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1. Ocenenie Dosky 2018 získala inscenácia Americký cisár 
[08.10.2018; aktuality.sk; Kultúra; 06:41; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/630264/ocenenie-dosky-2018-ziskala-inscenacia-americky-cisar/ 

 
 

Riaditeľka divadla Potôň Iveta Ditte Jurčová s cenou za najlepšiu inscenácia sezóny Americký cisár počas 
slávnostného ceremoniálu Dosky 

Zdroj: TASR 
Víťazov 23. ročníka Divadelných ocenení sezóny Dosky 2018 určilo celkovo 42 kritikov, teoretikov a 

publicistov. 
Ocenenie Dosky 2018 za najlepšiu inscenáciu divadelnej sezóny 2017/2018 získala hra Americký cisár podľa 

knihy Martina Pollacka v podaní Štúdia 12 Bratislava a Divadla Pôtoň Bátovce v réžii Ivety Ditte Jurčovej. 
Scénická kompozícia spracúva tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia. 

Dosky za najlepšia réžiu sezóny si prevzala Júlia Rázusová za réžiu inscenácie hry Joëla Pommerata 
Znovuzjednotenie Kóreí, Štátne divadlo Košice. Jej režijný rukopis prináša osobitý prístup s prvkami fyzického a 
experimentálneho divadla. 

Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Barbora Andrešičová za postavu herečky Emmy v inscenácii 
hry Duncana Macmillana Ľudia, miesta a veci, Divadlo Andreja Bagara v Nitre. Emma sa ocitne v liečebni 
drogovo závislých v hre najvýraznejšieho súčasného britského dramatika. 

Ocenenie za najlepší mužský herecký výkon sezóny si odniesol Martin Huba za postavu Matthiasa Clausena 
v inscenácii hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka, Činohra Slovenského národného divadla Bratislava. 
Dlhoročný člen Činohry SND si cenu prevzal za postavu starnúceho muža, ktorý sa zamiluje do oveľa mladšej 
ženy v hre nositeľa Nobelovej ceny za literatúru. 

V priebehu slávnostného ceremoniálu 23. ročníka prestížnych divadelných ocenení, ktorý sa uskutočnil v 
historickej budove SND, boli v nedeľu večer ocenení za najlepšiu scénickú hudbu Katarzia a Pjoni za hudbu v 
inscenácii Sofoklovej hry Antigona, Činohra Slovenského národného divadla Bratislava. 

Dosky za najlepší kostým sezóny získala Marija Havranová za kostýmy v inscenácii Leva Nikolajeviča 
Tolstého Vojna a mier, Činohra Slovenského národného divadla Bratislava. Cenu za najlepšiu scénografiu sezóny 

https://www.aktuality.sk/clanok/630264/ocenenie-dosky-2018-ziskala-inscenacia-americky-cisar/


si odniesol Juraj Kuchárek za scénu v inscenácii Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier, Činohra Slovenského 
národného divadla Bratislava. 

Mimoriadny počin 
Za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla bola ocenená Monika Potokárová za spevácky výkon v 

inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu, Činohra Slovenského národného divadla Bratislava. 
Za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla si ocenenie prevzal Adrian Szelle za tanečný výkon v 

postave Alexeja v inscenácii baletu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu / Bratia Karamazovovci, Balet 
Slovenského národného divadla Bratislava. 

V oblasti operného divadla patrí cena za mimoriadny počin Jolane Fogašovej za spevácky výkon v postave 
Florie Toscy v opere Giacoma Pucciniho Tosca, Opera Slovenského národného divadla Bratislava. 

V celoslovenskom hlasovaní divákov sa divadlom sezóny 2018 stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla si prevzal divadelný historik, pedagóg a publicista Vladimír Štefko, jeden z najvýraznejších predstaviteľov 
divadelnej kritiky, ktorá formovala slovenské profesionálne, ale aj ochotnícke divadlo od 60. rokov až po dnešok. 

