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ČO INOKEDY TRVÁ LEN 5 MINÚT, VČERA ZABRALO I HODINU. AUTÁ S LETNÝMI GUMAMI TRČALI V 
DLHOM RADE Z PNEUSERVISU 

Krajský policajný riaditeľ sa cestou do práce nemohol pozerať, ako sa v nečase na horskom priechode Dargov 
predbiehajú dva kamióny, a osobne zasiahol. 

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Prvé tohtoročné sneženie na väčšine územia Slovenska sa v pondelok ráno 
podpísalo pod komplikácie v doprave. Kolóny a zdržanie sa týkali aj východoslovenských metropol. Napríklad na 
vjazde do Prešova zo Sabinova sa v kolóne zdržali šoféri približne 40 minút. Kolóna sa vytvorila v dôsledku 
nehody aj na Sečovskej ceste v Košiciach. „V smere do mesta je blokovaný jeden pruh, v kolóne stratíte asi 20 
minút," upozorňovala ráno Zelená vlna RTVS. Medzi Košickými Oľšanmi a Košicami zas počas sneženia skončilo 
nákladné auto mimo cesty, stálo sa v kolóne, a tak prejsť 4,5 km trvalo namiesto bežných asi 5 minút takmer 
hodinu. 

V Košiciach sa hasiči nezastavili 
Viac ako 20 výjazdov absolvovali od pondelkového rána do obeda hasiči v Košickom kraji. Ako povedal 

operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, situácia sa okolo poludnia mierne 
upokojila. „Najviac výjazdov sme evidovali v okresoch Košice, ale aj Trebišov, kde sme zasahovali napríklad v 
obci Zemplínsky Branč. Niekoľko výjazdov sme mali aj v okolí Michaloviec či Gelnice. Pri Rožňave sme ich 
zaznamenali už menej. Najvážnejšia situácia bola po čelnej zrážke v Skároši (okres Košice-okolie)," povedal s 
tým, že zranenú osobu museli z vozidla vystrihnúť. Polícia upozorňovala, že sa viacero vodičov vybralo na 
zasnežené cesty s letnými pneumatikami, a varovala pred jazdou v „kalamitných“ podmienkach. Napríklad na 
košickom Lingove v pneuservise stáli zrejme ešte neprezuté autá ráno okolo 9. hod. v takom dlhom rade, že z 
areálu trčali až na cestu. Hasiči vyrážali v pondelok ráno okolo 6.40 hodiny na zásah pri dopravnej nehode v 



katastri obce Čižatice v okrese Košiceokolie. Do priekopy tam vletel autobus po kolízii so Škodou Fabia. „Na 
miesto sme vyslali sanitku aj evakuačný autobus. Neskôr bolo spresnené, že sa v havarovanom autobuse nik 
nenachádza. Vodiči neboli zranení, pomáhali sme pri vytiahnutí vozidiel z priekopy. Cesta bola poriadne 
šmykľavá,“ dodali hasiči. Približne v tom čase zasahovali hasiči z Bidoviec v katastri Slanca, kde sa zrazili dve 
autá, jedna osoba sa zranila. Následne boli privolaní do Krásnej, kde skončilo auto v priekope. „Urobili sme 
protipožiarne opatrenia a stabilizovali vozidlo proti pohybu, potom sme vytiahli auto na cestu.“ Pred ôsmou 
hodinou sa v Skároši zrazili dve autá. Pri nehode sa údajne zranili traja ľudia, jeden človek bol v aute zakliesnený. 
V tom istom čase zasahovali hasiči aj v Košickej Novej Vsi. Havarovalo tam nákladné auto, nehoda sa obišla bez 
zranení. „Po 8.30 hodine sme boli privolaní k nehode dvoch osobných motorových vozidiel v Nováčanoch. Na 
mieste zasahovali hasiči z Moldavy nad Bodvou. Obe autá boli v priekope a na cestu pokrytú snehom unikali 
prevádzkové kvapaliny.“ Iba niekoľko minút pred 10. hodinou privolali záchranárov do Nižného Klátova. Auto tam 
skončilo po šmyku na streche. Vo vnútri bola, podľa hasičov, zakliesnená osoba. 

Kritická situácia v Skároši 
Kritická situácia bola popoludní v obci Skároš. Neodhrnuté cesty sťažovali vodičom prejazd, autobusy sa 

nedokázali dostať do vzdialenejších častí obce. Študenti tak museli prechádzať pešo stovky metrov, aby sa 
dostali domov. Dôvodom bola aj skutočnosť, že maďarský vodič dodávky, ktorá za sebou ťahala príves s autom, 
skrížil cestu autobusu SAD. Ten musel prudšie zabrzdiť. Vyhodilo ho mimo cesty a zostal skrížený. Navyše v 
jednom jazdnom pruhu stáli dve autá a jeden vodič druhému pomáhal naštartovať pomocou káblov. „Cesta je 
zľadovatená, neposypaná. Našťastie nevznikla škoda, nik sa nezranil,“ povedal nám vodič autobusu. Tie obcou 
nepremávali, polícia sa snažila na mieste situáciu riešiť. Maďarský vodič dodávky sa však nevedel pohnúť do 
kopca. Čakalo sa teda na sypač. „Už to tu trvá dlhšie, musia cestu odhrabať, aby sa autá dostali ďalej,“ vysvetlil 
policajt. Vodič osobného auta stojaci v kolóne už strácal nervy. „Už tu takto stojím dve hodiny. Pozerám, že 
cestári sú tu, prečo nič nerobia?“ vravel. Šofér sypača však policajtom neustále tvrdil, že nie je kúzelník a pokiaľ 
mu bude maďarská dodávka cestu blokovať, neprejde. Nakoniec sa podarilo maďarskému vodičovi pomaly 
zacúvať tak, aby pluh tesne prešiel a cestu vyčistil. 

Problémy boli aj v MHD 
Údržbu ciest v Košiciach v pondelok zabezpečovalo 25 mechanizmov a 50 pracovníkov ručného čistenia, 

informoval Jozef Verbovský zo spoločnosti Kosit, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu v Košiciach. Na situáciu sa 
snažili pripraviť už v noci. „Na základe sledovaného vývoja počasia, ktoré pre noc a pondelkové ráno 
predpovedalo sneženie, sme podľa požiadaviek dispečingu Magistrátu mesta Košice počas neskorej noci 
vykonávali na všetkých hlavných ťahoch nášho mesta takzvaný preventívny posyp, ktorého úlohou bolo 
zabezpečiť ich zjazdnosť,“ uviedol Verbovský. Podľa neho zimnú údržbu vykonávali aj na bočných cestách, ktoré 
patria do druhého prioritného stupňa operačného plánu zimnej údržby mesta Košice. „Momentálne sa všetky 
aktivity sústreďujú najmä na prioritný stupeň číslo 1 a 2, respektíve postupne začíname s udržiavaním všetkých 
komunikácií," dodal popoludní Verbovský. Ako pripomenul, v prípade krízových situácií či kalamity majú 
pripravených dokopy 44 kusov techniky. Za každoročne najkritickejšie úseky komunikácií považuje tie, kde 
dochádza k stúpaniu či klesaniu trás liniek MHD. „Na to dávame aj najväčší dôraz. Sypač trošku spomalí a sype 
viac, aby sa autobusy napríklad v stúpaní na Furču alebo v iných lokalitách vedeli rozbehnúť zo zastávky," 
povedal s tým, že aj v pondelok evidovali problémy, niektoré autobusy sa skrižovali. Tie, ktoré sa nevedeli pohnúť 
dopredu, „predsypávali". Ako povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra 
Petrušová, situácia na komunikáciách bola stabilizovaná okolo 10.00 h. Ráno evidovali deväť neprejazdných 
úsekov. Kým niektoré autobusy MHD čakali na sypače, iné boli skrížené. Napríklad približne hodinu nebola 
obsluhovaná zastávka v kopci Cassovar. Rovnako na jednu hodinu došlo v zastávke Klimkovičova k odklonu linky 
19 cez Triedu KVP. DPMK na sociálnej sieti informoval, že pre komplikovanú poveternostnú situáciu a s tým 
spojené problémy na miestnych komunikáciách dochádzalo prakticky na všetkých autobusových linkách v celom 
meste k meškaniu spojov do 30 minút. Električková doprava premávala bez obmedzení. 

Situácia v Košickom kraji 
V súvislosti so snežením a situáciou na cestách v Košickom kraji bolo v pondelok v službe 65 kusov techniky, 

uviedla krátko popoludní hovňorkya Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. Cestári Správy 
ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h najprv v okresoch 
Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo zrealizovaných 67 

výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, to 
znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo spotrebovaných 270 
ton posypového materiálu," dodala Terezková. „Do 9.30 hodiny policajti na cestách Košického kraja 
dokumentovali 8 dopravných nehôd a 29 škodových udalostí. Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Radoslav Fedor ráno cestou do práce dokonca osobne zareagoval na zhoršujúcu sa situáciu na 
horskom priechode Dargov, kde v tom čase husto snežilo a na vozovke sa tvorila súvislá vrstva snehu, pretože 
sledovať dva kamióny, ktoré sa v tomto nečase vzájomne predbiehali, neveštilo nič iné, iba blížiacu sa tragédiu. 
Kamióny výstražným zvukovým a svetelným znamením zastavil a upozornil ich vodičov. Zároveň vydal pokyn, 
aby všetky nákladné vozidlá, smerujúce na horský priechod Dargov, boli odstavené a vyčkali až do príchodu 
cestárov, prípadne do jeho sprejazdnenia," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Od 9. do 
9.30 hodiny bol horský priechod Dargov pre kamiónovú dopravu úplne neprejazdný, po opatreniach cestárov bol 
napokon sprejazdnený v oboch smeroch. Pre kamiónovú dopravu bol zhruba od 9.30 hodiny neprejazdný 
Veľatský kopec, cestári ho však potom sprejazdnili. K problémom a čiastočným obmedzeniam na jazdu v jednom 
jazdnom pruhu došlo na úseku ciest Vtáčkovce – Kecerovce na ceste III/3336 z dôvodu tvorby poľadovice, 
rovnako tak na úseku cesty Družstevná pri Hornáde Košice – cesta III/3390. Úsek cesty Bohdanovce Slanské 
Nové Mesto bol odkláňaný cez obce Ďurkov a Ruskov, napokon bol smer na Trebišov sprejazdnený. Nehody 



v Prešovskom kraji 
Hasiči v Prešovskom kraji zaznamenali počas pondelka od 6.00 do 10.30 dvanásť dopravných nehôd. Ako 

informoval operačný dôstojník Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove, najviac 
výjazdov bolo v okresoch Vranov nad Topľou a Humenné. „Zaznamenali sme autá mimo cesty. Pri nehodách sa 
nikto vážne nezranil, evidovali sme len ľahké poranenia. Udalostí však bolo vcelku dosť," skonštatoval operačný 
dôstojník. Pre sneh na cestách boli v pohotovosti aj pracovníci Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja (SÚC PSK). Ako potvrdil dispečing SÚC PSK, snežiť začalo počas noci takmer v celom 
kraji, pri hraniciach s Poľskom až ráno. Počas 24 hodín do 8.00 h ráno posypali v PSK spolu 2 117 kilometrov 
ciest. „Vo výjazde sme mali v noci 67 vozidiel, spotrebovali sme 8 ton drviny, 176 ton soli a 2,5 tony solmagu," 
spresnil dispečing s tým, že SÚC PSK mal na výjazde 77 vozidiel. Cestári aj napriek údržbe ciest vyzývali vodičov 
k opatrnosti. „Cesty sú prevažne mokré, vo vyšších polohách je kašovitá vrstva snehu. Treba používať zimné 
pneumatiky a zvýšiť pozornosť pri jazde," uzavrel dispečing. Cestári pod Tatrami Cesty pod Tatrami boli napriek 
sneženiu zjazdné a doprava bez problémov. Podľa riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) pre Poprad Mariána Barillu boli cestári na túto situáciu pripravení. „Máme už dávnejšie zavedené 24-
hodinové nepretržité zmeny, naši dispečeri sledujú vývoj počasia, takže sme sneženie očakávali. To sa začalo v 
skorých ranných hodinách a hoci je sneženie sústavné, nie je intenzívne, takže na cestách problémy nerobí,“ 
uviedol. Cestári od skorých ranných hodín pluhovali a posypávali jednotlivé úseky. Podľa Barillu by snežiť malo 
až do utorkového obeda, a to najmä vo vyšších polohách. „Očakávame, že za tento čas napadne do 10 
centimetrov nového snehu,“ poznamenal. Cestári už pracovali v rámci zimnej údržby od takmer polovice 
novembra, keď posypávali cesty v nočných hodinách v blízkosti vodných tokov a na mostoch, kde lokálne 
vznikala poľadovica. REDAKCIA KORZÁRA, TASR, SITA 

[Späť na obsah] 
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PRI VEREJNOM OBSTARÁVANÍ MALI TOTIŽ DISKRIMINOVAŤ UCHÁDZAČOV 
Nesúhlas s pokutou sa rozhodli riešiť súdnou cestou, zažalovali štát. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Spišskej Novej Vsi vlani začala s výstavbou 

špeciálnej materskej školy, ktorá bola podporená z eurofondov. Po ukončení stavby však charitu čakalo nemilé 
prekvapenie. Ako zriaďovateľ škôlky vraj mala pri podmienkach verejného obstarávania na stavebné práce 
diskriminovať uchádzačov. Peniaze z projektu nedostala v plnej výške a uložili jej pokutu. Nesúhlasila s ňou, na 
štát podala žalobu. Taký bol stav začiatkom novembra. Ako nás informovali z vedenia SpKCH, časť peňazí už na 
účet prišla. 

Charite dal štát pokutu za diskrimináciu stavbárov 
Svoj projektový zámer predložili v januári 2017 riadiacemu orgánu - Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. V jeseni bol SpKCH schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na výstavbu škôlky. Od januára 
do augusta 2018 prebiehal proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác. V auguste 2018 úspešný 
uchádzač stavenisko prevzal, v máji 2019 práce ukončil. Nová škôlka bola zaradená do siete škôl, od septembra 
2019 tam nastúpilo prvých deväť detí. Kapacita je 19 detí. Z ministerstva pôdohospodárstva malo prísť v rámci 
projektu 127 300 eur, pričom 5 percent hradila charita. Práce navyše boli hradené mimo projektu zo zdrojov 
SpKCH. Z ministerstva koncom októbra uhradili charite 29 410 eur. Podľa platnej zmluvy by im mali v rámci 
projektu doplatiť ešte 97 890 eur. Keďže však bola SpKCH uložená pokuta vo výške 25 percent z celkovej 
projektovanej sumy, na účet charity príde o takmer 37-tisíc eur menej. Summa summarum teda dostanú približne 
60-tisíc eur. 

Problémom sú podmienky obstarávania 
Ako pred časom uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, celú výstavbu škôlky financovali zatiaľ z 

vlastných zdrojov a všetky záväzky voči dodávateľovi prác majú uhradené. Dôvod, prečo má charita dostať menej 
peňazí, je problémové verejné obstarávanie. Presnejšie podmienky, ktoré v ňom zadefinovala. „V podmienkach 
bolo uvedené, že uchádzač musí mať skúsenosti s verejnoprospešnými stavbami, ako sú školy, škôlky, 
zdravotnícke strediská, a na konci bolo uvedené „a podobne". My sme ostatných nevylučovali a nediskriminovali. 
Chceli sme, aby to urobil niekto, kto má skúsenosti, a nie nejaká eseročka, ktorá iba teraz vznikla,“ zdôraznil 
Vilček. Navyše, keďže ide o špeciálnu škôlku, toalety aj priestory má mať iné ako v bežnom zariadení. Vysoké 
nároky boli aj na bezpečnostné prvky a protipožiarne zabezpečenie. 

S pokutou charita nesúhlasila 
Ako Vilček zdôraznil, celý proces verejného obstarávania prebehol pod drobnohľadom riadiaceho orgánu, 

teda ministerstva pôdohospodárstva. Každý jeden krok bol posudzovaný. Obstarávanie bolo vyhlásené 
elektronicky. Všetko bolo kontrolované až po podpísanie zmluvy s dodávateľom a všetko vraj bolo v poriadku. V 
marci 2019 však audítorský orgán ministerstva financií verejné obstarávanie napadol. Videl v tom diskrimináciu a 
uložil sankciu v maximálnej výške 25 percent z celej výšky NFP. Celú situáciu vníma Vilček ako nespravodlivú, 
rovnako aj pokutu. Charita je presvedčená, že nepochybili a nikoho nediskriminovali. Rozhodnutie o pokute z 
Ministerstva financií SR išlo aj na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten postoj ministerstva potvrdil. 

Podali žalobu na štát 



Na účet charity prišli v druhej várke ďalšie peniaze. „Platobná jednotka Ministerstva pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka SR nám poslala na účet 56 892, 42 eur,“ informovali z vedenia charity. Keďže celkové náklady na 
výstavbu škôlky presiahli sumu 224-tisíc eur, peniaze, ktoré od štátu charita dostala, sú aspoň čiastočnou 
náplasťou. „To, že peniaze prišli, vnímame určite pozitívne. SpKCH hradila skoro celú výstavbu škôlky zo svojich 
peňazí. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. júna 2019. Škôlka je založená v prospech MPRV 
SR, splnili sme všetky svoje záväzky, či už voči ministerstvu alebo dodávateľovi, a ministerstvo nám peniaze 
poslalo až 11. novembra 2019, teda až po piatich mesiacoch od kolaudácie. A to nám ešte neposlali všetky 
peniaze,“ zaznieva zo stanoviska charity. Pokuta, ktorú charita dostala, je pravdepodobne nemenná. „Áno, je 
nemenná, pretože nám doteraz poslali iba sumu poníženú o 25 percent a nie sumu, ktorá bola uvedená v 
zmluve." Ako riaditeľ Vilček pred časom uviedol, nesúhlas s pokutou sa rozhodli riešiť súdnou cestou. „Podali sme 
na súd žalobu na štát. Išlo to na krajský súd a potom pôjde aj na Najvyšší. Spravodlivosti sa budeme domáhať aj 
v Bruseli, ak to bude potrebné,“ doplnil Vilček. Ako ďalej so žalobou po tom, čo od štátu dostali ďalšie peniaze, 
zatiaľ nie je jasné. Ako Vilček uviedol, rieši to právny zástupca charity. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. M + K + S: Šansóny a iné piesne 
[03.12.2019; kosicednes.sk; Kultúra; 00:00; Simona Zavacká] 

 
https://kosicednes.sk/kultura/m-k-s-sansony-ine-piesne/ 

 
 

Foto: muller.sk 
Simona Zavacká 
redaktorka 
simona.zavacka@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup – trio výnimočných hudobných osobností zavíta v rámci 

svojho spoločného turné aj k nám, na východ. Richard Müller v éteri KISS RÁDIA prezradil, že sa k nám veľmi 
teší. 

„Ja mám strašne rád východné Slovensko. Okrem toho, že sú tu najkrajšie ženy na svete, mám pocit, že tu je 
skvelé publikum. Vždy to zatiaľ platilo na ktorékoľvek mesto na východe. Akýkoľvek koncert, festivaly či iné akcie, 
vždy to dopadne báječne, veľkolepo a senzačne,“ hovorí spevák. 

Trojica hudobníkov sa síce pozná už desaťročia, no na spoločné turné sa vybrali prvýkrát. Richard prezradil, 
že s týmto nápadom prišiel jeho manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Hovorí, že svojich kolegov si veľmi váži a 
výborne sa mu s nimi spolupracuje. „Je to zaujímavé. Pesničky na turné sú väčšinou moje, ktoré spievam. 
Osobne sa z toho teším a pozývam preto všetkých priaznivcov mojej produkcie.“ 

Richard Müller (uprostred), Michael Kocáb (vľavo) a Ondřej Soukup sa poznajú už desaťročia, no na jednom 
pódiu sa stretávajú prvýkrát. Foto: muller.sk 

Repertoár koncertov pozostáva zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček s tematicky nosným 
albumom V penziónu svět, na ktorom v roku 1988 excelovali okrem iných interpretov Richard Müller aj Michael 
Kocáb. Avšak páni na vystúpeniach pridajú aj overené hity. Už v nedeľu 8. decembra sa môžete tešiť na koncert 
v košickom Spoločenskom pavilóne. 

(JP, SZ) 
3. 12. Poprad 
4. 12. Spišská Nová Ves 

6. 12. Snina 
7. 12. Prešov 
8. 12. Košice 

[Späť na obsah] 

 
 

4. FLORBAL 
[02.12.2019; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 42; Redakcia] 

 
 

MUŽI 
Žilina - 1. FBC Trenčín 6:9 (0:4, 4:3, 2:2) Góly 1. FBC: Masár 3, Bulko 3, Mitucha, Rebro, Virga 
AS Trenčín - Nižná 4:8 (2:2, 1:3, 1:3) Góly AS: Wágner, Mrázik, Dávidek, vlastný 
Ostatné výsledky 10. kola: 
Snipers Bratislava - Prešov 4:8, Spišská Nová Ves - Lido Bratislava 7:10, Záh. Bystrica - Florko Košice 5:2, 

ATU Košice - Púchov 7:2. 

https://kosicednes.sk/kultura/m-k-s-sansony-ine-piesne/


1. 1.FBC Trenčín 2. Lido Bratislava 3. ATU Košice 4. Florko Košice 5. Záh. Bystrica 10 10 106 106 104 95 0 1 
1 2 0 0 1 1 2 1 0 2 2 2 3 107:43 70:54 78:47 72:62 57:51 30 21 21 18 16 6. Nižná 7. AS Trenčín 8. Žilina 9. 
Prešov 10. Snipers BA 11. Púchov 12. Sp. Nová Ves 

ŽENY 
10 5 10 3 10 3 10 3 93 10 1 10 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 4 4 5 5 4 8 10 48:50 56:71 80:69 73:73 60:63 

51:90 43:122 
Sabinov - Nemšová 5:8 (1:3, 2:2, 2:3) x Góly: Izraelová 3, Zajacová 2, Ondreičková, Vyletelková, Papierniková 

D. 
16 14 12 12 12 5 0 
Michalovce - Nemšová 3:24 (1:4, 2:13, 0:7) Góly: Zajacová 5, Bahnová 5, Izraelová 3, Haljaková 

3,Ondreičková 2,Papierniková D. 2, Daňová 2, Gáliková, Vyletelková 
[Späť na obsah] 

 
 

5. PATRIOTI SA VEZÚ NA VÍŤAZNEJ VLNE 
[02.12.2019; Týždeň na Pohroní; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 

 
 

Basketbalisti Levíc počas uplynulého týždňa zvládli oba svoje zápasy, keď sa najprv predstavili v Žiline a 
následne doma proti Spišskej Novej Vsi. V utorok ich doma čaká Brno. Viac na strane 43 

[Späť na obsah] 

 
 

6. LEVICE ZDOLALI MARTIN 
[02.12.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 43,44; (HK;IP)] 

 
 

Hokejisti Levíc si pripísali ďalšie dve výhry. 
HOKEJ 
LEVICE. Levickí hokejisti, podobne ako basketbalisti, nastúpili na víťaznú vlnu. V posledných štyroch ligových 

kolách sa im podarilo zaznamenať plný počet bodov. Hlavne ich musí tešiť výhra nad zverencami Ernesta 
Bokroša z Matrina, ktorých zdolali presvedčivo 4:1. Levice na skupinu víťazov ešte stále strácajú šesť bodov. V 
nej si zahrá totiž prvých šesť mužstiev Slovenskej hokejovej ligy. Tento týždeň sa hráči HK predstavia len na ľade 
súpera, keď najprv v stredu vycestujú do Žiliny a v piatok ich Dubnica. 

22. KOLO HK Gladiators Trnava - HK Levice 2:10 (0:4, 1:3, 1:3). 
Levičanom vyšiel úvod, v 6. minúte otvoril skóre König Peter a to netušil, že otvára dvojciferný gólový sumárny 

účet na úkor domáceho mužstva. O výsledku rozhodla prvá tretina, ktorej základom úspechu bol dvojciferný 
výsledok 10:2. Chalani sa viac tlačili pred súperovú bránu, vďaka tomu sa dostávali do šancí a dokázali ich 
využiť. 

Levice tak získali všetky body v treťom stretnutí 
pokračovanie na str. 43 
pokračovanie zo str. 44 
v sérii. Trnava nezískala ani bod taktiež v treťom zápase v rade. V základnej časti je v hre ešte dovedna 42 

bodov, ktoré si mužstvá SHL rozdelia v najbližších štrnástich kolách. Určia tak poradie pre prvých šiestich, ktorý 
postúpia do nadstavbovej časti súťaže, ktorá po desiatich kolách určí poradie do vyraďovacej časti PLAY OFF. 

Góly: 6. König (Tábi), 9. Kohút (Piačka, Mihálik), 12. Tábi (Mihálik), 18. Gubo (Romanov, Šturdik), 36. Piačka 
(Tábi), 37. Mrázik (Mihálik, König), 38. Kropotin (tr.s.), 44. Novák (Gubo, Romaňák), 52. Vorobyev (Kropotin), 58. 
Kropotin (Vorobyev, Mrázik). Rozhodovali: Krist - Znak, P. 

Tvrdoň. Vylúčení: 5:6. Navyše: Vidovič 10 minút za napadnutie zozadu, Ševčík (obaja Trnava) 10 minút za 
nešportové správanie. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0, 175 divákov. 

Ostatné výsledky 22. kola: Skalica - Žilina 8:5, Dubnica - Bratislava Capitals 1:12, Martin - Spišská Nová Ves 

3:2pp, Pov. Bystrica - Topoľčany 5:4sn. 
23. KOLO HK Levice - HK VITAR Martin 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Štvrtú výhru v rade si pripísali na svoje konto hokejisti Levíc. Pred fantastickým domácim publikom zdolali 

Martin a pripísali si tak ďalšie tri body do tabuľky. Zverenci trénera Takáča zaznamenali výborný vstup do 
stretnutia. Už na konci tretej minúty si na úkor hosťujúceho brankára Bernáta otvoril gólový účet Buianov. „Chceli 
sme dať prvý gól. Vždy sa nám potom hrá ľahšie. Som rád, že sa nám to podarilo. Potom sme mali ešte viac 
šancí počas prvej tretiny, ktoré sme ale nepremenili“, hovoril po zápase tréner domácich Pavel Takáč. 

V druhej tretine sa opakoval scenár z prvého dejstva a Levice v presilovej hre pridali ďalší gól na 2:0 z hokejky 
Lukáša Tábiho. „Momentálne sa nám darí, sme za to vďační. Asi sme si konečne dobre sadli a veľmi dobre 
vychádzame. Takisto sa odzrkadľuje tvrdá drina na tréningoch aj mimo nich. Je to zadosťučinenie,“ priznáva Tábi, 
ktorý verí, že súčasná siedma priečka nie je pre Levický tím stropom. „Vieme, že tabuľka je poriadne vyrovnaná. 



Na šieste miesto strácame šesť bodov. Určite chceme hrať vyššie a každý zápas sa pokúšame o to, aby sme sa 
zodvihli vyššie,“ dodal Cebák, ktorý si do kanadského bodovania pripísal pri tomto góle prvú asistenciu. 

V tretej tretine po vylúčení nášho kapitána Miša Nováka, Martin využil presilovku a vrátil sa do zápasu gólom 
Lukáša Matejku. No Mrázik a Tábi boli proti a v 44min. a v 50min. poisťovali naše konečné víťazstvo gólmi na 3:1 
a 4:1. 

Góly: 3. Bujanov (Gubo, Hrušík), 27. Tábi (Cebák, Kropotin), 44. Mrázik (Kropotin), 51. Tábi (Kropotin) - 42. 
Matejka (Šimon). Rozhodovali: Píšťanský - Číž, Staššák. Vylúčení: 4:4. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0, 916 
divákov. 

Ostatné výsledky 23. kola: Sp. Nová Ves - Pov. Bystrica 3:2sn, Skalica - Dubnica 5:2, Žilina - Trnava 7:5, 
Topoľčany - Bratislava Capitals 4:1. 

Vložený zápas: Spišská Nová Ves - SR 18 11:1, SR 18 - Topoľčany 1:7. 

Najbližší program: 4. 12. (streda) o 18.00 h: Žilina - Levice, 6. 12. (piatok) o 18.00 h: Dubnica - Levice. 
LEVICE DOMA ZDOLALI SILNÝ BOKROŠOV MARTIN 
Foto: 
Levičania v posledných štyroch zápasoch naplno bodovali. Jozef Bedej 
Hokejisti Levíc si doma proti Martinu pripísali mimoriadne cenné víťazstvo, keď svojmu súperovi oplatili 

vysokú prehru spred mesiaca, keď si z Podhája odniesli debakel 11.3. Jozef Bedej 
[Späť na obsah] 

 
 

7. S FAVORITMI CHÝBALI SILY 
[02.12.2019; Naše novosti; ŠPORT; s. 42; RG] 

 
 

BASKETBAL 
Dve prehry z domácej palubovky proti favoritom si v týždni zaknihovali komárňanskí basketbalisti, keď aj proti 

Prievidzi aj Interu im v záveroch zápasov dochádzali sily. 
SBL Dohrávka 12.kola 
MBK Rieker COM-Therm Komárno - BC Prievidza 70:77 (20:14, 18:24, 9:20, 23:19) 
Komárno začalo dobre a za necelúminútu vyhrávalo 7:0. Domáci však nedokázali v nasadenom trende 

pokračovať a do zápasu sa postupne dostávali aj hostia. V polovici štvrtej minúty prevzali vedenie (7:8), ale tá 
napokon vyznela predsa len pre obuvníkov. Úvod druhej štvrtiny patril ešte Komárňanom, ale postupne preberali 
iniciatívu hostia. Na veľkú prestávku sa šlo za nerozhodného stavu. 

O všetkom rozhodla tretia štvrtina, v ktorej dali domáci iba 9 bodov a Prievidžania si dokázali vybudovať 
výrazný náskok. V záverečnej štvrtine sa ešte pokúsil MBK o zvrat, ale chýbali mu sily aj presnosť v zakončovaní. 

TH: 24/12 - 12/9, Fauly: 15 - 21, Trojky: 8 - 10, Rozhodovali: Ženiš, Kurpaš, Izák. 
Komárno: Djordjevič 20, Bowman jr. 14, Williams 7, Stojanov 3, Gabrijel 1 (Stamenkovič 15, Miloševič 10) 

POVEDALI PO ZÁPASE 
Jozef Paulik, asistent trénera Komárna: „Celý zápas sme odohrali nekoncentrovaní, chýbalo väčšie nasadenie 

či lepšia obrana. Myslím si, že súper vyhral zaslúžene.“ 
Svetozar Stamenkovič, hráč Komárna: „Náročný zápas, Prievidza má kvalitné mužstvo. Nerád sa vyhováram, 

ale stále máme nekompletné mužstvo, avšak nehrali sme dobre. Pozitívne je, že sme bojovali do konca a verím, 
že zranení hráči sa vrátia do zostavy čo najskôr a môžeme ukázať našu silu.“ 

Výsledky 13. kola: Spišská Nová Ves - Svit 96:87, Žilina - Levice 75:88, Handlová - Lučenec 100:76. Inter - 

Prievidza (22.12.), Komárno malo voľno. 
14.kolo 
MBK Rieker COM-Therm Komárno - Inter Bratislava 74:97 (25:28, 21:25, 18:19, 10:25) 
Oba celky v úvode strieľali presne dvojky aj trojky, ale prestrelka viac vyhovovala hosťom, ktorí vyhrali prvú 

štvrtinu trojkou Bulatoviča osem sekúnd pred jej koncom. 
Obuvníci sa držali statočne aj v druhej štvrtine, dobre fungovala zámorská dvojica Bowman - Williams, ale v 

obrane to trocha škrípalo. Komárno dostávalo lacné koše, ale do druhého polčasu ešte živilo nádej. 
Tobôž, keď sa MBK priblížil v úvode tretej štvrtiny trojkou Djordjeviča súperovi na rozdiel dvoch bodov. 

