mladý tím, vekový priemer je okolo 21 rokov. Zo skúsenejších hráčov, ktorí hrali 
v tíme minulú sezónu ostal iba Járay. 

Družstvo je teda perspektívne a momentálne sa viac ako na dlhodobé ciele sústredíme na to, čo nás čaká 
najbližšie. Klub je aj po finančnej stránke stabilizovaný a na I. ligu máme ideálne podmienky,“ uviedol Gacík. 

Angels arénu vymenili za halu na Ulici B. Němcovej 
Nielen košickému áčku sa v prebiehajúcej sezóne darí. Úspešní sú aj kadeti, ktorí v šiestich zápasoch ešte 

nenašli premožiteľa. 
„Najlepší kadeti občas hrávajú aj za mužov v I. lige. Vo svojej vekovej kategórii to majú dobre rozohrané a ich 

cieľom bude zabojovať v závere sezóny o medailu. Čo sa týka mužov, cieľom je postúpiť do nadstavbovej časti 
medzi najlepších sedem mužstiev a potom sa pobiť o účasť vo Final Four. Vieme však, že to nebude vôbec 
jednoduché.“ 

Vlani bola domovským stánkom košických basketbalistov Angels aréna, aktuálne svoje domáce zápasy hrajú 
v hale na Ulici Boženy Němcovej. „Súvisí to aj s neistotou, ktorá bola donedávna s Angels arénou, no 
predovšetkým máme v názve Slávia Technická univerzita a v hale na Ulici Boženy Němcovej trénujeme už od 
začiatku. Bolo teda logickým krokom, že sme sa rozhodli pre zmenu z hľadiska domácich zápasov,“ povedal 
Gacík. Patrik Fotta 

Foto: 
Košičania pred sezónou zmenili aj dejisko domácich stretnutí. Foto: FB KB Košice – Ilustračné 
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10. Naj mestom je Trnava, naj obcou sú Smižany! 
[12.11.2019; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; šiš;kz;kil;mim] 

 
 

Celoslovenská anketa spoznala svojich tohtoročných víťazov: 
Autor: šiš, kz, kil, mim I Foto: istock, kz, šiš, anc, archív obce smižany, arb 
TRNAVA/SMIŽANY - Víťazi sú opäť známi! Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil 

tohtoročné výsledky súťaže o naj mesto, obec, starostu a primátora Slovenska. Internetové hlasovanie sa 
uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra. Víťazom v kategórii miest sa so ziskom 22 381 hlasov stala Trnava. 
V kategórii obcí zase s 16 882 hlasmi triumfovali Smižany (okr. Spišská Nová Ves), pre ktoré nejde o prvé 

víťazstvo. Rovnako bol zvolený aj naj starosta a primátorka. Čo hovoria ocenení na úspech a na ktoré veci sú 
právom hrdí? 

Veľký úspech Malého Ríma 
Víťazom súťaže spomedzi miest sa stala Trnava. „Do zlepšovania nášho mesta, jeho skrášľovania 

a skvalitňovania podmienok na život v ňom, investujeme veľa energie i finančných prostriedkov a je skvelé vidieť, 
že ľudia tieto zmeny vnímajú a reagujú na ne pozitívne. Čaká nás ešte veľa práce, ale každé povzbudenie či 
ocenenie funguje ako silný hnací motor, preto ďalej pracujeme na tom, aby sa v Trnave žilo čo najlepšie a aby sa 
v nej dobre cítili jej obyvatelia aj návštevníci,“ prezradil primátor Peter Bročka. 

OBYVATELIA: Z ÚSPECHU SA TEŠÍME 
Miroslav Blažek (41), čašník 
- Som pyšný na to, že môžem bývať v meste, ktoré je pre mňa určite top. Malý Rím je podľa mňa mesto, kde 

sa všetci musia cítiť dobre a hlavne každý si tu vie nájsť to, čo ho baví, čo má rád. Historické mesto nadchne 
každého, kto sem príde. 

Peter Kovačovic (32), majster a manželka Veronika (26), na materskej so synčekom Samkom (3) 
- Trnava je pre nás mestom duchovna. Všetko to tu dýcha históriou, kostolmi a Katedrála sv. Jána Krstiteľa je 

neuveriteľná. Kto ju nevidel, nech sa príde pozrieť. Je to super, že Trnava vyhrala túto súťaž, lebo sa má naozaj 
čím pochváliť. 

Primátor Peter Bročka 
Naj mesto 2019 
1. Trnava 
2. Spišská Nová Ves 
3. Púchov 
4. Hlohovec 
5. Zvolen 
6. Rožňava 
7. Prievidza 
8. Bojnice 
9. Liptovský Mikuláš 
10. Bardejov 
Naj obec 2019 
1. Smižany 
2. Nižná Olšava 
3. Ortuťová 



4. Spišské Tomášovce 
5. Nižná 
6. Dolné Orešany 
7. Sedliacka Dubová 
8. Vydrná 
9. Dolná Krupá 
10. Hliník nad Hronom 
(zdroj: slovakregion.sk) 
Smižany Naše 3 skvosty 
1. Námestie Matúša Pajdušáka 
Úspech si zopakovali 
Najväčšou obcou sú už dávno, no najkrajšou na Slovensku „len“ druhýkrát. Pred tromi rokmi a teraz. Reč je 

o Smižanoch. Všetci sa tešia, že sa tu žije dobre, príjemne, a to majú dokopy už vyše 9 000 obyvateľov. 
Starostka Miroslava Szitová Novému Času potvrdila, že sa z víťazstva tešia. „Určite hlasovali aj ľudia, ktorí už 
v Smižanoch boli, lebo nás je dokopy menej. Je to pocta a vďaka. Uspeli sme opakovane, takže hoci som novou 
starostkou, v zastupiteľstve som pôsobila až štyri volebné obdobia. Vysvetľujeme si to tým, že Smižany sa aj iným 
páčia,“ vraví. Ako najkrajšie miesta v obci spomenula Námestie Matúša Pajdušáka, Základnú umeleckú školu 
s až 4 odbormi pre vyše 600 žiakov, kaštieľ, folklór, ale aj neďalekú vstupnú bránu do Slovenského raja. 

OBYVATELIA: MÁME TU VŠETKO 
Ľudovít Ondra (60), strojmajster, Smižany 
-Naša obec je pekná, všetci sa snažia, aby sa zveľaďovala. Aj preto sa mi páči. 
Anastázia Adamcová (47), adminstratívna pracovníčka 
- Pre ľudí sú tu dostupné služby, opravené verejné priestranstvá, cesty i chodníky, stúpa návštevnosť. Proste 

radosť tu žiť. 
Katarína Marciová (78), dôchodkyňa 
- Máme tu všetko, čo potrebujeme. Dobrú starostku, dobrých ľudí, vitálny klub dôchodcov a veľa dobrých 

nápadov. 
Naj primátorku triumf prekvapil 
Lenka Balkovičová sa v ankete stala tohtoročnou víťazkou o najlepšieho primátora. „Ja sa priznám, že pre 

mňa je to prekvapenie. A to dosť veľké. Na jednej strane prekvapenie a na druhej strane to veľa pre mňa 
znamená z hľadiska mesta Zvolen, že sa pozitívne zviditeľňuje a som všetkým za to vďačná. Je to pocta nielen 
mne, ale celému môjmu tímu, kolegom a všetkým, čo robia niečo pre mesto Zvolen. Vnímam to teda skôr ako 
ocenenie pre mesto,“ vysvetlila s tým, že sa snažia využiť každú príležitosť, aby pre mesto niečo spravili. 

Naj starosta čístí plesá 
Radomír Brtáň (41) sa o svojom víťazstve dozvedel správou cez sociálne siete od známeho. „Veľmi ma to 

prekvapilo, pretože som ani nevedel, že takáto súťaž práve prebieha. Je to však veľmi príjemné prekvapenie,“ 
vraví spokojne starosta obce Košeca (okr. Ilava). Ten je vyše 20 rokov aj zanieteným potápačom. To, čo vidí pod 
vodou, mu často vyrazí dych. Aj preto sa rozhodol, že za čistejšiu prírodu bude bojovať nielen na súši, ale aj 
v neopréne na dne slovenských jazier a plies. To, čo ľudia odhodia, ho často ohúri. „Kolegovi sa na Velickom 
plese podarilo nájsť zabudnutú lopatu zo stavebných prác. Bola pekne zhrdzavená,“ prezradil a dodal, že minulý 
rok sa v Štrbskom plese našiel pozostatok z natáčania filmu Náčelník Veľký had s Gojkom Mitičom v hlavnej 
úlohe z roku 1967 – tomahawk. 

Foto: 
ZVOLEN: Lenka Balkovičová (57) 
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11. Dosky si pobrala Moral Insanity 
[12.11.2019; Sme; Kultúra; s. 12; tasr] 

 
 

Režisérka Júlia Rázusová získala ocenenie aj vlani 
Asociácia súčasného divadla vyhlásila víťazov ankety Dosky. 
BRATISLAVA. Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra 

Brajerčíka a Júlie Rázusovej Moral Insanity. Víťazov 24. ročníka divadelných ocenení sezóny – Dosky, ankety 
divadelných kritikov a teoretikov, vyhlásili v nedeľu. Monodráma Moral Insanity v réžii Júlie Rázusovej a produkcii 
Prešovského národného divadla vznikla na motívy knihy Umberta Eca Pražský cintorín. Skúma konšpiračné 
teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej a spoločenskej situácie. 
Reflektuje ich odraz v médiách a politike. Inscenácia a jej tvorcovia získali zo šiestich nominácií až päť Dosiek. Za 
najlepšiu réžiu sezóny si ocenenie prevzala Júlia Rázusová. Rázusová je aj minuloročnou víťazkou tejto 
kategórie, vlani cenu získala za réžiu inscenácie Znovuzjednotenie Kóreí. Za herecký výkon v inscenácii Moral 
Insanity si Peter Brajerčík odniesol ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny. 

Najlepšia scénografia 
Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry 

Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. Za najlepšiu scénografiu sezóny bol ocenený Michal Lošonský, a to za 



scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Lošonský spolupracuje s viacerými 
poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým sezóny získala Katarína Holková za kostýmy v 
inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného divadla. Cenu za najlepšiu hudbu si odniesol Martin 
Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity, ktorá bola natočená v rámci synth jamu inšpirovaného 
konšpiračnými teóriami. Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v 
inscenácii opery Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. Za mimoriadny počin v oblasti 
tanečného divadla si cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová a Lívia Méndez Marín 
Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská Bystrica. Cena za mimoriadny 
počin v oblasti činoherného divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k inscenácii Moral Insanity. 

Diváci za divadlo Kontra 
V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa 
udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo 
všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Okradli štáb Perinbaby, priznanie na poslednú chvíľu im nevyšlo 
[12.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22257091/okradli-stab-perinbaby-priznanie-na-poslednu-chvilu-im-
nevyslo.html 

 
 

Krajský súd uzavrel prípad krádeže filmárskej techniky v penzióne na Čingove. 
KOŠICE. Krajský súd sa v pondelok zaoberal prípadom, ktorému sa v čase jeho vzniku venovali všetky 

slovenské a dokonca aj niektoré české médiá. 
Išlo o okradnutie štábu režiséra Juraja Jakubiska, ktorý v Slovenskom raji nakrúcal druhý diel Perinbaby. 
Z penziónu na Čingove vtedy zmizla filmárska technika za takmer 19-tisíc eur. 
Okresný súd Spišská Nová Ves začiatkom augusta uznal za vinných troch páchateľov, z ktorých Tomáš Reis 

(30) dostal podmienečný trest odňatia slobody a Radoslav Koky (39) s Andrejom Tulianom (24) nepodmienečný. 
Prvý z obžalovaných bol s podmienkou spokojný, no zvyšku partie sa nepáčilo, že by mali ísť za mreže. Koky 

s Tulianom sa preto odvolali s tým, že sú nevinní. 
Odhalil ich GPS lokátor 
Trio mužov zo Smižian a Vtáčkoviec čelilo obvineniu, že sa vlani v jeden novembrový podvečer vlámali do 

penziónu Lesnica. 
Súvisiaci článokPolícia zadržala ľudí, ktorí okradli Jakubiskov štáb pri nakrúcaní Perinbaby Čítajte 
Vyliezli na prvé poschodie, na balkóne vypáčili okno do izby a vzali rôzne veci, vrátane oblečenia i hotovosti. 
Polícia ich vypátrala a zadržala už o niekoľko dní. Pomohol jej GPS lokátor inštalovaný v jednom z 

notebookov. 
Väčšina lupu sa okradnutým majiteľom vrátila. 
Zlodeji boli obvinení z krádeže v spolupáchateľstve a porušovania domovej slobody. 
Koky ako 15-krát trestaný recidivista, ktorý bol navyše v podmienke, putoval do väzby, jeho komplici boli 

stíhaní na slobode. 
Kauza Perinbaba 
(3 fotografie) 
Obžalovaný: Ty si dobrý hajzel 
Koky na súde vyhlásil, že je nevinný a nič neukradol. V osudný deň vraj pomáhal švagrovi na dome, potom 

išiel domov sa najesť a pozeral televízor. 
Keď si išiel kúpiť cigarety, stretol Tomáša a ten mal vraj pri sebe notebook. Spolu šli do Ružomberka, 

notebook predali za asi 150 eur. Peniaze prehrali v herni. 
Súvisiaci článokTraja obvinení z krádeže pri natáčaní Perinbaby 2 sa postavili pred súd Čítajte 
„Ja som sa pri krádeži nenachádzal. Nebol som na Čingove. Nevedel som, že tie veci pochádzajú z krádeže. 

Volal som známemu do Ružomberka, či nechce kúpiť notebook. Dohodli sme sa a išli za ním," tvrdil Koky. 
Nevinným sa cíti aj Tulian. Na súde vypovedať odmietol, no predtým na polícii aj on účasť na krádeži poprel. 

Bol vraj na úplne inom mieste. 
Jediný, kto priznal vinu, bol Reis. Podľa jeho výpovede mu v osudný deň zavolal Koky, že má nejakú „fušku". 

Stretli sa na benzínke v Smižanoch, zastavili sa pre Tuliana a autom sa odviezli pred penzión. On ostal v aute, tí 
dvaja odišli a o chvíľu sa vrátili s plnými ruksakmi. 

Ako sa dalo čakať, komplicom sa jeho priznanie nepáčilo. 
„Ty si dobrý hajzel," reagoval emotívne Koky a strhol si z ramena väzenskú pásku. 
Pojednávanie v kauze okradnutia filmárov 
(4 fotografie) 
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Dvaja dostali basu 
Po vypočutí viacerých svedkov, najmä z radov poškodených, senát okresného súdu Radoslava Rusnáka 

dokazovanie uzavrel a po záverečných návrhoch vyniesol rozsudok. 
((piano)) 
Za vinných uznal všetkých troch obžalovaných. 
Koky dostal tri roky v ústave so stredným stupňom stráženia, Tulian 18 mesiacov v najmiernejšom ústave a 

Reis rok väzenia s podmienečným odkladom na 18 mesiacov. 
Majiteľ penziónu bol s nárokom na náhradu škody, ktorá mu vznikla predčasným odchodom klientov (zhruba 

7-tisíc eur) a tiež poškodením dobrého mena (15- až 20-tisíc eur) odkázaný na civilný proces. 
Na ten bola odkázaná so svojím nárokom (zhruba 1 500 eur) aj filmová spoločnosť. 
Priznanie nezabralo 
Na krajskom súde nastala kuriózna situácia. 
Po krátkom zreferovaní dokazovania predsedom senátu dostali možnosť predniesť záverečný návrh aj obaja 

obžalovaní. 
Koky ako prvý uviedol, že je nevinný a trvá na svojom odvolaní. 
Potom vstal Tulian a povedal, že sa k skutku priznáva, ľutuje ho a s ohľadom na svoju rodinu s malým 

dieťaťom prosí o podmienečný trest. 
Keď to počul Koky, vstal a priznal sa tiež. 
„Ľutujem, čo som urobil. Nevedel som vtedy, komu tie veci patria. Prosím si miernejší trest," povedal. 
Na senát Karola Kučeru dve priznania a slová ľútosti na poslednú chvíľu nezabrali. 
Odvolania zamietol a rozsudok okresného súdu potvrdil. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Medzi orientačnými bežcami dosiahli celkové prvenstvá Mušinský 

a Slámová 
[12.11.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22256840/medzi-orientacnymi-bezcami-dosiahli-celkove-prvenstva-
musinsky-a-slamova.html 

 
 

Konalo sa sedem podujatí. 
KOŠICE. V celoročnej súťaži pretekov Oblastného rebríčka Východ v orientačnom behu v roku 2019 

zorganizovali najagilnejšie kluby vo východoslovenskom regióne (Akademik Technická univerzita Košice, KOB 
Kysak a Čingov Spišská Nová Ves) celkove sedem podujatí. 

V Prešovskom kraji kluby nie sú 
Konali sa v zmapovaných lokalitách Košického kraja, z toho dve v lesoch pri košických sídliskách Ťahanovce i 

Furča, dve v lese pri Lemešanoch, po jednom v intraviláne okolia jazera na košickom sídlisku Nad jazerom, pri 
kysackej horárni, ale i na horskej planine Pelc v Slovenskom raji. 

Keďže v Prešovskom kraji nie sú v súčasnosti žiadne kluby, zopár pretekárov z tohto kraja štartuje za Klub OB 
ATU Košice. 

Triumf syna dlhoročného reprezentanta 
Do celkového poradia uvedenej súťaže boli započítané výsledky zo štyroch pretekov s najväčším bodovým 

ziskom. 
V hlavnej kategórii mužov od 19 rokov v konkurencii 29 súťažiacich celkove zvíťazil s 50 bodmi 26-ročný 

Tomáš Mušinský (ATU Košice), ktorý je synom dlhoročného úspešného československého reprezentanta Jozefa 
Polláka. 

Druhý v krajskom rebríčku skončil jeho oddielový kolega Adam Tysz, ktorý získal o tri body menej. 
Tretie miesto obsadil Libor Semančík (KOB Kysak) s 39 bodmi. 
Ženskú listinu ovplyvnili materské povinnosti 
V ženskej kategórii od 19 rokov prekvapujúco celkové prvenstvo dosiahla 47-ročná veteránka Jana Slámová 

(bývajúca v Kysaku), keď za sebou nechala oveľa mladšie súperky. 
Na výnimočnosti tejto úspešnej veteránky s dvomi ôsmimi priečkami zo svetového šampionátu veteránov v 

Lotyšsku nič nemení fakt, že takmer celú uplynulú sezónu vynechali dve úspešné košické reprezentantky 
Katarína Lamiová a Jana Macinská kvôli materským povinnostiam. 

Druhá v krajskom rebríčku skončila Natália Tyszová, ktorá sa špecializuje najmä na orientačnú cyklistiku a 
tretie miesto obsadila Katarína Papugová (všetky ATU Košice). 

V otvorenej kategórii „K“ bez rozdielu veku i pohlavia zvíťazil Pavol Almáši (Metropol Košice) pred duom z 
KOB Kysak - 2. Ľudovít Pavela, 3. Martin Vaľa. 

Vo veteránskych kategóriách si prvenstvá v jednotlivých kategóriách vybojovali: M35-: Igor Porubčan (KOB 
Kysak), W35-: Martina Breinerová , M45-: Jozef Pollák, W45-: Eva Mušinská (všetci ATU Košice), M55-: Jaroslav 
Kollár (KOB Kysak), W55-: Judita Sádecká (ATU Košice), M65-: Anton Onder (Metropol Košice). 
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V žiackych kategóriách a dorasteneckej do 18 rokov zvíťazili: M-10: Gregor Halás (ATU Košice), W-10: 
Paulína Šoltésová (Čingov Spišská Nová Ves), M-12: Tomáš Legáth, W-12: Barbora Franková (obaja KOB 
Kysak), M-14: Jakub Karol Janšo (ATU Košice), W-14: Júlia Pavelová (KOB Kysak), M-18: Martin Roháč, W-18: 
Petronela Filipová (obaja ATU Košice). 

Potešil zvýšený záujem nových adeptov 
Hlavný koordinátor súťaže Ing. Peter Sláma na margo uplynulého ročníka Oblastného rebríčka Východ v 

orientačnom behu za rok 2019 povedal: 
„Sedem kôl Oblastného rebríčka dôkladne preverilo všetkých súťažiacich po fyzickej aj orientačnej stránke. 

Preteky boli organizované v rôznych typoch terénov a splnili svoj účel – pripraviť účastníkov na celoslovenské 
rebríčkové a majstrovské súťaže. Potešil aj nárast počtu pretekárov v detských a začiatočníckych kategóriách.“ 

Jana Slámová bola najlepšia medzi ženami. (zdroj: archív J. Slámovej) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. SLÁVIA ZDOLALA HANDLOVÚ I KOMÁRNO 
[11.11.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 36; HA] 

 
 

V najvyššej basketbalovej súťaži mužov dvoma kolami v uplynulom týždni uzatvorili prvú štvrtinu jej dlhodobej, 
základnej časti. Stredajšie 8. kolo neprialo domácim tímom. S výnimkou bratislavského Interu, ktorý v 
predohrávke pred mesiacom porazil Spišskú Novú Ves (95:67), ťahali za kratší koniec doma Lučenec so Svitom, 

Komárno s Levicami a Handlová so žilinskou Sláviou. Hosťujúce tímy boli úspešnejšie aj v 9. kole v sobotu. Doma 
nezaváhala Iba žilinská Slávia, ktorá triumfovala nad Komárnom. Levice prehrali s Lučencom, Spišská Nová Ves 

s Handlovou a Svit s Prievidzou. Po prvej štvrtine základnej časti súťaže je na čele tabuľky podľa očakávania 
Inter Bratislava, na druhom mieste je Slávia Žilina. 

* MBK Baník Handlová-BK Slávia Žilina 83:88 (14:23, 38:44, 61:69) 
Za Handlovú najviac bodov: 
Mitrovič 25 (4 trojky), Radukič 21, Jankovič 13 (4). Body Žiliny: Merešš 20, Sapp 20 (4), Dickson 11, Špaleta 

10, Jeftič 9, Rožánek 7, Tot 7, Podhorský 4, Hoferica 0. Fauly: 21 - 23. Trestné hody: 19/11 - 21/13. Trojky: 41/12 
- 28/9. Päť faulov: 38. Jašš - 36. Dickson. Technické chyby: 13. Radukič, 18. tréner domáceho tímu. 
Rozhodcovia: Brziak, Turčin, Bartoš. 450 divákov. Štvrtiny: 14:23, 24:21, 23:25, 22:19. 

V predchádzajúcom kole Handlová potvrdila stúpajúcu formu víťazstvom doma nad Komárnom, Žilina zasa 
prišla o domácu neporaziteľnosť v súboji s úradujúcim majstrom, bratislavským Interom. Tréner Slávie Ivan Kurilla 
mal však baníkov dobre prečítaných a veril svojmu tímu, čo vyplynulo z jeho vyjadrenia pred zápasom: „Handlovú 
rešpektujeme. V tíme má skúsených hráčov vedených trénerom, ktorý pozná našu ligu a vie, čo môže zo svojho 
tímu vyťažiť. Handlovú som osobne videl hrať ešte v príprave v Spišskej Novej Vsi. V zápase musíme byť 

koncentrovaní a aktívni v defenzíve. Chceme uspieť a priniesť si naspäť domov víťazstvo.“ 
Stalo sa! Slávia hrala tímovo ako v obrane, tak i v útoku. V celom zápase prehrávala iba na jeho začiatku, 4:0 

v 2. minúte. Nasledovala 13bodová šnúra v priebehu troch minút (4:13 v piatej minúte) a baníkom sa už viac 
obrátiť skóre vo svoj prospech nepodarilo. V prvej štvrtine, ktorú Slávia vyhrala 14:23, vynikli Sapp s Mereššom. V 
druhej po sérii ôsmich bodov viedla Žilina už 23:39, najvyšším rozdielom v zápase. 

Kuriózne bolo, že druhá časť duelu bola prakticky streleckým súbojom Balkáncov, Mitroviča a Radukiča so 
Špaletom a Jeftičom. Hneď po prestávke sa baníci na Sláviu dotiahli, znížili na 46:48, no vzápätí inkasovali 
desaťbodovú šnúru. Zakončovateľmi v nej boli Merešš, Jeftič a Sapp. Ďalšia „stíhacia jazda“ priniesla Handlovej 
kontakt 63:67, ale Žilina jej opäť unikla, po trojke Merešša vyhrávala sedem minút pred koncom 64:77. Domáci 
tím vyvinul nevídaný tlak, po štyroch trojkách za sebou - medzi nimi bol len dvojbodový kôš Rožánkaznížil v 36. 
minúte na 76:79 a Slávii sa vyfauloval Dickson. Aj túto situáciu Žilinčania ustáli a záver bol v réžii Sappa a 
Merešša. V 37. minúte Sapp trojkou zvyšoval na 77:83, v 39. minúte Merešš trestným hodom na 79:84 a o pár 
sekúnd na 81:86. V poslednej minúte ešte baníci znížili na 83:86, ale Sapp definitívne „pochoval“ ich ambície na 
skalp Žiliny. 

* BK Slávia Žilina - MBK Rieker COM-therm Komárno 105:93 (29:19, 56:42, 85:63) 
Body Žiliny: Sapp 22 (5 trojok), Jeftič 22 (4), Merešš 17 (3), Tot 12, Rožánek 11, Dickson 8, Špaleta 8, 

Podhorský 3, Hoferica 2, Ďuriš 0, Pažický 0. Za Komárno najviac bodov: Miloševič 21 (5), Pipíška 19 (3), 
Bowman 15. Fauly: 18 - 13. Trestné hody: 15/10 - 21/17. Trojky: 17 - 12. Technická chyba: 27. min. Sapp. 
Rozhodcovia: Kúkelčík, Šarišský, Obertová. 550 divákov. Štvrtiny: 29:19, 27:23, 29:21, 20:30. 

Tréner Ivan Kurilla bol pred zápasom spokojný s náladou v tíme: „V kádri nám síce stále chýba Wiggins, ale aj 
napriek tomu sa dokážeme zomknúť a byť úspešní. Verím, že nás opäť príde podporiť veľa fanúšikov, ako tomu 
bolo doteraz na všetkých domácich zápasoch. Verím v energiu, ktorú doma máme a budeme bojovať o ďalšie 
víťazstvo pre našich priaznivcov.“ 

A Slávia skutočne rozohrala duel s Komárnom s veľkým nasadením, po troch minútach viedla 10:0 a súper si 
bral oddychový čas. Desaťbodový rozdiel bol aj po prvej štvrtine, druhú začalo Komárno s väčším nasadením, 
jeho hráčom sa darila streľba a v 13. minúte už prehrávalo len 32:30. Iniciatívu však opäť prebrala Slávia, 
„obuvníkom“ začala unikať, v polčase mala opäť dvojciferný náskok, najvyšším, tridsaťbodovým rozdielom 
vyhrávala v 29. minúte (83:53), hosťom hrozil debakel. Na nohy ich postavil Miloševič (v zápase dal 5 trojok), ale 
„prispel“ aj domáci tím. Hráči poľavili v koncentrácii a nebránili tak dôsledne, ako v prvom polčase. Komárno sa 



snažilo aspoň zabrániť trojcifernej prehre, ale ani to sa mu nepodarilo. Merešš a Sapp v poslednej minúte trojkami 
prekročili stobodovú hranicu a splnili skandované želanie divákov. 

Ostatné výsledky 9. kola: BK Iskra Svit - BC Prievidza 85:93 (43:48), BK 04 ATC LB Spišská Nová Ves - 

MBK Baník Handlová 85:87 (44:48), BK Patrioti Levice - BKM Lučenec 79:80 (36:40). Inter Bratislava mal voľno. 
1. Inter 8 7 1 633 : 503 15 
2. Žilina 8 6 2 703 : 698 14 
3. Lučenec 8 5 3 655 : 635 13 
4. Prievidza 8 5 3 634 : 596 12 
5. Svit 8 4 4 679 : 671 12 
6. Levice 8 4 4 621 : 620 12 
7. Handlová 8 3 5 672 : 710 11 
8. Komárno 8 2 6 634 : 705 10 
9. Sp. Nová Ves 8 0 8 607 : 699 8 
Pozn.: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. 
Program 10. kola (16.11.): BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BK Slávia Žilina, MBK Rieker COM-therm 

Komárno - BKM Lučenec, BK Patrioti Levice - BC Prievidza, BK Iskra Svit - BK Inter Bratislava. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. TÉMA PRE HISTORIKOV: PREČO PILI SLOVÁCI PÁLENKU A MAĎARI 

VÍNO? 
[11.11.2019; Trnavské noviny; Publicistika; s. 23; Ela Rybárová] 

 
 

Aj na tieto otázky hľadať odpoveď americký profesor A. Maxwell. 
„Fajčí ho každý. Kňaz kráča po ulici s fajkou v ústach, roľník fajčí pri každom jedle a po celé večery, urodzený 

pán fajčí cigaru všade od rána do večera za pekného aj za zlého počasia, v práci aj počas voľna. Ťažko nájsť 
statok, kde by nemali malé tabakové políčko.“ 

Takto opísal preveľkú lásku k tabaku v Uhorsku v polovici 19. storočia z dobového cestopisu americký 
profesor histórie Alexander Maxwell. 

Do našich končín ho privial pád Berlínskeho múru. Študoval vtedy na univerzite v Nemecku a začal sa 
zaujímať o dianie na tej druhej strane, osobitne v Československu. 

Naučil sa po česky a po skončení štúdia v Nemecku sa presťahoval do Prahy. Za tému dizertácie si zvolil 
nacionalizmus v Československu. 

Nakoniec skončil na Slovensku, kde ho chytila téma panslavizmu a uhorského lojalizmu za čias monarch ie a 
neskôr aj téma maďarského nacionalizmu v bežnom živote. 

Dnes pôsobí na univerzite na Novom Zélande, no jeho bádanie po tom, prečo ktorá národnosť vrátane 
Slovákov pila ten-ktorý alkohol, prečo majú dodnes fúzy v Maďarsku taký dobrý imidž a prečo sa v Uhorsku toľko 
fajčilo, je stále živé. 

Zdroj pýchy Alexander Maxwell pre SME hovorí, že krátko po teroristickom útoku na dvojičky telefonoval so 
svojou starou mamou. Pýtala sa, či má bradu. Nemal. 

„To som rada, neviem si predstaviť žiadneho Američana, ktorý by chcel nosiť bradu po tom, čo sa teraz stalo,“ 
povedala mu vážne s narážkou na moslimských teroristov. 

Keďže krátko predtým čítal odborný článok o bajúzoch a o tom, aké boli pre maďarských národovcov dôležité, 
začal rozmýšľať o fúzoch ako prvku nacionalizmu. 

Kým inde v Európe boli fúzy vyhradené vojakom, v Uhorsku ich počas obdobia, ktoré predchádzalo revolúcii v 
roku 1848, nosili všetky sociálne vrstvy okrem duchovných. 