Víťazov 23. ročníka Divadelných ocenení sezóny Dosky 2018 určilo celkovo 42 kritikov, teoretikov a 
publicistov. Autormi ankety Dosky sú Silvia Hroncová, René Parák a Zuzana Uličianska. Vyhlasuje ju Asociácia 
súčasného divadla v spolupráci so Slovenským centrom AICT - Medzinárodnou asociáciou divadelných kritikov. 
Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu samotnej ceny je Aleš Votava. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Slováci v zámorských súťažiach 
[08.10.2018; hokejportal.net; NHL; 06:19; Andrej Čičman] 
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Nie je to najhoršie, ale vedeli by sme si predstaviť aj lepší týždeň. Stručné zhodnotenie predchádzajúceho 
týždňa v zámorských súťažiach, ktoré reflektuje výkony slovenských hráčov. Prvé zápasy absolvovali už aj v AHL 
a v univerzitných súťažiach. 

Jednou z profesionálnych súťaži za Severoamerickom kontinente je American Hockey League (AHL). 
Základná časť tam odštartovala takmer identicky so štartom NHL. Viacero slovenských hráčov, ktorí sa 
neprebojovali na súpisku tímov z tejto ligy, si pripísalo úvodné štarty sezóny 2018/2019 práve v AHL. Najlepší 
začiatok zaznamenal Marián Studenič. Hneď v prvom stretnutí a v prvej tretine prvého profesionálneho zápasu 
strelil gól. V tomto zápase si dokonca pripísal aj prvé ocenenie pre hviezdu zápasu. Vyhlásili ho za 3. najlepšieho 
hráča. Jeho tím Binghamton Devils v rozpise viac stretnutí nemal. Celkovú produktivitu slovenských hráčov 
vylepšil už len obranca Michal Čajkovský. Prvom stretnutí sa ešte nepresadil, ale pripísal si 3 plusové body. V 
druhom zápase zaznamenal 1 asistenciu. Trojica Christián Jaroš, Erik Černák a Peter Cehlárik nebodovala. 
Cehlárik nazbieral 3 mínusové body. 

Brankár Peter Budaj sa predstavil v 1 zápase. Napriek tomu, že inkasoval až 5 gólov z 30 striel, bolo to pre 
neho víťazný zápas. Patrik Rybár bol iba náhradníkom v dvoch zápasoch. Jeho si však pripísal 2 prehry, takže je 
možné, že v tom nasledujúcom dostane šancu. 

Ďalšie profesionálne ligy odštartujú v nasledujúcich týždňoch. Takže sa vrhneme na juniorské súťaže. V OHL 
sa opäť presadil Adam Ružička. Ale nie strelecky. Tentokrát v úlohe tvorcu hry. si pripísal 3 body. V 3 zápasoch 
nazbieral 3 asistencie. K tomu ale aj 3 mínusové body a jeho tím navyše tieto 3 zápasy prehral. 

V súťaži QMJHL bodovala až štvorica hráčov. Dvaja z nich mali pritom vyrovnanú bilanciu vzhľadom na počet 
stretnutí. Ale iba jeden z tejto skupiny nemal v tabuľke pravdy mínusové hodnoty. Na 1. mieste bodovania 
Slovákov za predchádzajúci týždeň sa umiestnil Patrik Hrehorčák. V 3 zápasoch zaznamenal 2 góly a 1 
asistenciu. Obranca Michal Ivan strelil v nedeľu jediný gól svojho tímu a predtým k tomu pridal 2 prihrávky. V 
predchádzajúcej sezóne nazbieral 17 bodov v 48 zápasoch. Súdiac podľa súčasného vývoja (4 body v 6 
zápasoch) by v tejto sezóne malo byť tých bodov viac. Ale opäť zopakujeme staré známe pravidlo, pri obrancoch 
nie sú kanadské body to najdôležitejšie kritérium kvality. Jeho spoluhráč Kristián Kováčik sa tešil z prvého gólu. 
Oliver Okuliar absolvoval až 4 zápasy, ale pripísal si iba 1 asistenciu. Oliver Turan nebodoval. V nedeľu mal 
dokonca na konte 3 mínusky v zápase, kde sa jeho tím tešil z výhry 6:4. Do kanadského bodovania sa nezapísal 
ani Maxim Čajkovič Do tabuľky pravdy si pripísal 5 mínusových bodov. Jeho tím potvrdzuje predsezónne 
prognózy, keď nevyhrali už 6 zápasov bez prerušenia. 

V súťaži WHL sa najlepšími výkonmi prezentoval Miloš Roman. Odohral 3 zápasy, v ktorých strelil 1 gól a 
pridal k tomu 2 asistencie. V sobotu konečne pretrhol streleckú smolu. V 7. zápase sezóny si pripísal prvý gól. 
Navyše ho vyhlásili za 3. hviezdu zápasu. Bodoval aj Andrej Kukuča. V 2 zápasoch nazbieral 2 body za gól a 
asistenciu. Obranca Martin Bodák takisto zaznamenal prvý gól. A podobne ako Miloš Roman, aj on sa v tomto 
zápase ocitol medzi trojicou najlepších hráčov. Stal sa 2. hviezdou zápasu. Martin Faško-Rudáš nebodoval. 

Začali už aj niektoré univerzitné súťaže. V tejto sezóne by tam malo pôsobiť 8 slovenských reprezentantov. 
Ale do zápasového kolotoča zasiahli tentokrát iba dvaja. Ostatní mali voľno, alebo sa predstavili v rôznych 
exhibičných zápasoch. Nič extra sme však nezaznamenali. V súťaži WCHA Miroslav Mucha nebodoval a 
nedokázal to ani Matúš Spodniak v lige s názvom Atlantic Hockey. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-v-zamorskych-sutaziach/85119


V USHL je aktuálne v aktívnej službe iba jeden hráč v poli. Martin Pospíšil si pripísal 1 bod za asistenciu. Ten 
ho udržal v elitnej desiatke produktivity, kde sa nachádza na 7. mieste. V tejto lige by mal pôsobiť aj Marek 
Valach. On sa ale lieči z otrasu mozgu. 

Brankár Roman Durný odohral 1 víťazný zápas. Inkasoval 2 góly zo 40 striel, čo znamená úspešnosť 95.00 % 
a cenu pre 3. hviezdu zápasu. Čelil 2 nájazdom, v ktorých gól neinkasoval. 

V NAHL sa drží medzi elitou Samuel Solenský. V predchádzajúcich 2 zápasoch nazbieral 2 body, čo 
znamená, že je na celkovom 7. mieste v produktivite súťaže. V 10 zápasoch zaknihoval 12 bodov (4 + 8). Stal sa 
aj 1. hviezdou zápasu. Niki Jaško a Adam Stacho strelili po jednom góle. Stacho tak nestratil kontakt s 
najproduktívnejšou desiatkou. S 11 bodmi je na 11. mieste. Aurel Nauš nebodoval. Brankár Samuel Vyletelka si 
pripísal ďalšiu prehru. Ale s úspešnosťou 93.48 %. Marko Šturma sa predstavil v 1 zápas, v ktorom mal 
úspešnosť 90.24 %. 

V nižších juniorských ligách sa Slováci zatiaľ nepresadzujú tak, ako tomu bolo v predchádzajúcej sezóne. 
Marko Ondov sa krátko po štarte sezóny v GMHL rozhodol pre návrat na Slovensko. V súčasnosti ho nájdeme na 
súpiske klubu zo Spišskej Novej Vsi. To znamená, že teraz nie sú v ligách GMHL a WSHL slovenskí hráči, ktorí 

by dokázali konkurovať najlepším. Martin Koval si pripísal 4 body v 2 zápasoch GMHL, no čelo produktivity je 
ďaleko pred ním. Ako sa darilo ostatným hráčom, si môžete pozrieť v priložených tabuľkách. 

American Hockey League - BrankáriCelkové štatistiky - BrankáriBrankárVekZGISI%SOGNSN 
Peter Budaj (Ontario Reign)36153083.330 
American Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
81122-213 
Marián Studenič (Binghamton Devils)1911010-12 
Michal Čajkovský (Charlotte Checkers)262011232 
Christián Jaroš (Belleville Senators)221000001 
Erik Černák (Syracuse Crunch)2110000-13 
Peter Cehlárik (Providence Bruins)2320000-35 
Ontario Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
30332-36 
Adam Ružička (Sarnia Sting)1930332-36 
Quebec Major Junior Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
194488-1430 
Patrik Hrehorčák (Rouyn-Noranda Huskies)1932130012 
Michal Ivan (Acadie-Bathurst Titan)1831230-14 
Kristián Kováčik (Acadie-Bathurst Titan)1831012-13 
Oliver Okuliar (Sherbrooke Phoenix)1840112-47 
Oliver Turan (Drummondville Voltigeurs)1730000-30 
Maxim Čajkovič (Saint John Sea Dogs)1730004-54 
Western Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
83362423 
Miloš Roman (Vancouver Giants)1831230410 
Andrej Kukuča (Seattle Thunderbirds)182112015 
Martin Bodák (Kootenay Ice)191101215 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips)1820000-23 
United States Hockey League - BrankáriCelkové štatistiky - BrankáriBrankárVekZGISI%SOGNSN 
Roman Durný (Des Moines Buccaneers)20124095.00002 
United States Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
201120302 
Martin Pospíšil (Sioux City Musketeers)181011203 
Western Collegiate Hockey AssociationHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
20002-10 
Miroslav Mucha (Lake Superior State Lakers)2120002-10 
Atlantic HockeyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
1000000 
Matúš Spodniak (American International)201000000 
North American Hockey League - BrankáriCelkové štatistiky - BrankáriBrankárVekZGISI%SOGNSN 
278791.950 
Samuel Vyletelka (Wilkes-Barre/Scranton Knights)17134693.480 
Marko Šturma (Northeast Generals)20144190.240 
North American Hockey LeagueCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
93142-50 
Samuel Solenský (Johnstown Tomahawks)2021120-2 
Niki Jaško (Bismarck Bobcats)20110101 
Adam Stacho (Bismarck Bobcats)1921010-2 
Aurel Nauš (Northeast Generals)2020002-2 
Greater Metro Junior A Hockey League - BrankáriBrankárVekZGISI%SOGNSN 
Kamil Paciga (Windsor Aces)18112095.000 
Greater Metro Junior A Hockey League 
Pre veľký počet hráčov iba tí, ktorí bodovaliCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 



1455102900 
Martin Koval (Windsor Aces)1722245 
Patrik Raček (South Muskoka Shield)19130310 
Richard Boruta (Kingsville Kings)1620110 
Kamil Jarembák (South Muskoka Shield)1820110 
Patrik Michal (St. George Ravens)2020114 
Nicolas Struhár (South Muskoka Shield)1720000 
Samuel Rychvalský (South Muskoka Shield)18200010 
Western States Hockey League 
Pre veľký počet hráčov iba tí, ktorí bodovaliCelkové štatistikyHráčVekZGABTM+/-sGNSN 
3213400 
Samuel Saboš (Ogden Mustangs)1932134 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

3. III. liga: Jasná prevaha domácich, hostia nestrelili ani gól 
[08.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; redakcia] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20931567/iii-liga-jasna-prevaha-domacich-hostia-nestrelili-ani-gol.html 

 
 

Spišská Nová Ves a Humenné nadeľovali. 

KOŠICE. Víkendové dvanáste kolo tretej futbalovej ligy bolo jednoznačne v réžii domácich mužstiev. 
V siedmich zápasoch nezaváhali ani raz a hosťom dokonca nedovolili streliť ani jeden gól! 
Mária Huta – Giraltovce 2:0 (0:0) 
Góly: 56. a 64. Figúr. Pred 100 divákmi rozhodoval Gorel. ŽK: Binda, Angelovič M. – Chovanec. MÁRIA 

HUTA: Binda – Labun, Kučera (69. Sovič), Angelovič M. (85. Nemčík), Kunzo, Timkovič, Kandráč, Haluška (46. 
Angelovič P.), Sciranka, Kornecký, Drozd (46. Figúr). GIRALTOVCE: Juhás – Partila (72. Cauner), Tomko (72. 
Chovanec), Galik, Furmanek, Verčimák, Vojta, Gdovin, Tomko, Kuriplach, Sepeši (21. Pizur). 

Humenné – Bard. N. Ves 4:0 (2:0) 
Góly: 3. Ruskovský, 27. Voroňák, 67. Andrić, 78. Radovanović. Pred 350 divákmi rozhodoval Dzivjak. ŽK: 

Tuch (hostia). HUMENNÉ: Klamár – Dolutovský F. (88. Krajník), Bialončík, Lalković (85. Balog), Voroňák (88. 
Matta), Zlacký, Andrić (76. Krajník), Sitarčík, Dolutovský M., Ruskovský, Radovanović. B. N. VES: Mašlej – Kyjak, 
Tuch, Kendra (72. Pillár), Pangrác-Piter, Šott (85. Vázal), Babej (72. Skonc), Stachura, Sosňak (72. Imrich), 
Vasiliak (46. Macečko), Piľar. 

Vranov – V. Revištia 3:0 (1:0) 
Góly: 33. Digoň, 50. Babjak, 52. Bednár. Pred 350 divákmi rozhodoval Mišenčík. ŽK: Dargaj, Devečka 

(hostia). VRANOV: Makó – Babjak, Bednár, Lukáč (81. Štefančík), Digoň, Mihok, Kulich (81. Kuca), Straka, 
Kovalčík (58. Ficko), Bellás (58. Petruk), Sabol (63. Voľanský). V. REVIŠTIA: Slávik – Lelovič (54. Fedor), 
Konate, Polačko (81. Ivanov), Gužiňák, Krochta (59. Kertis), Dargaj, Kotlár (54. Vorotylo), Diarra, Devečka, 
Šalagovič. 

FC Košice – Plavnica 3:0 (1:0) 
Góly: 31. Kis, 46. Rizie, 75. Serečin. Pred 470 divákmi rozhodoval Anguš. ŽK: Ristovski N., Urban, Serečin – 

Valek. FC KOŠICE: Tkáč – Dobias, Ristovski L. (65. Serečin), Ristovski N., Kis (70. Hazrolli), Urban, Trebuňák 
(78. Škovran), Gáll, Rizie (70. Bavoľár), Vyshnevskyi (78. Vilčko), Pilipčuk. PLAVNICA: Balužinský – Verešpej, 
Štupák, Dlugoš, Tináth J., Reľovský, Rindoš, Vojtek F. (80. Vojtek K.), Berecký, Rabatin (51. Vislocký), Valek. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Na Dubnicu sa nešetrili, v pohári chcú ísť ďalej 
Sp. N. Ves – Prešov B 5:0 (3:0) 
Góly: 15. Sedláček, 31. Hojstrič, 43. Majko, 70. Šoltés, 76. Lukčo (vl.). Pred 211 divákmi rozhodoval Lipták. 

ŽK: bez kariet. SP. N. VES: Vilček – Dunajčan, Kamenický, Sedláček, Baranyi (65. Markulík), Majko, Šoltés, 
Tkáč, Kováč, Kočik (75. Ruman), Hojstrič (57. Hagara). PREŠOV B: Dlugoš – Dian, Gduľa (72. Milenky), Lukáč 
(46. Gladiš), Jopek (68. Lukčo), Vaščák, Sabol, Maguľak, Kolivoška, Švec, Štefaník. 

Snina – Stropkov 1:0 (0:0) 
Gól: 60. Svistun. Pred 450 divákmi rozhodoval Sučka. ŽK: Janko, Hišem, Jankaj, Roman – Čurlík, Fečo. 

SNINA: Lojka – Lukáč, Svistun (90. Fedorka), Balko, Janko, Hišem, Jankaj, Sehediy (90. Ferko), