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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Situáciu na cestách východného Slovenska komplikovalo sneženie 
[29.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 9; MONIKA ALMÁŠIOVÁ;TASR] 

 
 

NA SOROŠKE VČERA PRE POSYPOVANIE ZASTAVILI PREMÁVKU NAD TRI A POL TONY 
Za obcou Vernár v smere na Pusté Pole kamióny nemohli vyjsť, šmýkalo sa. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Situáciu na cestách východného Slovenska včera komplikovalo sneženie. Na 

Soroške dopoludnia v oboch smeroch zastavili premávku nákladných vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu 
intenzívneho posypovania cestných komunikácií. Uviedla to hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) 
Anna Terezková s tým, že dopravu v úseku riadila polícia. „Momentálne je Soroška plne prejazdná, bez 
obmedzenia, cestári odstránili sneh a je to posypané," opísal situáciu na Soroške o pol jednej popoludní náš 
čitateľ. „V západnej časti Košického kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne 
presúva aj do okresov Košice-okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo 
vyššie položených oblastiach tri až päť centimetrov," informovala v priebehu včerajška Terezková. Správa ciest 
KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, jedenásť v okrese Spišská Nová Ves, v okrese 

Rožňava ich bolo šesť. Okolo obeda sa v teréne podľa Terezkovej nachádzalo 57 vozidiel, ktoré zabezpečujú 
zimnú údržbu ciest v celom kraji. „Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú zároveň pluhované. 
Aktuálne nie je hlásený výskyt poľadovice na cestách," dodala. 

Situácia v Prešovskom kraji 
Zvýšiť opatrnosť včera museli aj vodiči na cestách v Prešovskom kraji. „Na celom území Prešovského kraja 

husto sneží. Niektoré úseky, najmä v tatranskej a podtatranskej oblasti, sú ťažko prejazdné. Na cestách sa 
šmýka. Aktuálne evidujeme na ceste I/66 za obcou Vernár v smere na Pusté Pole kamióny odstavené v kopci, 
ktoré nemôžu vyjsť v dôsledku šmykľavej cesty. Komunikácia je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Premávku 
na mieste riadi hliadka polície," opísal aktuálnu situáciu krátko po poludní prešovský krajský policajný hovorca 
Igor Pavlík. Po 13.00 hod. polícia informovala, že cesta I/66 pri obci Vernár je opäť prejazdná pre všetky vozidlá 
bez obmedzenia. Problémy na cestách mali podľa predpovede počasia pokračovať ešte i včera večer. MONIKA 
ALMÁŠIOVÁ, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Matka s druhom dobili trojročné dieťa na smrť 
[29.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 12; RÓBERT BEJDA] 



 
 

SÚD IM VYMERAL DESAŤROČNÉ TRESTY 
Sudkyňa to zdôvodnila dlhodobým týraním a brutalitou. 
KOŠICE. V dobe, keď sa na Slovensku stovky párov neúspešne snažia založiť si rodinu a napokon využijú 

možnosť adopcie, sú aj takí rodičia, ktorí sa k deťom správajú macošsky. Prípadom takejto krkavčej, ba až 
beštiálnej dvojice, pre ktoré bolo dieťa príťažou, sa v utorok zaoberal Okresný súd Košice-okolie. Na lavicu 
obžalovaných sa posadila 29-ročná Radka Ž. s trvalým pobytom v obci Žehra v okrese Spišská Nová Ves a jej 

25-ročný druh Mário T. s bydliskom v Čani v okrese Košice-okolie. Momentálne však bývajú neďaleko od seba, v 
celách košickej väznice na Floriánskej ulici. Z väzby ich na pojednávanie priviedla eskorta. 

Smrť bola vykúpením 
Radka a Mário sú stíhaní pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby a prečin usmrtenia. Dopustiť sa ich mali v 

letných mesiacoch roku 2017 v rodinnom dome na ulici Svornosti v Čani. Podľa znenia obvinenia obaja 
opakovane bili, udierali, kopali a spôsobovali tak fyzické utrpenie trojročnej Eve, ktorá bola Radkinou dcérou. 
Smrť bola pre dievča vykúpením. Pitva totiž odhalila na jej tele sériové a obojstranné zlomeniny ôsmich rebier, 
zlomeninu ramennej kosti, krvné podliatiny a opuchy na hlave, hrudníku aj bruchu. Ďalej prekrvácania svaloviny v 
sedacodriekovej oblasti, na tenkom i hrubom čreve a na pravej obličke. Pitva tiež potvrdila obojstranné 
prekrvácanie mäkkých lebečných pokrývok, pomliaždenia mozgu, zakrvácanie pod pleny mozgu a jeho ťažké 
poškodenie. Na následky týchto mnohopočetných a ťažkých zranení Eva v októbri 2017 zomrela. Znalci na 
základe zdravotnej dokumentácie vyslovili podozrenie, že u maloletej mohlo ísť o syndróm týraného dieťaťa. 

Ušli do Anglicka 
Keď vyšlo najavo, že za smrťou dievčatka je jej matka s druhom, obaja ušli do Veľkej Británie. Tam sa im 

narodila ich prvá spoločná dcéra. Košická polícia vydala na oboch zatykač a keď jej britské úrady oznámili, že 
hľadané osoby sú v Anglicku, nasledoval zatykač európsky. Z Bristolu na Slovensko boli eskortovaní vlani v 
októbri a okamžite putovali do väzby. Obaja už v prípravnom konaní vypovedať odmietli, no vinu priznali. Zapierať 
by aj tak bolo márne, lebo krkavčích rodičov usvedčovali svedkovia. Videli, ako Mário držal ľavou rukou Evu vo 
výške ramien pri stene a druhou do nej boxoval. Svedkovia, dokonca aj iné deti potvrdili, že bola matkou i 
otčimom bitá veľmi často. Po tvári aj päsťami do rebier či kopancami, keď už ležala na zemi. Na otázku, prečo je 
taká modrá a má opuchnutú hlavu, dostali od rodičov odpoveď, že má alergiu. Otčim, matka a v podstate aj 
komunita mali dcéru odvrhnúť aj preto, že mala blond vlasy. Obaja obvinení boli v prípravnom konaní vyšetrení 
znalcami. Skonštatovali, že sú emočne chladní, bez citu a empatie. U Mária zistili sklony k agresii. Radka mala 
pred Evou ešte štyri iné deti. Jedno je v ústavnej starostlivosti, ostatné si rozdelili rodinní príslušníci. O dieťa 
narodené v Anglicku sa stará Máriova mama. 

Sadzba: 7 až 15 rokov 
V utorok na súde obaja obžalovaní urobili vyhlásenie, že sú vinní, a v záverečnej reči povedali, že svoje 

konanie úprimne ľutujú. „Každý deň sa modlím k Bohu, aby mi bolo odpustené. Keby sa dalo, vymením jej život 
za svoj. Som len človek a zlyhal som. Budem si to vyčítať do konca života," povedal Mário. Kým prokurátorka 
žiadala pre oboch po 11 rokov väzenia, obhajcovia s ohľadom na priznanie i ľútosť navrhli siahnuť po treste pod 
dolnú hranicu trestnej sadzby, ktorá je za týranie 7 až 15 rokov. Sudkyňa Lenka Saloková poslala Radku Ž. a 
Mária T. na 10 rokov do ústavu s minimálnym stupňom stráženia. Tento verdikt zdôvodnila dlhodobým týraním a 
brutalitou oboch obžalovaných. Rozsudok nie je právoplatný. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Matka s druhom utýrali a dobili trojročné dieťa na smrť 
[29.01.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22312437/matka-s-druhom-utyrali-a-dobili-trojrocne-dieta-na-smrt.html 

 
 

Košický súd im za zločin a prečin vymeral 10-ročné tresty. 
Mário T. a Radka Ž. na košickom súde 
(6 fotografií) 
KOŠICE. V dobe, keď sa na Slovensku stovky párov neúspešne snažia založiť si rodinu a napokon využijú 

možnosť adopcie, sú aj takí rodičia, ktorí sa k deťom správajú macošsky. 
Prípadom takejto krkavčej, ba až beštiálnej dvojice, pre ktoré bolo dieťa príťažou, sa v utorok zaoberal 

Okresný súd Košice-okolie. 
Na lavicu obžalovaných sa posadila 29-ročná Radka Ž. s trvalým pobytom v obci Žehra v okrese Spišská 

Nová Ves a jej 25-ročný druh Mário T. s bydliskom v Čani v okrese Košice-okolie. 

Momentálne však bývajú neďaleko od seba, v celách košickej väznice na Floriánskej ulici. Z väzby ich na 
pojednávanie priviedla eskorta. 

Smrť bola vykúpením 
Radka a Mário sú stíhaní pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby a prečin usmrtenia. Dopustiť sa ich mali v 

letných mesiacoch roku 2017 v rodinnom dome na ulici Svornosti v Čani. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22312437/matka-s-druhom-utyrali-a-dobili-trojrocne-dieta-na-smrt.html


Podľa znenia obvinenia obaja opakovane bili, udierali, kopali a spôsobovali tak fyzické utrpenie trojročnej Eve, 
ktorá bola Radkinou dcérou. 

Smrť bola pre dievča vykúpením. 
Pitva totiž odhalila na jej tele sériové a obojstranné zlomeniny ôsmich rebier, zlomeninu ramennej kosti, krvné 

podliatiny a opuchy na hlave, hrudníku aj bruchu. Ďalej prekrvácania svaloviny v sedacodriekovej oblasti, na 
tenkom i hrubom čreve a na pravej obličke. 

Pitva tiež potvrdila obojstranné prekrvácanie mäkkých lebečných pokrývok, pomliaždenia mozgu, zakrvácanie 
pod pleny mozgu a jeho ťažké poškodenie. 

Na následky týchto mnohopočetných a ťažkých zranení Eva v októbri 2017 zomrela. 
Znalci na základe zdravotnej dokumentácie vyslovili podozrenie, že u maloletej mohlo ísť o syndróm týraného 

dieťaťa. 
Ušli do Anglicka 
Keď vyšlo najavo, že za smrťou dievčatka je jej matka s druhom, obaja ušli do Veľkej Británie. Tam sa im 

narodila ich prvá spoločná dcéra. 
Košická polícia vydala na oboch zatykač a keď jej britské úrady oznámili, že hľadané osoby sú v Anglicku, 

nasledoval zatykač európsky. 
Z Bristolu na Slovensko boli eskortovaní vlani v októbri a okamžite putovali do väzby. 
((piano)) 
Obaja už v prípravnom konaní vypovedať odmietli, no vinu priznali. 
Zapierať by aj tak bolo márne, lebo krkavčích rodičov usvedčovali svedkovia. 
Videli, ako Mário držal ľavou rukou Evu vo výške ramien pri stene a druhou do nej boxoval. 
Svedkovia, dokonca aj iné deti potvrdili, že bola matkou i otčimom bitá veľmi často. 
Po tvári aj päsťami do rebier či kopancami, keď už ležala na zemi. 
Na otázku, prečo je taká modrá a má opuchnutú hlavu, dostali od rodičov odpoveď, že má alergiu. 
Otčim, matka a v podstate aj komunita mali dcéru odvrhnúť aj preto, že mala blond vlasy. 
Obaja obvinení boli v prípravnom konaní vyšetrení znalcami. Skonštatovali, že sú emočne chladní, bez citu a 

empatie. U Mária zistili sklony k agresii. 
Radka mala pred Evou ešte štyri iné deti. Jedno je v ústavnej starostlivosti, ostatné si rozdelili rodinní 

príslušníci. O dieťa narodené v Anglicku sa stará Máriova mama. 
Sadzba: 7 až 15 rokov 
V utorok na súde obaja obžalovaní urobili vyhlásenie, že sú vinní, a v záverečnej reči povedali, že svoje 

konanie úprimne ľutujú. 
„Každý deň sa modlím k Bohu, aby mi bolo odpustené. Keby sa dalo, vymením jej život za svoj. Som len 

človek a zlyhal som. Budem si to vyčítať do konca života," povedal Mário. 
Kým prokurátorka žiadala pre oboch po 11 rokov väzenia, obhajcovia s ohľadom na priznanie i ľútosť navrhli 

siahnuť po treste pod dolnú hranicu trestnej sadzby, ktorá je za týranie 7 až 15 rokov. 
Sudkyňa Lenka Saloková poslala Radku Ž. a Mária T. na 10 rokov do ústavu s minimálnym stupňom 

stráženia. Tento verdikt zdôvodnila dlhodobým týraním a brutalitou oboch obžalovaných. 
Rozsudok nie je právoplatný. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - streda 29. januára 
[29.01.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22309038/tipy-na-dnes-streda-29-januara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Madam Klub 
KOŠICE. Večer v Madam Klube na tému: Šťastie – Zdravie – Láska – Radosť s moderátorkou Silviou 

Košťovou a jej hosťami: Mary Gilden – majiteľka kaviarne, Beáta Jelinková – majiteľka obchodíku, Linda Chopin – 
spisovateľka, sa začína o 18.00 hod. v Aule na Hlavnej ulici. Hudobný hosť: El Guitar. 

Impresionisti. Od výsmechu k sláve II. 
KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na januárové sprievodné podujatie k výstave 

Grafika impresionistov Impresionisti. Od výsmechu k sláve II. 
Komentovaná prehliadka výstavy predstaví známych aj menej známych umelcov. Od 16.30 hod. 
Vedecká kaviareň 
KOŠICE. V kinosále Tabačky sa Enikő Račeková z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra 

Slovenskej akadémiu vied v Košiciach bude venovať prepojeniu čuchu, vôní a spomienok. Vedecká kaviareň sa 
začína o 18.00 hod. 

Fašizmus v Artfore 
KOŠICE. Historik Jakub Drábik odprezentuje v košickom Artfore o 18.00 hod. svoju knihu Fašizmus. Na túto 

tému jedného z najpoužívanejších termínov druhej polovice 20. storočia bude s autorom knihy aj diskusia. 
Moderátorom včera bude reportér Peter Beres. 

https://korzar.sme.sk/c/22309038/tipy-na-dnes-streda-29-januara.html


Plynová lampa 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Premiéru kriminálnej inscenácie Plynová lampa, plnej mystérie a napätia, si 

záujemcovia môžu pozrieť v Spišskom divadle o 10.00 hod. 
Chlopske paradne śmati 
HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Etnografickú výstavu mužských odevov Chlopske paradne śmati si 

záujemcovia môžu pozrieť v Kaštieli a Archeoparku Hanušovce nad Topľou až do 26. apríla. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. KYSUCKÉ EXTRALIGISTKY AJ WILD GIRLS ČADCA VYHRALI OBE 

STRETNUTIA 
[28.01.2020; Kysucké noviny; ŠPORT; s. 45; Marián Masaryk] 

 
 

FLORBAL 
Cez víkend boli v akcii všetky ženské florbalové tímy v najvyšších súťažiach. Wild Girls Čadca vyhrali oba 

zápasy, rovnako ako extraligistky z Kysuckého Nového Mesta. Ich béčko raz prehralo. 
Extraliga žien Fbk Kométa Spišská Nová Ves - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 PP (2:1, 2:3, 2:2, 0:1) 

Góly: Majcherová 2, Semančíková 2, Valenčinová, Becková - Hlávková 3, Chupéková 2, Škvrndová, 
Faktorová 

KNM: Mládenková - Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, 
Honíšková, Berešíková, Svrčková, Michalisková, Komzalová, Mlíchová. 

Fbk Tvrdošín - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 6:7 (1:1, 2:1, 3:5) 
Góly: Paňková, Spišiaková, Kovalíková 2, Buková, Dúbravská - Hlávková 3, L. Chupéková 2, Faktorová, 

Škvrndová 
KNM: Michalisková - Hlávková, L. Chupéková, K. Chupeková, Škvrndová, Faktorová, Gešová, Pudišová, 

Honíšková, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová. 
1. liga žien JSC Wild Girls Čadca-VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B“ 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) 
Góly: Šutáková 3, Juricová 2, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová - Lašáková 
Čadca: M. Poláčková - Šutáková, Juricová, Gašparíková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, 

A. Poláčková, Hegyiová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B“ - Snipers Bratislava 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) 
Góly: Gužíková 2, Mičudová, Veselá, Balážová, Šamajová - Macejáková 2, Hergottová, Bučičová 
KNM: Veselá - Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, 

Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová. 
JSC Wild Girls Čadca-Snipers Bratislava 8:7 (1:2, 0:3, 7:2) 
Góly: Petráková 2, Šutáková 2, Hegyiová, Juricová, Rechtoríková, Cerchlanová - Hergottová 3, Kratochvílová 

3, Bučičová 
Čadca: Drábová - Šutáková, Juricová, Rechtoríková, Petráková, Cerchlanová, Chovancová, Mariňáková, A. 

Poláčková, Hegyiová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto „B“ - VŠK PdF UK Hurikán Bratislava „B“ 2:10 (1:4, 1:2, 0:4) 
Góly: Balážová - Kľúčiková 6, Kadlecová 2, Mišíková, Juríková 
KNM: Veselá - Gužíková, Mičudová, Balážová, Šamajová, Z. Priečková, M. Priečková, Hrubá, Šughová, 

Kretíková, Bajanková, Hagenová, Krkošková, Majcherová. 
Extraligistky z KNM v dueli proti Tvrdošínu. Foto: Miroslav Janouš 

[Späť na obsah] 

 
 

6. ZOBRALI LEN DVA BODY 
[28.01.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 38; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Topoľčianskym hokejistom odštartovala nadstavbová časť o 1. - 6. miesto. Topoľčany na domácom ľade 

získali len dva body po výhre nad Skalicou po predĺžení. 
Topoľčany - Skalica 4:3sn (1:0, 0:1, 2:2) 
Góly: 6. M. Jakúbek, 50. J. Kováčik, 60. M. Miklík, rozhodujúci samostatný nájazd premenil A. Podstavek - 38. 

a 42. D. Jaša, 51. S. Šmída. Rozhodovali Hronský - Kiepeš, Konc ml., 987 divákov. HC: Halo - Španko, Bystričan, 
Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bulák, Špankovič - Jurák, Uhnák, Podstavek - Kluka, Jakúbek, Miklík - Džugan, 
Laššo, Pekarčík - Olejník, Kubek, D. Gergel, tréner Ľ. Hurtaj. 



Hral sa rýchly hokej, domácich do vedenia poslal Jakúbek počas presilovej hry - 1:0. V druhej tretine sa šance 
striedali na oboch stranách, hosťom sa podarilo v závere prostrednej časti hry vyrovnať na priebežných 1:1. Lepší 
štart do tretej tretiny mali hostia, ktorí sa po presnom zásahu Jašu ujali vedenia - 1:2. Domáci v 50. minúte 
využívajú presilovku a skúsený obranca Kováčik vyrovnáva na 2:2 peknou strelou. Ubehla však len necelá minúta 
a hostia išli opäť do vedenia, presadil sa Šmída. Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času sťahujú domáci 
brankára a hrajú šiesti. V záverečnej minúte domácim vychádza akcia a Miklík vyrovnáva na 3:3, čím si 
Topoľčany vynútili predĺženie. V ňom gól nepadol, rozhodovali samostatné nájazdy. Extra bod zariaďuje pre 
Topoľčany Podstavek. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Mali sme pred zápasom veľmi ťažkú situáciu, pretože pre choroby a 
zranenia nám vypadli až piati hráči zo zostavy. Tomčák zostal chorý deň pred zápasom a po rozkorčuľovaní 
skolila choroba aj obrancu Ďurča. Bolo to cítiť, zostavu sme museli lepiť narýchlo. Aj preto sme ihneď z Trenčína 
povolali Džugana, ktorý prišiel do Topoľčian len krátko pred stretnutím. V prvej tretine sme sa dostali do vedenia, 
ale Skalica hrala veľmi dobrý hokej, šance sa striedali na oboch stranách. Výborne zachytal Halo. Škoda 
inkasovaných gólov, pretože hostia čisté šance nepremenili, no skórovali z menej vyložených príležitosti. Do tretej 
tretiny sme si povedali, že ideme neinkasovať, no miesto toho sme hneď z prvého striedania dostali gól. Rýchlo 
vyrovnáme na 2:2, ale ešte počas našej eufórii opäť inkasujeme, keď strácame lacné puky. Podarilo sa nám 
vyrovnať, ale opäť aj v predĺžení sme robili chyby. Nakoniec máme dva body, vzhľadom na priebeh zápasu som 
maximálne spokojný. Som rád, že sme nadstavbovú časť odštartovali víťazstvom. 

Topoľčany - Bratislava Capitals 2:4 (0:1, 0:0, 2:3) 
Góly: 44. M. Jakúbek, 50. M. Hřebíček - 10. Surovka, 43. E. Smolka, 53. D. Hudec, 56. T. Varga. Rozhodovali 

Purgat - Junek, Hercog, 1488 divákov. HC: Kompas - Huba, Bystričan, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bulák, Špank - 
Podstavek, Laššo, Jurák - Miklík, Jakúbek, Kluka - Bečka, Uhnák, Pekarčík - Olejník, Špankovič, D. Gergel, 
tréner Ľ. Hurtaj. 

Líder Slovenskej hokejovej ligy bol nad sily Topoľčian. Bratislava celú prvú tretinu dominovala na ľade, hoci 
domácim hráčom sa nedá uprieť snaha. Hostí poslal do vedenia Surovka počas presilovky. Ďalšie góly ale hostia 
nepridali, pretože v domácej bránke podal výborný výkon brankár Kompas. Aj v druhej tretine mali hostia navrch, 
domáci odolávali. V 43. minúte pridal Smolka druhý gól hostí. Domáci sa ale nevzdávali a Jakúbek vzápätí znížil 
na 2:1. V 50. minúte využili domáci hokejisti presilovku a Topoľčany vyrovnali Hřebíčkom na 2:2. Už o dve minúty 
ale prišla veľká chyba domácich, ktorú potrestal Hudec a Bratislava šla opäť do vedenia - 2:3. O tri minúty 
definitívnu podobu výsledku stanovil Varga - 2:4. Na topoľčiansky štadión zavítalo takmer 1500 divákov, ktorí 
videli dynamické a bojové hokejové stretnutie. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Mužstvu musím poďakovať za predvedený výkon, pretože siahlo na 
dno svojich síl. Veľa hráčov je chorých a v horúčkach, pred zápasom sme trénovali iba štrnásti. Uznávam kvalitu 
Bratislavy, ktorá má veľmi dobré mužstvo. Škoda nešťastne inkasovaných gólov, no napriek tomu sme dokázali 
vyrovnať na 2:2. Ešte po vyrovnaní sme mali aj minútu výhodu presilovej hry, no záver zápasu sme nezvládli. V 
tomto stretnutí sa ukázal rozdiel medzi nami a Bratislavou. Nevieme určité pasáže hry uhrať tak, ako by sa mali. 
Na druhej strane sa divákom zápas musel páčiť, hoci sme nebodovali. Čakajú nás ďalšie náročné zápasy, 
musíme sa rýchlo doliečiť a zabojovať o dôležité body. 

Ostatné výsledky: Bratislava Capitals - Spišská Nová Ves 5:2, Martin - Dubnica 4:2. 

Ostatné výsledky: Skalica - Martin 1:2, Sp. Nová Ves - Dubnica 3:2pp. 
Ďalší program - skupina o 1. - 6. miesto: 29. 1. (streda) o 18.00 h: Topoľčany-Spišská Nová Ves, 31. 1. 

(piatok) o 18.00 h: Topoľčany-Martin. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. KRAJNOVIČ OPÄŤ V PRIEVIDZI 
[28.01.2020; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 41,44; Ladislav Szibila] 

 
 

Krunoslav Krajnovič sa vrátil do známeho prostredia. 
PRIEVIDZA 
Po nečakanom zaváhaní prievidzských basketbalistov v domácom stretnutí so Žilinou (68:72) sa zlomila 

trénerská stolička pod trénerom Tihomirom Bujanom. 
Vedenie BC Prievidza vydalo veľmi stručné vyjadrenie k jeho odvolaniu, ktorému predchádzali nevyrovnané 

výkony. 
Staronovým trénerom sa stal na Slovensku už dobre známy Krunoslav Krajnovič. 
Impulzívny kouč pôsobí na Slovensku s menšími prestávkami od roku 2005. Ako tréner pôsobil v Spišskej 

Novej Vsi, Komárne, Žiline a v Lučenci. V Novohrade zažil slávne obdobie, keď Lučenec získal pod jeho 

vedením titul aj Slovenský pohár. V Prievidzi už pôsobil, keď taktiež prišiel, podobne ako teraz, uprostred 
rozbehnutej sezóny (február 2013). S hornonitrianskym klubom získal počas dvojročného pôsobenia dvakrát 
strieborné medaily. Po skončení sezóny 20114/2015 sa však cesty trénera a vedenia klubu rozišli. „Skončila sa 
mi zmluva a dôvodov, prečo ďalej nepokračujem, je viacero. Ďakujem Prievidzi za krásnych 27 mesiacov. 
Ďakujem všetkým, s ktorými sme spolupracovali, fandili nám a stáli pri nás. Navždy zostanú v mojom srdci,“ 
povedal vtedy Krajnovič. Odvolaného chorvátskeho kouča teda v Prievidzi nahradil jeho krajan. 