Snažili sa odlíšiť od nenávidených Habsburgovcov vo Viedni, ktorí boli hladko oholení, ale často sa Maďari 
chceli odlíšiť aj od príslušníkov iných národností v Uhorsku vrátane Slovákov. 

Pre maďarských národovcov boli fúzy tiež neodmysliteľnou súčasťou mužskej príťažlivosti. „V žiadnej 
európskej krajine sa netešia fúzy takej úcte ako v Uhorsku,“ konštatoval Maweell. 

Keď fajčenie bolo mužné Ideál mužnosti, ale aj národovectva v Uhorsku okrem fúzov predstavovalo aj fajčenie 
fajok, cigár a neskôr cigariet. 

„Našiel som množstvo dôkazov, ktoré spájali fajčenie tabaku s predstavami o mužnosti: správny muž fajčí, 
fajčenie je mužné, muži, ktorí nefajčia, sú zšenštilí a tak ďalej,“ opisuje Maxwell. 

Tak sa symbolom maďarských národovcov mohol stať aj tuhý fajčiar, skladateľ Franz Liszt. 
„Ako môže byť akýsi slaboch, klavirista symbolom maďarského nacionalizmu? Pomohlo, že Liszt mal 

obrovské úspechy u žien. No pomohlo aj to, že veľa fajčil,“ hovorí Maxwell. 
Jedna z Lisztových obdivovateliek si dokonca ohorok jeho cigary dala vsadiť do zlatého medailónu s 

diamantmi a nosila ho na krku. 
Tabakové podnikanie Vychutnať si tabak vedeli aj na našom území. Polyhistor Karl Georg Rumy, ktorý 

pochádzal zo Spišskej Novej Vsi, upozornil na obchodníka v Košiciach, ktorý „dal fajčeniu tabaku veľmi príjemnú 

chuť ponorením do sladkého silného tokajského vína“. 



Z čoho však vychádzala taká obľúbenosť tabaku v Uhorsku, až sa anglický autor Paget divil, že „taký 
fajčiarsky národ ako tento jakživ nevidel“? 

Kým v Uhorsku sa v hojnej miere pestoval tabak, v rakúskej časti monarchie nevypestovali žiadny. V roku 
1802 podľa Maxwellovej štúdie Uhorsko vyprodukovalo vyše 115-tisíc kíl tabaku. 

V uhorskej časti tiež bolo výrazne viac fajčiarov než v rakúskej. Už v roku 1730 stála pri Bratislave veľká 
tabaková továreň. 

„Keď americká revolúcia prerušila dodávky tabaku do Európy, cena sa zvýšila a uhorskí producenti zarobili na 
exporte tejto komodity veľa peňazí. 

Habsburská monarchia potom zaviedla vývoznú daň a uhorskí producenti už neboli konkurencieschopní a 
začali sa sťažovať,“ vysvetľuje Maxwell. 

Politický problém Odpor tiež vzbudzoval tabakový monopol, ktorý bol zavedený v rakúskej časti monarchie a 
hrozilo, že ho zavedú aj v Uhorsku. Takýto monopol bol pre Uhorsko ekonomicky nevýhodný. 

To, že sa fajčenie stalo symbolom uhorských národovcov, bolo podľa Maxwella spôsobené finančnými spormi. 
Keď po revolúcii v roku 1848 skutočne zaradili Uhorsko do tabakového monopolu, časť farmárov začala páliť 

semená alebo úplne odmietli sadiť tabak. 
V liste habsburskému cisárovi diplomat Alexander Hubner zaradil zrušenie tabakového monopolu medzi štyri 

kľúčové požiadavky pre uhorských národovcov. 
Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 prestal byť tabak politickým problémom a vďaka industrializácii 

prestal byť takým dôležitým aj pre národovcov. 
Skvelá povesť Tokaja Nerozlučným sprievodcom maďarského národovca bolo aj tokajské víno. 
Za kultom vína v Uhorsku boli podľa Maxwella „aj ekonomické dôvody, ale čiastočne to bola reakcia na 

nemecké pivo a čiastočne triedne elitárstvo aristokratov, ktorí sa pozerali zhora na roľníkov, čo si nemohli dovoliť 
drahé víno“. 

Medzi šľachtou boli prevažne Maďari a medzi roľníkov sa radili nemaďarské menšiny, ako boli Slováci, 
Rumuni či Rusíni. 

Maďarskí aristokrati sa však snažili odlíšiť aj od Nemcov, ktorí patrili zväčša medzi úradníkov alebo mešťanov, 
a Židov, ktorí boli prevažne obchodníci. 

Maďarské tokajské víno malo skvelú povesť v zahraničí, exportovali ho do Viedne, Moldavska, Poľska či 
Nemecka. 

No víno, čo sa pilo bežne v hostincoch v Uhorsku, bolo podľa cudzincov tejto kvalite naozaj vzdialené až 
nepitné. Dobré víno šlo na export. 

Rovnako ako fúzmi a fajčením sa aj tokajským vínom v Uhorsku vymedzovali proti vládnucim 
Habsburgovcom. 

Jed pre výbušného Maďara Maxwell v štúdii píše z dobových prameňov v roku 1818, že Maďar „úplne 
neznáša pivo, pije aj pálenku, ale jeho najobľúbenejší nápoj je víno“. 

Slovan pije „vodu, alebo výnimočnejšie pivo, alebo ešte výnimočnejšie víno, pretože nemá vo zvyku piť doma 
alebo k jedlu. Preto si však obľúbil chodenie do hostincov, kde sedí pri tvrdom alkohole do neskorého večera“. 

V maďarskom prostredí nebol všetok alkohol rovnako zavrhnutiahodný. Iba ten tvrdý spájali s opilstvom, 
chudobou, nemorálnosťou, násilím či zločinom. 

Štatistik a publicista Elek Fenyés zdôvodňoval, že Maďari sa majú držať vína tým, že tvrdý alkohol, „ktorý 
neublíži flegmatickému Slovákovi v chladnom podnebí, je skutočným jedom pre výbušného Maďara“. 

Takto to videl v roku 1829 publicista a etnograf Ján Čaplovič: „Maďar žije z bieleho pšeničného chleba a 
zväčša tučného mäsa a vína, Slovák (v horách) najviac miluje chlieb z obilia, jačmeňa a ovsa, jedlá z mlieka a 
múky, zemiakov a pálenku. 

Nemec najviac miluje chlieb, zemiaky a pivo, Chorvát ovsenú kašu a víno, Rusín, Valach a Srb žijú z fazule, 
polenty a pálenky, cigán nemá nič radšej než hovädzie mäso, Žid žije takmer výlučne z vody, pálenky a cibule.“ 

Domáca pálenka je povolená Pálenka sa spájala s nemaďarskými menšinami. Napríklad autor Ignaz Fessler 
napísal, že „umenie destilácie brandy z kukurice ako prví priniesli a venovali sa mu Židia“. 

Hoci počet liehovarov v Maďarsku po roku 1840 narastal, verejná mienka bola proti nápojom, ktoré sa spájali 
so Slovanmi či Židmi a maďarskí národovci napriek ekonomickému potenciálu domáci liehovarnícky priemysel 
skôr potláčali. 

Následky rozdielov vo zvykoch pitia alkoholu ľuďmi rôznych národností v niekdajšom Uhorsku však nepretrvali 
podľa Maxwella dodnes. 

„Moderný maďarský nacionalizmus už nemá aristokratickú podobu ako kedysi a moderní Maďari môžu piť 
domácu pálenku bez toho, aby ohrozili svoje národné renomé.“ 

Hoci dnes Maxwell žije s manželkou, ktorá pochádza z Nového Zélandu, na opačnom konci zemegule, stále 
sa vo výskume venuje aj slovenskej histórii. 

Momentálne začal pracovať na projekte o habsburskom panslavizme. 
„V tomto výskume je dôležitých aj mnoho Slovákov, medziiným aj slovo ,panslavizmus‘ vymyslel Slovák,“ 

hovorí. 
VIZITKA 
Alexander Maxwell 
Americký profesor histórie, ktorý skúmal aj panslavizmus a uhorský lojalizmus za čias monarchie. „Prekvapilo 

ma, že slovenskí národovci 19. storočia sa otvorene hlásili k lojalite k Uhorsku. Napríklad Ľudovít Štúr napísal 
jednu knihu pod pseudonymom „ein ungarischer Slawe“ (v preklade „uhorský Slovan“),“ opisuje pre SME. 
„Uhorský nacionalizmus Nemaďarov sa ukázal ako bohatá a málo preskúmaná oblasť výskumu: Slováci o tom 
nechcú písať a Maďari tiež nie,“ dodáva. Časom ho začal zaujímať aj maďarský nacionalizmus. „Veľa ľudí píše o 



nacionalizme v parlamentnej debate, ale mňa zaujímali každodenné interakcie medzi obyčajnými ľuďmi, 
nacionalizmus v bežnom živote.“ 

Foto: 
Zolo Palugyay: Pri pálenke, 1931. zdroj: web umenia - SNG 

[Späť na obsah] 

 
 

16. BASKETBAL MLÁDEŽE 
[11.11.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 36; Ján Hatala] 

 
 

ŽENY a JUNIORKY (spoločná súťaž) - 1. liga, základná skupina - 5. a 6. kolo 
* BKM Žilina-Budatín - ŠKBD Spišská Nová Ves, juniorky 80:44 (30:23) 

Body Žiliny: Michulková 27, Gondová 11, Soliarová 9, Praženicová 9, Belčíková 8, Riljaková 6, Szemanová 3, 
Škorvánková 3, Muráňová 2, Slavíková 2. 

* BKM Žilina-Závodie - TYDAM UPJŠ Košice 60:47 (31:24) 
Body Žiliny: Gondová 19, Michulková 16, Praženicová 8, Muráňová 6, Belčíková 3, Nagyová 2, Škorvánková 

2, Riljaková 2, Soliarová 2. 
V prvom zápase patril úvod Spišskej Novej Vsi, ktorá vyhrala prvú štvrtinu. Od druhej už prevzali réžiu do rúk 

domáce hráčky, už do prestávky obrátili skóre a v druhom polčase plynule zvyšovali náskok. Druhý zápas v 
nedeľu bol vyrovnaný tridsať minút, v poslednej štvrtine malo viac síl domáce družstvo, rýchlo získalo dvojciferný 
náskok a udržalo ho až do konca. 

1. Zvolen-B. Bystrica (j) 6 5 1 411 : 316 11 
2. Žilina-Budatín 6 5 1 405 : 326 11 
3. CBK Košice 6 4 2 450 : 365 10 
4. UMB B. Bystrica 6 3 3 432 : 360 9 
5. Poprad 6 3 3 398 : 356 9 
6. YA U19 Košice (j) 4 4 0 287 : 178 8 
7. Stará Turá 5 3 2 366 : 307 8 
8. Slovan Bratislava 5 3 2 343 : 333 8 
9. TYDAM UPJŠ Košice 5 3 2 280 : 278 8 
10. Trnava (j) 5 1 4 301 : 362 6 
11. Sp. Nová Ves (j) 5 1 4 242 : 342 6 
12. Prešov 4 1 3 218 : 255 5 
13. Slovan Bratislava (j) 5 0 5 249 : 447 5 
14. Rožňava 4 0 4 182 : 339 4 
ŽIAČKY - celoslovenská súťaž, skupina Západ - 3. dvojkolo 
* BKM Žilina-Závodie-Piešťanské čajočky 33:52 (14:30) a 25:61 (19:39) 
Body Žiliny: Muhlbergerová 15+10, Macúchová 5+6, Stroková 3+7, Gajdošová 3+2, Maliarová 2+0, 

Šmihovská 2+0, Hulmanová 2+0, Behulová 1+0. 
1. Green Šamorín4 4 0242 : 1028 
2. Slovan Bratislava 6 2 4 226 : 276 8 
3. Trnava 4 3 1 225 : 110 7 
4. Žilina-Závodie 6 1 5 169 : 329 7 
5. Piešťanské čajočky 2 2 0 113 : 58 4 
6. Nitra 2 0 2 47 : 147 2 
STARŠIE MINIBASKETBALISTKY - majstrovstvá oblasti Stred - 1. dvojkolo 
* BKM Žilina-Závodie-BAM Poprad 64:23 (33:9) a 42:35 (24:21) 
Body Žiliny: Vecchio 20+19, Kubicová 12+3, Korenková 8+7, Pjataková 6+8, Šlosárová 5+3, Ondrašinová 

5+2, Šmihovská 2+0, Lalinská 2+0, Ochodničanová 2+0, Rzeszotová 2+0. 
Poprad, hoci mal výškovú prevahu, sa v Žiline nepresadil. Domáce družstvo lepšie bránilo a doskakovalo v 

obrane i v útoku a pri solídnej streľbe zaslúžene vyhralo oba zápasy. 
1. Lučenec 2 2 0 142 : 51 4 
2. Žilina-Závodie 2 2 0 106 : 58 4 
3. Ružomberok 2 2 0 80:60 4 
4. B. Bystrica 2 0 2 60 : 80 2 
5. Poprad 2 0 2 58 : 106 2 
6. Zvolen 2 0 2 51 : 142 2 
KADETI - celoslovenská dorastenecká liga, skupina Východ - 6. a 7. kolo 
* 1. BK Michalovce - MBK Victoria Žilina 48:67 (29:33) 
Body Žiliny: Muhlberger 18, Hornák 12, Erben 11, Staš 8, Florek 7, Kadaši 5, Krebes 4, S. Novák 2. 
* Diawin Košice - MBK Victoria Žilina 41:64 (29:23) 
Body Žiliny: Hornák 20, Muhlberger 15, Erben 11, Florek 7, Kadaši 6, Krebes 3, Staš 2. 



Oba zápasy mali podobný priebeh - domáce tímy držali v prvom polčase so Žilinou krok, tá sa nedokázala 
dostať do svojho tempa. Druhé polčasy už patrili hosťom, ktorí pridali na aktivite v útoku i agresivite v obrane a 
presvedčivo zvíťazili. 

1. KB Košice 6 6 0 652 : 276 12 
2. Žilina 7 5 2 472 : 419 12 
3. Svit 6 5 1 470 : 394 11 
4. Lipt. Mikuláš 7 4 3 448 : 508 11 
5. Sp. Nová Ves 6 3 3 442 : 439 9 
6. Diawin Košice 6 2 4 352 : 404 8 
7. Michalovce 6 1 5 353 : 420 7 
8. TYDAM UPJŠ Košice 6 0 6 272 : 474 6 
9. ABOVIA 96 Košice 4 1 3 200 : 327 5 
ŽIACI - majstrovstvá oblasti Východ, skupina C-5. kolo 
* MBK Victoria Žilina-IMC Slovakia Považská Bystrica 82:20 (40:6) 
Body Žiliny: Huňora 21, Hoferica 13, Matúš 10, Florek 10, Novák 9, Lovíšek 6, M. Čierny 4, Suchomel 4, 

Neuman 3, Galovič 2. 
1. Žiar n. Hronom 6 6 0 443 : 173 12 
2. Žilina 5 4 1 434 : 152 9 
3. Pov. Bystrica 5 2 3 186 : 351 7 
4. Svit 5 1 4 159 : 359 6 
5. Lipt. Mikuláš 5 0 5 148 : 335 5 
MLADŠÍ ŽIACI - majstrovstvá oblasti Stred - 1. dvojkolo 
* MBK Victoria Žilina-BK ZŠ Zvolen 88:19 (51:11) a 80:24 (43:9) 
Body Žiliny: Suchomel 18+4, Janžo 16+14, Urda 12+10, Balat 10+12, Pivko 10+0, Leštach 8+2, Lokaj 7+12, 

Samuhel 5+2, Lenjik 2+4, Cupek 0+6, Sedlák 0+4, Trabalík 0+4, Dej 0+2, Janík 0+2, Rizman 0+2. 
1. Žilina 2 2 0 165 : 43 4 
2. Lučenec 2 1 1 96 : 89 3 
3. Žiar n. Hronom 2 1 1 91 : 87 3 
4. Prievidza 2 1 1 87 : 91 3 
5. Pov. Bystrica 2 1 1 89 : 96 3 
6. Zvolen 2 0 2 43 : 165 2 
Ján Hatala 

[Späť na obsah] 

 
 

17. TRNAVA JE NAJKRAJŠIE MESTO 
[11.11.2019; Trnavské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 2; TASR] 

 
 

TRNAVA Najkrajším mestom roku 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany v okrese Spišská 
Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z obce Košeca v 

okrese Ilava. Vyplýva to z výsledkov hlasovania o naj mesto, obec, primátora a starostu Slovenska, ktoré zverejnil 
celoslovenský informačný portál Slovakregion. Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca 
októbra, víťaz v kategórii miest získal 22 381 a v kategórii obcí 16 882 hlasov. Na druhom mieste medzi mestami 
skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi končila Nižná Olšava v okrese Stropkov a 

Ortuťová v okrese Bardejov. Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF 
Slovakiatour . 