Pribudajúcim časom sa však Inter čoraz viac vzďaľoval domácim a v záverečnej štvrtine úplne ovládol dianie na 
palubovke. 

TH: 12/10 - 6/5, Fauly: 15 - 16, Trojky: 6 - 10, Rozhodovali: Zubák, Lamoš, Turček 
Komárno: Bowman jr. 22, Williams 20, Miloševič 13, Djordjevič 11, Pipíška 6 (Halmeš 2, Gabrijel a Stojanov 

0). 
POVEDALI PO ZÁPASE 
Aleksandar Vržina, tréner Komárna: „Potešilo ma 30 minút zápasu, hrali sme kvalitný basketbal. Mali sme 

dobrú rotáciu, hráči podali dobrý výkon, avšak potom prišla únava. Ako som aj povedal, 30 minút sme hrali 
kvalitný basketbal, hrali sme tvrdo, dobre v obrane a predovšetkým srdcom. Dúfam, že sa nám čoskoro vrátia 
hráči do zostavy a budeme môcť hrať svoju hru, ale musím zopakovať, 30 minút sme hrali veľmi dobre.“ 

Miles Bowman jr., hráč Komárna: „Podľa mňa sme mohli zvíťaziť, mali sme energiu aj podporu z publika, 
avšak niektorí z nás sa nechali strhnúť publikom. Toto nás dostalo a myslím si, že zápas sme mohli vyhrať.“ 

Ostatné výsledky: Lučenec - Žilina 98:81, Prievidza - Handlová 74:79, Levice - SNV 92:79, Žilina mal voľno. 



Program 15.kola: 4.12. Prievidza - Žilina, Svit - Komárno, Handlová - Inter, SNV - Lučenec, Levice majú voľno. 
Program 16.kola: 6.12. Inter - Žilina, 7.12. Prievidza - SNV, Komárno - Handlová, Levice - Svit. 
Pri lopte opora MBK Bowman. Karol Scholtz 

[Späť na obsah] 

 
 

8. KONCERT LEVICKÝCH PATRIOTOV V ŽILINE 
[02.12.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 44; Ján Hatala] 

 
 

V najvyššej súťaži basketbalistov sa v minulom týždni hrali opäť dve kolá. Trináste, v stredu, bolo 
nekompletné, duel Interu s Prievidzou pre povinnosti úradujúceho majstra preložili na 22. decembra. V hraných 
zápasoch Handlová porazila Lučenec a vo východniarskom derby Spišská Nová Ves prevýšila Svit. 

Žilinská Slávia po prehrách v predchádzajúcich kolách v Spišskej Novej Vsi a vo Svite neuspela do tretice 

doma s Levicami. V 14. kole v sobotu sa dvakrát tešili domáce, dvakrát hosťujúce tímy. Inter podľa očakávania 
vyhral v Komárne a Handlová v hornonitrianskom derby v Prievidzi. Doma si Levice poradili so Spišskou Novou 
Vsou i Lučenec so Žilinou. 

BK Slávia Žilina - Patrioti Levice 75:88 (15:31, 31:51, 56:74) 
Body a zostava Žiliny: Sapp 20 (4 trojky), Merešš 16, Rožánek 12, Dickson 10, Hoferica 9, Jeftič 6, Tot 2, 

Podhorský 0. 
Za Levice najviac bodov: Perovič 24 (4), Hot 19 (3), Hill 11. Fauly: 18 - 15. Trestné hody: 15/12 - 20/15. 

Vylúčení: 29. Tot - 29. Bojanovský. Trojky: 7 - 13. Rozhodcovia: Ženiš, Lamoš, Bartoš. 500 divákov. Štvrtiny: 
15:31, 16:20, 25:23, 19:14. 

„Stretneme sa s tímom, ktorý sa v posledných rokoch pohybuje na špici ligy. Dávame sa zdravotne dokopy, 
uvidíme, v akej zostave nakoniec nastúpime. Robíme všetko, aby sme boli kompletní, no takto sa trápime už 
druhý týždeň. Verím, že mužstvo zdravotne stabilizujeme“, povedal dva dni pred zápasom tréner Ivan Kurilla. 

Do zápasu s Levicami Slávia doma prehrala iba raz, s majstrovským Interom. Teraz jej na konto pribudla 
druhá domáca prehra, predsa len ovplyvnená zdravotným stavom niektorých hráčov tímu. 

Skóre zápasu otvoril trojkou Merešš, o chvíľu pridal druhú Dickson, Slávia viedla 6:2. Nasledovala však 
12bodová strelecká exhibícia Patriotov, ku ktorej po dvoch košoch Slávie pridali druhú, desaťbodovú a v 8. 
minúte už vyhrávali 10:24. Na neudržanie bol Perkovič (11 bodov), a domáci tím v úvodnej štvrtine inkasoval aj 
päť trojok. V obrane to škrípalo, koncentrácia, dravosť a pohyb chýbali hráčom aj v útoku. 

Náznak zlepšenia a osem bodov Sappa na začiatku druhej štvrtiny zmarili hostia deväťbodovou šnúrou a v 
16. minúte vyhrávali najvyšším rozdielom v zápase (23:47 a 25:49). 

Polčasová prestávka Slávii pomohla, v druhej polovici už hrala s Patriotmi vyrovnanú partiu. V tretej štvrtine sa 
strelecky chytili Hoferica, Rožánek a Merešš, Slávia v 27. a 28. minúte znížila vysoký rozdiel na 13 bodov (50:63 
a 52:65), to však bolo z jej strany maximum. O minútu neskôr došlo pod levickým košom k potýčke medzi Totom 
a Bojanovským, načo rozhodcovia oboch nekompromisne vylúčili. Zvyšok zápasu už bol v pokojnom duchu, 
Levice si náskok s prehľadom ustrážili. 

Ostatné výsledky 13. kola: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BK Iskra Svit 96:87 (43:45), MBK Baník 

Handlová- BKM Lučenec 100:76 (55:33). Dohrávka BK Inter Bratislava - BC Prievidza je na programe 22. 
decembra. Komárno malo voľno. 

V piatok sa Žilinčania dozvedeli, že v Lučenci im bude chýbať rozohrávač Tot, ktorý od disciplinárneho orgánu 
HK SBL „vyfasoval“ jednozápasový dištanc a pokutu 100 eur za incident s levickým pivotom Bojanovským (toho 
stihol rovnaký trest). Dobrou správou z kuchyne klubu je, že do žilinského kádra pribudla nová posila - 211 cm 
vysoký, 30-ročný Američan Anthony Woods, na pozíciu pivota. Po skončení univerzity v Oregone pôsobil v 
Grécku, Bulharsku, Rumunsku a na Cypre, tam v roku 2015 vyhral s Apoelom Nikózia Cyperský pohár. 

BKM Lučenec - BK Slávia Žilina 98:81 (23:18, 51:42, 70:55) 
Za Lučenec najviac bodov: Musil 22 (4 trojky), Caffey 18, Anikienko 13. 
Body a zostava Žiliny: Merešš 17, Rožánek 15, Jeftič 13, Wiggins 13, Sapp 8, Dickson 8, Woods 7, Ďuriš 0, 

Hoferica 0, Podhorský 0. 
Fauly: 22 - 20. Diskvalifikačná chyba: 33. min. Woods. Trestné hody: 18/13 - 25/19. Trojky: 9 - 4. 780 divákov. 

Rozhodcovia: Kúkelčík, Karniš, Gacík. Štvrtiny: 23:18, 28:24, 19:13, 28:26. 
Žilinčanom sa do soboty podarilo vybaviť všetky formality, súvisiace s príchodom legionára Woodsa a tak hráč 

už mohol hrať proti Lučencu a dokonca nastúpil aj v základnej zostave. 
V úvodnej štvrtine, ktorá bola herne vyrovnaná, sa súperi striedali vo vedení, po piatich minútach viedol 

Lučenec 11:8, v deviatej minúte Žilina 16:18, záver patril opäť Lučencu, sedembodovou šnúrou Slávii odskočil na 
päťbodový rozdiel. Strelecky sa darilo Rožánkovi s Mereššom (obaja po 7 bodov). Ako sa ukázalo v ďalšom 
priebehu, pre konečný výsledok bol kľúčový úsek od 15. minúty do konca prvého polčasu. Na konci 15. minúty 
vyhrávala Žilina 30:31, posledných päť minút však prehrala 21:11, pričom inkasovala 5 trojok, z nich tri trafil Musil. 

Po prestávke sa Slávia pokúšala získať s domácim tímom číselný kontakt, ale pre chyby a slabšiu streľbu sa 
jej to nedarilo. Lučenec si udržiaval dvojciferný odstup a náskok pomaly zvyšoval. V 26. min. vyhrával 64:52, o 
päť minút neskôr 72:55, na začiatku 34. minúty po trojke Skvašíka najvyšším rozdielom - 85:62. V závere sa 
Slávii podarilo trochu znížiť. V poslednej štvrtine, tak ako v prvej, sa strelecky najviac darilo Rožánkovi s 
Mereššom (8, resp. 6 b). 



Ostatné výsledky 14. kola: 
Patrioti Levice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (44:43), BC Prievidza - MBK Baník Handlová 74:79 

(42:31), MBK Rieker COM-therm Komárno - BK Inter Bratislava 74:97 (46:53). Svit mal voľno. 
Pozn.: Prievidza má jednu kontumačnú prehru bez priznania bodu. 
Aj v tomto týždni sú na programe SBL dve kolá, v stredu a v sobotu, v obidvoch cestujú basketbalisti Žiliny za 

súpermi, v stredu do Prievidze, v piatok do Bratislavy, s Interom predohrávajú zápas 16. kola. Program: 
Streda 4. decembra (15. kolo): 
BC Prievidza - BK Slávia Žilina, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec, BK Iskra Svit - MBK Rieker 

COM-therm Komárno, MBK Baník Handlová - BK Inter Bratislava. Levice majú voľno. 
Piatok 6. a sobota 7. decembra (16. kolo): BK Inter Bratislava - BK Slávia Žilina, Patrioti Levice - BK Iskra Svit, 

BK04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza, MBK Rieker COM-therm Komárno - Handlová. Lučenec má 

voľno. 
Momentka zo zápasu Žilina (v žltom) - Levice. Daniel Stehlík/Cvak.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

9. PATRIOTI V LIGE VYHRALI UŽ ŠTVRTÝ ZÁPAS V RADE 
[02.12.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT; s. 43; LG;IP] 

 
 

SLOVENSKÁ BASKETBALOVÁ LIGA 
Levickí basketbalisti sa vezú na víťaznej vlne, keď najprv v stredu vyhrali v Žiline a následne v sobotu doma 

pred vyše 1400 divákmi zdolali zlepšujúcu sa Spišskú Novú Ves. 

SBL - 13. KOLO 
BK Slávia Žilina - Patrioti Levice 75:88 (15:31, 16:20, 25:23, 19:14) 
Levice mali raketový nástup do stretnutia, strieľali s vysokou úspešnosťou streľby a navyše ich hra bola 

kolektívna. Ako kľúčová sa ukázala šnúra 12 bodov v rade, ktorou sa Patrioti dostali do dvojciferného náskoku. 
Zverenci trénera Michala Madzina hrali s veľkým prehľadom a ľahkosťou, aj vďaka produktívnemu Perovičovi 
viedli po prvej 10-minútovke 31:15. V druhej časti Krajčovič umne režíroval hru „žlto-zelených“, s jeho pomocou 
sa darilo hosťom aj naďalej kontrolovať dianie na palubovke. Veľmi dobrý útok a obrana sa premietla do 
polčasového skóre 51:31. 

Po prestávke sa Žilina prebudila, zlepšila svoj herný prejav a zlepšila tiež produktivitu, ale k výraznejšiemu 
stiahnutiu manka ich Patrioti nepripustili. Zápas mali totiž jasne vo svojich rukách, pred štvrtou štvrtinou vyhrávali 
74:56. V poslednej časti sa už nič dôležité neudialo, Levice si bezpečne strážili vysoký náskok. S ľahkosťou si tak 
zaknihovali tretie ligové a štvrté celkové víťazstvo v rade. 

Žilina: Merešš 16, Rožánek 12, Dickson 10, Jeftič 6, Tot 2 (Sapp 20, Hoferica 9, Podhorský 0). Levice: Perovič 
24, Hot 19, Juríček 10, Krajčovič 8, Bachan 3 (Hill 11, Bojanovský 10, Žiak 2, Kirves 1). TH: 15/12 - 20/15, Fauly: 
18 - 15, Trojky: 7 - 13, Rozhodovali: Ženiš, Lamoš, Bartoš. Divákov: 750. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Ivan Kurilla, tréner Žiliny: „Je veľmi ťažké hodnotiť takýto zápas. V prvom rade chcem zagratulovať Leviciam k 

víťazstvu. Už je to dlhší čas, čo nehráme v zostave, v akej sme začínali sezónu. DeAndre Dickson aj T.J. Sapp 
hrali v zápase so sebazaprením. Verím, že sa v čo najbližšej dobe dáme zdravotne do poriadku.“ 

Jakub Merešš, hráč Žiliny: „Zápas sme začali veľmi nekoncentrovane. Levice sa preto dokázali dostať do 
komfortného vedenia, ktoré držali celý zápas. Druhý polčas sme bojovali, no náskok sa nám už nepodarilo 
zvrátiť.“ 

Michal Madzin, tréner Levíc: „V zápase bola veľmi dôležitá prvá štvrtina, kde sme si vybudovali slušný náskok. 
To nás veľmi motivovalo v zápase. Vedel som, že v Žiline sa nehrá ľahko, no som veľmi pyšný na svojich hráčov, 
že dokázali vybojovať tak dôležité víťazstvo.“ 

Viktor Juríček, hráč Levíc: „V zápase sme plnili všetko, čo sme si pred zápasom stanovili. Zabrali sme veľmi 
dobre v útoku a takisto sme mali veľmi slušnú obranu.“ 

Ostatný výsledky 13. kola: 
Handlová - Lučenec 100:76, Spišská Nová Ves - Svit 96:87, Inter Bratislava - Prievidza odložilina 22. 12., 

Komárno malo voľno. 
SBL - 14. KOLO 
Patrioti Levice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (19:20, 25:23, 30:17, 18:19) 

Hostia mali vynikajúci rozbeh, dynamickou hrou sa ujali vedenia 7:1 a neskôr aj 13:4. V ich rozlete ich zastavil 
oddychový čas domácich, po ktorom prišlo na palubovke úplne iné družstvo Levíc. Šnúra 15:0 znamenala nielen 
zmazanie manka, ale zisk vedenia na svoju stranu. Spišiakom v tejto fáze nedovolili viac ako päť minút skórovať. 
Lenže hosťujúci Alleyn s klaksónom upravoval na 20:19 pre svoj tím po prvej štvrtine. V druhej 10-minútovke 
pokračoval dynamický a útočný basketbal, Patriotov držali vo vedení slovenské duo Juríček a Žiak. 
„Novovešťania“ však držali stále krok, dokonca dokázali vyrovnať a na malý moment aj viesť. Domáci sa ale opäť 
skoncentrovali, prvý polčas napokon vyhrali 44:43. 