Krajnovič opäť prišiel uprostred sezóny a znovu vstupuje do rovnakej rieky. Vhodná príležitosť na rozhovor. 



Po krátkej anabáze v Handlovej na jeseň 2017 ste sa zo Slovenska vytratili, kam? 
Pôsobil som v Kosove v klube Baškimi Prizren, kde bola veľmi ťažká práca. Cudzinci, ktorí tu hrávajú, si prídu 

len urobiť svoje osobné štatistiky, aby sa mohli posunúť ďalej. Domáca základňa je basketbalovo slabšia a 
navyše hráčom chýba disciplína. Bol som príjemne prekvapený tamojším životom. Hoci Kosovo veľa štátov 
neuznáva, ich krajina sa neustále modernizuje. Ako som povedal, disciplína je pre nich neznámy pojem, ale inak 
sú to veľmi srdeční ľudia. 

Druhou zastávkou bol klub v Bosne Široki Primorka. Toto bol najkvalitnejší klub, v akom som počas svojej 
trénerskej kariéry doteraz pôsobil. Široki je desaťnásobným šampiónom krajiny a deväťkrát získal národný pohár. 
Je to najúspešnejší klub zo všetkých športov v Bosne a Hercegovine! Klub s bohatou históriou v prvej a druhej 
divízii ABA (Jadranskej ) ligy. Vekový priemer mužstva bol len 22 rokov, ten „kazili“ dvaja 30-roční hráči. 

Moji zverenci, na rozdiel od Kosova, trénovali a venovali basketbalu všetok svoj čas. Zo Široki som musel 
odísť, ale nie z basketbalových dôvodov, čo ma, samozrejme, mrzí, no stávajú sa takéto veci. Každé zlo je však 
na niečo dobré. Vrátil som sa do Prievidze, s priateľkou sa nám narodila krásna dcéra, prežívame nádherné 
obdobie. 

Čo vám prebehlo hlavou ako prvé, keď vás oslovilo vedenie BC s trénerskou ponukou? 
Musím povedať, že som to nečakal, pretože s mojím agentom sme hľadali klub mimo Slovenska. Mal som 

teraz ponuku z Albánska aj z Bosny a Hercegoviny, skôr som však chcel ísť niekam na západ. O Prievidzi som 
vôbec neuvažoval aj z dôvodu, že Tihomir Bujan je môj veľmi dobrý kamarát. Keď ma kontaktovalo vedenie 
Prievidze, tak „Tiho“ bol prvý, s kým som sa spojil. Dva dni som intenzívne premýšľal, v Prievidzi žijem, zažil som 
tu krásne dve sezóny. To napokon zavážilo. Je to pre mňa nová výzva. 

Naskakujete do rozbehnutého vlaku. Vedenie klubu a fanúšikovia očakávajú zmenu, čím začnete? 
V prvom rade, po zápase so Žilinou, treba hráčov prebrať psychicky. Musím poznamenať, že za tú nečakanú 

porážku nemožno viniť trénera Bujana. My teraz musíme ukázať, že bojujeme o každú jednu loptu. Srdnato a 
dravo ísť do každého súboja. Družstvo je fyzicky pripravené dobre, no každý tréner má svoju predstavu. 

Viem, akým silným spoluhráčom je náročné prievidzské publikum, hráme pre nich. 
Verím, že oni budú s nami v dobrom i zlom. Keď sa darí, tak vás všetci tľapkajú, ale my potrebujem podporu aj 

vtedy, keď sa nám zrovna dariť nebude. 
V čom vidí nový tréner najväčšie rezervy svojho tímu? 
V prvom rade budeme pracovať na tvrdšej agresívnej obrane, maximálnej disciplíne v defenzíve i útoku. 

Nemenej dôležitým prvkom je pre mňa zrýchlenie hry, kde môžu viac vyniknúť všetci hráči. 
S čím budete spokojný na konci sezóny? 
Mám vždy tie najvyššie ciele. Momentálne potrebujeme udržať prvú štvorku. Do konca základnej časti nás 

čaká ťažký program, keď doma odohráme len štyri zápasy. Urobíme maximum čo v nás je, a tomu bude 
zodpovedať konečný výsledok. 

Často sme vás videli v hľadiskách počas extraligových zápasov, ako hodnotíte úroveň ligy? 
Vždy, keď som mal možnosť, tak som šiel na basket, či už do Prievidze, Handlovej, Žiliny, Levíc. V 

posledných rokoch úroveň ligy stúpala, čo ale o tejto sezóne povedať nemôžem. Inter jasne vyčnieva, ostatné 
tímy sú viac vyrovnané. Som príjemne prekvapený kvalitou rozhodovania, dôkazom čoho je účasť slovenského 
rozhodcu na svetovom šampionáte v Číne, ale aj viacerých arbitrov, ktorí veľa pískajú v európskych pohároch. Je 
len na škodu, že nemáme aj na klubovej úrovni zastúpenie v týchto súťažiach. To nám v progrese veľmi chýba. 
Je veľmi dobré pre basketbal, že práve v tomto čase prišla informácia o finančnej podpore družstiev, ktoré vyhrajú 
ligu či Slovenský pohár, aby mohli štartovať v medzinárodných súťažiach. 

Zahraniční tréneri u nás stále hlásajú, že chcú podporiť slovenský basketbal. Verejnosť to vníma tak, že budú 
dávať viac príležitostí Slovákom. No nie je to tak všade… 

U mňa stoja všetci hráči na rovnakej štartovacej čiare. Je mi jedno, kto sa ako volá, odkiaľ je - hrať budú tí, 
ktorí na to majú. Je na škodu slovenských chlapcov, že majú zaručené miesto vďaka povinnosti vyplývajúcej zo 
štatútu súťaže, a to im často stačí - sú v komfortnej zóne. Ja však chcem, aby na sebe viacej pracovali, 
napredovali, a nie sa uspokojili s tým, že sú v „áčku.“ Keď chalani chcú, tak to ide. Príkladom sú Levice. 

Na záver váš odkaz prievidzským fanúšikom. 
Počas zápasov som bol prekvapený, že bolo v hale veľa prázdnych miest. Prievidzskí fanúšikovia boli vždy 

súčasťou silného trojuholníka: vedenie, hráči, diváci. Pri zomknutosti týchto zložiek sa dosahovali tie 
najvýraznejšie úspechy klubu. Verím, že i teraz to tak bude. Chceme s hráčmi dostať na svoju stranu 
najsilnejšieho spoluhráča v zápase - divákov. A my pre to urobíme všetko! 

„Kruno“ je známy svojou temperamentnou povahou, búrlivák (pre niektorých až veľmi predvádzajúci sa počas 
zápasu), ktorý však vyžmýka zo seba i hráčov maximum. Uvidíme, či sa mu podarí nakopnúť najúspešnejší 
športový klub k lepším výsledkom. 

—- 
Foto: 
Tréner Krunoslav Krajnovič. Ladislav Szibilla 
Krunoslav Krajnovič. Ladislav Szibilla 

[Späť na obsah] 

 
 

8. TESNÁ PREHRA HADNLOVEJ 
[28.01.2020; Hornonitrianske noviny; ŠPORT; s. 43; Ladislav Szibila] 



 
 

Prievidžania brali body zo Spišskej Novej Vsi 

EUROVIA SBL 
Spišská Nová Ves-Prievidza 69:78 (16:15, 14:25, 14:21, 25:17) 
Spišská Nová Ves: Nottage 22, Alleyn 13, Kušnirov 10, Newton 8, Maxwell a Thompinks po 6, Nemčok a 

Krajňák po 2. tréner: Erich Korfanta. 
Prievidza: Delič 22, Guillory 17, Johnson 16, Durmo 13, Jovanovič 7, Antoni 3, Pasovský, Kádaši a Mokráň 

0.Tréner: Krunoslav Krajnovič. 
TH: 15/13 - 22/14. Fauly: 2319. Trojky: 6 - 6. Rozhodovali: Tomašovič, Holländer, Perečinský. 
Povedali po zápase 
Krunoslav Krajnovič, tréner Prievidze: „V prvom rade sme hrali disciplinovane. V našej hre sa však vyskytli 

individuálne taktické chyby, na odstránení ktorých budeme musieť pracovať. Individuálny prístup sa musí zlepšiť, 
aj hráč, ktorý nastúpi len na minútu, musí odovzdať maximálne koncentrovaný výkon. Rozhodla naša sila pod 
košom, pivoti hrali tak, ako sme si predstavovali. Ja osobne si musím zvyknúť na pravidlo jedného Slováka na 
ihrisku. Ten koučing je náročnejší pre trénerov, a hlavne to pre slovenský basketbal nič pozitívne neprináša.“ 

Adam Antoni, hráč Prievidze: „Bolo dôležité, aby sme sa novému trénerovi ukázali v pozitívnom svetle a aby 
sme vyhrali. Podarilo sa, mali sme zápas pod kontrolou. Nový tréner zmenil nejaké veci v obrane a myslím si, že 
práve defenzíva rozhodla. Pod súperovým košom sme hrali profesorsky dobre. Som rád, že zo Spiša sme si 
odniesli výhru.“ 

Handlová - Komárno 98:101 (26:29, 18:19, 21:28, 33: 25) 
Handlová: Allen 22, Petráš 18, Radukič 16, Mrviš 14, Jankovič, Jašš po 12, Huggins 4, Mitrovič, Mátych, 

Bartuš a Dolník 0. tréner: Branko Maksimovič. 
Komárno: Bowman 34, Dukič 21, Pipíška 12, Djordevič 11, Duffy 10, Tratnik 8, Stojanov 3, Gabrijel 2. Tréner: 

József Molnár. 
TH:26/21 - 37/31. Fauly: 3027. Trojky: 7 - 10. Rozhodovali: Ženiš, Fuska, Lamoš. 
Domáci hrali pod veľkým psychickým tlakom, pretože vedeniu Handlovej dochádza trpezlivosť. Prvá štvrtina 

bola vyrovnaná, v jej závere Tratnik rozhodol, že hostia túto časť vyhrali o tri body. Rovnako vyrovnaná bola aj 
druhá štvrtina, ktorú najtesnejším rozdielom opäť vyhralo Komárno. Do druhého polčasu nastúpili prekvapivo s 
väčšou energiou obuvníci. Predovšetkým Bowman a Dukič boli doslova na neudržanie. Pred poslednou 
desaťminútovkou už Handlová prehrávala o 11 bodov 65:76. Keď v 31. minúte Duffy upravil na 65:79, už to 
vyzeralo s domácimi veľmi zle. Handlovčanov však nepriaznivý stav nezlomil, naopak, padli im ťažké trojky a 14 
sekúnd pred koncom Jankovič premenil tri trestné hody a znížil na rozdiel jediného bodu 98:99. Oceľovými 
nervami sa prezentoval v úplnom závere Pipíška, ktorý presnými „šestkami“ ukončil skóre zápasu v prospech 
Komárna. 

Povedali po zápase 
Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Veľmi ťažký zápas hlavne po mentálnej stránke, ale myslím si, že na 

palubovke sme odovzdali maximum. Mali sme príležitosti dostať dianie pod kontrolu, ale chýbala nám 
koncentrácia. Najväčšie problémy nám robil Bowman, ktorý odohral vynikajúci zápas. V podstate nás porazil on 
sám. Po zranení Mitroviča sme zostali bez rotácie a oslabili sme perimeter. Ideme bojovať ďalej, v každom 
jednom zápase vydáme zo seba maximum.“ 

Saša Jankovič, kapitán Handlovej: „Nemyslím si, že nám chýbala bojovnosť, no dvojica Dukič - Bowman bola 
nezastaviteľná. Naša obrana nefungovala tak, ako by sme si predstavovali. Napriek tomu, že sme prehrávali už o 
14 bodov, podarilo sa nám v závere dotiahnuť na jediný bod. V posledných sekundách sme sa snažili otvorenými 
strelami dostať zápas do predĺženia, no spoza oblúka sme neboli úspešní. Komárno odohralo vynikajúci zápas, 
súperovi gratulujem k víťazstvu.“ 

Ostatné výsledky: Žilina - Inter Bratislava 77:75, Svit - Levice 79:92. 
Program: 29. januára o 18.00 h Handlová - Žilina, 1. februára o 18.00 h Svit-Prievidza, Spišská Nová Ves-

Handlová. 
—- 
Foto: 
Handlová tesne podľahla Komárnu. Ladislav Szibilla 

[Späť na obsah] 

 
 

9. TÉMA PRE HISTORIKOV: PREČO PILI SLOVÁCI PÁLENKU A MAĎARI VÍNO? 
[28.01.2020; Hornonitrianske noviny; PUBLICISTIKA; s. 35; Ela Rybárová] 

 
 

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

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



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

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

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

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

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

Zdroj pýchy 
Alexander Maxwell hovorí, že krátko po teroristickom útoku na dvojičky telefonoval so svojou starou mamou. 