[Späť na obsah] 

 
 

18. V KOMÁRNE S VÝHROU, DOMA VŠAK ZAVÁHALI 
[11.11.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 35; LG;IP] 

 
 

BASKETBAL 
Levickí basketbalisti odohrali počas uplynulého týždňa dva zápasy v Slovenskej basketbalovej lige. V 

Komárne brali oba body, ale doma prišla prehra v poslednej sekunde. 
8. KOLO 
MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 64:73 (10:22, 22:14, 15:15, 17:22) 
Juríček otvoril efektným spôsobom skóre stretnutia, Leviciam následne patrili úvodné minúty prvej štvrtiny. 

Hrali s veľkou energiou, viedli 8:0 a súpera pustili k prvým bodom až v piatej minúte. Komárno sa síce osmelilo k 
miernemu tlaku, ale dianie na palubovke diktovali Patrioti. Ich ofenzíva bola veľmi produktívna, po prvej štvrtine 



vyhrávali 22:10. V druhej časti sa pritvrdilo, domáci sa aj vďaka Miloševičovi dostali na dostrel. K nemu sa pridal 
aj Bowman, ale „žlto-zelení“ ustáli aj tento nápor. Vrátili sa ku svojej hre a držali si približne dvojciferný náskok. 
Akurát vlastná nedisciplinovať a zlá obrana za tri body ich pripravila o väčšie vedenie. Polčasové skóre bolo 
napokon 36:32 v prospech hostí. 

Po prestávke zvládli Patrioti ďalší komárňanský tlak, stále si držali svojho regionálneho rivala na dostrel. 
Zápas to bol ako na hojdačke, do poslednej 10-minútovky išli spokojnejší zverenci trénera Michala Madzina, keď 
viedli 51:47. Štvrtá štvrtina priniesla z oboch strán veľké strely a aj dramatickú koncovku. Komárno sa dostalo na 
dosah jedného útoku, ale početné šance na vyrovnanie, respektíve obrat nevyužili. V levickom drese si naproti 
tomu v správnej chvíli zobral loptu Hot, v koncovke svojimi úspešnými strelami zabezpečil definitívu víťazstva pre 
svoj tím. 

Komárno: Bowman jr. 24, Miloševič 14, Pipíška 8, Djordjevič 7, Halmeš 0 (Williams 8, Stojanov 3). Levice: Hot 
21, Perovič 14, Juríček 9, Hill 6, Krajčovič 3 (Žiak 8, Bojanovský a Kirves po 6, Bachan 0). TH: 12/9 - 4/3, Fauly: 
13 - 17, Trojky: 11 - 10, Rozhodovali: Margala, Doušek, Gacík. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Aleksandar Vržina, tréner Komárna: „Fyzicky náročný zápas. Som hrdý na mojich hráčov, hrali sme už druhý 

zápas so siedmimi hráčmi. Nemám rád výhovorky, ale je veľmi ťažké hrať so siedmimi hráčmi. Zapojili sme do 
rotácie aj nášho nového hráča Austina Williamsa, ktorý prišiel do tímu v utorok a odohral veľa minút. Bol ešte 
trochu zmätený z našich signálov a systému hry, čiže sme obmedzili signály v zápase, aby sme mu to uľahčili. 
Som hrdý na mojich chalanov, odohrali sme dobrý a fyzicky náročný zápas. Gratulujem Leviciam k víťazstvu, 
pozrieme sa na to, ako by sme vedeli zosilniť našu zápasovú súpisku. Sezóna je dlhá, všetko je možné, vrátime 
sa silnejší a dúfam, že vyhráme nejaké zápasy a všetko bude v poriadku.“ 

Miles Bowman jr., hráč Komárna: 
„Hrali sme proti kvalitnému mužstvu, podľa mňa jednému z najlepších v lige, medzi hráčmi je správna chémia. 

Myslím si, že to bol dobrý zápas na oboch stranách.“ 
Michal Madzin, tréner Levíc: 
„Domáci bojovali statočne aj v tom zložení, v akom boli. Bol to veľmi ťažký zápas, na druhej strane, myslím si, 

že náskok, ktorý sme si vybudovali v prvej štvrtine, sme si mali rozumnejšie kontrolovať. Sami sme hazardovali s 
týmto zápasom, ale som veľmi šťastný, že sme to dotiahli do víťazného konca. Ďakujem aj našim fanúšikom, že 
merali cestu do Komárna, aby nás podporili.“ 

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Dôležité víťazstvo pre nás, po zápase vo Svite sme sa vrátili na víťaznú vlnu. V 
Komárne sa hrá ťažko, aj keď domáci nastúpili s takou zostavou, s akou nastúpili, klobúk dole, bojovali. Myslím 
si, že to bolo viacmenej o nás. Keď sme dodržiavali všetko, čo sme mali, tak sme si vedeli vytvoriť náskok, ale 
vlastnými chybami sme si to neudržali a spravili sme z toho dramatický zápas, čo nebolo treba. Víťazstvo náš teší 
a ideme sa pripravovať na ďalší zápas.“ 

Ostatné výsledky 8. kola: Lučenec - Svit 82:85 pp., Handlová - Žilina 83:88. 
9. KOLO 
Patrioti Levice - BKM Lučenec 79:80 (21:22, 15:18, 25:18, 18:22) 
Opäť raz patril úvod zápasu Leviciam, dianie na palubovke otvorili siedmimi bodmi v rade. Lučenec sa však 

nenechal zahanbiť, najmä zásluhou Dunna otočil skóre na 10:7. Domáci na to okamžite reagovali oddychovým 
časom, po ktorom sa dostali do mierneho vedenia. Hral sa vyrovnaný basketbal, o čosi spokojnejší mohli byť po 
prvej 10minútovke hostia, viedli 22:21. V druhej časti pokračovalo z oboch strán veľké nasadenie, ale aj početné 
nepresnosti. Levická obrana nechala žiaľ priveľa priestoru Caffeymu, vysokou úspešnosťou streľby za tri body 
musela sťahovať manko. Patrioti sa ale držali na dostrel, no prvý polčas prehrali 36:40. 

Aj po prestávke pokračovala vyrovnaná bitka, „žlto-zelení“ sa totiž dokázali rozstrieľať za tri body, v druhom 
stretnutí po sebe prišli chvíle Hota. Ten dostal domáce publikum do varu, čo rezultovalo do navyšovania náskoku. 
Lenže Lučenec svoj boj nevzdal, neustále hrýzol a živil nádej na úspech. Pred záverečnou časťou viedli Patrioti 
61:58. Levice odštartovali štvrtú štvrtinu lepšie, ale to aj ich súper. Všetko bolo otvorené, zápas dospel do 
dramatickej koncovky. Tímy si vymieňali tzv. „big shots“, na domácej strane sa o jednu takú postaral 81 sekúnd 
pred koncom Žiak. Caffey odpovedal trojkou na 78:79 z pohľadu hostí. O všetkom rozhodol posledný útok, Eudy 
napokon s klaksónom pripravil Leviciam prehru najtesnejším možným rozdielom. 

Levice: Hot 18, Perovič 17, Juríček 12, Krajčovič 5, Bachan 3 (Žiak 15, Bojanovský 6, Kirves 3, Hill 0). 
Lučenec: Caffey 26, Dunne 13, Basabe 12, Musil a Zorvan po 2 (Murray-Boyles 10, Eudy 8, Jackuliak 5, 
Anikienko 2). TH: 18/11 - 13/10, Fauly: 18 - 19, Trojky: 12 - 12, Rozhodovali: Brziak, Bara, Doušek. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Michal Madzin, tréner Levíc: 
„Veľmi ťažko sa hodnotí. Lučenec vyhral šťastnou, nepripravenou strelou v poslednej sekunde s klaksónom. 

To, že vôbec došlo k takej situácii, ma mrzí.“ 
Milan Žiak, hráč Levíc: „Veľmi ťažký zápas. Myslím si, že sme vedeli o Lučenci, že sú nebezpeční a majú 

dobrý tím. To sa aj potvrdilo. Dúfal som na konci, keď sme si spravili päťbodový náskok, že to udržíme. Žiaľ, padli 
im dve ťažké strely. Potom prišla posledná strela, pre nás smola. Ideme ďalej.“ 

Peter Jankovič, tréner Lučenca: 
„Myslím si, že od prvej do poslednej sekundy to bolo vyrovnané stretnutie. Ja som rád, že sme vyhrali. 

Potrebovali sme to, konečne sa šťastie otočilo aj na našu stranu. Som toho názoru, že veľmi dobrým vstupom do 
zápasu sme si žiadali víťazstvo, aj keď je pravda, že sme na konci mali šťastie. To však praje pripraveným. Chcel 
by som pogratulovať domácemu tímu k výbornému zápasu a tiež mojim chlapcom k zvládnutému stretnutiu. Ja 
pevne verím, že takýchto zápasov bude čo najviac a všetci si budú užívať basketbal.“ 



Mike Caffey, hráč Lučenca: „Ťažké stretnutie, náročný súper. Nehralo sa to jednoducho, o to šťastnejší sme, 
že odchádzame s víťazstvom.“ 

Ostatné výsledky 9. kola: Svit - Prievidza 85:93, Spišská Nová Ves - Handlová85:87, Žilina - Komárno 

105:93. 
Najbližší program: 16. 11. o 18.00 h Levice - Prievidza. 
(LG, IP) 
—- 
Foto: 
Levice si z palubovky Komárna odviezli všetky body. z Lukáš Droppan 

[Späť na obsah] 

 
 

19. LEVICKÍ HOKEJISTI UTŔŽILI V HLAVNOM MESTE DEBAKEL 
[11.11.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT/INZERCIA; s. 34; Ivan Porubský] 

 
 

HOKEJ 
Hokejisti HK Levice sa v predohrávke 20. kola Slovenskej hokejovej ligy predstavili o najväčšieho favorita na 

postup. Hostia si z Bratislavy odniesli vysoký debakel. 
20. KOLO 
HC Bratislava Capitals - HK Levice 12:3 (3:1, 4:1, 5:1). 
Levickí hokejisti sa počas reprezentačnej prestávky predstavili na štadióne Ondreja Nepelu v hlavnom meste. 

Ich súperom bol jednoznačný ašpirant na postup Bratislava Capitals. 
Levice sa držali len do siedmej minúty a potom sa spustil gólový uragán domácich hokejistov, ktorí svojho 

súpera prestrieľali v pomere 48:23. Úspešnosť streľby tak mali rovných 25 percent. Najbližšie sa Levice 
predstavia doma v dvoch dôležitých zápasoch, keď ich súperom bude najprv v stredu 13. novembra Spišská 
Nová Ves a následne v piatok 15. novembra pricestuje Považská Bystrica. Začiatky oboch zápasov sú 

naplánované na 18.00 hod. 
Góly: 7. Kalináč (T. Varga), 13. Šalka (Bohunický, Juriga), 15. Buc (T. Varga, R. Varga), 23. R. Varga (Buc, 

Biro), 27. R. Varga (Martinelli, Buc), 27. Surovka (Hudec, Bohunický), 37. T. Varga (Slovák, Selleck), 43. R. Varga 
(Holovič, Buc), 43. Šalka (Petrinec, Bača), 47. Buc (Slovák, Bača), 48. Holovič (Slovák, Selleck), 51. Holovič 
(Slovák, Juriga) - 11. Sarvaš (Vorobiev, Mrázik), 21. König (Mihalík, Novák), 52. Tábi (Mihalík, Novák). 

HK Levice: Pavličko, Beržinec - Kuzma, Kohút, Sarvaš, Mrázik, Vorobyev - Romaňák, Novák, Piačka, Mihálik, 
Tábi - Šturdík, König, Buianov, Hvizdoš, Gubo - Švajlen, Jandák, Gorž, Kudrna, Adamovič.Rozhodovali: Vido - 
Hanko, Ďurina, vylúčení: 5:5, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0 

Ivan Porubský 
—- 
Foto: 
Levice na svojho súpera nestačili. ilustračné Jozef Bedej 

[Späť na obsah] 

 
 

20. BASKETBALOVÁ MLAĎ 
[11.11.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 28; Katarína Dovčíková] 

 
 

JUNIORI 
Levice - Spišská Nová Ves 79:57 (43:29). Body LV: Szabo 19, Chaban 17, Misal 13,Hloušek 4, Krajčovič 6, 

Gatial 5, Bielik 9, Špaňo 4, Solčanský 
Levice - Handlová 84:81. 
ŽIACI U14 
Inter Bratislava - Levice 121:27 (23:10, 65:14, 99:18). Body za LV: Lipovský 13, Števko a Krnčan po 4, Meňuš, 

Kopernický a Ďurček po 2. Družstvo žiakov odohralo v predohrávke svoj ďalší majstrovský zápas v Bratislave 
proti domácemu Interu, ktorý si ľahko poradil so súperom a zvíťazil vysokým rozdielom. 

U13 MLADŠÍ ŽIACI 
Levice - Inter Bratislava 45:54 (29:17), Koštrna 12, Meňuš 11, Csicsó 8, Ďurčo 6, Nagy a Berkeš po 4 - Józsa 

24, Kováčik 8. V úvode stretnutia si levickí mladší žiaci rýchlou hrou a solídnou obranou vytvorili mierny náskok, 
ktorý udržali až polčasu. Po zmene strán však začali Levičania kopiť ľahké straty, čo súper využil nielen na 
stiahnutie manka, no dokonca na vytvorenie si vlastného náskoku, ktorý už do konca zápasu súper umnou hrou 
udržal. 

Levice - Inter Bratislava 64:46 (42:19), Meňuš 17, Csicsó 12, Koštrna 11, Ďurčo 9, Balázs 7, Nagy a Berkeš 
po 3, Habara 2 - Józsa 17, Green 8. Prvý polčas odvetného zápasu prakticky prebehol ako cez kopirák. Levičania 



si v ňom rýchlymi protiútokmi a agresívnou obranou vypracovali 23-bodový náskok. Po zmene strán opätovne 
prišiel tlak súpera, no levickí mladší žiaci sa tentoraz vyvarovali zbytočných chýb a vybudovaný náskok si ustrážili 
až do záveru zápasu. 

Katarína Dovčíková 
[Späť na obsah] 

 
 

21. DVE PREHRY MBK V TÝŽDNI 
[11.11.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 29; Roman Guliš] 

 
 

BASKETBAL 
Prehra na domácej palubovke v derby s Levicami ako aj v Žiline, ktorá má fazónu. To je nelichotivá bilancia 

komárňanských basketbalistov za posledný týždeň. 
SBL 8.kolo 
MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 64:73 (10:22, 22:14, 15:15, 17:22) 
Domáci nastúpili na stretnutie iba so siedmimi hráčmi, čo sa odzrkadlilo najmä v jeho závere. Derby začali 

lepšie Levičania a po troch minútach viedli 8:0. Komárno sa neprebralo celú prvú štvrtinu a prehralo ju výrazným 
rozdielom. 

Druhá časť hry bola zo strany domácich už výrazne lepšia. Hráčo MBK zvýšili bojovnosť a ich manko pred 
druhým polčasom bolo iba štvorbodové. Tretia štvrtina priniesla najmenej bodov, skončila remízou a tak bolo pred 
tou záverečnou všetko otvorené. 

V poslednej časti hry sa už prejavili fyzické sily, ktorých mali pochopiteľne viac hostia. 
Komárno: Bowman jr. 24, Miloševič 14, Pipíška 8, Djordjevič 7, Halmeš 0 (Williams 8, Stojanov 3) 
Levice: Hot 21, Perovič 14, Juríček 9, Hill 6, Krajčovič 3 (Žiak 8, Bojanovský a Kirves po 6, Bachan 0) 
TH: 12/9 - 4/3, Fauly: 13 - 17, Trojky: 11 - 10, Rozhodovali: Margala, Doušek, Gacík Povedali po zápase: 
Aleksandar Vržina, tréner Komárna: „Fyzicky náročný zápas. Som hrdý na mojich hráčov, hrali sme už druhý 

zápas so siedmimi hráčmi. Nemám rád výhovorky, ale je veľmi ťažké hrať so siedmimi hráčmi. Zapojili sme do 
rotácie aj nášho nového hráča Austina Williamsa, ktorý prišiel do tímu v utorok a odohral veľa minút. Bol ešte 
trochu zmätený z našich signálov a systému hry, čiže sme obmedzili signály v zápase, aby sme mu to uľahčili. 
Som hrdý na mojich chalanov, odohrali sme dobrý a fyzicky náročný zápas. Gratulujem Leviciam k víťazstvu, 
pozrieme sa na to, ako by sme vedeli zosilniť našu zápasovú súpisku. Sezóna je dlhá, všetko je možné, vrátime 
sa silnejší a dúfam, že vyhráme nejaké zápasy a všetko bude v poriadku.“ 

Miles Bowman jr., hráč Komárna: „Hrali sme proti kvalitnému mužstvu, podľa mňa jednému z najlepších v lige, 
medzi hráčmi je správna chémia. Myslím si, že to bol dobrý zápas na oboch stranách.“ 

Ostatné výsledky: Lučenec - Svit 82:85 pp., Handlová - Žilina 82:85, Inter - Spišská Nová Ves 95:67. 

Prievidza mala voľno. 
9.kolo 
BK Slávia Žilina - MBK Rieker COM-Therm Komárno 105:93 (29:19, 27:23, 29:21, 20:30) 
V pohode hrajúca Žilina mala od prvých minút hru pevne vo svojich rukách a počas troch štvrtín zvyšovala 

svoj náskok. Komárňania až v záverečnej časti hry, ktorá priniesla strelecké hody, skorigovali výsledok, 
nepopulárnej stovke však neunikli. 

Komárno: Miloševič 21, Pipíška 19, Bowman jr. 15, Djordjevič 11, Williams 10 (Stojanov 11, Halmeš 6) y TH: 
15/10 - 21/17, Fauly: 18 - 13, Trojky: 17 - 12, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Obertová Povedali po zápase: 

Aleksandar Vržina, tréner Komárna: „Vedeli sme, že na strane Žiliny je momentum, hrá dobre na domácej 
palubovke a tiež má široký káder. Chceli sme ich spomaliť, ale rovnako sme sa snažili vyhnúť ďalším zraneniam, 
keďže sme hrali len so siedmimi hráčmi. Hralo sa vo vysokom tempe, čo sa muselo fanúšikom páčiť. Domáci tím 
odohral dobrý zápas a zaslúžene zvíťazil.“ 

Branislav Pipíška, hráč Komárna: „Vedeli sme, že Žilina hrá rýchly basketbal a hneď po doskoku ide do 
rýchleho protiútoku, čo na začiatku jej hráči aj ukazovali. Neskôr sme začali hrať lepšie a v konečnom dôsledku 
bol z toho celkom slušný výsledok o dvanásť bodov.“ 

Ostatné výsledky: Svit - Prievidza 85:93, Levice - Lučenec 79:80, Spišská Nová Ves - Handlová 85:87. 

Program 10.kola: 16.11. Svit - Inter, Komárno - Lučenec, Levice - Prievidza, SNV - Žilina. Handlová má voľno. 
Zo zápasu Komárno - Levice 64:73.foto: Karol Scholtz 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Čakajú nás upršané dni. Meteorológovia vydali aj výstrahu 
[11.11.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 21:06; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1982048 

http://www.tvnoviny.sk/a/1982048


 
 

Na horách bude fúkať silný vietor od 108 do 133 km/h. 
Zdieľať článok 
Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným 

vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na webovej stránke. 
Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 

Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Gelnica, Rožňava, Spišská 
Nová Ves, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Kežmarok, Levoča, 

Poprad, ale aj vo všetkých okresoch Žilinského a Trenčianskeho kraja. 
Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 

utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1 400 m, prevažne na severe stredného a východného 
Slovenska. Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 108 až 133 km/u, v priemere asi 78 km/h. 
Výstraha platí od 9.00 h. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

23. SHMÚ: Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok dážď 
[11.11.2019; aktuality.sk; Predpoveď počasia; 19:33; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/740085/shmu-vacsinu-uzemia-slovenska-zasiahne-v-utorok-dazd/ 

 
 

Ilustračná foto 
Zdroj: iStock 
Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok dážď. Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným vetrom na 

horách. 
Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. 
Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 

Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. 

„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody 
menšieho rozsahu," upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. 
Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za 
sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

Ak sa Vám článok páčil, podporte nás. 
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám. 
Chcem podporiť 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Najkrajším mestom je Trnava 
[11.11.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Roman Rutkay / Lenka Vavrinčíková;Viktor Vincze] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Je to definitívne. Jedno zo slovenských miest môže otvárať šampanské. 
Tento rok sa top mestom stala Trnava. Rozhodli o tom Slováci v internetovom hlasovaní o najkrajšie mesto a 
obec na Slovensku.“ 

(začiatok ankety) 
Opýtaná 1: „Ja som Trnavčanka, ale Trnava je nádherná.“ 
Opýtaný: „Keď sú nejaké sviatky alebo čo, tak je tu príjemne.“ 
Opýtaná 2: „Mne sa páči momentálne Trnava.“ 
(koniec ankety) 

https://www.aktuality.sk/clanok/740085/shmu-vacsinu-uzemia-slovenska-zasiahne-v-utorok-dazd/


Roman Ruttkay, redaktor: „Vlani bola tretia a dnes prvá. Starobylé mesto nazývané aj malý Rím s množstvom 
sakrálnych stavieb vyhľadávajú nielen našinci, ale i zahraniční turisti. Za topku ju označilo viac ako 22 300 ľudí.“ 

(začiatok ankety) 
Trnava 
Opýtaná 3: „Je to určite zaslúžené víťazstvo. Trnava sa v mnohom pohla dopredu vďaka novému vedeniu 

mesta. Trnava by som povedala sa stala mestom života, mestom rodín, mestom stretávania, je veľmi kultúrnym 
mestom, spoločenským, o čom svedčí určite aj fakt, že veľa ľudí sa sem sťahuje.“ 

(koniec ankety) 
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta Trnava: „Toto ocenenie nás samozrejme veľmi teší, berieme to ako 

pozitívnu spätnú väzbu od verejnosti, že ľudia vnímajú zmeny, ktoré sa v našom meste dejú a každé takéto 
ocenenie alebo uznanie našej práce je zároveň pre nás silným záväzkom a motiváciou do ďalšej práce.“ 

Roman Ruttkay: „Trnavčania sú hrdí na históriu, ktorá je najhmatateľnejšia na tomto námestí. Oproti minulosti 
sa ale oveľa viac môžu zapojiť do rozhodovania o tom, kam pôjdu peniaze z ich daní.“ 

Veronika Majtánová: „Napríklad aj pri participatívnom plánovaní, keď spolu s verejnosťou pripravujeme zmeny 
verejných priestorov, alebo pri participatívnom rozpočte, čiže Trnavčania majú záujem robiť naše mesto tiež 
lepším, zapájajú sa do verejného života, takže spolupracuje sa nám s nimi naozaj dobre.“ 

Roman Ruttkay: „Ľudia by k úplnej dokonalosti v meste privítali viac parkovacích miest a menšie kolóny na 
cestách. Na prvenstvo Trnavy zareagovala aj speváčka Dominika Mirgová. V malom Ríme sa narodila 
a donedávna aj žila a je jej srdcovkou.“ 

Dominika Mirgová, speváčka: „Mne je v tej Trnave dobre, pretože tam je všetko a teraz sa mi veľmi páči, že 
vlastne náš primátor, ktorý je mlaďoch, konečne dal tej Trnave niečo, máme tam veľmi pekné nové parky, strašne 
sa mi páči nádvorie, ktoré je za mestskou vežou, ktoré je vybudované pre nové kultúrne veci.“ 

Roman Ruttkay: „Zatiaľ čo sa Trnava teší z prvenstva v kategórii najkrajšie mesto, titulom najkrajšia obec sa 
tento rok budú hrdiť Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Je to mimochodom najväčšia Slovenská obec, má 

viac ako 8650 obyvateľov. Roman Ruttkay, televízia Markíza.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Dosky 2019: Najlepšou hrou je Moral Insanity 
[11.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Veronika Čokinová / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Najlepšou inscenáciou divadelnej sezóny sa stala hra Moral Insanity v podaní 
Prešovského národného divadla. Zo šiestich nominácií získal tento súbor päť divadelných ocenení Dosky 2019. 
Inscenácia ukazuje, čo môžu spôsobiť konšpiračné teórie.“ 

Veronika Čokinová, redaktorka: „Monodráma napísaná na motívy románu Umberta Eca Pražský cintorín sa 
venuje téme konšpiračných teórií, antisemitských a rasistických predstáv a ich odzrkadleniu v médiách a politike. 
Júlia Rázusová získala s inscenáciou Moral Insanity aj cenu za najlepšiu réžiu.“ 

Júlia Rázusová, režisérka ocenenej inscenácie Moral Insanity: „Bohužiaľ, momentálne v našej realite vládnu 
nejaké polopravdy, ktoré sú najhoršími nepravdami. A našou úlohou aj divadelníkov je odhaľovať a ukazovať 
mechanizmy, ako takéto správy vznikajú.“ 

René Parák, spoluzakladateľ cien Dosky: „Divadlo vždy odzrkadľuje, odzrkadľovalo to, čo sa v tej spoločnosti 
deje a snaží sa nejakým spôsobom pomôcť nájsť odpovede, či už to bolo pred tridsiatimi rokmi, alebo je to teraz v 
čase, keď nám nikto nediktuje, že presne aké to predstavenie má byť. A ja si myslím, že to predstavenie Moral 
Insanity z Prešovského národného divadla je presne takéto, a preto si zaslúži tie ceny.“ 

Veronika Čokinová: „Dosku za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková zo Štátneho divadla 
Košice za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry Friedrich Schiller: Maria Stuartová. Najlepším hercom sa stal 
Peter Brajerčík, kritikov si získal svojím výkonom v Moral Insanity.“ 

Peter Brajerčík, najlepší mužský herecký výkon sezóny: „Sme si na začiatku, keď sme do toho išli a robili sme, 
tak sme si povedali, že urobíme si také cvičenie, že čo z toho bude. Málokedy sa, myslím si, že v divadle podarí 
spojiť toľko ideálnych podmienok ako tu a ideálnych nejakých nastavení a vlnových dĺžok v rámci ľudského 
potenciálu. Som za to veľmi vďačný.“ 

Veronika Čokinová: „O víťazoch v desiatich kategóriách rozhodovalo štyridsaťšesť divadelných kritikov, 
teoretikov a publicistov.“ 

Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu: „Som presvedčená, že tieto ocenenia sú rozdelené tento 
ročník veľmi spravodlivo, a to nám vlastne len tak potvrdzuje, že v súčasnosti veľmi rezonujú aktuálne a odvážne 
témy.“ 

Veronika Čokinová: „Divadelné ocenenia sa po prvý raz udeľovali na doskách Mestského divadla Pavla 
Országha Hviezdoslava. Divadlom sezóny sa druhýkrát stalo nezávislé Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi.“ 

[Späť na obsah] 

 
 



26. Depresívna predpoveď SHMÚ pre takmer celé Slovensko: Na najbližšie dni 

si program ani nerobte! 
[11.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 18:41; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/908435/depresivna-predpoved-shmu-pre-takmer-cele-slovensko-na-najblizsie-
dni-si-program-ani-nerobte/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným 

vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. 
Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 

Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. 
Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za 
sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

Foto: 
SHMÚ varuje pred intenzívnym dažďom (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

27. REBRÍČEK najkrajších miest a obcí na Slovensku: Pozrite, ako skončilo to 

vaše! 
[11.11.2019; pluska.sk; Rady a tipy; 18:00; Michaela Heráková] 

 
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/rebricek-najkrajsich-miest-obci-slovensku-pozrite-ako-skoncilo-to-
vase 

 
 

Tohtoročné hlasovanie o najkrajšie mesto a obec na Slovenku je ukončené. V súťaži celoslovenského 
informačného portálu Slovakregion zabodoval západ aj východ. V dvanástom ročníku zvíťazila Trnava, medzi 
obcami dominovali Smižany. 

dnes 18:00 
O víťazoch rozhodli ľudia v internetovom hlasovaní od apríla do konca októbra. V tomto období sa podarilo 

Trnave nazbierať až 22 381 hlasov. Na druhom mieste sa umiestnila Spišská Nová Ves s 21 741 hlasmi. Za ňou 

nasledoval Púchov, Hlohovec a Zvolen. Medzi obcami sa na prvom mieste umiestnili Smižany s počtom hlasov 
16 882. Tesne za nimi skončila Nižná Oľšava s 15 667 hlasmi. Ďalšou v rebríčku je obec Ortuťová, za ktorými 
nasledujú Spišské Tomášovce a Nižná. 

Celý zoznam miest a obcí nájdete »TU« 
V rovnakom časovom období hlasovali ľudia aj za najlepšieho primátora a starostu Slovenska. So svojou 

starostkou sú najspokojnejší obyvatelia Zvolena. Lenka Balkovičová získala najviac hlasov a stala sa najlepšou 
primátorkou roka 2019. Najlepším starostom roka je Radomír Brtáň z obce Košeca, ktorá leží v Ilavskom okrese. 

Oficiálne verejné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári budúceho roka v bratislavskej Inchebe počas 
Výstavy ITF Slovakiatour. 

Rebríček TOP 10 
Zdroj: Slovakregion 
Autor:Michaela Heráková 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Najkrajším mestom je Trnava 
[11.11.2019; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Roman Rutkay / Viktor Vincze] 

https://www.cas.sk/clanok/908435/depresivna-predpoved-shmu-pre-takmer-cele-slovensko-na-najblizsie-dni-si-program-ani-nerobte/
https://www.cas.sk/clanok/908435/depresivna-predpoved-shmu-pre-takmer-cele-slovensko-na-najblizsie-dni-si-program-ani-nerobte/
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/rebricek-najkrajsich-miest-obci-slovensku-pozrite-ako-skoncilo-to-vase
https://www1.pluska.sk/rady-a-tipy/rebricek-najkrajsich-miest-obci-slovensku-pozrite-ako-skoncilo-to-vase


 
 

Viktor Vincze, moderátor: „Je to definitívne. Jedno zo slovenských miest môže otvárať šampanské. Tento rok 
sa top mestom stala Trnava. Rozhodli o tom Slováci v internetovom hlasovaní o najkrajšie mesto a obec na 
Slovensku.“ 

(začiatok ankety) 
Opýtaná 1: „Ja som Trnavčanka, ale Trnava je nádherná.“ 
Opýtaný: „Keď sú nejaké sviatky alebo čo, tak je tu príjemne.“ 
Opýtaná 2: „Mne sa páči momentálne Trnava.“ 
(koniec ankety) 
Roman Ruttkay, redaktor: „Vlani bola tretia a dnes prvá. Starobylé mesto nazývané aj malý Rím s množstvom 

sakrálnych stavieb vyhľadávajú nielen našinci, ale i zahraniční turisti. Za topku ju označilo viac ako 22 300 ľudí.“ 
(začiatok ankety) 
Trnava 
Opýtaná 3: „Je to určite zaslúžené víťazstvo. Trnava sa v mnohom pohla dopredu vďaka novému vedeniu 

mesta. Trnava by som povedala sa stala mestom života, mestom rodín, mestom stretávania, je veľmi kultúrnym 
mestom, spoločenským, o čom svedčí určite aj fakt, že veľa ľudí sa sem sťahuje.“ 

(koniec ankety) 
Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta Trnava: „Toto ocenenie nás samozrejme veľmi teší, berieme to ako 

pozitívnu spätnú väzbu od verejnosti, že ľudia vnímajú zmeny, ktoré sa v našom meste dejú a každé takéto 
ocenenie alebo uznanie našej práce je zároveň pre nás silným záväzkom a motiváciou do ďalšej práce.“ 

Roman Ruttkay: „Trnavčania sú hrdí na históriu, ktorá je najhmatateľnejšia na tomto námestí. Oproti minulosti 
sa ale oveľa viac môžu zapojiť do rozhodovania o tom, kam pôjdu peniaze z ich daní.“ 

Veronika Majtánová: „Napríklad aj pri participatívnom plánovaní, keď spolu s verejnosťou pripravujeme zmeny 
verejných priestorov, alebo pri participatívnom rozpočte, čiže Trnavčania majú záujem robiť naše mesto tiež 
lepším, zapájajú sa do verejného života, takže spolupracuje sa nám s nimi naozaj dobre.“ 

Roman Ruttkay: „Ľudia by k úplnej dokonalosti v meste privítali viac parkovacích miest a menšie kolóny na 
cestách. Na prvenstvo Trnavy zareagovala aj speváčka Dominika Mirgová. V malom Ríme sa narodila 
a donedávna aj žila a je jej srdcovkou.“ 

Dominika Mirgová, speváčka: „Mne je v tej Trnave dobre, pretože tam je všetko a teraz sa mi veľmi páči, že 
vlastne náš primátor, ktorý je mlaďoch, konečne dal tej Trnave niečo, máme tam veľmi pekné nové parky, strašne 
sa mi páči nádvorie, ktoré je za mestskou vežou, ktoré je vybudované pre nové kultúrne veci.“ 

Roman Ruttkay: „Zatiaľ čo sa Trnava teší z prvenstva v kategórii najkrajšie mesto, titulom najkrajšia obec sa 
tento rok budú hrdiť Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Je to mimochodom najväčšia Slovenská obec, má 

viac ako 8650 obyvateľov. Roman Ruttkay, televízia Markíza.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Víťazi divadelných “Oscarov” sú už známi. Najviac cien putovalo do 

Prešova 
[11.11.2019; style.hnonline.sk; Kultúra; 10:09; ip] 

 
https://style.hnonline.sk/kultura/2039441-vitazi-divadelnych-oscarov-su-uz-znami-najviac-cien-putovalo-
do-presova 

 
 

V nedeľu prebehol 24. ročník Divadelných ocenení sezóny DOSKY, ankety divadelných kritikov a teoretikov. 
Počas slávnostného ceremoniálu sa v nedeľu 10. novembra večer odovzdávali v budove Mestského divadla 

P.O. Hviezdoslava ceny DOSKY 2019. Ceremoniál 24. ročníka sa konal 10. novembra 2019 v budove Mestského 
divadla P. O. Hviezdoslava v réžii Aleny Lelkovej. Tohtoročným námetom slávnostného ceremoniálu bola oslava 
30 rokov slobodného divadelného umenia a moderátormi boli Lucia Hurajová a Laco Kerata. 

Najúspešnejšou inscenáciou tohtoročných „dosiek“ sa stala monodráma Moral Insanity z produkcie 
Prešovského národného divadla, Prešov, vytvorená Petrom Brajerčíkom a Júliou Rázusovou voľne na motívy 
knihy Umberta Eca Pražský cintorín. Jeho tvorcovia premenili zo šiestich nominácií až päť. 

Pozrite si kompletný prehľad tohtoročných víťazov: 
Najlepšia inscenácia: Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity, voľne podľa románu Umberta Eca, 

réžia: Júlia Rázusová, Prešovské národné divadlo 
Najlepšia réžia: Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity voľne 

podľa románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 
Najlepší ženský herecký výkon: Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry Fridrich 

Schiller: Maria Stuartová, Štátne divadlo Košice 
Najlepšia scénografia: Michal Lošonský za scénografiu v inscenácii Joseph Heller: Hlava XXII, Divadlo 

Andreja Bagara v Nitre 

https://style.hnonline.sk/kultura/2039441-vitazi-divadelnych-oscarov-su-uz-znami-najviac-cien-putovalo-do-presova
https://style.hnonline.sk/kultura/2039441-vitazi-divadelnych-oscarov-su-uz-znami-najviac-cien-putovalo-do-presova


Najlepší mužský herecký výkon: Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii Peter Brajerčík a Júlia 
Rázusová: Moral Insanity voľne na motívy románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 

Najlepší kostým: Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Euripides: Bakchantky, Činohra Slovenského 
národného divadla 

Najlepšia scénická hudba: Martin Husovský za hudbu k inscenácii Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral 
Insanity, voľne na motívy románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 

Mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla: Peter Brajerčík a Júlia Rázusová za text k inscenácii Moral 
Insanity voľne podľa románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 

Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla: Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová a Lívia 
Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy, Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica 

Mimoriadny počin v oblasti hudobného divadla: Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery Gioachino 
Rossini: Otello, Štátna opera Banská Bystrica 

Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla: prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. – 
teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a 
drámu 

Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny: Divadlo Kontra Spišská Nová Ves 

V tomto roku sa znovu zapojili do hlasovania aj diváci v rámci celého Slovenska, ktorí rozhodli o Cene 
Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019. Najviac hlasov rovnako ako minulý rok získalo Divadlo Kontra zo 
Spišskej Novej Vis, ktoré si od Slovenskej sporiteľne prevzalo grant vo výške 5 000 eur. 

Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a udeľujú sa už od roku 1996. Ceny DOSKY sú 
ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou 
cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický 
sochár Tomáš Lupták. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Víťazi cien DOSKY 2019 sú už známi 
[11.11.2019; omediach.com; TV; 08:23; TS] 

 
https://www.omediach.com/tv/16600-vitazi-cien-dosky-2019-su-uz-znami 

 
 

Počas slávnostného ceremoniálu sa v nedeľu 10. novembra večer odovzdávali v budove Mestského divadla 
P.O. Hviezdoslava ceny DOSKY 2019. Ide už o 24. ročník Divadelných ocenení sezóny – DOSKY, ankety 
divadelných kritikov a teoretikov. V tomto roku opätovne rozhodovali aj diváci svojim hlasovaním o Cene 
Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019. 

Anketu DOSKY vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a udeľujú sa už od roku 1996. Ceny DOSKY sú 
ocenením tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou 
cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je akademický 
sochár Tomáš Lupták. 

V tomto roku sa znovu zapojili do hlasovania aj diváci v rámci celého Slovenska, ktorí rozhodli o Cene 
Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 2019. Najviac hlasov rovnako ako minulý rok získalo Divadlo Kontra zo 
Spišskej Novej Vis, ktoré si od Slovenskej sporiteľne prevzalo grant vo výške 5000 eur. „Ako zodpovedný líder 
chceme podporou kultúry prispieť k pozitívnym zmenám v našej krajine. Preto sme sa rozhodli po druhýkrát 
podporiť slovenské divadlá aj prostredníctvom diváckej ankety. Opätovné víťazstvo Divadla Kontra dokazuje, že 
nezávislé divadlo má svojich verných fanúšikov. Sme veľmi radi, že divadlo podporíme v ďalšej tvorbe, čo určite 
ocenia predovšetkým ich diváci,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej 
sporiteľne. 

Najúspešnejšou inscenáciou tohtoročných „dosiek“ sa stala monodráma Moral Insanity z produkcie 
Prešovského národného divadla, Prešov, vytvorená Petrom Brajerčíkom a Júliou Rázusovou voľne na motívy 
knihy Umberta Eca Pražský cintorín. Jeho tvorcovia premenili zo šiestich nominácií až päť. 

Najlepšia inscenácia 
Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity, voľne podľa románu Umberta Eca, réžia: Júlia Rázusová, 

Prešovské národné divadlo 
Najlepšia réžia 
Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity voľne podľa románu 

Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 
Najlepší ženský herecký výkon 
Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry Fridrich Schiller: Maria Stuartová, Štátne 

divadlo Košice 
Najlepší mužský herecký výkon 
Peter Brajerčík za herecký výkon v inscenácii Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity voľne na 

motívy románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 
Najlepšia scénografia 
Michal Lošonský za scénografiu v inscenácii Joseph Heller: Hlava XXII, Divadlo Andreja Bagara v Nitre 

https://www.omediach.com/tv/16600-vitazi-cien-dosky-2019-su-uz-znami


Najlepší kostým 
Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Euripides: Bakchantky, Činohra Slovenského národného divadla 
Najlepšia scénická hudba 
Martin Husovský za hudbu k inscenácii Peter Brajerčík a Júlia Rázusová: Moral Insanity, voľne na motívy 

románu Umberta Eca, Prešovské národné divadlo 
Mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla 
Peter Brajerčík a Júlia Rázusová za text k inscenácii Moral Insanity voľne podľa románu Umberta Eca, 

Prešovské národné divadlo 
Mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla 
Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 

3x20 Ženy, Divadlo Štúdio tanca Banská Bystrica 
Mimoriadny počin v oblasti hudobného divadla 
Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery Gioachino Rossini: Otello, Štátna opera Banská Bystrica 
Cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 
Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. 
Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves 

Ceremoniál 24. ročníka sa konal 10. novembra 2019 v budove Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v réžii 
Aleny Lelkovej. Moderátormi boli Lucia Hurajová a Laco Kerata. 

Tohtoročným námetom slávnostného ceremoniálu bola oslava 30 rokov slobodného divadelného umenia. 
Prenos z podujatia mohli vidieť v ten istý večer aj diváci Dvojky RTVS. 

Spoluorganizátorom sa tento rok stalo mesto Bratislava, pričom záštitu nad podujatím prevzal primátor 
hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Počas ceremoniálu sa už tradične odovzdáva aj Cena Slovenského 
centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za Mimoriadny prínos v oblasti divadla, ktorú si 
odniesla teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske 
divadlo a drámu, Soňa Šimková. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Najkrajším mesto 2019 je Trnava 
[11.11.2019; Fun rádio; Headliny; 08:00; R] 

 
 

Redaktor: "Poznáme najkrajšie mesto, obec, aj primátora Slovenska. Výsledky zverejnil celoslovenský 
informačný portál Slovakregion. Najkrajším mesto roka 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali Smižany 
v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír Brtáň z 

obce Košeca v okrese Ilava. Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Vec nasledovaná 
Púchovom, za Smižanmi sa zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a obec Ortuťová v okrese 
Bardejov." 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Festival slobody prináša filmy aj diskusie 
[11.11.2019; RTVS Jednotka; Ranné správy; 07:30; R / Iveta Gombošová] 

 
 

Iveta Gombošová, moderátorka: 
„Pripomenúť si a priblížiť novembrové udalosti pred rokom 1989 je hlavnou myšlienkou multižánrového 

Festivalu slobody. Už 9-krát ho organizuje Ústav pamäti národa. Začína sa dnes a vyvrcholí v nedeľu 17. 
novembra, teda na 30. výročie Nežnej revolúcie. Čo všetko Festival slobody ponúka, tak to už priblíži redaktorka 
Klára Grausová so svojim hosťom.“ 

Klára Grausová, redaktorka: 
„Dobré ráno, prajem. Festival slobody je medzinárodný multižánrový festival, ktorý pripomína a analyzuje 

obdobie neslobody na Slovensku. Prinesie rôzne filmy, diskusie, predstavenia či výstavy. No a podrobnostiach sa 
už budem rozprávať s riaditeľom Festivalu slobody Jánom Endrödim z Ústavu pamäti národa. Dobré ráno, 
prajem. 

Čo všetko teda Festival slobody prinesie, na čo sa môžu návštevníci tešiť a kde sa hlavne bude odohrávať?“ 
Ján Endrödi, riaditeľ Festivalu slobody, Ústav pamäti národa: 
„Festival slobody už tradične organizujeme, je založený na filmovej prehliadke, ktorá sa koná v Kine Lumiére 

po tri dni, počínajúc dneškom až do stredy. Okrem toho už tradične prinášame aj divadelné predstavenia, tohto 
roku na Malej scéne predstavíme Divadlo Jonáša Záborského z Prešova, ktoré nám predvedie hru Václava Havla 
Audiencia. Okrem toho máme pripravených množstvo výstav, vo štvrtok sme otvárali výstavu v Devínskej Novej 



Vsi venovanú železnej opone. Prebieha už výstava Pocta slobode na hrade Devín, na ktorej taktiež participoval 
Ústav pamäti národa. Na nádvorí Primaciálneho paláca máme ďalšiu výstavu venovanú rovnako 30. výročiu 
Nežnej revolúcie v spolupráci s Českým centrom a rad ďalších výstav bude ešte v regiónoch. Čo sa 
bratislavského programu týka, tak veľmi dôležitým bude podujatie v spolupráci s RTVS v Rádiu Devín, čiže aj 
v obrátenej pyramíde.“ 

Klára Grausová: 
„Čo sa týka regiónov, kde všade ešte bude možné program festivalu zastihnúť?“ 
Ján Endrödi: 
„V regiónoch budeme tohto roku až v ôsmich mestách a okrem toho budeme mať takmer 40 prednášok, ktoré 

budú aj súčasťou Festivalu slobody. Čiže sú to hlavne veľké mestá, veľké podujatia v Poprade a v Košiciach, 
Bardejov, Spišská Belá, Brezno, Martin, Šintava, Spišská Nová Ves a ak som na niektoré zabudol, 

ospravedlňujem sa.“ 
Klára Grausová: 
„Čo sa týka teda Festivalu slobody, organizuje ho Ústav pamäti národa, ale ide o medzinárodný festival, čiže 

aká je tam tá medzinárodná spolupráca?“ 
Ján Endrödi: 
„Generálnym partnerom je taktiež už tradične ENRS, teda Európska sieť pamäť a solidarita, ktorá združuje 

obdobné organizácie ako je Ústav pamäti národa. A okrem toho sme veľmi vďační za aktívnu spoluprácu 
s Českým centrom v Bratislave, s Poľským a Maďarským inštitútom, ktoré s nami spoluorganizujú nielen filmovú 
prehliadku, ale participujeme s nimi na množstve výstav a taktiež aj na koncerte, ktorý bude v Rádiu Devín. 
Okrem toho je taktiež tradičným partnerom Slovenský filmový ústav a Kino Lumiere.“ 

Klára Grausová: 
„Ešte by som sa teda opýtala, keďže festival začína dnes, potrvá až do nedele, ako vyvrcholí v tú nedeľu 17. 

novembra, teda na 30. výročie Nežnej revolúcie?“ 
Ján Endrödi: 
„Ďalší partner, ktorého som ešte nespomenul, je Bratislavský samosprávny kraj, s ktorým už po štvrtýkrát 

spoluorganizujeme tzv. Víkend zatvorených hraníc. Uskutočňuje sa na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi 
a tam sa snažíme najmä mladé generácie pripomenúť obdobie neslobody aktívnou ukážkou zatvorenia hraníc, 
ktoré budú počas celého dňa uzavreté, alebo teda obtiažnejšie spriechodnené tak, ako to bolo za čias totality. 
Teda budeme vydávať aj, a vystavovať výjazdové doložky, bude tam sprievodný program prednášky venované 
železnej opone a celý tento slávnostný deň priamo 30. výročia Nežnej revolúcie bude ukončený pietnou 
spomienkou a kladením vencov priamo pri pomníku venovaným obetiam železnej opony.“ 

Klára Grausová: 
„Za rozhovor ďakujem riaditeľovi Festivalu slobody Jánovi Endrödimu z Ústavu pamäti národa.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Prehľad správ – Ceny Dosky 2019 
[11.11.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Monika Hnilicová] 

 
 

Monika Hnilicová, redaktorka: „Ceny Dosky 2019 - dvadsiaty štvrtý ročník ocenení divadelnej sezóny v rámci 
ankety divadelných kritikov a teoretikov včera večer slávnostne odovzdávali v budove Mestského divadla v 
Bratislave. Najúspešnejšou inscenáciou tohtoročných Dosiek sa stala monodráma Moral insanity z produkcie 
Prešovského národného divadla. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu 
Márie Stuartovej v inscenácii hry Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. Ocenenie za najlepší mužský 
herecký výkon sezóny si odniesol Peter Brajerčík v inscenácii Moral Insanity. V hlasovaní divákov o cene pre 
divadlo sezóny 2019 obhájilo divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi. Cenu za mimoriadny prínos v oblasti divadla 

si odniesla vysokoškolská profesorka, prekladateľka, odborníčka na slovenské a francúzske divadlo a drámu 
Soňa Šimková.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Cenu Dosky 2019 za najlepšiu divadelnú inscenáciu roka získala Moral 

Insanity 
[11.11.2019; aktuality.sk; Kultúra; 06:59; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/739803/kultura-ocenenie-dosky-2019-za-najlepsiu-inscenaciu-ziskala-
moral-insanity/ 

 
 

https://www.aktuality.sk/clanok/739803/kultura-ocenenie-dosky-2019-za-najlepsiu-inscenaciu-ziskala-moral-insanity/
https://www.aktuality.sk/clanok/739803/kultura-ocenenie-dosky-2019-za-najlepsiu-inscenaciu-ziskala-moral-insanity/


Herec Peter Brajerčík a umelecká šéfka Prešovského národného divadla Júlia Rázusová s cenou za najlepšiu 
inscenáciu sezóny Moral Insanity. 

Zdroj: TASR 
Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. 
Ocenenie Dosky 2019 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny získala monodráma Petra Brajerčíka a Júlie 

Rázusovej Moral Insanity v podaní Prešovského národného divadla a v réžii Júlie Rázusovej. 
Ocenenia Dosky 2019 boli odovzdané v nedeľu počas slávnostného ceremoniálu v budove Mestského divadla 

P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Išlo o 24. ročník divadelných ocenení sezóny - Dosky, ankety divadelných 
kritikov a teoretikov. 

Monodráma Moral Insanity Prešovského národného divadla, vytvorená na motívy knihy Umberta Eca Pražský 
cintorín, skúma konšpiračné teórie, antisemitské a rasistické predstavy vychádzajúce z nepriaznivej ekonomickej 
a spoločenskej situácie. Reflektuje ich odraz v médiách a politike. Predstavenie a jeho tvorcovia zo šiestich 
nominácií získali až päť Dosiek. 

Dosky za najlepšiu réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie Moral Insanity. Rázusová je aj 
minuloročnou víťazkou tejto kategórie. 

Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Tatiana Poláková za postavu Márie Stuartovej v inscenácii hry 
Mária Stuartová v Štátnom divadle Košice. Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Peter 
Brajerčík za herecký výkon v inscenácii Moral Insanity. 

Počas slávnostného ceremoniálu 24. ročníka prestížnych divadelných cien bol ocenený za najlepšiu 
scénografiu sezóny Michal Lošonský, a to za scénografiu v inscenácii Hlava XXII v Divadle Andreja Bagara v 
Nitre. 

Lošonský spolupracuje s viacerými poprednými slovenskými scénami. Dosky za najlepší kostým sezóny 
získala Katarína Holková za kostýmy v inscenácii hry Bakchantky v Činohre Slovenského národného divadla. 
Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny si odniesol Martin Husovský za hudbu k inscenácii Moral Insanity. 

Za mimoriadny počin v hudobnom divadle bol ocenený Zi-Zhao Guo za postavu Otella v inscenácii opery 
Gioachina Rossiniho Otello v Štátnej opere Banská Bystrica. 

Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si cenu odniesli Zuna Vesan Kozánková, Martina Hajdyla 
Lacová a Lívia Méndez Marín Balážová za choreografiu inscenácie 3x20 Ženy v Divadle Štúdio tanca Banská 
Bystrica. 

Cena za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla patrí Petrovi Brajerčíkovi a Júlii Rázusovej za text k 
inscenácii Moral Insanity. 

V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra AICT - Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla získala teatrologička, vysokoškolská profesorka, kritička, prekladateľka, odborníčka na slovenské a 
francúzske divadlo a drámu Soňa Šimková. 

Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla a ceny sa udeľujú už od roku 1996. Sú ocenením 
tvorivých činov v oblasti profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch. Udeľovanou cenou je 
doska s postriebreným štítkom. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok dážď 
[11.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/vacsinu-uzemia-slovenska-zasiahne-v-utorok-dazd-cl719622.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 11. novembra (TASR) - Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. 

Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. 

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. 
Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za 
sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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36. FOTO Odovzdávanie divadelných cien: Trendy Studenková, mladistvá 

Radičová… Aha, ako to tam počas večera vyzeralo! 
[11.11.2019; topky.sk; Prominenti; 00:00; © Zoznam/md] 

 
https://www.topky.sk/cl/100313/1837611/FOTO-Odovzdavanie-divadelnych-cien–Trendy-Studenkova–
mladistva-Radicova—-Aha–ako-to-tam-pocas-vecera-vyzeralo- 

 
 

BRATISLAVA – Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave sa opäť oblieklo do šatu odovzdávania cien. 
Tentokrát šlo o tzv. divadelných Oscarov. Na galavečere nechýbali ocenení, no podporiť ich prišli aj ich kolegovia. 
Zdena Studenková (65) opäť ukázala, že je trendy žena a zahanbiť sa nenechala ani bývalá predsedníčka vlády 
Iveta Radičová (62), ktorú sprevádzal jej partner. 

Bratislavské divadlo opäť hostilo odovzdávanie cien. Kým v októbri to boli hudobné ocenenia, druhá 
novembrová nedeľa patrila tým divadelným. Galavečer Dosky 2019 sa tentokrát niesol v duchu spomínania na 
nežnú revolúciu, a to v rámci tridsiateho výročia. Prispôsobené tomu bolo aj otvorenie odovzdávania cien – 
vystúpila speváčka Katarzia a zaspievala pieseň od skupiny Bez ladu a skladu Píšte všetci modrým perom. 
Večerom sprevádzala moderátorská dvojica Lucia Hurajová a Laco Kerata. 

Na odovzdávaní nechýbali ocenení, no podporu im svojou prítomnosťou prejavili aj ich kolegovia. Medzi nimi 
bola aj víťazka z roku 2014 v kategórii najlepší ženský výkon, Zdena Studenková. Skvelá herečka prišla 
nahodená v červených šatách a čiernej huňatej pelerínke. Hoci už má rodáčka z Bratislavy po šesťdesiatke, stále 
je veľmi trendy a vie, čo sa nosí. 

Zdroj: Jan Zemiar 
Nezaostávala za ňou však ani bývalá predsedníčka vlády Slovenskej republiky Iveta Radičová, ktorú na 

odovzdávanie cien sprevádzal jej partner Marián Balász. Napriek tomu, že zvolila čierne šaty, pôsobila táto dáma 
mladistvo, čo podčiarkol aj úsmev na tvári. 

Zdroj: Jan Zemiar 
Ocenenia Dosky 2019 získali: 
Peter Brajerčík a Júlia Rázusová za najlepšiu inscenáciu Moral Insanity 
Júlia Rázusová za najlepšie réžiu Moral Insanity 
Tatiana Poláková za najlepší ženský herecký výkon v úlohe Márie Stuartovej 
Michal Lošonský za najlepšiu scénografiu v Hlave XXII 
Peter Brajerčík za najlepší mužský herecký výkon v inscenácii Moral Insanity 
Katarína Holková za najlepší kostým 
Martin Husovský za najlepšiu scénickú hudbu 
Peter Brajerčík a Júlia Rázusová za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla 
Zuna Vesa Kozánková, Martina Hajdyla a Lívia Méndez Marín Balážová za mimoriadny počin v oblasti 

tanečného divadla 
Zi-Zhao Guo za mimoriadny počin v oblasti hudobného divadla za postavu Otella 
Prof. PhDr. Soňa Šimková, CSc. cena Slovenského centra AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla 
Divadlo Kontra Spišská Nová Ves: Cena Slovenskej sporiteľne pre Divadlo sezóny 

Zdroj: Jan Zemiar 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Tréner Hurtaj: „Dominuje obrana s brankárom, útok sa musí zlepšiť.“ 
[11.11.2019; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22257215/trener-hurtaj-dominuje-obrana.html 

 
 

Hokejisti Topoľčian majú v Slovenskej hokejovej lige voľno, ktoré trvá od 1. do 13. novembra. S trénerom 
Ľubomírom Hurtajom sme zhodnotili doterajšie pôsobenie Topoľčian v druhej najvyššej lige. 

Topoľčany sú zatiaľ príjemným prekvapením súťaže, keď po sedemnástich odohraných zápasoch figurujú na 
druhom mieste, keď dokázali nazbierať 39 bodov. Spokojnosť zatiaľ panuje aj v topoľčianskom hokejovom klube. 

V práve prebiehajúcej sezóne ste odohrali sedemnásť zápasov s bilanciou jedenásť výhier v riadnom hracom 
čase, tri výhry ste pridali v predĺžení, a len trikrát ste z ľadu schádzali ako porazený tím. Ako zatiaľ hodnotíte 
doterajšie pôsobenie tímu HC Topoľčany? 

Prečítajte si tiežV piatej lige vyhrali len H. Obdokovce, Kovarce brali vonku bod Čítajte 

https://www.topky.sk/cl/100313/1837611/FOTO-Odovzdavanie-divadelnych-cien--Trendy-Studenkova--mladistva-Radicova----Aha--ako-to-tam-pocas-vecera-vyzeralo-
https://www.topky.sk/cl/100313/1837611/FOTO-Odovzdavanie-divadelnych-cien--Trendy-Studenkova--mladistva-Radicova----Aha--ako-to-tam-pocas-vecera-vyzeralo-
https://mytopolcany.sme.sk/c/22257215/trener-hurtaj-dominuje-obrana.html


S počtom získaných bodov, ako aj s priebežným umiestnením, musíme byť spokojní všetci v klube. 
Samozrejme, niektoré zápasy nám aj nevyšli, ale dokázali sme v nich bodovať. Musím spomenúť najmä posledné 
dva- tri zápasy pred prestávkou (Skalica 3:2pp, Trnava 4:3 a Levice 3:1), v ktorých sme nehrali až tak dobre, ale 
podržala nás obrana na čele s brankárom. Osobne som i ja sám prekvapený, že sa nám podarilo nazbierať až 
toľko bodov, aj vzhľadom na prípravu v auguste a hlavne na nevydarený štart do súťaže, kedy sme prehrali prvé 
dva zápasy. Nemôžeme však lietať v oblakoch, pretože sezóna je dlhá a až do Vianoc nás čaká veľmi náročná 
časť. Musíme sa na jednotlivé stretnutia maximálne pripraviť, pretože sa chceme pohybovať v hornej časti tabuľky 
pri špici. Všetky tímy majú svoju kvalitu, každý jeden bod môže v konečnom zúčtovaní rozhodnúť. 

Topoľčany v doterajšom priebehu inkasovali najmenej gólov zo všetkých účastníkov – iba 39. Brankár Erik 
Kompas je zatiaľ percentuálne aj najlepším brankárom súťaže. V čom je topoľčianska obrana iná? 

V prvom rade je to brankárom. Či už je to Kompasom alebo aj Komžíkom. Hlavne Erik Kompas chytil famóznu 
formu a momentálne je zaslúžene najlepším brankárom v lige. A určite sme málo inkasovali gólov aj vďaka našim 
skúseným obrancom, ktorí už dlhšie pôsobia v Topoľčanoch a k ním sa priradil aj Huba, ktorý je síce momentálne 
zranený, ale výrazne taktiež vystužil obranné rady. A teší ma, že aj duo Bulák – Španko sa svojich úloh zhostili 
dobre a zodpovedne si držia svoje miesta. 

((piano)) 
V útoku je to však už o niečo slabšie, zatiaľ ste strelili len 58 gólov, v priebežnej tabuľke v počte strelených 

gólov vám patrí až 6. priečka… 
S útokom stále nie som spokojný. Aj preto sme do Topoľčian doniesli hráčov ako Ručkay, Šišovský, či Koyš. 

Podarilo sa im zvýšiť útočnú silu, čo ma teší, ale bohužiaľ, ostatní hráči sa na nich len ťažko doťahujú. Strieľali 
sme málo gólov, čo je vidieť aj v produktivite jednotlivých hráčov. Hoci figurujeme na druhom mieste, no v 
kanadskom bodovaní Slovenskej hokejovej lige je náš najlepší hráč (momentálne s 18 bodmi (9+9) Jozef 
Tomčák) až na šestnástom mieste. Apelujem na našich útočníkov, veľa s nimi rozprávam, aby sa viac 
presadzovali a boli pre súpera čo najviac nebezpečnejší. 

Počas tejto sezóny sa v topoľčianskom drese objavili aj hráči na striedavý štart – napríklad mládežnícky 
reprezentant Džugan z Trenčína, či Pätoprstý z Nitry. Ako vôbec funguje prestupový trh na Slovensku v 
prvoligovom mužstve? 

Prestupový termín je do 31. januára. Musím ale povedať, že Ručkay, Šišovský, či Koyš prišli do Topoľčian ako 
hráči bez zmluvy a teda je to úplne niečo iné ako prestup. Všetci prišli do Topoľčian v podstate na obdobie, pokiaľ 
si nenájdu klub z vyššej súťaže. Pri Džuganovi sme mali dohodu s Trenčínom na striedavom štarte. Džugan 
prišiel do nižšej súťaže s tým, že nám zároveň pomohol s počtami mladých hráčov do 20 rokov. Pravdupovediac 
mal Džugan aj naďalej ešte u nás pôsobiť, ale nakoľko má Trenčín momentálne veľmi veľa zranených hráčov, tak 
ho stiahol späť do extraligového kádra. Navyše hrá aj za juniorku Trenčína a v decembri ho čakajú povinnosti v 
slovenskej reprezentácii do 20 rokov. 

Ohľadom Denisa Pätoprstého sa situácia vyvinula tak, že v Nitre skončil, a keďže za Topoľčany odohral 
niekoľko zápasov na striedavý štart, tak sa pripravuje momentálne s nami. Je však pravdou, že si hľadá 
pôsobenie v najvyššej súťaži, no ja budem rád, ak v Topoľčanoch zostane. Opäť ide o mladého hráča, ktorý by 
spĺňal kvóty mladých do 23 rokov. Jeho príchodom posilnil náš útok, darí sa mu aj bodovo a taktiež je 
odchovancom nášho klubu. 

Momentálne hľadáme ešte nejakých útočníkov, pretože Koyš s najväčšou pravdepodobnosťou odchádza do 
Nitry. Potrebujeme hráča, ktorý by vedel dať gól. 

Prečítajte si tiežTopoľčany ani Prievidza nepostupujú Čítajte 
Kde hľadáte nových útočníkov, v Extralige, či v nižšej súťaži? 
Chceme do mužstva pritiahnuť jedného kvalitného útočníka. Stále sme v očakávaní, či sa nám nepodarí 

prehovoriť Kalináča, hoci ten má momentálne svoje miesto v Bratislave. Už Šišovský, či Koyš zvýšili divácku 
úroveň a radi by sme v našom tíme takto skúseného hráča ešte privítali. Je to však veľmi ťažké, pretože v 
podstate všetky extraligové tímy hľadajú hráčov… Uvidíme, či sa nám niečo podarí. Ak nie, nič sa nedeje, 
budeme hrať s tým, čo máme k dispozícii. 

Máte trinásťdňovú pauzu, na čo ste sa počas tejto prestávky zamerali? 
Hráči po zápase s Levicami dostali tri dni voľno a od utorka sme začali trénovať s tým, že striedame 

posilňovňu s ľadom. Zamerali sme sa hlavne na kondíciu a trošku sme sa snažili dobiť baterky, aby sme vydržali 
ďalšiu porciu zápasov. 

Po prestávke vás čaká náročný dvojzápas v Žiline a v Dubnici, potom príde Martin. Určite opäť dôležitý 
trojzápas… 

Pôvodne sme mali hrať všetky tri zápasy na ľade súperov, ale kompetentné orgány urobili pre všetky kluby 
rovnaké podmienky, a to tak, aby všetky tímy hrali rovnaký počet zápasov doma v stredu, ako aj v piatok. A preto 
nebudeme hrať tri zápasy za sebou v rade vonku, ale iba dva. Nám to teraz padlo vhod, pretože tri zápasy v rade 
na súperov by bolo veľmi náročné. 

Najbližšia kratšia prestávka nastáva až po Vianociach. S akými ambíciami vstupujete do ďalšej časti sezóny? 
Súťaž je veľmi vyrovnaná, my sa chceme čo najdlhšie udržať do 3. miesta. Martin, Dubnica, Spišská Nová 

Ves – všetko sú to nároční súperi. Momentálne sme na druhom mieste, čo sme možno ani my sami nečakali. A 

teraz je už vidieť, že ostatné mužstvá si na nás dávajú väčší pozor a chcú sa na nás vytiahnuť. Už to nie je  tak, 
ako v minulosti, kedy sme boli práve my tým mužstvom, ktoré mohlo prekvapiť. Teraz musíme my tvoriť hru a 
získavať body. Sú to pre nás nové skúsenosti, ale verím, že sa s nimi popasujeme najlepšie ako vieme. 

V priebežnej tabuľke vám patrí druhé miesto, ale v návštevnosti sú Topoľčany jasnou jednotkou. Čo hovoríte 
na takýto hokejový boom v Topoľčanoch? 



My sme radi za každého jedného fanúšika a veľmi nás teší, že divácky boom pokračuje z minuloročných play-
off stretnutí. Sme nesmierne šťastní, že diváci si našli cestu na štadión už počas zápasov základnej časti. My sme 
tu pre nich, aby sa bavili hokejom a verím, že nám zostanú verní aj do ďalšieho obdobia. Aj kvalita celého zápasu 
je v podstate na vyššej úrovni, keď sa hrá duel pred zaplneným štadiónom. Vtedy sa hrá aj nám lepšie. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Martin na bielom koni pricválal na sever, VIDEO snežného pekla na Orave, 

najhoršie ešte len príde 
[11.11.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/VoVIDEO: Tip čitateľa] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1837681/Martin-na-bielom-koni-pricvalal-na-sever–VIDEO-snezneho-pekla-na-
Orave–najhorsie-este-len-pride 

 
 

SEVERNÉ SLOVENSKO – Už v minulosti sa prvý sneh očakával práve na Martina. Tento rok sa pranostika 
vyplnila, na severe Slovenska sa totiž prebudili do bieleho rána. Martinský sneh síce nemáva dlhé trvanie - 
obyčajne sa rýchlo topí, častokrát v ten istý deň, kedy spadol, no vodičom narobil starosti. Tie zrejme nepominú 
ani nasledujúce dva dni, na ktoré SHMÚ vydal výstrahy druhého a prvého stupňa pred vetrom a dažďom. 

Výzva: Máte videá či fotky zasneženého stredného Slovenska? Pošlite nám ich na tipy@topky.sk. 
Za zvlneným studeným frontom, ktorý k nám včera (10. 11.) priniesol výdatnejšie zrážky, k nám začal od 

západu prúdiť chladnejší vzduch. Ten sa ale nedostal všade, prenikol najmä na Oravu, Kysuce a západ 
Slovenska, priblížil meteorologický web iMeteo.sk. 

Zasnežený horský priechod Príslop. 
„Chladný vzduch na Orave spôsobil, že včera večer začali zrážky prechádzať do sneženia. Do rána napadol 

sneh na viacerých miestach, približne od nadmorskej výšky 800 metrov,“ píše portál s tým, že novú snehovú 
pokrývku zaznamenali ľudia na Kysuciach, Orave, no i na Liptove či v Tatrách. 

Cesta za Oravskou Polhorou v smere na Poľsko. 
Zdroj: Tip čitateľa 
Zasnežená Oravská Lesná. 
Zdroj: Tip čitateľa 
Zasnežený horský priechod Huty. 
Zdroj: Tip čitateľa 
Prvý sneh na cestách v Žilinskom kraji 
Na nesúvislú snehovú pokrývku na ceste D3 v Skalitom, okres Čadca, upozorňuje aj polícia. Tá vodičov 

vyzýva k zvýšenej opatrnosti. Cestári Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) majú za sebou prvú 
ostrú skúšku pripravenosti v novej sezóne. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa kraja Martina Remencová, 
počas dvoch dní 10. a 11. novembra najazdili bezmála 800 výkonových kilometrov a spotrebovali takmer 80 ton 
posypového materiálu. 

Martin na bielom koni 
Pranostík o svätom Martinovi je mnoho. Jednou z najznámejších je Svätý Martin prichádza na bielom koni. 

Namieste je otázka, odkiaľ a ako sa dané pranostiky k nám dostali. Najznámejšie pranostiky o Martinovi na 
bielom koni sú doložené ešte spred 130 rokov. Daná pranostika je podľa SHMÚ vyjadrením skutočnosti, že 
približne v danú dobu sa na jeseň objavuje prvé sneženie a týka sa to predovšetkým nížin na území Slovenska. 

Zdroj: SHMÚ 
„Prvé sneženie aj v minulosti ľudia veľmi pozorne sledovali, a preto je zachytené aj v ľudovej múdrosti. 

Pranostika o bielom koni sa týka priemerného dátumu prvého sneženia v nízkych polohách (v nadmorských 
výškach približne 200 – 300 m n. m.),“ spresnil hydrometeorologický ústav. Ten ďalej vysvetľuje, že so stúpajúcou 
nadmorskou výškou sa priemerný dátum prvého dňa so snežením posúva do októbra. „Martinský sneh nemá 
zvyčajne dlhé trvanie – obyčajne sa rýchlo topí, častokrát v ten istý deň, kedy spadol,“ dodal ústav. 

Čítajte aj: Dáva nám jeseň zbohom? PREDPOVEĎ na ďalší týždeň, v pondelok poriadne zaprší a očakáva sa 
prvý sneh 

Výstrahy 
Ak sa v utorok chytáte do hôr, radšej túru preložte na inokedy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) 

totiž od 12.11. 15:00 do 13.11. 04:00 hod vydal výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách v polohách nad 2000 
m, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť vetra 
môže dosiahnuť 25 m/s (90 km/h). 

Zdroj: SHMÚ 
Uvedené platí pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, 

Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín, Žilina. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti 
nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a 
horolezectvo),“ zdôraznil SHMÚ. 

Hydrometeorologický ústav vydal aj výstrahu 1. stupňa pred dažďom. V nižšie uvedených regiónoch môže od 
12. 11. 09:00 do 14. 11. 09:00 hod ojedinele spadnúť 50 až 80 ml zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje 

https://www.topky.sk/cl/10/1837681/Martin-na-bielom-koni-pricvalal-na-sever--VIDEO-snezneho-pekla-na-Orave--najhorsie-este-len-pride
https://www.topky.sk/cl/10/1837681/Martin-na-bielom-koni-pricvalal-na-sever--VIDEO-snezneho-pekla-na-Orave--najhorsie-este-len-pride


potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ zvýraznil SHMÚ. 

Bratislavský kraj: Malacky, Pezinok 
Banskobystrický kraj: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, 

Žarnovica, Žiar nad Hronom 
Trenčiansky kraj: Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská 

Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín 
Košický kraj: Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves 

Nitriansky kraj: Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 
Trnavský kraj: Hlohovec , Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 
Prešovský kraj: Kežmarok, Levoča, Poprad 
Žilinský kraj: Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, 

Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina 
[Späť na obsah] 

 
 

39. Noc divadiel má okrúhle výročie 
[11.11.2019; topky.sk; Kultúra; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.topky.sk/cl/5/1836925/Noc-divadiel-ma-okruhle-vyrocie 

 
 

Noc divadiel, ktorú koordinuje Divadelný ústav v Bratislave, otvorí brány divadiel, kultúrnych centier a 
umeleckých škôl na Slovensku už desiaty raz. Ponúkne výnimočné predstavenia, stretnutia s obľúbenými hercami 
a herečkami či iné netradičné zážitky. Tohtoročná Noc divadiel sa nesie v znamení Nežnej revolúcie. 

Noc divadiel sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom 
Slovensku plynie až do neskorej noci. Divadlá, kultúrne centrá, umelecké školy a ďalšie kultúrne priestory otvoria 
16. novembra dvere a zákulisia počas večerných a nočných hodín, aby demonštrovali svoju otvorenosť novým 
podnetom a inšpiráciám. Myšlienka spoločného podujatia vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov a 
prvýkrát sa ako pilotný program realizovala 25. októbra 2008 v Chorvátsku v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe 
a v Šibenskom divadle. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak, ako počas všedných dní, spája každý 
rok stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe. Počas Noci divadiel môže divák skúmať, objavovať a 
zapájať sa do diania, či sa len príjemne usadiť, vnímať a nechať sa unášať divadlom počas celej noci. 

Program Noci divadiel 2019 sa bude odohrávať v 27 slovenských mestách a viac ako päťdesiatich divadlách, 
kultúrnych centrách, umeleckých školách a kultúrnych priestoroch po celom Slovensku. Noc divadiel je 
výnimočné podujatie, ktoré vytvára veľkú divadelnú rodinu a okrem profesionálnych umelcov zapája aj ochotnícke 
súbory. Okrem dobrého divadla je pripravený aj rozmanitý sprievodný program – výstavy, videoprojekcie, 
rozhovory s divadelnými osobnosťami, divadelné kvízy, workshopy, koncerty. Tohtoročná Noc divadiel sa nesie aj 
v znamení Nežnej revolúcie a jej aktuálneho odkazu. 

Kompletný program Noci divadiel 2019 nájdete na www.nocdivadiel.sk. 
Zapojené mestá – Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Hlohovec, Kladzany, Košice, Levice, 

Malacky, Martin, Nitra, Partizánske, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Senec, Soblahov, 
Spišská Nová Ves, Tesáre, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Zohor, Zvolen, Žilina. 

- reklamná správa - 
[Späť na obsah] 

 
 

40. Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok dážď 
[11.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/vacsinu-uzemia-slovenska-zasiahne-v/429437-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: Polícia SR/Facebook 
Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 

utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. 
Bratislava 11. novembra (TASR) - Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. 

Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch 
Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská 
Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v 

Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava 

https://www.topky.sk/cl/5/1836925/Noc-divadiel-ma-okruhle-vyrocie
https://www.teraz.sk/slovensko/vacsinu-uzemia-slovenska-zasiahne-v/429437-clanok.html


v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 
Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. “Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,” upozornili. Výstrahy platia aj na horách v polohách 
nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo 
rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Dážď potrápi väčšinu Slovenska. V utorok platia aj výstrahy pred vetrom 
[11.11.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/162229/dazd-potrapi-vacsinu-slovenska-v-utorok-platia-aj-vystrahy-pred-
vetrom/ 

 
 

Väčšinu územia Slovenska zasiahne v utorok (12. 11.) dážď. Meteorológovia vydali tiež výstrahy pred silným 
vetrom na horách. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webovej stránke. 

Výstraha prvého stupňa pred dažďom platí v okresoch Malacky, Pezinok v Bratislavskom kraji, Banská 
Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom v 
Banskobystrickom kraji, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves v Košickom kraji, Nitra, Topoľčany, Zlaté Moravce 

v Nitrianskom kraji, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava v Trnavskom kraji, Kežmarok, Levoča, Poprad v 
Prešovskom kraji, ale aj v celom Žilinskom a Trenčianskom kraji. 

Meteorológovia v daných okresoch očakávajú výskyt dažďa s úhrnom zrážok 50 až 80 mm. Výstraha platí od 
utorka 9.00 h do štvrtka (14. 11.) do 12.00 h. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a 
oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili. 

Výstrahy platia aj na horách v polohách nad 1400 m, prevažne na severe stredného a východného Slovenska. 
Silný vietor tam môže dosiahnuť nárazovo rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, v priemere asi 20 metrov za 
sekundu. Výstraha platí od 9.00 h. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Najkrajším mestom roka 2019 je Trnava 
[10.11.2019; parlamentnelisty.sk; Aréna; 16:10; TASR] 

 
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Najkrajsim-mestom-roka-2019-je-Trnava-319204 

 
 

Celoslovenský informačný portál Slovakregion zverejnil výsledky tohtoročného hlasovania o naj mesto, obec a 
primátora Slovenska. Z nich vyplýva, že najkrajším mestom 2019 sa stala Trnava. Medzi obcami zabodovali 
Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Primátorom roka je Lenka Balkovičová zo Zvolena a starostom Radomír 

Brtáň z obce Košeca v okrese Ilava. 
Foto: TASR 
Popis: Na snímke Trojičné námestie počas Tradičného trnavského jarmoku, ktorý je návratom k tradíciám 

miestnych trhov v Trnave 7. septembra 2019. 
Internetové hlasovanie sa uskutočňovalo od 1. apríla do konca októbra, víťaz v kategórii miest získal 22.381 a 

v kategórii obcí 16.882 hlasov. 
Na druhom mieste medzi mestami skončila Spišská Nová Ves nasledovaná Púchovom, za Smižanmi za 

zaradili v rebríčku Nižná Olšava v okrese Stropkov a Ortuťová v okrese Bardejov. 
Oficiálne odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2020 počas Výstavy ITF Slovakiatour v bratislavskej 

Inchebe. 
–> autor: TASR 

[Späť na obsah] 
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