Po prestávke sa už Patrioti vyvarovali hluchým momentom, umne pritlačili na oboch stranách palubovky a 
svojou hernou kvalitou zlomili odpor súpera. Postupne sa „žlto-zelení“ dostali do dvojciferného vedenia a začali 
získavať kontrolu nad dianím. Pred záverečnou periódou bol stav 74:60. Štvrtá štvrtina už veľa vzruchu 



nepriniesla, zverenci trénera Michala Madzina mali taktovku jasne vo svojich rukách. V závere dostali priestor aj 
„mladé pušky“, čo potešilo zaplnené levické publikum. 

Levice: Juríček 30, Perovič 14, Krajčovič 13, Hot 4, Bachan 1 (Žiak 13, Hill 10, Kirves 7, Danielič a Volárik 0). 
Spišská Nová Ves: Alleyn a Nottage po 21, Thompkins 13, Maxwell 11, Krajňák 0 (Židzik 6, Sewiol 5, Tchúr 

2, Rákai 0). TH: 15/7 - 24/20, Fauly: 19 - 18, Trojky: 13 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Uhrin. Divákov: 
1400. 

POVEDALI PO ZÁPASE: 
Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas a ani nebol. Spišskej Novej Vsi 

padli hlavne na začiatku strely, to nás možno trochu zastavilo v úplnom úvode zápasu. Na druhej strane, som 
veľmi rád za vstup do druhého polčasu. Dali sme si pozor v obrane a zlepšenou defenzívou sme zápas dostali do 
kontroly.“ 

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Vedeli sme, že Spišská Nová Ves hrá vo veľmi dobrej forme a má tri víťazstvá po 

sebe. Je to úplne iné tím, proti ktorému sme hrali na začiatku sezóny. Bolo to asi aj vidieť v prvej štvrtine, začali 
sebavedomo a vedia zakončiť v ktorejkoľvek sekunde útoku. Na to sme si museli dávať pozor a na trojicu hráčov. 
Myslím si, že tri štvrtiny sme to do určitej miery plnili, ale nemôžeme byť spokojní s tým, ako sme ukončili zápas.“ 

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „Bol to zápas dvoch polčasov, respektíve jednej štvrtiny. Prvý 

polčas bol z našej strany veľmi dobrý, viedli sme 13:4. Potom hluchá chvíľka a zase sme sa dokázali vrátiť. V 
druhej štvrtine to nebolo úplne zlé, polčas bol v podstate remízový. Pred druhým polčasom sme si hovorili o 
niektorých chybách, ktoré sme spravili a že sa ich musíme vyvarovať. Samozrejme, opak sa stal pravdou. Podľa 
mňa to bol výsledok úzkej rotácie. My odchádzame ako ‘zbité psy‘. Máme asi nejaké zdravotné problémy, ale 
chlapci bojovali do konca, behali po ihrisku. Nám sa potom rozsypal útok, chlapci už prestali dodržiavať taktické 
pokyny a bol to už taký freestyle. Domáci si ustrážili tretiu štvrtinu, výborne im zahral Juríček, čo som nečakal. To 
asi rozhodlo a širšia rotácia Levíc.“ 

Ramel Thompkins, hráč Spišskej Novej Vsi: „Myslím si, že vstup do zápasu sme mali celkom dobrý. Ako 

však postupoval zápas, tak sme prestali plniť náš zápasový plán v defenzíve, dostávali sme priveľa otvorených 
striel za tri body. Keby sme toto nedovolili, tak sme mohli pomýšľať na výhru.“ 

Ostatné výsledky 14. kola: 
Prievidza - Handlová 74:79, Lučenec - Žilina 98:81, Komárno - Inter Bratislava 74:97, Svit mal voľno. 
Najbližší program: 3. 12. o 18.00 h (Alpsko - jadranský pohár) Levice - Brno, 7. 12. o 18.00 h Levice - Svit. 
1. Lučenec 2. Inter 3. Levice 4. Prievidza 5. Svit 6. Žilina 7. Handlová 8. Spiš. N. Ves 9. Komárno 138 11 9 

128 126 126 126 125 123 123 5 2 4 6 6 6 7 9 9 1077:1045 21 909:733 963:911 925:915 1025:1045 18 1026:1072 
18 1009:1032 17 995:1043 15 942:1075 15 20 20 18 

Foto: 
Patrioti si doma poradili so Spišskou Novou Vsou a pripísali si tak ôsme ligové víťazstvo. Lukáš Droppan. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. BASKETBAL MLÁDEŽE 
[02.12.2019; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 44; Ján Hatala] 

 
 

ŽENY a JUNIORKY (spoločná súťaž) - 1. liga, základná skupina - 7. a 8. kolo BK EILAT PU Prešov-BKM 
Žilina-Budatín 68:45 (33:18) 

Body a zostava Žiliny: Škorvánková 13, Zvaríková 11, Belčíková 7, Gondová 6, Muráňová 3, Ičová 3, 
Szemanová 2, Pekárová, Šošková, Riljaková, Rádiková a Soliarová. 

JUNIORI - celoslovenská dorastenecká liga - 9. a 10. kolo MBK Victoria Žilina-BK MŠK Kežmarok 129:34 
(66:14) 

Body a zostava Žiliny: Kasák 25, P. Pažický 18, Belčík 16, Václav 13, Lupták 12, Matejčík 11, Hornák 11, 
Stupárek 9, Mrázik 6, J. Pažický 5, Dubovec 3. 

MBK Victoria Žilina-BKM Iskra Svit 90:79 (51:32) 
Body a zostava Žiliny: Belčík 25, Václav 13, Kasák 13, P. Pažický 13, J. Pažický 10, Hornák 4, Matejčík 4, 

Dubovec 3, Mrázik 1, Lupták 1. 
Žilina dominovala v oboch zápasoch, v druhom, so Svitom, však po prestávke poľavila v nasadení a v 

posledných 10 minútach mala čo robiť, aby odrazila tlak hostí. 
STARŠÍ ŽIACI - celoslovenská súťaž, skupina Východ - 8. a 9. kolo BKM Iskra Svit - MBK Victoria Žilina 

136:33 (64:13) 
Body Žiliny: Tulák 17, Chebeň 10, Gašpierik 4, Magvaši 2. 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Victoria Žilina 61:47 (36:16) 

Body Žiliny: Tulák 21, Chebeň 17, Gašpierik 4, Vereš 4, Magvaši 1. 
MLADŠÍ ŽIACI - majstrovstvá oblasti Stred - 3. dvojkolo MBA Prievidza - MBK Victoria Žilina 49:44 (25:16) a 

64:51 (38:27) 
Body Žiliny: Suchomel 13+5, Janžo 12+10, Balát 6+8, Urda 4+10, Samuhel 3+6, Pivko 3+2, Rizman 2+6, 

Kopún 1+2, Sedlák 0+2. 



V herne vyrovnaných zápasoch Žilinčania v prvom „zbabrali“ prvú štvrtinu, ktorú prehrali 13:1, a hoci sa v 
ďalšom priebehu zlepšili, na obrátenie výsledku to nestačilo. V druhom pre zmenu pokazili druhú štvrtinu (prehrali 
ju 24:12) a v desaťbodovej strate zostali až dokonca. 

V najbližšom dvojkole ich čakajú dôležité zápasy so Žiarom nad Hronom, ktoré veľa napovedia v boji o 
prvenstvo v súťaži medzi oboma tímami a Prievidzou. 

ilustračné Daniel Stehlík/Cvak.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

11. HOKEJ 1. LIGA 
[02.12.2019; Trnavské noviny; ŠPORT; s. 38; STC] 

 
 

Po nečakanom triumfe nad lídrom z Bratislavy prišli pre Trnavu štyri kruté zápasy, v ktorých inkasovala 
dokopy 32 gólov (Skalica 8, Martin 7, Levice 10, Žilina 7) a jej želanie o play off sa zrejme definitívne rozplynulo. 

22. KOLO 
Trnava - Levice 2:10 (0:4, 1:3, 1:3) 
Domáci gladiátori „si zvolili“ proti Leviciam rýchlu smrť a zápas bol tak rozhodnutý po prvej tretine, ktorú 

vyhrali Levice 4:0. Hoci sa v hokeji dejú veľké obraty a v jeden dúfali po znížení Bobálom aj Trnavčania, hostia z 
Levíc to razantne odmietli a v druhej polovici druhej tretiny pridali ďalšie tri góly a popredu sa tešili z troch bodov. 
V záverečnej tretine to bolo už iba o výške skóre a Trnavčania nakoniec na domácom ľade inkasovali 
nepopulárnu desiatku. 

Góly: 27. Bobál, 58. Beták - 6. P. Konig, 9. Kohút, 12. Tábi, 18. Gubo, 36. Piačka, 37. Mrázik, 38. Kropotin 
(t.s.), 44. M. Novák, 52. Vorobyev, 58. Kropotin. 

Vylúčení: 6:6, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0. Strely na bránu: 34:46. Divákov: 175. 
TRNAVA: Brucháč (21. Ivanovič) - Schmidt, Vidovič, Mrázik, Burian, A. Gergel, Klein, Lavrenov, Sliva - 

Marguš, Hrbáčik, Jurák - Kamenický, Ševčík, Mrava - Šúry, Beták, Bobál - Lukačovič, Adamčík, Litavec. Ostatné 
výsledky 22. kola: Skalica - Žilina 8:5 (3:3, 0:1, 5:1), Martin - Spišská Nová Ves 3:2pp (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0), 

Považská Bystrica - Topoľčany 5:4 sn (2:1, 2:1, 0:2 - 0:0), Dubnica - Bratislava Capitals 1:12 (0:3, 0:3, 1:6). 
23. KOLO 
Žilina - Trnava 7:5 (2:0, 2:3, 3:2) 
Do zápasu s Trnavou vstúpili domáci výborne. V 23. minúte svietilo na svetelnej skóre 4:0 a ani najväčší 

pesimista by nepredpokladal, že Trnava so 14 korčuliarmi dokáže zápas zdramatizovať. Domáci zrejme aj 
predpokladali, že sa Trnava neudrží s nimi kondične. Opak bol však pravdou. Zverenci Štefana Megu boli každou 
minútou lepší a lepší. Po presilovkovom góle na 4:1 dokázali dokonca v druhej časti znížiť na 4:3 a v úvode tretej 
časti sa po ďalšom presilovkovom góle začínalo odznova - 4:4. Gladiátori pricestovali pod Dubeň len so štrnástimi 
korčuliarmi. Napriek tomu Vlkov prestrieľali. Šťastie sa im však tentokrát odklonilo, keď v priebehu troch minút v 
záverečnej šesťminútovke dvakrát inkasovali - 6:4. Hoci Sliva ešte raz zápas zdramatizoval, domáci gólom do 
prázdnej brány bláznivý zápas uzavreli. 

Góly: 8. D. Rehák, 9. Macek, 22. Ondruš, 23. Záhradník, 55. Ondruš, 58. Markovič, 60. Markovič - 26. Beták, 
34. Jurák, 38. Hrbáčik, 50. Hrbáčik, 59. Sliva. 

Vylúčení: 5:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 1:0, Strely na bránu: 39:60. Divákov: 277. 
TRNAVA: Ivanovič - Schmidt, Sliva, Klein, Burian, Mišurda - Bobál, Beták, Jurák - Kamenický, Hrbáčik, Mrava 

- Lukačovič, Lindeman, Šúry. 
Ostatné výsledky 23. kola: Skalica - Dubnica 5:2 (1:1, 2:1, 2:0), Spišská Nová Ves - Považská Bystrica 3:2sn 

(0:0, 2:2, 0:0 - 0:0), Levice - Martin 4:1 (1:0, 1:0, 2:1), Topoľčany - Bratislava Capitals 4:1 (0:0, 2:1, 2:0). 
Tabuľka: 
1.Topoľčany 2.Ba Capitals 3.Martin 4.Dubnica 5.Skalica 6.Spiš. N. Ves 7.Levice 8.Žilina 9.P. Bystrica 

10.Trnava 24 15 24 17 24 13 23 12 24 11 24 11 24 10 249 245 244 5 0 3 2 2 2 0 1 2 0 1 4 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 6 8 
9 10 12 13 15 19 86:53 128:58 93:69 84:81 95:71 84:83 85:99 64:77 63:96 68:125 56 55 47 41 39 38 32 30 21 13 
Program Trnavy - 24. kolo, streda 4. decembra o 17.30 hod.: Trnava - Dubnica. 25. kolo, piatok 6. decembra o 
18.00 hod.: Topoľčany - Trnava. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Sociálne: Slováci sa opäť pripoja ku globálnemu hnutiu #GivingTuesday 
[02.12.2019; dobrenoviny.sk; 15:05; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/176041/socialne-slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnemu-hnutiu-
givingtuesday 
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Pomáhať bude 61 firiem, do akcie sa zapojí aj sedem samospráv -Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad Váhom. 
Ilustračná snímka — Foto: Pexels 
Bratislava 2. decembra (TASR) – Slováci sa v utorok (3. 12.) pripoja ku globálnemu hnutiu Dňa darovania s 

názvom #GivingTuesday. Na celosvetovej akcii, ktorej cieľom je realizovať dobré skutky, participuje Slovensko 
tretíkrát. 

V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 
manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. “Na našej stránke 
www.givingtuesday.sk ponúkame možnosť registrácie tým, ktorí hľadajú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú pomoc 
poskytnúť, aby sa vzájomne jednoduchšie našli,” vysvetlila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie 
Pontis, ktorá je ambasádorom aktivity na Slovensku. 

Pomáhať bude 61 firiem, do akcie sa zapojí aj sedem samospráv -Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad Váhom. 
Nad podujatím prezvala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aj samotná Kancelária 

prezidenta SR sa zapojí zbierkou šatstva pre ženy s deťmi v núdzi. 
Globálne hnutie, ktorého myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, 

dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie. Na Slovensku sa k oslave štedrosti a dobrých skutkov pripája každý rok 
viac ľudí. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

13. V Košickom kraji prvý sneh potrápil hlavne motoristov: Mnohí ešte nestihli 

prezuť! 
[02.12.2019; pluska.sk; Správy; 14:47; Daniela Pirschelová] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/vychodne-slovensko/kosickom-kraji-prvy-sneh-potrapil-hlavne-
motoristov-mnohi-este-nestihli-prezut 

 
 

Metropola východu sa prebudila v pondelok do zasneženého rána. Idylka sa vytratila hneď potom, keď mnohí 
vodiči nevedeli ráno naštartovať svojich tátošov. Skúšku nervov zažili následne kvôli neočisteným cestám a 
nehodám, kvôli ktorým sa tvorili zápchy takmer vo všetkých okresoch Košického kraja. 

dnes 14:47 
Zhodou nešťastných náhod zápchy sa tvorili práve na najfrekventovanejších úsekoch. 
Problematický smer Michalovce 
Kto nemusel ten určite necestoval z Košíc v smere na Michalovce. Kolóna na Sečovskej bola malinou oprosti 

ceste do Košických Olšovian, uzavretému horskému priechodu Dargov, neprejazdnej ceste medzi Horovcami a 
Vojčicami s obchádzkou cez Hriadky. Priebežne s rastúcim počtom nehôd na cestách pokrytých kašovitým 
snehom, pribúdali zápchy aj na ďalších úsekoch ciest. 

Cesta z Vtáčkoviec do Keceroviec bola ráno neprejazdná. 
Zdroj: Maťka Köveždy 
Vyťažení hasiči 
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru Košice podľa slov operačného dôstojníka absolvovali do 12.00 

hod. 23 výjazdov. „Väčšinou išlo o dopravné nehody na území mesta, pri ktorých sme zabezpečovali vozidlá proti 
požiarom, zároveň sme vyprosťovali havarované autá,“ spresnil operačný dôstojník. Ako najproblematickejší úsek 
vyhodnotil cestu medzi Skárošom a maďarským mestom Hollóháza, kde okrem snehu komplikovala situáciu 
motoristom aj poľadovica. Práve v tomto úseku zaznamenali najvážnejšiu nehodu, kde po čelnej zrážke museli 
zranenú osobu vystrihovať z vozidla. 