Pýtala sa, či má bradu. Nemal. 
„To som rada, neviem si predstaviť žiadneho Američana, ktorý by chcel nosiť bradu po tom, čo sa teraz stalo,“ 

povedala mu vážne s narážkou na moslimských teroristov. 
Keďže krátko predtým čítal odborný článok o bajúzoch a o tom, aké boli pre maďarských národovcov dôležité, 

začal rozmýšľať o fúzoch ako prvku nacionalizmu. 
Kým inde v Európe boli fúzy vyhradené vojakom, v Uhorsku ich počas obdobia, ktoré predchádzalo revolúcii v 

roku 1848, nosili všetky sociálne vrstvy okrem duchovných. 
Snažili sa odlíšiť od nenávidených Habsburgovcov vo Viedni, ktorí boli hladko oholení, ale často sa Maďari 

chceli odlíšiť aj od príslušníkov iných národností v Uhorsku vrátane Slovákov. 
Pre maďarských národovcov boli fúzy tiež neodmysliteľnou súčasťou mužskej príťažlivosti. „V žiadnej 

európskej krajine sa netešia fúzy takej úcte ako v Uhorsku,“ konštatoval Maweell. 
Keď fajčenie bolo mužné 
Ideál mužnosti, ale aj národovectva v Uhorsku okrem fúzov predstavovalo aj fajčenie fajok, cigár a neskôr 

cigariet. 
„Našiel som množstvo dôkazov, ktoré spájali fajčenie tabaku s predstavami o mužnosti: správny muž fajčí, 

fajčenie je mužné, muži, ktorí nefajčia, sú zšenštilí a tak ďalej,“ opisuje Maxwell. 
Tak sa symbolom maďarských národovcov mohol stať aj tuhý fajčiar, skladateľ Franz Liszt. 
„Ako môže byť akýsi slaboch, klavirista symbolom maďarského nacionalizmu? Pomohlo, že Liszt mal 

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

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

Novej Vsi, upozornil na obchodníka v Košiciach, ktorý „dal fajčeniu tabaku veľmi príjemnú chuť ponorením do 

sladkého silného tokajského vína“. 
Z čoho však vychádzala taká obľúbenosť tabaku v Uhorsku, až sa anglický autor Paget divil, že „taký 

fajčiarsky národ ako tento jakživ nevidel“? 
Kým v Uhorsku sa v hojnej miere pestoval tabak, v rakúskej časti monarchie nevypestovali žiadny. V roku 

1802 podľa Maxwellovej štúdie Uhorsko vyprodukovalo vyše 115-tisíc kíl tabaku. 
V uhorskej časti tiež bolo výrazne viac fajčiarov než v rakúskej. Už v roku 1730 stála pri Bratislave veľká 

tabaková továreň. 
„Keď americká revolúcia prerušila dodávky tabaku do Európy, cena sa zvýšila a uhorskí producenti zarobili na 

exporte tejto komodity veľa peňazí. 
Habsburská monarchia potom zaviedla vývoznú daň a uhorskí producenti už neboli konkurencieschopní a 

začali sa sťažovať,“ vysvetľuje Maxwell. 
Politický problém 
Odpor tiež vzbudzoval tabakový monopol, ktorý bol zavedený v rakúskej časti monarchie a hrozilo, že ho 

zavedú aj v Uhorsku. Takýto monopol bol pre Uhorsko ekonomicky nevýhodný. 
To, že sa fajčenie stalo symbolom uhorských národovcov, bolo podľa Maxwella spôsobené finančnými spormi. 
Keď po revolúcii v roku 1848 skutočne zaradili Uhorsko do tabakového monopolu, časť farmárov začala páliť 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Jed pre výbušného Maďara 
Maxwell v štúdii píše z dobových prameňov v roku 1818, že Maďar „úplne neznáša pivo, pije aj pálenku, ale 

jeho najobľúbenejší nápoj je víno“. 
Slovan pije „vodu, alebo výnimočnejšie pivo, alebo ešte výnimočnejšie víno, pretože nemá vo zvyku piť doma 

alebo k jedlu. Preto si však obľúbil chodenie do hostincov, kde sedí pri tvrdom alkohole do neskorého večera“. 
V maďarskom prostredí nebol všetok alkohol rovnako zavrhnutiahodný. Iba ten tvrdý spájali s opilstvom, 

chudobou, nemorálnosťou, násilím či zločinom. 
Štatistik a publicista Elek Fenyés zdôvodňoval, že Maďari sa majú držať vína tým, že tvrdý alkohol, „ktorý 

neublíži flegmatickému Slovákovi v chladnom podnebí, je skutočným jedom pre výbušného Maďara“. 
Takto to videl v roku 1829 publicista a etnograf Ján Čaplovič: „Maďar žije z bieleho pšeničného chleba a 

zväčša tučného mäsa a vína, Slovák (v horách) najviac miluje chlieb z obilia, jačmeňa a ovsa, jedlá z mlieka a 
múky, zemiakov a pálenku. 

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

Domáca pálenka je povolená 
Pálenka sa spájala s nemaďarskými menšinami. Napríklad autor Ignaz Fessler napísal, že „umenie destilácie 

brandy z kukurice ako prví priniesli a venovali sa mu Židia“. 
Hoci počet liehovarov v Maďarsku po roku 1840 narastal, verejná mienka bola proti nápojom, ktoré sa spájali 

so Slovanmi či Židmi a maďarskí národovci napriek ekonomickému potenciálu domáci liehovarnícky priemysel 
skôr potláčali. 

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

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

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

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

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

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

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

[Späť na obsah] 

 
 

10. NA ÚVOD LEN DVA BODY 
[28.01.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 40; Jaro Šupa] 

 
 

ÚVODNÍK 
Hokejisti Topoľčian odštartovali nadstavbovú časť o 1.6. miesto dvomi domácimi zápasmi. V oboch 

stretnutiach nastúpili zverenci Ľubomíra Hurtaja v oklieštenej zostave. 
Topoľčany najskôr v stredu porazili Skalicu až po samostatných nájazdoch a v piatok pred vyše 1500 divákmi 

nestačili na suverénneho lídra z Bratislavy Capitals. Päťbodový náskok na druhom mieste pred druhým Martinom 
sa zrazu po dvoch odohraných stretnutí scvrkol na jeden bod. 

Aj v ďalšom týždni čakajú zverencov Ľubomíra Hurtaja dva náročné zápasy a oba sa opäť odohrajú pred 
topoľčianskymi divákmi. V stredu príde do Topoľčian Spišská Nová Ves, v piatok to bude priamy súboj o druhé 

miesto, keď Topoľčany budú hostiť súpera z Martina. 
Začiatok oboch stretnutí je na programe od 18.00 hod. 



Ostáva veriť, že Topoľčany sa dajú rýchlo po zdravotnej stránke do poriadku a v domácich stretnutiach už 
nastúpia v kompletnom zložení. 

Ešte do konca mesiaca sa kluby v Slovenskej hokejovej lige môžu posilniť o nových hráčov a nie je 
tajomstvom, že Topoľčany zbroja. Do Topoľčian by mal prísť obranca a po operácii má do zápasového kolotoča 
naskočiť Denis Pätoprstý. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. BOJE AKO PRED 75 ROKMI, LEVOČA SI PRIPOMENULA OSLOBODENIE 

OBCE 
[28.01.2020; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO/FOTO; s. 31; TASR] 

 
 

FOTOGALÉRIA: V LEVOČI SI PRIPOMENULI VÝROČIE OSLOBODENIA MESTA OD FAŠISTOV 
LEVOČA y Oslobodenie mesta Levoča a jeho okolia počas druhej svetovej vojny pred 75 rokmi pripomenulo 

trojdňové víkendové podujatie v tomto regióne. 
Súčasťou sobotňajšieho programu bola rekonštrukcia bojov medzi 1. československým armádnym zborom a 

nemeckým Wehrmachtom o kótu 642 na Starej hrhovskej ceste pri Levoči. Prezentovali ju členovia klubov 
vojenskej histórie v dobových uniformách a s historickou bojovou kolesovou technikou. 

„Chceme zároveň dať do povedomia, že tento región oslobodzoval náš 1. československý armádny zbor. 
Ľudia si väčšinou myslia, že ho oslobodzovala Červená armáda, ale jej sektor bol južnejšie, oslobodzovala 

úsek v smere Krompachy – Spišská Nová Ves,“ uviedol za organizátorov Daniel Huraj z Prešovského klubu 

vojenskej histórie Dukla. 
Bojová operácia 
Levoča predstavovala veľký nemecký obranný uzol a československí vojaci narazili pri kóte 642 „Kaplnka“ na 

tvrdý odpor nepriateľa. Bojová operácia tak trvala medzi 25. a 27. januárom 1945. 
„Simulovali sme postup 1. československého armádneho zboru po Starej hrhovskej ceste a neskôr boj o kótu 

Kaplnka. Československé vojská obranu neprerazili, ale pod tlakom aj Sovietov z juhu boli Nemci napokon nútení 
ustúpiť a československý armádny zbor oslobodil mesto 27. januára 1945,“ povedal Huraj. 

Simulované boje prezentovala stovka účinkujúcich a diváci mali možnosť vidieť ich zblízka. 
Program podujatia 
Súčasťou sobotňajšieho programu boli aj prezentácie v Spišskom Podhradí, Klčove a Spišskom Hrhove. 
V nedeľu dopoludnia sa v centre Levoče pred radnicou uskutočnilo defilé a predstavenie bojových útvarov. Už 

v piatok sa v Levoči pri Pomníku osloboditeľom konal pietny akt kladenia vencov. 
Organizátormi spomienkových podujatí sú Prešovský klub vojenskej histórie Dukla, mesto Levoča, 

Československý spolok 4. prápor „úderný“ a Klub vojenskej histórie Zlín. 
(TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

12. KRÁTKE SPRÁVY Z NÁŠHO KRAJA: MESTÁ, OBCE A ULICE 
[28.01.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 4; redakcia] 

 
 

OBCE ŽIADAJÚ STIMULY 
Predstavitelia obcí z okolia Domaše, ktorých podporili i ďalšie subjekty, podali osobne žiadosť na vládu SR o 

investičné stimuly, ktoré by mali pomôcť rozvoju cestovného ruchu. Žiadosť má päť bodov. 
Nezisková organizácia Domaša Invest žiada 5 miliónov eur na plávajúcu promenádu s prístaviskom pre vodné 

športy a 12 typizovaných prístavísk v jednotlivých strediskách v okolí Domaše. 
Obec Kvakovce vo Vranovskom okrese žiada 550-tisíc eur na vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity a 

uskladnenie športových lodí v zime a festivalovú zónu. 
Treťou požiadavkou je 200- tisíc pre obec Nová Kelča z Vranovského okresu na záchranu národnej kultúrnej 

pamiatky, Kostolíka sv. Štefana kráľa. 
Ďalšie dva body žiadosti sa netýkajú priamo finančných stimulov. 
—- 
SPRÁVA CIEST SA BRÁNI 
Informácie prezentované primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom (nezávislý) sú podľa Slovenskej 

správy ciest (SSC) neobjektívne a nekorektné. 
Jej hovorkyňa Lucia Karelová tak reagovala na slová primátora, podľa ktorého je za vzniknuté problémy s 

dopravou zodpovedná Slovenská správa ciest. 
Práve ona podľa jeho slov pre problematický most v Kežmarku navrhla obchádzku cez mesto a národný park. 



„Obchádzkové trasy po prerokovaní s políciou určil okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 
svojím rozhodnutím, určením, a tieto vyplynuli z viacerých predmetných rokovaní na základe posúdenia, 
prerokovania a dohody všetkých zúčastnených strán, o čom sú aj konkrétne záznamy,“ vysvetlila. 

Zároveň uviedla, že Slovenská správa ciest koná v súlade so závermi jednotlivých rokovaní a krízových 
štábov. 