Aktuálna situácia na cestách v druhý decembrový deň. Nehôd pribúdalo. 
Zdroj: PZ KE 
Nehôd pribúdalo 
„Zatiaľ čo na území mesta sme riešili väčšinou „ťukesy“ v okrese Košice-okolie sme zasahovali aj pri 

vážnejších nehodách. Niekoľko minút pred siedmou pri obci Čižatice skončil v priekope linkový autobus, ktorý sa 
dostal do kolízie so Škodou Fabia. Pomáhali sme aj pri ďalších nehodách neďaleko Bidoviec, Košickej Novej Vsi, 
Nižnom Klatove a niekoľkokrát sme sa vracali k obci Skároš,“informovali hasiči, ktorých zásah bol potrebný aj v 
okresoch Trebišov, Michalovce, Gelnica a Rožňava. 

Letné pneumatiky 
Prekvapujúce bolo, že mnohí vodiči sa vybrali na cesty v tomto nečase ešte s letnými pneumatikami a 

výnimkou neboli ani kamionisti. Jobovkou pre motoristov smerujúcich na obec Slanec bola informácia o úplnej 
uzávierke cesty pre všetky motorové vozidlá až do odvolania. Momentálne je už obec prejazdná. 

Viac foto v galérii 
Smer Galéria k Steel Arene nehoda troch áut - poľadovica. 
Zdroj: . Pavol Gomboš 
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Košická MHD s menšími výpadkami 
Košičania sa obávali ako bude premávať MHD. „Už v noci zo včera na dnes sa začalo s posypom a čistením 

komunikácií a približne o 9:00 hos. hodine ráno boli napriek hustému sneženiu všetky hlavné komunikácie 
zjazdné a začali sa práce na vedľajších ťahoch. Pracovníci mimoriadne zasahovali v troch prípadoch, kedy došlo 
kvôli sneženiu k problémom prejazdu pre hromadnú dopravu v svahoch, avšak do 20 minút boli problémy 
odstránené,“ informoval hovorca mesta Vladimír Fabian. 

Aktuálna situácia na cestách v druhý decembrový deň. 
Zdroj: PZ KE 
Cesty v správe KSK 
V Košickom kraji začalo snežiť o 3.30 hod. v okrese Rožňava a Spišská Nová Ves, následne aj v ostatných 

okresoch. Cestári Správy ciest Košického samosprávneho kraja vyrážali na cesty pred štvrtou hodinou ráno. „V 
službe je aktuálne 65 kusov techniky, do 8.00 hod absolvovali 67 výjazdov. Najprv sú udržiavané cesty I. triedy a 
po nich cesty II. a III. triedy. Do deviatej hodiny ráno bolo spotrebovaných 270 ton posypového materiálu. 
Aktuálne je komplikovaná situácia na Slanci. Na Dargove sú v súčinnosti s políciou odstavované kamióny, 
nakoľko mnohé z nich mali letné pneumatiky. Obmedzenie pre kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia 
neustáli,“ informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková. 

Viac foto v galérii 
Autor:Daniela Pirschelová 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Tisíce Slovákov sa zapoja do globálneho hnutia #GivingTuesday 
[02.12.2019; strategie.hnonline.sk; Tlačové Správy; 14:44; TS] 

 
https://strategie.hnonline.sk/tlacove-spravy/2051497-tisice-slovakov-sa-zapoja-do-globalneho-hnutia-
givingtuesday 

 
 

Namiesto nákupov budú robiť dobré skutky. 
Zajtra, 3. decembra, vystrieda dni nákupného ošiaľu Black Friday a Cyber Monday deň darovania s názvom 

#GivingTuesday. Slováci sa do globálneho hnutia, ktorého ambasádorom u nás je Nadácia Pontis, zapájajú už 
tretíkrát. V tomto roku sa dobré skutky budú diať v 63 mestách. Najpopulárnejšou aktivitou je darovanie šatstva, 
potravín či hračiek, no mnohí sa chystajú pomôcť aj napríklad darovaním svojho času. 

Globálne hnutie, ktorého myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, 
dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie. Na Slovensku sa k oslave štedrosti a dobrých skutkov pripája každý rok 
viac ľudí. 

V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 
manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. „Na našej stránke 
www.givingtuesday.sk ponúkame možnosť registrácie tým, ktorí hľadajú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú pomoc 
poskytnúť, aby sa vzájomne jednoduchšie našli. No do „darovacieho utorka“ sa môže zapojiť ktokoľvek 
a akokoľvek,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis. 

Napríklad, pre záujemcov s pozitívnym vzťahom k zvieratám je pripravené podujatie, na ktorom im Výcviková 
škola pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave vysvetlí, ako sa môžu stať vychovávateľom psieho pomocníka. 
Následne sa budú môcť stať dobrovoľníkom. Rodičia s deťmi sa môžu zapojiť do projektu organizácie Robme 
radosť a vyrobiť a poslať vianočnú krabičku, ktorá poteší deti z detských domov, azylových centier a sociálne 
slabších rodín. Lesoochranárske zoskupenie VLK zase hľadá nadšencov, ktorí im pomôžu so zbieraním podpisov 
pod petíciu za lepšiu ochrany prírody na Slovensku. 

Zapájajú sa aj mestá 
#GivingTuesday nie je príležitosť iba pre občiansky sektor. „Myšlienka dobročinnosti nie je cudzia ani firmám 

či samosprávam. #GivingTuesday im ponúka príležitosť dať najavo, že im záleží na prostredí, v ktorom žijú 
a pôsobia,“ vysvetľuje Martina Kolesárová, riaditeľka Nadácie Pontis. 

Tento rok sa do sviatku darovania zapája 7 samospráv (Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Liptovský 

Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad Váhom), ktoré v konaní dobrých skutkov angažujú aj svojich 
obyvateľov. V Liptovskom Mikuláši aj Spišskej Novej Vsi organizujú populárne zbierky trvanlivých potravín, 

hygienických potrieb i oblečenia. 
Zamestnanci mestského úradu v Hlohovci budú spoločne so seniormi piecť vianočné pečivo a deťom 

z detského doma splnia vianočné želania. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto bude chystať pohostenie 
a diskotéku klientom v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých. 

Zbierka šatstva aj u prezidentky 
Nad podujatím prezvala záštitu pani prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aj samotná 

Kancelária prezidenta SR sa zapojí zbierkou šatstva pre ženy s deťmi v núdzi. 
Pomáhať bude 61 firiem 
#GivingTuesday podporí 61 väčších, ale aj malých firiem na Slovensku. Zamestnanci v Profesii venujú svoj 

čas ľuďom s pohybovým obmedzením a ako osobní asistenti s nimi strávia čas napríklad v kine či divadle. Firma 
Berlin Brands Group zriadi v 10 detských domovoch herné zóny, aby tu deti mohli kreatívne tráviť svoj voľný čas. 
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Aj ďalšie firmy sa rozhodli podporiť počas #GivingTuesday vybrané neziskové projekty finančne. Spoločnosť 
Tesco už siedmy rok organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku. Vďaka zákazníkom sa v obchodoch 
TESCO a prostredníctvom Tesco Online nákupov podarilo doteraz vyzbierať viac ako 171 ton potravín a drogérie 
v hodnote viac ako 260 000 eur. 20 % z hodnoty, čiže 52 000 eur, spoločnosť venuje zapojeným neziskovým 
organizáciám. Aj spoločnosť Accenture v rámci zamestnaneckého grantového programu prerozdelí 30 000 eur na 
podporu projektov, ktoré odporučili zamestnanci. 

#GivingTuesday sa stal svetovým fenoménom aj vďaka sile sociálnych médií. „Ktokoľvek z nás sa môže 
zapojiť. Pomôcť blízkemu či neznámemu sa dá vecným darom, peniazmi, vedomosťami, ale pokojne aj zdieľaním 
myšlienky na sociálnych sieťach. Budeme vďační, ak sa k posolstvu ľudia prihlásia aj použitím hashtagov 
#MozemPomozem a #GivingTuesday,“ dopĺňa M. Kolesárová. 

K myšlienka sa hlásia aj známe osobnosti 
#GivingTuesday podporujú aj osobnosti ako herečka Táňa Pauhofová, Kristína Tormová, moderátor Milan 

„Junior“ Zimnýkoval, novinárka Zuzana Kovačič Hanzelová, mnohonásobný majster Slovenska v karate Roman 
Volák, youtuberka Moma a Nikoleta Kováčová, známa ako Surová dcérka. Kampaň  tento rok nesie slogan Dnes 
to všetkým darujte! 

Marketing 
Známe osobnosti sa zapojili do kampane, v ktorej to chcú všetkým darovať 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Mäsokombinát Tauris očakáva vyššie tržby aj napriek africkému moru 

ošípaných 
[02.12.2019; webnoviny.sk; Potravinárstvo; 14:19; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/nasvidiek/masokombinat-tauris-ocakava-vyssie-trzby-aj-napriek-africkemu-
moru-osipanych/ 

 
 

Obchod s mäsom je v tomto roku veľmi hektický. Pre agentúru SITA to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti 
Tauris Group Richard Duda s tým, že ceny suroviny extrémne stúpli, preto sa museli sústrediť na úpravu 
cenníkov pre odberateľov. 

Úspech vidí v tom, že napriek vyšším cenám neprišla firma o výrazné množstvo objemov. Podľa finančného 
riaditeľa Vladimíra Podolinského sa predaj v tonách podarilo udržať na úrovni minulého roka, pričom sa im 
výrazne zvýšili tržby. „Ku koncu roka predpokladáme rast tohto ukazovateľa v porovnaní s rokom 2018 o viac než 
15 %,“ konkretizoval finančný riaditeľ. 

Na trh umiestnili aj nové produkty 
Vzhľadom na dynamiku rastu nákupných cien mäsa spoločnosť podľa Podolinského síce nedosahuje 

plánovanú výšku ziskovosti, ale každý mesiac zaznamenala kladný EBITDA (zisk pred započítaním úrokov, daní 
a odpisov – pozn. redakcie) a tiež pozitívny cash flow. 

Firme sa podarilo v tomto roku umiestniť na trh aj novinky, ako sú výrobky bez „Éčok“ a retro receptúry na 
salámy, ktoré majú úspech aj mimo Slovenska. 

„Z ekonomického pohľadu najvýznamnejšou udalosťou v tomto roku bola a stále je pretrvávajúca dynamická 
zmena nákupných cien suroviny mäso v dôsledku afrického moru ošípaných najmä v Číne. Ich vývoj bol v tomto 
roku atypický a nezohľadňoval žiadne sezónne zákonitosti z minulosti. Na druhej strane bola spoločnosť nútená 
okrem zmien predajných cien uskutočniť viaceré opatrenia vedúce k vyššej efektivite činnosti spoločnosti,“ 
konštatoval generálny riaditeľ a dodal, že ani jedno z prijatých úsporných opatrení nemá vplyv na kvalitu 
výrobkov. 

Spoločnosť Tauris sa zameriava aj na environmentálnu politiku. „Tento rok sme všetkých našich 65 prevádzok 
Mäsiarstva u býka zbavili plastov a používame výhradne ekologické baliace materiály,“ uviedol Duda a doplnil, že 
pri balených výrobkoch sú závislí od vývoja obalov svojich dodávateľov. 

Do Srbska prestali dodávať 
V rámci Európskej únie exportuje firma výrobky do Maďarska, Českej republiky, Veľkej Británie a Írska. „Mimo 

EÚ naša spoločnosť dodávala do Srbska, no vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na Slovensku, sme 
museli ukončiť spoluprácu,“ objasnil generálny riaditeľ. 

Slovenská spoločnosť Tauris, a. s. v Rimavskej Sobote vznikla privatizáciou štátneho podniku Mäsový 
priemysel. Špecializuje sa na výrobu a distribúciu mäsových výrobkov a výsekového mäsa. 

Má dve dcérske spoločnosti. Tauris Nitria, spol. s r. o. v Mojmírovciach sa zameriava na výrobu trvanlivých 
tepelne opracovaných a tepelne neopracovaných mäsových výrobkov. Spoločnosť Tauris Cassovia, s. r. o. sa 
zaoberá najmä maloobchodnou a veľkoobchodnou činnosťou, pričom prevádzkuje 69 špecializovaných 
maloobchodných predajní mäsa a lahôdok na Slovensku. 

Od roku 2007 je vlastníkom firmy Tauris spoločnosť Eco Invest, ktorá zároveň vstúpila aj do ďalších 
mäsokombinátov (Mäsospiš s. r. o., Spišská Nová Ves a Fabuš s. r. o., Myjava) a vytvorila skupinu Tauris 

Group. 
[Späť na obsah] 
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16. František Kunzo, nekompromisný obranca a olympijský víťaz: V 191 

zápasoch som dostal jedinú červenú kartu 
[02.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 12:55; Zdeněk Kovář;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/916523/frantisek-kunzo-nekompromisny-obranca-a-olympijsky-vitaz-v-191-
zapasoch-som-dostal-jedinu-cervenu-kartu/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Veľká sláva! Bývalý obranca československého futbalového tímu, František Kunzo (65) zo Spiša, sa preslávil 

tvrdou, no čistou hrou a povestnou kľučkou. 
Výkonmi sa blysol aj na olympiáde v Moskve v roku 1980, odkiaľ výber priviezol zlatú medailu. Vo federálnej 

lige obliekal dresy B. Bystrice aj Lokomotívy Košice a do pamäti fanúšikov sa zapísal nekompromisnými 
zákrokmi, ktorými si vyslúžil prezývku „kosa“. Napriek tomu ho vylúčili len raz. Užíva si dôchodok, no ľudia na 
neho nezabudli a odhalili mu pamätnú tabuľu. Fotogaléria 

4 
fotiek v galérii 
S futbalom začal v Rudňanoch, v 17 rokoch bol v drese Spišskej Novej Vsi najmladším hráčom Slovenskej 

národnej ligy. „Hral som tvrdo, neuhol som v jedinom súboji. Ešte v bystrickom drese sme hrali na štadióne 
Bohemians Praha a ako kapitán som bol za rozhodcom, kde som mu povedal, že sa budem snažiť, lebo už mám 
dve žlté karty a za tretiu by som v dôležitom domácom zápase nenastúpil. Prvú žltú som dostal po nafilmovanom 
páde súpera, a o 10 minút druhú, a teda červenú kartu,“ smeje sa pri spomienke na jedinú červenú kartu, ktorú v 
191 zápasoch najvyššej ligy dostal. 

Pamätná tabuľa 
Žije v Domaňovciach, no do susednej a rodnej obce Spišský Hrušov, kde mu odhalili pamätnú tabuľu na 

škole, to nemá ďaleko. Futbalista si užíva dôchodok a prezradil, že kariére obetoval všetok voľný čas. „Pyšný som 
na svoju kľučku, tzv. jasličky. Futbal mi však zobral súkromie, nemal som čas na rodinu, ale snažím sa to dnes 
vynahradiť aj manželke Alžbete (63),“ dodal Kunzo, ktorý má troch synov. 

Zlato z Moskvy 
Za najväčší úspech považuje medailu z letnej olympiády v Moskve. „Vo finále som nenastúpil, ale zo 6 

zápasov som odohral štyri celé. V semifinále s Juhosláviou som z našej bránkovej čiary vykopol loptu a zabránil 
tak istému gólu. Myslím, že som patril k lepším na ihrisku,“ nezabudol na pamätný zápas Kunzo, ktorý si občas v 
Spišskej Novej Vsi zahrá so starými pánmi. „Mojím vzorom bol Eusébio, ktorého som považoval za najlepšieho 

hráča na svete. Z trénerov som si vždy vážil Odřicha Břízu, ktorý s nami v Dukle postúpil do najvyššej súťaže. Bol 
dobrý a ľudský,“ uzavrel Kunzo. Otvoriť galériu 

Bohatá kariéra s olympijským zlatom 
Najlepšie roky prežil v Dukle Banská Bystrica (1973 - 1981). Domáce prvoligové pôsobenie ukončil v 

Lokomotíve Košice (1983 - 1985), v oboch kluboch prispel k triumfu v Slovenskom pohári. V najvyššej súťaži 
odohral 191 zápasov. V olympijskom mužstve Česko-Slovenska odohral 11 zápasov. Na Letných olympijských 
hrách 1980 v Moskve získal zlato a so Stanislavom Semanom boli jediní Slováci v tíme. 

František Kunzo 
* 17. september 1954, Spišský Hrušov 
Pozícia: obranca 
Kluby 
1971 – 1972 Rudňany 
1972 – 1973 - LB Spišská Nová Ves 

1973 – 1981 - Dukla Banská Bystrica 
1982 – LB Spišská Nová Ves 

1983 – 1986 - Lokomotíva Košice 
Úspechy 
Olympijský víťaz 1980 
Víťaz Slovenského pohára 1981, 1985 
Foto: 
František Kunzo Zdroj: Zdeněk Kovář 
Bývalý skvelý obranca v drese Dukly Banská Bystrica v roku 1977. Zdroj: afk 

[Späť na obsah] 

 
 

17. KDH zverejnilo kompletnú kandidátnu listinu 
[02.12.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 12:25; BRATISLAVA/zg] 
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Mená na nej sú zoradené podľa rôznych modulov odbornosti. 
Zdieľať článok 
Kresťanskodemokratické hnutie poskytlo médiám kopletnú kandidátnu listinu, s ktorou sa budú vo 

februárových voľbách uchádzať o priazeň voličov. Je na nej 150 mien, ktoré figurujú v rôznych moduloch 
odbornosti. 

Kandidátna listina KDH 
1. Alojz Hlina, predseda politického hnutia, Bratislava 
2. Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja, Levoča 
3. Pavol Zajac, stavebný technik, Sedliská 
4. Peter Bobula, živnostník, Urmince 
5. Caroline Líšková, ekonómka, Bratislava 
6. Eva Grey, lekárka, profesorka, Bratislava 
7. Miroslava Szitová, starostka, Smižany 
8. Igor Janckulík, poslanec NR SR, Krušetnica 
9. Andrej Klapica, ekonóm, Piešťany 
10. Marek Cimbala, riaditeľ kancelárie predsedu PSK, Levoča 
11. Milan Kabina, mládežnícky aktivista, manažér, Banská Štiavnica 
Modul - Sila kresťanského a konzervatívneho sveta 
12. Marián Čaučík, riaditeľ Dobrej noviny, Bratislava 
13. Bohdan Hroboň, vedecko-výskumný pracovník TFTU, Martin 
14. Renáta Ocilková, pedagogička, koordinátorka pastorácie Rómov, Bratislava 
15. Soňa Gáborčáková, poslankyňa Národnej rady, Stará Ľubovňa 
16. Elena Červeňáková, poslankyňa Národnej rady, Košice 
17. Anna Verešová, poslankyňa Národnej rady, Kamenná Poruba 
18. Jozef Makúch, ekonóm, Bratislava 
19. Bohuš Živčák, laický misionár, Podolínec 
20. Miriam Kuzárová, riaditeľka CitizenGO, Poprad 
21. Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život, Brestovany 
22. Ján Hencel, lekár, Kežmarok 
23. Ondrej Krajňák, dokumentarista, Bratislava 
24. Martin Šmilňák, riaditeľ cirkevnej školy, Bardejov 
25. Marcel Mikolášik, ekonóm, Ivanka pri Dunaji 
26. Dušan Krnáč, poľnohospodár, Michalovce 
27. Juraj Kuciak, stavebný inžinier, Štiavnik 
28. Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity, Hlohovec 
29. Branislav Borovský, konzultant, Bratislava 
30. Katarína Hulmanová, kresťanská aktivistka, Bratislava 
31. Anton Hudák, znalec v odbore cestná doprava, manažér, Bardejov 
Modul - Krajskí lídri K8 
32. Tomáš Merašický, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, Partizánske 
33. Ján Beljak, vedec-archeológ, Zvolen 
34. Marián Javorka, starosta, Likavka 
35. František Orlovský, chirurg, Stará Ľubovňa 
36. Roman Sova, ekonóm, Senica 
37. Ján Nigut, starosta, Košice 
38. Andrej Čopík, starosta, Kovarce 
39. Dušan Pekár, technik, Bratislava 
Modul - Primátori a starostovia 
40. Andrea Turčanová, primátorka, Prešov 
41. Stanislav Horník, primátor, Hriňová 
42. Irena Milecová, primátorka, Tisovec 
43. Milan Kolesár, primátor, Jelšava 
44. Michal Kapusta, primátor, Spišské Podhradie 
45. Pavol Hudáček, starosta, Lendak 
46. Jana Skokanová, starostka, Hrabušice 
47. Ján Baloga, starosta, Víťaz 
48. Michal Strnál, starosta ,Oravská Polhora 
49. Vladimír Šiška, starosta, Zuberec 
50. Zdenko Kubáň, starosta, Malatiná 
51. Ján Kokarda, starosta, Ždaňa 
52. Ján Serbin, starosta, Baška 
53. Juraj Guzej, starosta, Parchovany 
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54. Marek Rakoš, starosta, Raslavice 
55. Ján Šurkala, starosta, Zborov 
56. Mikuláš Mašlej, starosta, Lúčka 
57. Vladimír Guoth, starosta, Ivachnová 
58. Ladislav Sedlák, starosta, Bobrovec 
59. Marián Šurjanský, starosta, Rudno nad Hronom 
60. Július Remenár, starosta, Ostrý Grúň 
61. Marián Spišiak, starosta, Riečka 
62. Peter Žemba, starosta, Mníšek n/Popradom 
63. Peter Lačný, starosta, Teplička 
64. Rastislav Krajčík, starosta, Tuchyňa 
65. Daniela Sigetová, starostka, Ratnovce 
66. Daniel Bago, starosta, Tesáre 
67. Štefan Hrenák, starosta, Slopná 
68. Peter Vrablec, starosta, Závod 
69. Anton Stanko, starosta, Veľký Klíž 
Modul - Zdravotníctvo 
70. Rastislav Zanovit, všeobecný lekár, Námestovo 
71. Martin Jakubov, lekár, Stropkov 
72. Monika Kolejáková, lekárka špecialista, Nové Zámky 
73. Jozef Baláž, lekár, Banská Bystrica 
74. Ľubomír Jacko, lekár, Petrovany 
75. Andrea Baníková, lekárka, Poltár 
76. Imrich Bakši, zdravotnícky záchranár, poslanec KSK, Ždaňa 
77. Hana Macková, sestra, Zvolen 
78. Mária Javornícka, sestra, Košice 
79. Zuzana Máderová, sestra, Bratislava 
Modul - Školstvo 
80. Marek Šmid, vysokoškolský pedagóg, Ivanka pri Dunaji 
81. Marcel Tkáč, riaditeľ Spojenej školy, Lúčka 
82. Štefan Krištofčák, riaditeľ gymnázia, Tvrdošín 
83. Pavol Chmeliar, riaditeľ cirkevného gymnázia, Plavnica 
84. Adriana Bariová, riaditeľka Spojenej školy, Buzica 
85. Natália Kravčenko, učiteľka, Svidník 
86. Anna Kožiaková, riaditeľka školy, Tisovec 
87. Martin Baxa, učiteľ, Brezno 
88. Jakub Kintler, vysokoškolský učiteľ, Bratislava 
89. Daniel Mikloško, riaditeľ Domova pre mladých dospelých, Dunajská Lužná 
Modul - Mladí 
90. Katarína Maceková, dobrovoľnícka aktivistka, Čajkov 
91. Peter Forgáč, projektový manažér, Granč-Petrovce 
92. Michala Musalová, sociálna pracovníčka, Stará Ľubovňa 
93. Ján Tkáč, pedagóg, manažér v neziskovej organizácii, publicista, Michalovce 
94. Matúš Mesároš, právnik, koordinátor práce s mládežou, Horné Otrokovce 
95. Stanislav Genčúr, študent práva, Brezovica 
96. Boris Kočko, študent, Levoča 
97. Peter Marek, odborník v oblasti informačných technológií, Kováčová 
98. Ján Drahoš, študent, Martin 
99. Peter Šulek, ekonomický analytik Ministerstva spravodlivost SR, Bratislava 
Modul - Veľký modul ľudí, ktorí chcú pomôcť kresťanskej demokracii 
100. Martin Lauko, právnik, publicista, Bratislava 
101. Ernest Birvoň, manažér ľudských zdrojov, Lipovec 
102. Jozef Husár, herec-recitátor, Bratislava 
103. Ľubica Gálisová, prezidentka občianskeho združenia, Prievidza 
104. Peter Makara, ekonóm, Sedlice 
105. Michal Babin, technik, Humenné 
106. Anna Grigová, dôchodkyňa, Rudina 
107. Viliam Majda, projektový manažér, Martin 
108. Ján Jakubišin, živnostník, Jaklovce 
109. Ľubor Kalafus, koordinátor pre inovácie, Košice 
110. Ľuboš Žiško, softvérový špecialista, Čereňany 
111. Ján Kmeť, riaditeľ DSS a ZpS, Trenčín 
112. Ondrej Uhliarik, starosta, Jablonové 
113. Václav Trnka, rehabilitačný masér, Levoča 
114. Peter Štuller, detský lekár, Dunajská Streda 
115. Vladimír Butko, projektant, Trnava 
116. František Refka, ekonóm, Nitra 



117. Jaroslav Dubec, kanonista, Žitavany 
118. Margaréta Žigová, sociálna pracovníčka, Lovinobaňa 
119. Róbert Boháčik, energetik, Tisovec 
120. Miloslav Olejár, architekt, Bardejov 
121. Jozef Kropiľák, živnostník, Sabinov 
122. Jozef Kúdelčík, vysokoškolský pedagóg, Žilina 
123. Štefan Markovič, dôchodca, Ruskov 
124. Igor Geletka, stavbyvedúci, energetik, Spišská Nová Ves 

125. Ján Krátky, manažér, Trenčín 
126. Ján Kšiňan, plánovač výroby, Bánovce nad Bebravou 
127. Milan Šindler, podnikateľ, elektrotechnik, Bratislava 
128. Pavol Baxa, zamestnanec verejnej správy, Bratislava 
129. Jozef Bolješik, advokát, Ostrov 
130. Zuzana Bošnáková, právnička, špecialistka verejného obstarávania, Trnava 
131. Peter Bendik, marketingový a športový manažér, Poprad 
132. Peter Hlavatý, realitný maklér, Šaľa 
133. Martin Čuchor, technicko-hospodársky pracovník, Zvolen 
134. Anna Ďuricová, vysokoškolská učiteľka, Banská Belá 
135. Patrícia Bujňáková, učiteľka, Poprad 
136. Michal Paľovčík, administratívny pracovník, Michalovce 
137. Peter Sučanský, živnostník, Čachtice 
138. Andrej Botek, vysokoškolský pedagóg, Bratislava 
139. Branislav Kramár, chirurg, Trnava 
140. František Finta, dátový analytik, Nitra 
141. Radovan Junas, lekár, Kremnica 
142. Dávid Čech, pedagóg, hudobník, Bartošovce 
143. Michal Černý, vedec - výskumník, Bratislava 
144. Róbert Korec, projektový manažér, Pata 
145. Pavol Mičuda, živnostník, Horovce 
146. Matúš Lakoštík, viceprimátor, Dolný Kubín 
147. Peter Weber, podpredseda Žilinského samosprávneho kraja, Bytča 
148. Peter Máťoš, viceprimátor mesta Považská Bystrica, Považská Bystrica 
149. Daniel Rusnák, podpredseda Košického samosprávneho kraja, Košice 
150. Lucia Gurbáľová, námestníčka primátora, Košice 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Radnica v Spišskej Novej Vsi predlžuje úradné hodiny 
[02.12.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: 
„Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi zavádza od decembra zmenu časovej prevádzky úradu. Jej cieľom je 

zvýšiť dostupnosť úradu občanom a klientom. V pondelok a utorok budú od 8. do 15.30, vo štvrtok rovnako od 8. 
do 15.30, a to s výnimkou Stavebného úradu, pre ktorý je tento deň nestránkový. Piatok ostáva v doterajšom 
režime, teda od 8. do 14. hodiny.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

19. FOTO: Zasnežené ráno narobilo vodičom problémy, zlá je situácia v 

Košickom kraji 
[02.12.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 06:47; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 
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Hodinu po poludní spredajdnili Donovaly pre všetky vozidlá. 
Galéria 
10 
Zdieľať článok 

http://www.tvnoviny.sk/a/1983727


Dnes sme sa zobudili do bieleho rána. Slovensko zasiahla prvá vlna sneženia. Biely poprašok napadol aj na 
západe, poriadne zasnežené ráno majú však obyvatelia stredného a východného Slovenska, informuje imeteo.sk. 
Počas noci tu napadlo niekoľko centimetrov snehu. Sneh komplikoval dopravu. 

Snežiť bude aj počas dnešného dňa, očakáva sa, že najviac snehu napadne na severe nášho územia. Zatiaľ 
čo na strednom a východnom Slovensku bude väčšinou snežiť, tak na západe územia by malo pršať. Zrážková 
činnosť by na našom území mala slabnúť v priebehu popoludnia. 

Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-okolie) je uzatvorená cesta políciou 
do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo, uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja 
Anna Terezková. 

„Na Dargove sú v súčinnosti s políciou odstavované kamióny, keďže mnohé z nich mali letné pneumatiky,“ 
povedala s tým, že obmedzenie pre kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so 
snežením a situáciou na cestách v Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky. 

Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h 
najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo 

zrealizovaných 67 výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej 
údržby ciest, to znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo 
spotrebovaných 270 ton posypového materiálu,“ dodala Terezková. 

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až 
mokrý, okrem úsekov D1 Matejovce - Levoča a úsekov rýchlostných ciest v okolí Košíc, kde je na vozovkách 
vrstva čerstvého až kašovitého snehu do 1 cm. 

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na značnej časti územia 
pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého a miestami utlačeného snehu do 1 - 2 cm. 

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až 
kašovitého, miestami utlačeného snehu do 3 cm, na HP Herlianske sedlo do 5 cm.. 

Horský priechod Donovaly je od 13.00 prejazdný pre všetky vozidlá. Zavretý je aj horský priechod v okrese 
Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca 
zimnej údržby. 

Nasnežilo aj u vás? Fotografie alebo videá nám môžete posielať na adresu somreporter@markiza.sk alebo na 
našu facebookvú stránku. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Zasnežené ráno narobilo vodičom problémy, zlá je situácia v Košickom 

kraji 
[02.12.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 06:47; BRATISLAVA/tvnoviny.sk] 
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Hodinu po poludní spredajdnili Donovaly pre všetky vozidlá. 
Galéria 
10 
Zdieľať článok 
Dnes sme sa zobudili do bieleho rána. Slovensko zasiahla prvá vlna sneženia. Biely poprašok napadol aj na 

západe, poriadne zasnežené ráno majú však obyvatelia stredného a východného Slovenska, informuje imeteo.sk. 
Počas noci tu napadlo niekoľko centimetrov snehu. Sneh komplikoval dopravu. 

Snežiť bude aj počas dnešného dňa, očakáva sa, že najviac snehu napadne na severe nášho územia. Zatiaľ 
čo na strednom a východnom Slovensku bude väčšinou snežiť, tak na západe územia by malo pršať. Zrážková 
činnosť by na našom území mala slabnúť v priebehu popoludnia. 

Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-okolie) je uzatvorená cesta políciou 
do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo, uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja 
Anna Terezková. 

„Na Dargove sú v súčinnosti s políciou odstavované kamióny, keďže mnohé z nich mali letné pneumatiky,“ 
povedala s tým, že obmedzenie pre kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so 
snežením a situáciou na cestách v Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky. 

Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h 
najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo 

zrealizovaných 67 výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej 
údržby ciest, to znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo 
spotrebovaných 270 ton posypového materiálu,“ dodala Terezková. 

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až 
mokrý, okrem úsekov D1 Matejovce - Levoča a úsekov rýchlostných ciest v okolí Košíc, kde je na vozovkách 
vrstva čerstvého až kašovitého snehu do 1 cm. 
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Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, na značnej časti územia 
pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého a miestami utlačeného snehu do 1 - 2 cm. 

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý vrstvou čerstvého až 
kašovitého, miestami utlačeného snehu do 3 cm, na HP Herlianske sedlo do 5 cm.. 

Horský priechod Donovaly je od 13.00 prejazdný pre všetky vozidlá. Zavretý je aj horský priechod v okrese 
Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka presahuje 12 metrov. Obmedzenie trvá do konca 
zimnej údržby. 

Nasnežilo aj u vás? Fotografie alebo videá nám môžete posielať na adresu somreporter@markiza.sk alebo na 
našu facebookvú stránku. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Florbalisti Lida vyhrali 7-krát v rade a sú druhý, Trenčín bez straty 
[02.12.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 2. decembra (TASR) - Aj po 10. kole florbalovej extraligy mužov je na čele tabuľky 1. FBC Florbal 

Trenčín, ktorý v doterajšom priebehu súťaže stále nestratil ani bod. Suverénny líder v piatok zvíťazil na palubovke 
Žiliny 9:6. 

“O osude stretnutia rozhodla prvá tretina, ktorú hostia z Trenčína vyhrali 4:0. Síce boli šance na oboch 
stranách, my sme svoje nedokázali premeniť, čo nás mrzí. Napriek tomu, že sme prehrávali 0:4 a 1:5, nevzdali 
sme sa, za čo si zaslúži celý tím pochvalu. V tretej tretine sme sa dostali na rozdiel dvoch gólov, ale hráči 
Trenčína si svoj náskok postrážili,” uviedol pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hráč 
Grasshoppers Daniel Baránek. 

Považania sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred bratislavským ŠK Lido Prírodovedec. Lido sa 
dostalo na druhú priečku vďaka výhre 10:7 na pôde poslednej Spišskej Novej Vsi, sériu víťazstiev natiahlo už na 

sedem duelov. “Na zápas sme sa pripravovali ako na jeden z najnáročnejších v sezóne. Podmienky naozaj nie sú 
jednoduché – cesta, hala úplne iná, s akými sa stretávame. Pripravili sme sa však naozaj zodpovedne. Výsledok 
síce nie je jednoznačný, ale myslím si, že sme boli počas celého zápasu lepšie družstvo. Súper nepredal kožu 
lacno, preto bol výsledok taký tesný,” zhodnotil duel tréner ŠK Lido Prírodovedec Roland Bluska. 

Tretiu a štvrtú priečku okupujú košické tímy. ATU Košice zdolal doma nováčika z Púchova 7:2, Florko prehralo 
na palubovke strieborného tímu z uplynulej sezóny Tsunami Záhorská Bystrica 2:5. Hetrikom sa v domácom 
drese blysol reprezentant SR Martin Kubovič. Zápas v Hodoníne ovládli florbalisti Nižnej, ktorí zvíťazili nad 
organizátorom a úradujúcim majstrom AS Trenčín 8:4. “Na zápas sme boli maximálne ‚nahecovaní’ z dôvodu, že 
nás AS Trenčín minulý rok vyradil v semifinále a mali sme im čo vracať. Do duelu sme vkročili perfektne a hneď 
sme sa ujali vedenia. Súper náš náskok po celý zápas iba dobiehal a nepodal najlepší výkon. Naopak naše 
výkony konečne gradujú,” uviedol autor hetriku Nižnej Tomáš Reguly. 

Tri body si z Bratislavy odviezli hráči Mikuláša Prešov, ktorí triumfovali nad Snipers 8:4. Pozíciu 
najproduktívnejšieho hráča súťaže potvrdil Jan Kominek, ktorý ku štyrom gólom v drese Prešova pridal aj jednu 
asistenciu. 

Extraliga mužov - 10. kolo: 
piatok 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – 1. FBC Trenčín 6:9 (0:4, 4:3, 2:2) 
sobota 
FaBK ATU Košice – FBK Púchov 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) 
AS Trenčín – TJ A FbO Nižná 4:8 (2:2, 1:3, 1:3) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FBC A4ka Mikuláš Prešov 4:8 (0:1, 2:2, 2:5) 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – ŠK Lido Prírodovedec 7:10 (1:3, 2:2, 4:5) 

Tabuľka po 10. kole: 
1. 1.FBC Florbal Trenčín 10 10 0 0 0 107:43 30 
2. ŠK Lido Prírodovedec 10 6 1 1 2 70:54 21 
3. FaBK ATU Košice 10 6 1 1 2 78:47 21 
4. FK Florko Košice 10 4 2 2 2 72:62 18 
5. Tsunami Záhorská Bystrica 9 5 0 1 3 57:51 16 
6. TJ A - FbO Nižná 10 5 0 1 4 48:50 16 
7. Florbalový klub AS Trenčín 10 3 2 1 4 56:71 14 
8. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 10 3 1 1 5 80:69 12 
9. FBC A4ka Mikuláš Prešov 10 3 1 1 5 73:73 12 
10. Fat Pipe Snipers Bratislava 9 3 1 1 4 60:63 12 

https://www.24hod.sk/florbalisti-lida-vyhrali-7-krat-v-rade-a-su-druhy-trencin-bez-straty-cl724393.html


11. FBK Púchov 10 1 1 0 8 51:90 5 
12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 10 0 0 0 10 43:122 0 

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

 
 

22. ŽSR: Minulý týždeň sa pokúsilo ukončiť svoj život viacero osôb 
[02.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/zsr-minuly-tyzden-sa-pokusilo-uko/433484-clanok.html 

 
 

Na snímke vlak prechádza cez železničnú stanicu v Pezinku, 25. apríla 2019. Foto: TASR - Michal Svítok 
ŽSR opätovne vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. 
Bratislava 2. decembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) minulý týždeň zaznamenali štyri 

zrážky s civilnou osobou, niekoľko pokusov o samovraždu a skupinu troch osôb, ktorá v Trnave ohrozovala 
cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč. V pondelok (25. 11.) na žiadosť Policajného 
zboru zastavili dopravu z dôvodu pátrania po osobe so samovražednými úmyslami v úseku Bytča – Výh. Plevník 
– Drieňové. V ten istý deň zažili cestujúci na stanici v Trnave nepríjemnú udalosť, keď sa pri vonkajšom 
výpravcovi objavila skupina troch osôb, ktorá mala pri sebe nôž a ohrozovala cestujúcich. Pred príchodom polície 
všetci utiekli. V utorok (26. 11.) vo Fiľakove na odchodovom zhlaví zastavil osobný vlak tesne pred osobou v 
priechodnom priereze koľaje. Osobu sa podarilo zadržať a predísť tak nehode. V rovnaký deň o pár hodín neskôr 
krátko pred deviatou hodinou večer ohlásili v úseku Hlohovec – Rišňovce ďalšiu osobu so samovražednými 
sklonmi. O pohybe civilnej osoby v koľajisku informoval Policajný zbor aj v stredu (27. 11.) v úseku Kláštor pod 
Znievom – Príbovce – Rakovo – Martin. Vlaky boli aj v tomto úseku vyrozumené prechádzať opatrne a so 
zníženou rýchlosťou. Zrážky vlakov so štyrmi civilnými osobami, ktoré sa neoprávnene pohybovali v priechodnom 
priereze traťovej koľaje, sa stali v úsekoch Trnava – Brestovany, Vydrník – Spišská Nová Ves, Leopoldov – 

Hlohovec a v úseku Lužianky – Nitra. ŽSR opätovne vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti 
železničnej trate. “Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer, a 
následky zrážky s ním bývajú fatálne,” pripomínajú. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. ŽSR: Minulý týždeň sa pokúsilo ukončiť svoj život viacero osôb 
[02.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Z domova 
Na snímke vlak prechádza cez železničnú stanicu v Pezinku, 25. apríla 2019. 
Bratislava 2. decembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) minulý týždeň zaznamenali štyri 

zrážky s civilnou osobou, niekoľko pokusov o samovraždu a skupinu troch osôb, ktorá v Trnave ohrozovala 
cestujúcich. TASR o tom informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč. 

V pondelok (25. 11.) na žiadosť Policajného zboru zastavili dopravu z dôvodu pátrania po osobe so 
samovražednými úmyslami v úseku Bytča – Výh. Plevník – Drieňové. V ten istý deň zažili cestujúci na stanici v 
Trnave nepríjemnú udalosť, keď sa pri vonkajšom výpravcovi objavila skupina troch osôb, ktorá mala pri sebe nôž 
a ohrozovala cestujúcich. Pred príchodom polície všetci utiekli. 

V utorok (26. 11.) vo Fiľakove na odchodovom zhlaví zastavil osobný vlak tesne pred osobou v priechodnom 
priereze koľaje. Osobu sa podarilo zadržať a predísť tak nehode. V rovnaký deň o pár hodín neskôr krátko pred 
deviatou hodinou večer ohlásili v úseku Hlohovec – Rišňovce ďalšiu osobu so samovražednými sklonmi. 

O pohybe civilnej osoby v koľajisku informoval Policajný zbor aj v stredu (27. 11.) v úseku Kláštor pod 
Znievom – Príbovce – Rakovo – Martin. Vlaky boli aj v tomto úseku vyrozumené prechádzať opatrne a so 
zníženou rýchlosťou. 

Zrážky vlakov so štyrmi civilnými osobami, ktoré sa neoprávnene pohybovali v priechodnom priereze traťovej 
koľaje, sa stali v úsekoch Trnava – Brestovany, Vydrník – Spišská Nová Ves, Leopoldov – Hlohovec a v úseku 

Lužianky – Nitra. 
ŽSR opätovne vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. “Vlak je obrovský kolos, 

ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer, a následky zrážky s ním bývajú fatálne,” 
pripomínajú. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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24. Florbal: Lido so siedmou výhrou v rade, 1. FBC Trenčín stále bez straty 
[02.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424534/florbal-lido-so-siedmou-vyhrou-v-rade-1-fbc-trencin-stale-bez-straty 

 
 

Aj po 10. kole florbalovej extraligy mužov je na čele tabuľky 1. FBC Florbal Trenčín, ktorý v doterajšom 
priebehu súťaže stále nestratil ani bod. Suverénny líder v piatok zvíťazil na palubovke Žiliny 9:6. 

“O osude stretnutia rozhodla prvá tretina, ktorú hostia z Trenčína vyhrali 4:0. Síce boli šance na oboch 
stranách, my sme svoje nedokázali premeniť, čo nás mrzí. Napriek tomu, že sme prehrávali 0:4 a 1:5, nevzdali 
sme sa, za čo si zaslúži celý tím pochvalu. V tretej tretine sme sa dostali na rozdiel dvoch gólov, ale hráči 
Trenčína si svoj náskok postrážili,” uviedol pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hráč 
Grasshoppers Daniel Baránek. 

Považania sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred bratislavským ŠK Lido Prírodovedec. Lido sa 
dostalo na druhú priečku vďaka výhre 10:7 na pôde poslednej Spišskej Novej Vsi, sériu víťazstiev natiahlo už na 

sedem duelov. 
“Na zápas sme sa pripravovali ako na jeden z najnáročnejších v sezóne. Podmienky naozaj nie sú 

jednoduché – cesta, hala úplne iná, s akými sa stretávame. Pripravili sme sa však naozaj zodpovedne. Výsledok 
síce nie je jednoznačný, ale myslím si, že sme boli počas celého zápasu lepšie družstvo. Súper nepredal kožu 
lacno, preto bol výsledok taký tesný,” zhodnotil duel tréner ŠK Lido Prírodovedec Roland Bluska. 

Tretiu a štvrtú priečku okupujú košické tímy. ATU Košice zdolal doma nováčika z Púchova 7:2, Florko prehralo 
na palubovke strieborného tímu z uplynulej sezóny Tsunami Záhorská Bystrica 2:5. Hetrikom sa v domácom 
drese blysol reprezentant SR Martin Kubovič. Zápas v Hodoníne ovládli florbalisti Nižnej, ktorí zvíťazili nad 
organizátorom a úradujúcim majstrom AS Trenčín 8:4. 

“Na zápas sme boli maximálne ‚nahecovaní’ z dôvodu, že nás AS Trenčín minulý rok vyradil v semifinále a 
mali sme im čo vracať. Do duelu sme vkročili perfektne a hneď sme sa ujali vedenia. Súper náš náskok po celý 
zápas iba dobiehal a nepodal najlepší výkon. Naopak naše výkony konečne gradujú,” uviedol autor hetriku Nižnej 
Tomáš Reguly. 

Tri body si z Bratislavy odviezli hráči Mikuláša Prešov, ktorí triumfovali nad Snipers 8:4. Pozíciu 
najproduktívnejšieho hráča súťaže potvrdil Jan Kominek, ktorý ku štyrom gólom v drese Prešova pridal aj jednu 
asistenciu. 

Extraliga mužov - 10. kolo: 
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina – 1. FBC Trenčín 6:9 (0:4, 4:3, 2:2) 
FaBK ATU Košice – FBK Púchov 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) 
AS Trenčín – TJ A FbO Nižná 4:8 (2:2, 1:3, 1:3) 
Fat Pipe Snipers Bratislava – FBC A4ka Mikuláš Prešov 4:8 (0:1, 2:2, 2:5) 
FbC Young Arrows Spišská Nová Ves – ŠK Lido Prírodovedec 7:10 (1:3, 2:2, 4:5) 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Slováci sa opäť pripoja ku globálnemu hnutiu #GivingTuesday 
[02.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnem/433420-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/Juan Karita 
V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 

manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. 
Bratislava 2. decembra (TASR) – Slováci sa v utorok (3. 12.) pripoja ku globálnemu hnutiu Dňa darovania s 

názvom #GivingTuesday. Na celosvetovej akcii, ktorej cieľom je realizovať dobré skutky, participuje Slovensko 
tretíkrát. V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 
manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. “Na našej stránke 
www.givingtuesday.sk ponúkame možnosť registrácie tým, ktorí hľadajú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú pomoc 
poskytnúť, aby sa vzájomne jednoduchšie našli,” vysvetlila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie 
Pontis, ktorá je ambasádorom aktivity na Slovensku. Pomáhať bude 61 firiem, do akcie sa zapojí aj sedem 
samospráv -Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad 

Váhom. Nad podujatím prezvala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aj samotná 
Kancelária prezidenta SR sa zapojí zbierkou šatstva pre ženy s deťmi v núdzi. Globálne hnutie, ktorého 

https://sport.aktuality.sk/c/424534/florbal-lido-so-siedmou-vyhrou-v-rade-1-fbc-trencin-stale-bez-straty
https://www.teraz.sk/slovensko/slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnem/433420-clanok.html


myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie. 
Na Slovensku sa k oslave štedrosti a dobrých skutkov pripája každý rok viac ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Na MSR starších žiakov najlepší z bystrických plavcov Šimon Paulíny 
[02.12.2019; bystricoviny.sk; ŠPORT; 00:00; Jožo Ivan + cb úprava] 

 
https://www.bystricoviny.sk/plavanie-msr/na-msr-starsich-ziakov-najlepsi-z-bystrickych-plavcov-simon-
pauliny/ 

 
 

Za účasti 244 plavcov a plavkýň zo 46 plaveckých oddielov a klubov sa počas víkendu uskutočnili v Dolnom 
Kubíne majstrovstvá Slovenska v plávaní v krátkom bazéne starších žiakov. Banskobystrické plávanie na nich 
zastupovali plavecké nádeje zo Športového klubu UMB TRIAN, Plaveckého oddielu UMB, Plaveckého kempu a 
Športového klubu Dukla. 

Banskobystrickí starší žiaci v plávaní na medaily nedosiahli. V najlepšom svetle sa na podujatí predstavil 
reprezentant Športového klubu UMB TRIAN Šimon Paulíny, ktorý si vybojoval štyri umiestnenia medzi osmičkou 
najlepších slovenských plavcov vo svojej vekovej kategórii. 

Šimon Paulíny ŠK UMB-TRIAN: 5. miesto 400m voľný spôsob – 4:32,02, nový osobný rekord, ďalej 6. miesto 
na 100m voľný spôsob – 57,28, potom 7. miesto na 50m voľný spôsob 26,22 a 8. miesto na 200m polohové 
preteky 2:28,18, nový osobný rekord. 

Na deviatom mieste sa umiestnili Maximilián Medvecký zo Športového klubu Dukla na 200m polohové 
preteky, Jakub Ivan Dolinský z Plaveckého kempu na 200m prsia, Hugo Marko Brhlík z ŠK UMB TRIAN na 200m 
prsia a Tomáš Tišliar z Plaveckého oddielu UMB na 100m znak. 

Ďalšie najlepšie umiestnenie banskobystrických plavcov zo Športového klubu UMB TRIAN zaknihoval Timotej 
Tavačiak – obsadil 20 miesto na 200m znak a z Plaveckého oddielu UMB to bola Nina Znášiková, ktorá skončila 
štrnásta na 100m znak, ďalej Branislav Vavrica bol šestnásty na 200m znak, Lenka Kováčiková dvadsiata na 
200m prsia a Matúš Mesároš obsadil dvakrát 21. miesto na 200m znak a 200m prsia. 

Počas najbližšieho víkendu v dňoch 6. – 8. decembra pokračujú majstrovstvá Slovenska v plávaní v krátkom 
bazéne mladších žiakov v Spišskej Novej Vsi a zároveň s nimi v dňoch 4. – 8. decembra i majstrovstvá Európy v 

krátkom bazéne v Glasgowe. 
Autor: Jožo Ivan + cb úprava, Foto: archiv + ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

27. V nominácii trénera Petrovického aj hráči Detvy a Zvolena 
[02.12.2019; myzvolen.sme.sk; Zvolen / Šport; 00:00; SITA] 

 
https://myzvolen.sme.sk/c/22273443/v-nominacii-trenera-petrovickeho-aj-hraci-detvy-a-zvolena.html 

 
 

V početnom zozname hokejistov do 20 rokov figurujú aj hráči z Detvy a mladý obranca HKM Zvolen. 
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický nominoval tridsať hráčov na 

záverečnú časť prípravy pred svetovým šampionátom v českých mestách Třinec a Ostrava (26. decembra 2019 – 
5. januára 2020). Najpočetnejšie zastúpenie má klub Dukla Trenčín, ktorého až poltucet hráčov zabojuje o miesto 
v konečnej nominácii na spomenutý vrchol sezóny. 

Mohlo by vás zaujímať 
Mohlo by vás zaujímaťReprezentácia do Švajčiarska s detvianskym útočným triom i debutantom Ivanom 

Čítajte 
V 30-člennom zozname hokejistov figurujú aj hráči, ktorí pôsobia v zahraničí. Nechýba útočník Martin Faško-

Rudáš z Everett Silvertips či talentovaný Oliver Okuliar. Druhý menovaný hráč skóroval vo farbách tímu 
Lethbridge Hurricans už 18-krát a spolu so spoluhráčom Dylanom Cozensom sú najlepšími strelcami zámorskej 
Western Hockey League (WHL). 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy je na programe v pondelok 9. decembra v Žiline. „Chceme, aby 
chlapci stále cítili konkurenciu. Každý dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú postupne pripájať, niektorí 
budú musieť odísť. S takou možnosťou musí každý počítať,“ doplnil Petrovický, ktorý v predošlých dvoch 
sezónach pôsobil ako asistent hlavného trénera v tíme HC Slovan Bratislava. 

Nominácia SR „20“ na záverečnú fázu prípravy pred MSJ 2020: 
Brankári: Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Roman 

Rýchlik (HK ŠKP Poprad) 

https://www.bystricoviny.sk/plavanie-msr/na-msr-starsich-ziakov-najlepsi-z-bystrickych-plavcov-simon-pauliny/
https://www.bystricoviny.sk/plavanie-msr/na-msr-starsich-ziakov-najlepsi-z-bystrickych-plavcov-simon-pauliny/
https://myzvolen.sme.sk/c/22273443/v-nominacii-trenera-petrovickeho-aj-hraci-detvy-a-zvolena.html


Obrancovia: Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Martin Vitaloš (Rogle Angelholm, Švéd.), 
Andrej Golian, Oliver Turan (obaja HC 07 Detva), Martin Bučko (MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MHk 32 L. 
Mikuláš), Marko Stacha (HK Dukla Trenčín), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad), Oliver Fatul (HKM Zvolen) 

Útočníci: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 B. Bystrica/HK Levice), Dominik 
Jendek (Slovan), Filip Čenka (HC 07 Detva), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Marek 
Minárik (MsHK Žilina), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Martin Chromiak, Kristián 
Kováčik, Róbert Džugan, Nicolas Ferenyi, Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín), Michal Mrázik (Linkoping, Švéd.), 
Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar 
(Lethbridge Hurricans, Kan.). 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Slováci sa opäť pripoja ku globálnemu hnutiu #GivingTuesday 
[02.12.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnemu-hnutiu-givingtuesday/1974450 

 
 

Bratislava 2. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:Pixabay) 
Slováci sa v utorok (3. 12.) pripoja ku globálnemu hnutiu Dňa darovania s názvom #GivingTuesday. Na 

celosvetovej akcii, ktorej cieľom je realizovať dobré skutky, participuje Slovensko tretíkrát 
Ilustračné foto 
V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 

manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. „Na našej stránke 
www.givingtuesday.sk ponúkame možnosť registrácie tým, ktorí hľadajú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú pomoc 
poskytnúť, aby sa vzájomne jednoduchšie našli,“ vysvetlila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie 
Pontis, ktorá je ambasádorom aktivity na Slovensku. 

Pomáhať bude 61 firiem, do akcie sa zapojí aj sedem samospráv -Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad Váhom. 
Nad podujatím prezvala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aj samotná Kancelária 

prezidenta SR sa zapojí zbierkou šatstva pre ženy s deťmi v núdzi. 
Globálne hnutie, ktorého myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, 

dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie. Na Slovensku sa k oslave štedrosti a dobrých skutkov pripája každý rok 
viac ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Slováci sa opäť pripoja ku globálnemu hnutiu #GivingTuesday 
[02.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnemu-hnutiu-givingtuesday-cl724473.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 2. decembra (TASR) – Slováci sa v utorok (3. 12.) pripoja ku globálnemu hnutiu Dňa darovania s 

názvom #GivingTuesday. Na celosvetovej akcii, ktorej cieľom je realizovať dobré skutky, participuje Slovensko 
tretíkrát. 

V tomto roku sa zapája 100 organizácií zo všetkých kútov Slovenska, ktoré hľadajú pomoc vo forme 
manuálnych či expertných dobrovoľníkov alebo vecných a finančných darov. “Na našej stránke 
www.givingtuesday.sk ponúkame možnosť registrácie tým, ktorí hľadajú pomoc, ale aj tým, ktorí chcú pomoc 
poskytnúť, aby sa vzájomne jednoduchšie našli,” vysvetlila Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácie 
Pontis, ktorá je ambasádorom aktivity na Slovensku. 

Pomáhať bude 61 firiem, do akcie sa zapojí aj sedem samospráv -Bratislava, Spišská Nová Ves, Hlohovec, 

Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Dubnica nad Váhom. 
Nad podujatím prezvala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Aj samotná Kancelária 

prezidenta SR sa zapojí zbierkou šatstva pre ženy s deťmi v núdzi. 
Globálne hnutie, ktorého myšlienka sa zrodila v USA, inšpiruje ľudí po celom svete k darovaniu, 

dobrovoľníctvu a záujmu o svoje okolie. Na Slovensku sa k oslave štedrosti a dobrých skutkov pripája každý rok 
viac ľudí. 

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

https://www.hlavnespravy.sk/slovaci-sa-opat-pripoja-ku-globalnemu-hnutiu-givingtuesday/1974450
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30. Niektoré úseky ciest Košického kraja kvôli snehu uzatvorili 
[02.12.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/niektore-useky-ciest-kosickeho-kraja-kvoli-snehu-uzatvorili-cl724479.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na snímke policajné auto na zasneženej ceste v Čermeli v Košiciach 2. decembra 2019 pri Košickej detskej 

historickej železnici, kde je úsek častých dopravných nehôd. 
Košice 2. decembra (TASR) – Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-

okolie) je uzatvorená cesta políciou do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo. Pre TASR to 
uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. „Na Dargove sú v súčinnosti s 
políciou odstavované kamióny, keďže mnohé z nich mali letné pneumatiky,“ povedala s tým, že obmedzenie pre 
kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so snežením a situáciou na cestách v 
Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky. 

Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h 
najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo 

zrealizovaných 67 výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej 
údržby ciest, to znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo 
spotrebovaných 270 ton posypového materiálu,“ dodala Terezková. 

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

 
 

31. Florbalisti Lida vyhrali 7-krát v rade a sú druhý, Trenčín bez straty 
[02.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/florbalisti-lida-vyhrali-7-krat-v-rade/433347-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič 
Považania sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred bratislavským ŠK Lido Prírodovedec. 
Bratislava 2. decembra (TASR) - Aj po 10. kole florbalovej extraligy mužov je na čele tabuľky 1. FBC Florbal 

Trenčín, ktorý v doterajšom priebehu súťaže stále nestratil ani bod. Suverénny líder v piatok zvíťazil na palubovke 
Žiliny 9:6. “O osude stretnutia rozhodla prvá tretina, ktorú hostia z Trenčína vyhrali 4:0. Síce boli šance na oboch 
stranách, my sme svoje nedokázali premeniť, čo nás mrzí. Napriek tomu, že sme prehrávali 0:4 a 1:5, nevzdali 
sme sa, za čo si zaslúži celý tím pochvalu. V tretej tretine sme sa dostali na rozdiel dvoch gólov, ale hráči 
Trenčína si svoj náskok postrážili,” uviedol pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hráč 
Grasshoppers Daniel Baránek. Považania sú na čele tabuľky s deväťbodovým náskokom pred bratislavským ŠK 
Lido Prírodovedec. Lido sa dostalo na druhú priečku vďaka výhre 10:7 na pôde poslednej Spišskej Novej Vsi, 

sériu víťazstiev natiahlo už na sedem duelov. “Na zápas sme sa pripravovali ako na jeden z najnáročnejších v 
sezóne. Podmienky naozaj nie sú jednoduché – cesta, hala úplne iná, s akými sa stretávame. Pripravili sme sa 
však naozaj zodpovedne. Výsledok síce nie je jednoznačný, ale myslím si, že sme boli počas celého zápasu 
lepšie družstvo. Súper nepredal kožu lacno, preto bol výsledok taký tesný,” zhodnotil duel tréner ŠK Lido 
Prírodovedec Roland Bluska. Tretiu a štvrtú priečku okupujú košické tímy. ATU Košice zdolal doma nováčika z 
Púchova 7:2, Florko prehralo na palubovke strieborného tímu z uplynulej sezóny Tsunami Záhorská Bystrica 2:5. 
Hetrikom sa v domácom drese blysol reprezentant SR Martin Kubovič. Zápas v Hodoníne ovládli florbalisti Nižnej, 
ktorí zvíťazili nad organizátorom a úradujúcim majstrom AS Trenčín 8:4. “Na zápas sme boli maximálne 
‚nahecovaní’ z dôvodu, že nás AS Trenčín minulý rok vyradil v semifinále a mali sme im čo vracať. Do duelu sme 
vkročili perfektne a hneď sme sa ujali vedenia. Súper náš náskok po celý zápas iba dobiehal a nepodal najlepší 
výkon. Naopak naše výkony konečne gradujú,” uviedol autor hetriku Nižnej Tomáš Reguly. Tri body si z Bratislavy 
odviezli hráči Mikuláša Prešov, ktorí triumfovali nad Snipers 8:4. Pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže 
potvrdil Jan Kominek, ktorý ku štyrom gólom v drese Prešova pridal aj jednu asistenciu. piatok FBC 
Grasshoppers AC Uniza Žilina – 1. FBC Trenčín 6:9 (0:4, 4:3, 2:2) sobota FaBK ATU Košice – FBK Púchov 7:2 
(2:1, 2:0, 3:1) Tsunami Záhorská Bystrica – FK Florko Košice 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) AS Trenčín – TJ A FbO Nižná 4:8 
(2:2, 1:3, 1:3) Fat Pipe Snipers Bratislava – FBC A4ka Mikuláš Prešov 4:8 (0:1, 2:2, 2:5) FbC Young Arrows 
Spišská Nová Ves – ŠK Lido Prírodovedec 7:10 (1:3, 2:2, 4:5) 

1. 1.FBC Florbal Trenčín 10 10 0 0 0 107:43 30 2. ŠK Lido Prírodovedec 10 6 1 1 2 70:54 21 3. FaBK ATU 
Košice 10 6 1 1 2 78:47 21 4. FK Florko Košice 10 4 2 2 2 72:62 18 5. Tsunami Záhorská Bystrica 9 5 0 1 3 57:51 
16 6. TJ A - FbO Nižná 10 5 0 1 4 48:50 16 7. Florbalový klub AS Trenčín 10 3 2 1 4 56:71 14 8. FBC 

https://www.24hod.sk/niektore-useky-ciest-kosickeho-kraja-kvoli-snehu-uzatvorili-cl724479.html
https://www.teraz.sk/sport/florbalisti-lida-vyhrali-7-krat-v-rade/433347-clanok.html


Grasshoppers AC Uniza Žilina 10 3 1 1 5 80:69 12 9. FBC A4ka Mikuláš Prešov 10 3 1 1 5 73:73 12 10. Fat Pipe 
Snipers Bratislava 9 3 1 1 4 60:63 12 11. FBK Púchov 10 1 1 0 8 51:90 5 12. FbC Young Arrows Spišská Nová 
Ves 10 0 0 0 10 43:122 0 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Niektoré úseky ciest Košického kraja kvôli snehu uzatvorili 
[02.12.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/regiony/niektore-useky-ciest-kosickeho-kraja/433427-clanok.html 

 
 

Na snímke policajné auto na zasneženej ceste v Čermeli v Košiciach 2. decembra 2019 pri Košickej detskej 
historickej železnici, kde je úsek častých dopravných nehôd. Foto: TASR – František Iván 

Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h 
najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na území ďalších okresov. 

Košice 2. decembra (TASR) – Na ceste II/552 v úseku Bohdanovce - Slanské Nové Mesto (okres Košice-
okolie) je uzatvorená cesta políciou do času, kým neprejde úsekom ďalšie posýpacie vozidlo. Pre TASR to 
uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková. „Na Dargove sú v súčinnosti s 
políciou odstavované kamióny, keďže mnohé z nich mali letné pneumatiky,“ povedala s tým, že obmedzenie pre 
kamióny bude platiť dovtedy, kým sa situácia neustáli. V súvislosti so snežením a situáciou na cestách v 
Košickom kraji je aktuálne v službe 65 kusov techniky. Cestári Správy ciest KSK podľa jej slov vyrážali na cesty v 
pondelok pred 4.00 h, snežiť začalo okolo 3.30 h najprv v okresoch Rožňava a Spišská Nová Ves a následne na 

území ďalších okresov. „Do 8.00 h bolo zrealizovaných 67 výjazdov. Vozidlá sú ďalej v teréne, v posypoch 
pokračujú v zmysle operačného plánu zimnej údržby ciest, to znamená, najprv sú udržiavané cesty I. triedy a po 
nich cesty II. a III. triedy. Do 9.00 h bolo spotrebovaných 270 ton posypového materiálu,“ dodala Terezková. 

[Späť na obsah] 
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