—- 
ZRAZIL DIEŤA A UŠIEL 
Iba deväťročnú Alexandru zrazil osemnásťročný vodič na ceste v blízkosti rómskej osady Zabijanec v obci 

Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Dievčatko skončilo v košickej nemocnici s vážnymi zraneniami. 
Mladý vodič však po nehode nezastavil a neposkytol prvú pomoc. Zo strachu pokračoval v jazde ďalej do 

obce. Tam nehodu ohlásil telefonicky na políciu. 
Zabijanec sa nachádza pri vstupe do Rudnian. Je v blízkosti frekventovanej cesty. 
Popri autách na ceste prechádzajú aj obyvatelia Zabijanca. Nehoda sa stala ešte v sobotu okolo druhej 

popoludní. Alexandra spolu s ďalšími troma dievčatami išli po vodu k neďalekému prameňu. 
Už sa vracali domov, keď Alexandru zachytilo prechádzajúce auto. 
Dievčatko po nehode odhodilo na cestu. Vodič pokračoval v jazde ďalej. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. TREŤOLIGISTI ZAREZÁVAJÚ V ZIMNEJ PRÍPRAVE 
[28.01.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 

 
 

LUČENEC/R. SOBOTA Treťoligisti z nášho regiónu už zarezávajú v zimnej príprave, ktorej súčasťou sú 
tradične aj priateľské zápasy. 

Pozrite si rozpis nadchádzajúcich prípravných zápasov Lučenca, Fiľakova, Kalinova a Rimavskej Soboty. 
Časy, miesta aj súperi sa môžu zmeniť. 

KALINOVO 
Kalinovo - Pliešovce (1. 2. o 15.00 hod., umelá tráva (UT) Zvolen) Tisovec - Kalinovo (8. 2., UT Tisovec) 

Slovenské Ďarmoty - Kalinovo (15. 2., UT Slov. Ďarmoty) Rimavská Sobota - Kalinovo (22. 2. o 10.30 hod., UT 
Rim. Sobota) Kalinovo - Hajnáčka (29. 2., UT Rim. Sobota) Kalinovo - Príbelce (7. 3., ihrisko Kalinovo) Kalinovo - 
Málinec (14. 3., ihrisko Kalinovo) Kalinovo - Čierny Balog (21. 3., UT Podbrezová) 

FIĽAKOVO 
Poltár - Fiľakovo (1. 2. o 15.00 hod., UT Lučenec) Eger - Fiľakovo (8. 2.) Putnok - Fiľakovo (12. 2.) Dukla Ban. 

Bystrica - Fiľakovo (15. 2., UT Zvolen) SBTC Salgótarján - Fiľakovo (19. 2.) Príbelce - Fiľakovo (22. 2.) Jesenské 
- Fiľakovo (29. 2., UT Rim. Sobota) Pliešovce - Fiľakovo (7. 3., UT Rim. Sobota) Tisovec - Fiľakovo (22. 3.) 
Lučenec - Dukla Ban. Bystrica (5. 2.) SBTC Salgótarján - Lučenec (8. 2. o 10.00 hod.) Podbrezová - Lučenec (15. 
2.) Gyöngyös - Lučenec (22. 2. o 11.00 hod.) Lučenec - Rakytovce (14. 3 alebo 21. 3.) 

RIM. SOBOTA 
Košice - Rimavská Sobota (1. 2.) Rimavská Sobota - Jesenské (8. 2. o 10.30 hod.) Rimavská Sobota - Detva 

(12. 2. o 17.30 hod.) Rimavská Sobota - Poltár (15. 2. o 10.30 hod.) Rimavská Sobota - Radzovce (19. 2. o 17.30 
hod.) Rimavská Sobota - Kalinovo (22. 2. o 10.30 hod.) Rimavská Sobota - Rožňava (29. 2. o 10.30 hod.) 
Spišská Nová Ves - Rimavská Sobota (7. 3.) Rimavská Sobota - Hajnáčka (14. 3. o 10.30 hod.) Tornaľa - 

Rimavská Sobota (21. 3.) 
LUČENEC 
Z jesenného derby zápasu Lučenec - Kalinovo. Jozef Mikuš 
Tréner Soboťanov Tomáš Boháčik. Sobotnik.sk/Matej Hank 
Hráči Fiľakova sa zdravia s fanúšikmi. Alexander Mede 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Nová nádielka snehu preverila vodičov 
[28.01.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Andrej Bálint / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Vodičov na strednom Slovensku preverilo výdatné sneženie, na cestách sa 
tvorila kašovitá vrstva snehu. Niektoré horské priechody uzavreli. Podľa meteorológov, snežiť by malo aj v ďalších 
dňoch. V lyžiarskych strediskách by to privítali.“ 

Andrej Bálint, redaktor: „Sneženie, hmla a poľadovica komplikovali cesty na strednom Slovensku. Vodiči hlásili 
pre husté sneženie zníženú viditeľnosť a niektoré horské priechody museli šoféri nákladných vozidiel obísť. 
Horský priechod Donovaly uzatvorili pre nákladnú dopravu nad desať metrov už o pol deviatej ráno. Paradoxne, 



kým sneh komplikoval situáciu na cestách, v lyžiarskych strediskách by ho uvítali viac. Napríklad na Donovaloch 
sa lyžuje najmä vďaka technickému snehu.“ 

Branislav Veľký, riaditeľ strediska PARK SNOW Donovaly: „Toho prírodného snehu je veľmi málo, prakticky 
snežilo významnejšie len raz túto sezónu. Dúfame, že nám napadne aj prírodný sneh a tie podmienky sa zlepšia 
a budeme môcť otvoriť ešte aj ďalšie zjazdovky.“ 

Andrej Bálint: „Intenzívne sneženie komplikovalo situáciu aj na cestách Košického kraja, počas predpoludnia 
bolo v teréne päťdesiatsedem údržbových vozidiel. Najhoršia situácia bola na horskom priechode Soroška v 
smere z Košíc do Rožňavy, niekoľko kamiónov sa na zasneženej ceste skrížilo a tvorili sa dlhé kolóny. Polícia na 
mieste riadila dopravu a pomáhala cestárom aj posýpať kritické miesta.“ 

Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja: „Najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách 
zrealizovala Správa ciest Košického samosprávneho kraja v okrese Spišská Nová Ves, a to jedenásť. V okrese 

Rožňava bolo zrealizovaných šesť výjazdov. Už počas noci boli cestné komunikácie v kraji preventívne 
posypované.“ 

Andrej Bálint: „Ostatné cesty a horské priechody sú zjazdné, sú však potrebné zimné pneumatiky. Varovanie 
prvého stupňa pred poľadovicou platí pre všetky okresy v Banskobystrickom kraji.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči 

rómskemu chlapcovi 
[28.01.2020; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 18:37; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/slovensko-vazne-pochybilo-pri-vysetrovani-policajneho-nasilia-voci-
romskemu-chlapcovi/ 

 
 

Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu chlapcovi z roku 2015 v jednej z 
obcí v okrese Spišská Nová Ves. Vyplýva to z utorkového rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva 

(ESĽP) v Štrasburgu. 
Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné 

právne záväzky v oblasti ľudských práv. Poškodenému ESĽP priznal odškodnenie 5-tisíc eur. Agentúru SITA o 
tom informoval Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské práva. 

Bitka od obecnej polície 
Incident sa stal v roku 2015, kedy 16-ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej 

polície. 
„Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho kamarátom 

naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na policajnú 
stanicu. Tam ho ďalej bili päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že 
nespáchal,“ priblížil Ivanco. 

Chlapca následne z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať lekársku pomoc. 
Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no 

policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie. 
Neuspel ani na ústavnom súde 
„Začal ho tri mesiace po incidente na základe podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. 

Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavil, pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými 
nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel ani dozorujúci prokurátor,“ dodáva Ivanco v tlačovej 
správe. 

Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov 
nenašiel porušenie jeho práv. 

Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený 
sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. 

ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo na ochranu pred 
policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia. V rozsudku zdôraznil, že každé použitie sily 
zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je striktne nevyhnutné, je na úkor ľudskej dôstojnosti a 
porušením dohovoru. 

Existujú ďalšie podobné prípady 
Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo strany príslušníkov obecnej 

polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné. 
Štátne orgány podľa ESĽP zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili 

všetky jeho relevantné skutočnosti. Vrátane toho, či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané. 
„Nie je to prvý takýto prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie 

obdobné prípady, vrátane nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici,“ uviedla 
právna zástupkyňa poškodeného Vanda Durbáková. 

https://www.webnoviny.sk/slovensko-vazne-pochybilo-pri-vysetrovani-policajneho-nasilia-voci-romskemu-chlapcovi/
https://www.webnoviny.sk/slovensko-vazne-pochybilo-pri-vysetrovani-policajneho-nasilia-voci-romskemu-chlapcovi/


Dodala, že štátne orgány musia konečne prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad 
namietaného policajného postupu naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijať opatrenia, aby k takýmto prípadom 
nedochádzalo. Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre 
občianske a ľudské práva. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Stručne z domova – Policajné násilie voči chlapcovi 
[28.01.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Jana Belovičová] 

 
 

Jana Belovičová, redaktorka: „Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu 
chlapcovi z roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v 

Štrasburgu s tým, že zodpovedné štátne orgány prípad dostatočne nevyšetrili. Poškodenému priznal odškodnenie 
päťtisíc eur.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Nová nádielka snehu preverila vodičov 
[28.01.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Andrej Bálint / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Vodičov vo viacerých mestách na strednom Slovensku prekvapilo výdatné sneženie. 
Na cestách sa tvorila kašovitá vrstva snehu a kvôli bezpečnosti museli policajti uzavrieť niektoré horské 
priechody. Ďalšie dni môže napadnúť ešte desať až pätnásť centimetrov snehu. Uvítajú ho najmä lyžiarske 
strediská, kde ho je tento rok málo.“ 

Andrej Bálint, redaktor: „Sneženie, hmla a poľadovica komplikovali cesty na strednom Slovensku. Vodiči hlásili 
pre husté sneženie zníženú viditeľnosť a niektoré horské priechody museli šoféri nákladných vozidiel obísť. 
Horský priechod Donovaly uzatvorili pre nákladnú dopravu nad desať metrov už o pol deviatej ráno. Paradoxne, 
kým sneh komplikoval situáciu na cestách, v lyžiarskych strediskách by ho uvítali viac. Napríklad na Donovaloch 
sa lyžuje najmä vďaka technickému snehu.“ 

Branislav Veľký, riaditeľ strediska PARK SNOW Donovaly: „Toho prírodného snehu je veľmi málo, prakticky 
snežilo významnejšie len raz túto sezónu. Dúfame, že nám napadne aj prírodný sneh a tie podmienky sa zlepšia 
a budeme môcť otvoriť ešte aj ďalšie zjazdovky.“ 

Andrej Bálint: „Intenzívne sneženie komplikovalo situáciu aj na cestách Košického kraja, počas predpoludnia 
bolo v teréne päťdesiatsedem údržbových vozidiel. Najhoršia situácia bola na horskom priechode Soroška v 
smere z Košíc do Rožňavy, niekoľko kamiónov sa na zasneženej ceste skrížilo a tvorili sa dlhé kolóny. Polícia na 
mieste riadila dopravu a pomáhala cestárom aj posýpať kritické miesta.“ 

Anna Terezková, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja: „Najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách 
zrealizovala Správa ciest Košického samosprávneho kraja v okrese Spišská Nová Ves, a to jedenásť. V okrese 

Rožňava bolo zrealizovaných šesť výjazdov. Už počas noci boli cestné komunikácie v kraji preventívne 
posypované.“ 

Andrej Bálint: „Ostatné cesty a horské priechody sú zjazdné, sú však potrebné zimné pneumatiky. Varovanie 
prvého stupňa pred poľadovicou platí pre všetky okresy v Banskobystrickom kraji.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Opitý sadol za volant a havaroval: Málilo sa mu, zaútočil na mužov zákona, 

ktorí ho ratovali! 
[28.01.2020; pluska.sk; Krimi; 16:34; Daniela Pirschelová] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/opity-volantom-malilo-mu-zautocil-aj-muzov-zakona 

 
 

Krompašan (31) zrejme už nevedel čo od dobroty robiť, preto mu nenapadlo nič iné ako sadnúť si za volant 
podgurážený. Keďže si koledoval o problém, dostal čo chcel. Havaroval a na policajtov, ktorí ho ratovali z 
bezvedomia zaútočil. 

dnes 16:34 

https://www1.pluska.sk/krimi/opity-volantom-malilo-mu-zautocil-aj-muzov-zakona


V pondelok (27.1.) krátko po polnoci policajná hliadka z Krompách na Ulici SNP dávala znamenie 
prichádzajúcemu vozidlu na zastavenie. “Vodič síce spomalil, ale v zápätí náhle odbočil, potom zrýchlil a začal 
unikať smerom na obec Richnava,” informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Policajti 
začali muža prenasledovať. Zhruba 500 metrov pred richnavskou rómskou osadou opitý vodič jazdu nezvládol, 
dostal šmyk a skončil v protismere pod úrovňou cesty, kde narazil do betónového múra. Pri náraze poškodil 
dlaždice slúžiace na odtok vody. “Policajti za použitia hrozby zbraňou pristúpili k vozidlu, otvorili dvere na strane 
vodiča a zistili, že je v bezvedomí. Ihneď ho vytiahli, poskytli mu prvú pomoc a privolali RZP,” dodala Mésarová. 
Šofér sa po chvíľke prebral a chcel nastúpiť do auta. Na výzvy nereagoval a kladol aktívny odpor, preto policajti 
použili donucovacie prostriedky. Po výzve, aby sa podrobil dychovej skúške tvrdil, že nepožil alkohol. Dychová 
skúška preukázala 2,23 promile. Škoda na Seate Leon bola odhadnutá na takmer 2000 eur. “Počas prevozu na 
lekárske vyšetrenie do nemocnice vo vozidle rýchlej zdravotnej pomoci fyzicky napadol policajta, ktorý ho 
eskortoval. Správal sa agresívne, so záchranármi nespolupracoval, na opakované výzvy nereagoval, zaútočil na 
policajta kopancami a spôsobil mu poranenie bez práceneschopnosti.” Opitý vodič pri dopravnej nehode utrpel 
ľahké zranenie s predpokladanou dobou liečenia 7 až 10 dní. V utorok vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR 
PZ v Spišskej Novej Vsi obvinil 31-ročného Krompašana aj z trestného činu útoku na verejného činiteľa. Za tieto 

skutky hrozí obvinenému mužovi v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na jeden až na päť rokov. 
Autor:Daniela Pirschelová 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Azt tanácsolják a sofőröknek, kerüljék el a szoroskői hágót 
[28.01.2020; ujszo.com; Régió; 14:09; TASR] 

 
http://ujszo.com/regio/azt-tanacsoljak-a-soforoknek-keruljek-el-a-szoroskoi-hagot 

 
 

Azt tanácsolják a járművezetőknek, kerüljék el a szoroskői (Soroška) hágót, mert a térségben sűrűn havazik, 
ami megnehezíti a közlekedést. A három és fél tonnánál nehezebb tehergépjárművek nem kelhetnek át a hágón 
– tájékoztatott Anna Terezková, Kassa megye (KSK) szóvivője, és hozzátette, a kritikus útszakaszon a rendőrség 
irányítja a forgalmat. A személyautók áthaladását engedélyezik, de a forgalom jelentősen lelassult. 

„A régió nyugati részén sűrűn havazik, a havazás fokozatosan eléri a Kassa-vidéki és a Nagymihályi 
(Michalovce) járást is. Az utakat már két centiméter vastag hóréteg borítja, a magasabb területeken három-öt 
centiméteres a hótakaró” – mondta Terezková. 

Az útkezelőség reggel 11 helyre vonult ki, az Iglói (Spišská Nová Ves) és a Rozsnyói járásban hat helyre. 

Terezková elmondta, jelenleg 57 járművel tisztítják az utakat. „Jegesedést egyelőre nem jelentettek az utakról” – 
tette hozzá a szóvivő. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Vodiči, Soroške by ste sa mali radšej vyhnúť: Lopaty sa chytil aj policajt! 

Aktuálne FOTO 
[28.01.2020; dnes24.sk; Tomáš Šuhajda; 12:15; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/vodici-soroske-by-ste-sa-mali-radsej-vyhnut-aktualne-foto-lopaty-sa-chytil-aj-
policajt-352173 

 
 

Na horskom priechode Soroška sa pre husté sneženie komplikuje dopravná situácia. Prinášame zábery 
priamo z miesta. 

Vodiči by sa mali vyhnúť horskému priechodu Soroška, situácia sa pre husté sneženie komplikuje. V oboch 
smeroch je zastavená premávka nákladných vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu intenzívneho posypovania 
cestných komunikácií. Uviedla to hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že 
dopravu v úseku riadi polícia. 

Prejazd osobnej dopravy je povolený, treba však počítať s výraznejším zdržaním. 
„V západnej časti Košického kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne 

presúva aj do okresov Košice – okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo 
vyššie položených oblastiach tri až päť centimetrov,“ dodala. 

Správa ciest KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, 11, v okrese Spišská Nová Ves, 

v okrese Rožňava ich bolo šesť. 

http://ujszo.com/regio/azt-tanacsoljak-a-soforoknek-keruljek-el-a-szoroskoi-hagot
https://www.dnes24.sk/vodici-soroske-by-ste-sa-mali-radsej-vyhnut-aktualne-foto-lopaty-sa-chytil-aj-policajt-352173
https://www.dnes24.sk/vodici-soroske-by-ste-sa-mali-radsej-vyhnut-aktualne-foto-lopaty-sa-chytil-aj-policajt-352173


Aktuálne sa v teréne podľa Terezkovej nachádza 57 vozidiel, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu ciest v celom 
kraji. „Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú zároveň pluhované. Aktuálne nie je hlásený výskyt 
poľadovice na cestách,“ dodala. 

Pozrite si čerstvé zábery z hraničného priechodu Soroška. Zhliadnuť na nich môžete dokonca aj policajta, 
ktorý s lopatou v ruke odpratáva sneh z cesty. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Zažili sme čierny moment. Ale lepšie teraz, ako v play off, znie z Košíc 
[28.01.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; Michal Bakaj] 

 
https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/540544-zazili-sme-cierny-moment-ale-lepsie-teraz-ako-v-play-off-
znie-z-kosic/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Branislav Rapáč z Košíc. Autor: TASR, František Iván 
Raz si hore, raz dole… O pravdivosti známeho športového klišé sa v ostatných týždňoch presviedčajú 

hokejisti Košíc. 
Po skvelej šnúre 16 zápasov, v ktorých získali minimálne bod, prehrali posledných päť stretnutí a prišli o prvé 

miesto v tabuľke. 
Prísny a férový tréner 
Oceliari postupne nestačili na Slovan, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Detvu a v nedeľu ani na majstrovskú Banskú 

Bystricu. Hoci médiá píšu o kríze, zlepšený herný prejav v ostatných dueloch dáva Košičanom nádej na 
prelomenie čiernej série 

„Nehovoril by som o kríze, ani v kabíne z toho nerobíme tragédiu. V posledných dvoch zápasoch sme už opäť 
hrali náš tradičný košický hokej. Boli sme aktívni, ale nedarilo sa nám v koncovke. Myslím, že je len otázka času, 
keď začneme zase vyhrávať,“ vraví pred dnešným zápasom s Michalovcami košický krídelník Branislav Rapáč. 

Štvrtý najproduktívnejší hráč mužstva (12 gólov a 8 asistencií v 41 zápasoch) sa snaží zobrať si z neúspechov 
pozitíva. 

„Šport je taký. Nie je možné, aby tím vyhral 54 zápasov v rade. Hoci by si to fanúšik prial, podobné veci sa 
nedejú. Je dobré prežiť si takúto skúsenosť teraz, ako napríklad v play off a nebyť na ňu pripravení. Zažili sme 
čierny moment, ale už vieme, ako sa z neho vyhrabať. Myslím, že to môže byť pre nás dobrá skúsenosť do 
budúcna,“ vraví šikovný útočník. 

Zlomovým výsledkom bola prehra 1:6 na Slovane, kde hostia predviedli mdlý výkon. Rapáč tvrdí, že 
neúspechy nie sú výsledkom žiadneho uspokojenia či podcenenia súperov. 

"Máme trénera, ktorý je na nás tvrdý, prísny a férový. Nedovolí nám žiadne uspokojenie. V jednom momente 
sme prestali hrať svoj hokej, neboli aktívni a organizovaní ako predtým. A potom sa to už s nami viezlo. Ak do 
výkonu nedáte sto percent, šťastie sa vám otočí chrbtom. 

To sa stalo aj nám. V Detve sme mali hádam päťdesiat striel a dali len dva góly. Aj v Bystrici sme prvé dve 
tretiny hrali výborný zápas, čo nám napokon stačilo na bod. Verím, že sa od neho odrazíme," želá si rodák zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Opora Košarišťan 
Zatiaľ čo sa ofenzíva Oceliarov trápi, vzadu mužstvo drží brankár Andrej Košarišťan. Reprezentačný gólman 

žiaril aj v nedeľu na ľade majstra. Košičania prvýkrát padli v samostatných nájazdoch, v predchádzajúcich 
siedmich prípadoch boli úspešní. 

„Nájazdy sú lotéria. V bránke máme veľkú oporu v osobe Andreja. Je to pán gólman a nájazdy sú jeho 
špecialita. Máme problémy mu dať gól na tréningu, takže si viem predstaviť, aké je to ťažké pre súperov v 
zápase. V Bystrici bol ako stena. V nájazdoch sme mali šikovných hráčov, ale bohužiaľ, tentoraz to nevyšlo,“ 
vraví Rapáč. 

V Košiciach sa úspech neodpúšťa. Hráči si správne vyhodnotili, že po prehrách treba urobiť niečo inak a 
zorganizovali tímovú akciu. 

„Hráme v Košiciach, tu je tlak stále. Každý hráč, ktorý sem príde, sa s tým musí vyrovnať. Určitý tlak, 
samozrejme, pociťujeme. Boli sme spolu na tímovej večeri, navštívili kino, vyvetrali si hlavy. Pomohlo nám to , 
ešte viac sme sa zomkli. Nálada v kabíne je výborná, tešíme sa na ďalšie zápasy a víťazstvá,“ burcuje krídelník 
prvého košického útoku. 

Zlomovým zápasom pre trápiace sa mužstvo by mohlo byť stredajšie východniarske derby proti Michalovciam. 
Pôjde o štvrté vzájomné meranie síl v tejto sezóne, doterajšie tri vyhrali Košice. 

„V zápasoch proti Michalovciam je vždy dobrá atmosféra. Ľudia majú takéto zápasy radi, veď ide o derby. 
Verím, že aj napriek prehrám si fanúšikovia nájdu cestu do hľadiska a podporia nás. Ak podáme výkon ako v 
Bystrici a v koncovke budeme o niečo viac efektívni, nepochybujem, že vyhráme,“ verí Rapáč v košický úspech. 
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22. Zajtra nehrajú, v piatok príde Martin 
[28.01.2020; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22312653/zajtra-nehraju-v-piatok-pride-martin.html 

 
 

Hokejisti vstúpili do nadstavbovej časti o 1. – 6. miesto ziskom dvoch bodov. V úvodnom kole nadstavby 
porazili Skalicu 4:3 po samostatných nájazdoch, keď víťazný gól strelil Albín Podstavek. 

Bez piatich hráčov 
Topoľčany na zápas museli nastúpiť v značne oklieštenej zostave, keď pre chorobu chýbalo domácim až päť 

hráčov. „Tomčák zostal chorý deň pred zápasom a po rozkorčuľovaní skolila choroba aj obrancu Ďurča. Bolo to 
cítiť, zostavu sme museli lepiť narýchlo. Aj preto sme ihneď z Trenčína povolali Džugana, ktorý prišiel do 
Topoľčian len krátko pred stretnutím,“ povedal po vyrovnanom stretnutí proti Skalici tréner Topoľčian Ľubomír 
Hurtaj. 

Prečítajte si tiežV topoľčianskej nemocnici sa vlani narodilo 635 detí Čítajte 
Topoľčany sa v zápase trápili, výborný výkon podal najmä brankár Juraj Halo. „Dostali sme sa do vedenia, ale 

Skalica hrala veľmi dobrý hokej, šance sa striedali na oboch stranách. Škoda inkasovaných gólov, pretože hostia 
čisté šance nepremenili, no skórovali z menej vyložených príležitosti,“ pridal tréner Topoľčian a zároveň 
poznamenal: „Nakoniec máme dva body, vzhľadom na priebeh zápasu som maximálne spokojný. Som rád, že 
sme nadstavbovú časť odštartovali víťazstvom.“ 

Nestačili na lídra 
Topoľčany v piatok na domácom ľade nestačili na lídra súťaže z Bratislavy, ktorému podľahli 2:4. „Mužstvu 

musím poďakovať za predvedený výkon, pretože siahlo na dno svojich síl. Veľa hráčov je chorých a v horúčkach, 
pred zápasom sme trénovali iba štrnásti. Uznávam kvalitu Bratislavy, ktorá má veľmi dobré mužstvo,“ dodal 
Ľubomír Hurtaj. 

Prečítajte si tiežTenisti na majstrovstvách Slovenska Čítajte 
Topoľčany dokázali zmazať dvojgólové manko, no hostia dokonale potrestali individuálne chyby a v 

Topoľčanoch sa tak tešili zo zaslúženého víťazstva. „V tomto stretnutí sa ukázal rozdiel medzi nami a Bratislavou. 
Nevieme určité pasáže hry uhrať tak, ako by sa mali. Na druhej strane sa divákom zápas musel páčiť, hoci sme 
nebodovali.“ 

V stredu nehrajú 
V treťom kole mali Topoľčany na domácom ľade privítať Spišskú Novú Ves. Stredajší zápas je ale preložený 

na piatok 7. februára so začiatkom o 18.00 hod. Dôvodom je maródka v hosťujúcom mužstve. Najbližší zápas sa 
Topoľčany odohrajú v piatok 31. 1. o 18.00 hod., kedy do Topoľčian v súboji o druhé miesto zavíta Martin. 

[Späť na obsah] 
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23. Situáciu na východe komplikuje sneženie. Dopravu na Soroške riadi polícia 
[28.01.2020; korzar.sme.sk; Korzár / Dopravný servis; 00:00; Monika Almášiová;TASR] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22312351/situaciu-na-vychode-komplikuje-snezenie-dopravu-na-soroske-riadi-
policia.html 

 
 

Na Vernári stoja odstavené kamióny. 
Situácia na cestách počas sneženia (28.1.2020) 
(5 fotografií) 
Správu budeme aktualizovať. 
GEMER, PREŠOV. Situáciu na cestách východného Slovenska komplikuje sneženie. 
Vodiči by sa mali vyhnúť horskému priechodu Soroška. V oboch smeroch je zastavená premávka nákladných 

vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu intenzívneho posypovania cestných komunikácií. 
Uviedla to hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že dopravu v úseku riadi 

polícia. 
Prejazd osobnej dopravy je povolený, treba však počítať s výraznejším zdržaním. 
“V západnej časti Košického kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne 

presúva aj do okresov Košice - okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo 
vyššie položených oblastiach tri až päť centimetrov,” dodala. 

“Momentálne je Soroška plne prejazdná, bez obmedzenia, cestári odstránili sneh a je to posýpané,” opísal 
situáciu na Sorške o pol jednej popoludní náš čitateľ. 

Správa ciest KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, jedenásť v okrese Spišská Nová 
Ves, v okrese Rožňava ich bolo šesť. 

Aktuálne sa v teréne podľa Terezkovej nachádza 57 vozidiel, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu ciest v celom 
kraji. 

“Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú zároveň pluhované. Aktuálne nie je hlásený výskyt 
poľadovice na cestách,” dodala. 

Situácia v Prešovskom kraji 
Zvýšiť opatrnosť by mali aj vodiči na cestách v Prešovskom kraji. 
“Na celom území Prešovského kraja husto sneží. Niektoré úseky, najmä v tatranskej a podtatranskej oblasti, 

sú ťažko prejazdné. Na cestách sa šmýka. Aktuálne evidujeme na ceste I/66 za obcou Vernár v smere na Pusté 
Pole kamióny odstavené v kopci, ktoré nemôžu vyjsť v dôsledku šmykľavej cesty. Komunikácia je prejazdná v 
jednom jazdnom pruhu. Premávku na mieste riadi hliadka polície,” opísal aktuálnu situáciu krátko po poludní 
prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlík. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Európsky súd pre ľudské práva sa vyjadril jasne: Slovensko vážne 

pochybilo 
[28.01.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1856559/Europsky-sud-pre-ludske-prava-sa-vyjadril-jasne–Slovensko-vazne-
pochybilo 

 
 

BRATISLAVA - Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu chlapcovi z roku 
2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Európskeho súdu pre 

ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, 
čím porušili svoje medzinárodné právne záväzky v oblasti ľudských práv. Poškodenému ESĽP priznal 
odškodnenie 5-tisíc eur. Informoval o tom Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a ľudské práva. 

Incident sa stal v roku 2015, kedy 16-ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej 
polície. „Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho 
kamarátom naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na 
policajnú stanicu. Tam ho ďalej bili päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že 
nespáchal," priblížil Ivanco. Chlapca následne z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať 
lekársku pomoc. 

Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no 
policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie. „Začal ho tri mesiace po incidente na základe 
podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavil, 
pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel 
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ani dozorujúci prokurátor," dodáva Ivanco v tlačovej správe. Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na 
Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov nenašiel porušenie jeho práv. 

Sťažnosti vyhoveli 
Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený 

sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo 
na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo na účinné vyšetrenie tohto násilia. V rozsudku zdôraznil, že 
každé použitie sily zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je striktne nevyhnutné, je na úkor ľudskej 
dôstojnosti a porušením dohovoru. Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo 
strany príslušníkov obecnej polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné. Štátne orgány podľa ESĽP 
zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili všetky jeho relevantné 
skutočnosti. Vrátane toho, či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané. 

„Nie je to prvý takýto prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie 
obdobné prípady, vrátane nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici," uviedla 
právna zástupkyňa poškodeného Vanda Durbáková. Dodala, že štátne orgány musia konečne prijať systémové 
opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad namietaného policajného postupu naozaj účinne vyšetrený a 
zároveň prijať opatrenia, aby k takýmto prípadom nedochádzalo. Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi 
sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. 
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25. Jozef Stümpel: „Verím, že sa žilinský hokej čo najskôr dostane do najvyššej 

ligy.“ 
[28.01.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22312455/jozef-stumpel-verim-ze-sa-zilinsky-hokej-co-najskor-dostane-do-
najvyssej-ligy.html 

 
 

Úspešný útočník vypomáha reprezentácii do 18 rokov. 
Na žilinský zimný štadión zavítal pri príležitosti 95. výročia od založenia klubu Jozef Stümpel. Bývalý hráč 

Bostonu, Floridy a svetový šampión z Göteborgu vhodil úvodné buly spolu s primátorom Žiliny. 
„Vypomáham trocha výberu do osemnásť rokov. Nesmierne ma teší, že môžem pomôcť mladým chalanom. 

Nevedel som, či na zápase budem, ale som rád, že som sa mohol tejto veľkej udalosti zúčastniť. Je obdivuhodné, 
že žilinský hokej takto dlho funguje, verím, že sa čo najskôr opäť dostane do najvyššej ligy a bude produkovať 
ďalšie talenty,“ hovoril po stretnutí pre MY Žilinské noviny 47-ročný hráč, ktorý nastupuje v druhej lige za Žiar. 

((piano)) 
Slávnostné buly. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk) 
Stümpel si prešiel za svoju kariéru mnohými predzápasovými ceremóniami. Hráčovi občas dokážu zamávať 

so samotnou koncentráciou na zápas. 
„Niekedy áno. Treba si na to zvyknúť, pretože dosť často sa takéto veci pred zápasmi dejú. Hráč sa tomu 

musí prispôsobiť, aby neprespal úvod stretnutia. Hráč si musí dať pozor, aby neostal v úvode spomalený,“ 
dodáva Stümpel. 

Talentovaný Rehák 
Súvisiaci článokFOTO: Žilinský hokej oslávil 95. narodeniny vysokým víťazstvom Čítajte 
V drese osemnástky sa predstavil Žilinčan Samuel Rehák, ktorý v tejto sezóne pozbieral v žilinskom drese 

deväť bodov a v tom reprezentačnom ďalších sedem. Talentovanému útočníkovi by nemala ujsť miestenka na 
záverečný turnaj prvej divízie, ktorý sa bude konať v Spišskej Novej Vsi. Súperom Slovákov budú v A skupine 

výbery Dánska, Francúzska, Kazachstanu, Nórska a Japonska. Ciele reprezentácie sú jasné. 
„Osemnástka má záverečný turnaj v Spišskej Novej Vsi, kde sa budeme snažiť postúpiť do A-kategórie a 

urobíme pre to všetko. Určite sa mi pozdáva Samo Rehák. Je to talentovaný a šikovný hráč, ale musí na sebe 
ešte veľa pracovať. Je to všetko len a len na ňom,“ hovorí na margo mladého útočníka, ktorý figuruje aj v 
nominácii trénera Ivana Feneša na Turnaj Vlada Dzurillu, Jozef Stümpel. 

Samo Rehák v reprezentačnom drese. (zdroj: Daniel Stehlík/cvak.sk) 
Stümpel pôsobí ako prezident Slovenskej hokejbalovej únie, ktorá bude organizovať svetový šampionát 

hráčov do 16 rokov a žien do 20 rokov v Žiline. V hre bol aj Poprad, no dejiskom šampionátu bude nakoniec 
Žilina. 

„Dohodli sme sa rýchlo s mestom. Verím, že sem príde množstvo malých detí a prídu podporiť naše juniorské 
reprezentácie. Dúfam, že to pomôže v nábore detí v budúcnosti. Taktiež to pomôže v presadzovaní športu ako 
takého,“ zakončil Stümpel. 
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26. Autodopravcovia blokujú hraničné priechody 
[28.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/TASR/HSP/Foto:Facebok-Polícia SR-Žilinský 

kraj;Facebok-Polícia SR-Trenčiansky kraj;Facebok-Polícia SR-Trnavský kraj;Facebok-Polícia SR-Košický 

kraj;Facebok-Polícia SR-Nitriansky kraj] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/autodopravcovia-blokuju-hranicny-priechod-trstena/2032877 

 
 

Bratislava/Žilina 28. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Žilinský 
kraj, Facebook-Polícia SR-Trenčiansky kraj, Facebook-Polícia SR-Trnavský kraj, Facebook-Polícia SR-Košický 
kraj, Facebook-Polícia SR-Nitriansky kraj) 

Pre štrajk autodopravcov je hraničný priechod Trstená blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu – 
prejazdný je len jeden jazdný pruh pre osobnú dopravu a autobusy 

Z dôvodu štrajku autodopravcov je hraničný priechod Trstená blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu 
Ako informovala žilinská krajská polícia, na mieste sú hliadky polície. 
Hraničný priechod Makov je prejazdný len pre osobnú dopravu 
Pre štrajk autodopravcov je zablokovaný hraničný priechod Makov. Ako informovala žilinská krajský polícia, 

prejazdný je pre osobnú dopravu 
Hraničný priechod Makov je momentálne blokovaný a prejazdný pre osobnú dopravu Hraničný priechod 

Trstená je pre štrajk blokovaný obojsmerne pre nákladnú dopravu, prejazdný je len jeden jazdný pruh pre osobnú 
dopravu a autobusy. 

Kamióny zablokovali hraničné priechody Drietoma a Lysá pod Makytou 
Štrajk autodopravcov zablokoval v utorok hraničné priechody Drietoma v Trenčianskom okrese a Lysá pod 

Makytou v Púchovskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej 
sieti 

Dnes z dôvodu štrajku autodopravcov bude blokovaný hraničný prechod Drietoma (okr. Trenčín) a Lysá pod 
Makytou (okr. Púchov) „Na hraničnom priechode Drietoma na ceste I/9 pri odbočke na Hornú Súču je cesta 
momentálne zablokovaná kamiónmi. Prejazd je umožnený len osobným vozidlám. Z oboch smerov je kolóna 
nákladných vozidiel. Odporúčame vodičom, pokiaľ je to možné, aby sa úplne vyhli týmto úsekom,“ uviedla polícia. 

Na hraničnom priechode Kúty – Brodské policajti odkláňajú kamióny 
V súvislosti so štrajkom autodopravcov policajti na diaľničnom hraničnom priechode Kúty – Brodské odkláňajú 

kamióny na parkovisko, prípadne sa môžu vrátiť do Českej republiky a pokračovať po ceste cez Holíč, Skalicu 
alebo Rakúsko 

Na diaľničnom hraničnom priechode Kúty- Brodské D2 s Českou republikou odkláňajú príslušníci polície 
kamióny na parkovisko Ako informovala trnavská krajská polícia, pre osobnú dopravu je priechod plne prejazdný, 
rovnako tak pre nákladné autá s rýchlo sa kaziacim tovarom alebo živými zvieratami. 

Hraničný priechod Medveďov – Vámosszabadi je plne prejazdný bez obmedzení. 
Štrajk autodopravcov je už aj v Ružomberku, polícia odporúča vyhnúť sa mestu 
Štrajk dopravcov je aktuálne okrem hraničných priechodov Makov a Trstená už aj v Ružomberku. Polícia 

odporúča vodičom, aby sa, pokiaľ je to možné, úplne vyhli mestu. Informovala o tom v utorok dopoludnia na 
sociálnej sieti 

Štrajk dopravcov je už aj v Ružomberku „Tranzitnej doprave odporúčame využiť obchádzkovú trasu v smere 
na Banskú Bystricu cez horský priechod Čertovica v oboch smeroch. Regionálnej doprave obchádzku cez obce 
Bešeňová, Liptovská Teplá, Lisková a Likavka,“ dodali policajti. 

Košický samosprávny kraj odporúča vyhnúť sa horskému priechodu Soroška 
Vodiči by sa mali vyhnúť horskému priechodu Soroška, situácia sa pre husté sneženie komplikuje. V oboch 

smeroch je zastavená premávka nákladných vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu intenzívneho posypovania 
cestných komunikácií. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s 
tým, že dopravu v úseku riadi polícia. Prejazd osobnej dopravy je povolený, treba však počítať s výraznejším 
zdržaním 

Na dnes bol ohlásený štrajk autodopravcov. Zatiaľ sú všetky úseky prejazdné „V západnej časti Košického 
kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne presúva aj do okresov Košice – 
okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo vyššie položených oblastiach tri až 
päť centimetrov,“ dodala. 

Správa ciest KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, 11, v okrese Spišská Nová Ves, 

v okrese Rožňava ich bolo šesť. Aktuálne sa v teréne podľa Terezkovej nachádza 57 vozidiel, ktoré zabezpečujú 
zimnú údržbu ciest v celom kraji. „Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú zároveň pluhované. 
Aktuálne nie je hlásený výskyt poľadovice na cestách,“ dodala. 

Hraničný priechod Šahy je zablokovaný len pre nákladnú dopravu 
Namiesto avizovanej ôsmej hodiny rannej nastúpili autodopravcovia do štrajku na hraničnom priechode medzi 

Slovenskom a Maďarskom v Šahách o niečo neskôr. V súčasnosti je priechod zablokovaný pre nákladnú 
dopravu, upozorňuje polícia 

Namiesto avizovanej ôsmej hodiny rannej nastúpili autodopravcovia do štrajku na hraničnom priechode v 
Šahách o niečo neskôr Rovnako ako v minulosti, osobné a záchranné vozidlá cez hraničný priechod prejdú. 
Situáciu priamo na mieste polícia monitoruje. 

https://www.hlavnespravy.sk/autodopravcovia-blokuju-hranicny-priechod-trstena/2032877


Hlavné Správy 
–> 
Varovanie 
Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v 

trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky 
atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť 
skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali 
príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a 
náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo 
k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý 
diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si 
pravidlá preštudovali a porozumeli im. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Slovensko pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči rómskemu 
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Rozhodol tak súd v Štrasburgu. 
BRATISLAVA, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovensko vážne pochybilo pri vyšetrovaní policajného násilia voči 

rómskemu chlapcovi z roku 2015 v jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. 

Vyplýva to z utorkového rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu. 
Podľa ESĽP zodpovedné štátne orgány celý prípad nedostatočne vyšetrili, čím porušili svoje medzinárodné 

právne záväzky v oblasti ľudských práv. 
Poškodenému ESĽP priznal odškodnenie 5-tisíc eur, informoval Štefan Ivanco z Poradne pre občianske a 

ľudské práva. 
Zastavili ho cestou do školy 
Incident sa stal v roku 2015, keď 16-ročného rómskeho chlapca cestou do školy zastavili príslušníci obecnej 

polície. 
„Jeden z nich ho bezdôvodne začal biť päsťou do tváre a rozbil mu nos. Následne ho spolu s jeho kamarátom 

naložili do auta, pričom v úderoch do tváre voči poškodenému pokračovali aj pri prevoze autom na policajnú 
stanicu. Tam ho ďalej bili päsťami do tváre a nútili ho priznať sa k spáchaniu priestupku, ktorý tvrdil, že 
nespáchal," priblížil Ivanco. 

Chlapca následne z policajnej stanice prepustili a kvôli zraneniam musel vyhľadať lekársku pomoc. 
Neuspeli ani na Ústavnom súde 
Matka poškodeného ešte v deň incidentu podala na príslušníkov obecnej polície trestné oznámenie, no 

policajný vyšetrovateľ v prípade odmietol začať trestné stíhanie. 
„Začal ho tri mesiace po incidente na základe podanej sťažnosti zo strany právnej zástupkyne poškodeného. 

Trestné stíhanie vyšetrovateľ napokon zastavil, pričom jeho celkový priebeh bol spojený s viacerými 
nedostatkami. Pochybenia v priebehu vyšetrovania nenašiel ani dozorujúci prokurátor," dodáva Ivanco v tlačovej 
správe. 

Poškodený neuspel ani s ústavnou sťažnosťou na Ústavnom súde SR, ktorý v postupe štátnych orgánov 
nenašiel porušenie jeho práv. 

ESĽP: Štátne orgány zlyhali 
Po vyčerpaní všetkých dostupných vnútroštátnych právnych prostriedkov, v januári 2017, podal poškodený 

sťažnosť na ESĽP, v ktorej namietal porušenie svojich práv, ktoré mu garantuje Dohovor o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd. ESĽP jeho sťažnosti vyhovel. 

Rozhodol, že zodpovedné štátne orgány porušili jeho právo na ochranu pred policajným násilím aj jeho právo 
na účinné vyšetrenie tohto násilia. 

V rozsudku zdôraznil, že každé použitie sily zo strany príslušníkov polície voči osobám, ktoré nie je str iktne 
nevyhnutné, je na úkor ľudskej dôstojnosti a porušením dohovoru. 

Konštatoval pritom, že slovenská vláda nepreukázala, že násilné konanie zo strany príslušníkov obecnej 
polície bolo vzhľadom na okolnosti prípadu nevyhnutné. 

Štátne orgány podľa ESĽP zlyhali, keď nezačali prípad vyšetrovať z vlastnej iniciatívy a dôsledne nevyšetrili 
všetky jeho relevantné skutočnosti. Vrátane toho, či použitie sily bolo v tomto prípade nevyhnutné a primerané. 

„Nie je to prvý takýto prípad, ktorý bol proti Slovensku takto rozhodnutý a na Európskom súde ležia ďalšie 
obdobné prípady, vrátane nevyšetrených násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou či Vrbnici," uviedla 
právna zástupkyňa poškodeného Vanda Durbáková. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22312740/slovensko-pochybilo-pri-vysetrovani-policajneho-nasilia-voci-romskemu-chlapcovi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22312740/slovensko-pochybilo-pri-vysetrovani-policajneho-nasilia-voci-romskemu-chlapcovi.html


Dodala, že štátne orgány musia konečne prijať systémové opatrenia, ktoré zabezpečia, aby bol každý prípad 
namietaného policajného postupu naozaj účinne vyšetrený a zároveň prijať opatrenia, aby k takýmto prípadom 
nedochádzalo. 

Bezplatnú právnu pomoc sťažovateľovi sprostredkovala mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a 
ľudské práva. 

[Späť na obsah] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR 
Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších 

oblastiach Slovenska sa miestami nachádza utlačený sneh do jedného centimetra. 
,aktualizované 
Bratislava 28. januára (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) upozorňuje na mrznúce mrholenie v Bratislave, 

Senci a Košiciach. Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch 
vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, informuje SSC. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch 
vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach Slovenska sa miestami nachádza utlačený sneh 
do jedného centimetra. Miestami zľadovatený sneh hrúbky od jeden do dvoch centimetrov sa nachádza na 
cestách II/584 Srdiečko - Bystrá, II/558 Stakčín - Ulič a na cestách tretej triedy v obvode Stakčín. Horské 
priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné. Povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, okrem HP Huty, 
kde sa na vozovke nachádza miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra. Pre hmlu je dohľadnosť do 50 
metrov v lokalitách Myjava, Dolný Kubín, Iliašovce, Turňa nad Bodvou, a Záborské. Do 100 metrov v lokalitách 
Košice, Poprad, Stará Ľubovňa, Pusté Pole, Batizovce, Moldava nad Bodvou, Štós, Pezinok, Sverepec, Buková, 
Švábovská stráň, Považská Teplá, Martin a Kremnica. Pre vozidlá nad desať metrov dĺžky je po celú zimnú 
sezónu uzatvorený HP Príslop, HP Šútovce a HP Veľké Pole. Cesta I/64 cez horský priechod Fačkovské sedlo je 
od 1. novembra 2019 uzavretá v okrese Žilina aj Prievidza pre nákladné motorové vozidlá, ktorých dĺžka 
presahuje desať metrov. Obmedzenie trvá do konca zimnej údržby. Vodiči by sa mali vyhnúť horskému priechodu 
Soroška, situácia sa pre husté sneženie komplikuje. V oboch smeroch je zastavená premávka nákladných 
vozidiel nad tri a pol tony z dôvodu intenzívneho posypovania cestných komunikácií. Pre TASR to uvied la 
hovorkyňa Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že dopravu v úseku riadi polícia. 
Prejazd osobnej dopravy je povolený, treba však počítať s výraznejším zdržaním. „V západnej časti Košického 
kraja je počas celého dopoludnia hlásené husté sneženie, ktoré sa postupne presúva aj do okresov Košice - 
okolie a Michalovce. Na cestách sa vytvára dvojcentimetrová vrstva snehu, vo vyššie položených oblastiach tri až 
päť centimetrov,“ dodala. Správa ciest KSK zrealizovala najviac výjazdov v dopoludňajších hodinách, 11, v 
okrese Spišská Nová Ves, v okrese Rožňava ich bolo šesť. Aktuálne sa v teréne podľa Terezkovej nachádza 57 

vozidiel, ktoré zabezpečujú zimnú údržbu ciest v celom kraji. „Vozovky, kde sa nachádza väčšia vrstva snehu, sú 
zároveň pluhované. Aktuálne nie je hlásený výskyt poľadovice na cestách,“ dodala. Po utorkovom snežení v 
regiónoch Novohrad a Gemer zostal na mnohých cestách v okresoch Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca 
čerstvý či kašovitý sneh v hrúbke jedného až troch centimetrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na 
svojej internetovej stránke. Kašovitý alebo čerstvý sneh hrubý jeden až dva centimetre sa podľa cestárov 
nachádza aj na hlavnom južnom ťahu na ceste I/16 v úseku od odbočky na Dolnú Bzovú v okrese Lučenec po 
Tornaľu v Revúckom okrese. S dvojcentimetrovou kašovitou snehovou vrstvou musia vodiči rátať na horskom 
priechode Zbojská pri Tisovci a čerstvý sneh s hrúbkou jeden centimeter je na horskom priechode Chorepa nad 
Klenovcom v Rimavskosobotskom okrese. Tri centimetre kašovitého snehu sa nachádzajú na horskom priechode 
Hrádok medzi Jelšavou v okrese Revúca a Štítnikom v Rožňavskom okrese. Rovnaké snehové podmienky hlásia 
cestári aj na horskom priechode Dielik medzi Tisovcom a Muráňom v okrese Revúca. Slovenský 
hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre obidva regióny výstrahu prvého stupňa pred snežením, ktorá potrvá 
do 21.00 h. Meteorológovia očakávajú na niektorých miestach sneženie, pri ktorom môže napadnúť 10 až 15 
centimetrov snehu. V súvislosti s hustým snežením v Prešovskom kraji polícia vyzýva na opatrnosť. Ako TASR 
informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Igor Pavlik, niektoré úseky, najmä v 
tatranskej a podtatranskej oblasti sú ťažko prejazdné a na cestách sa šmýka. “Aktuálne evidujeme na ceste I/66 
za obcou Vernár v smere na Pusté Pole kamióny odstavené v kopci, ktoré nemôžu vyjsť v dôsledku šmykľavej 
cesty. Komunikácia je prejazdná v jednom jazdnom pruhu. Premávku na mieste riadi hliadka polície,” uviedol 
Pavlik s tým, že vzhľadom na zlé poveternostné podmienky aktuálnu situáciu na cestách môže v priebehu 
najbližších hodín výrazne skomplikovať počasie. “Vyzývame preto vodičov, aby vplyv počasia nepodceňovali a v 
dostatočnej miere sa pripravili aj na nepredvídateľné situácie. Najmä, aby vo zvýšenej miere sledovali situáciu v 
cestnej premávke. Prvoradé je v takomto počasí prispôsobiť rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe 
vozovky,” zdôraznil Pavlik. 

[Späť na obsah] 
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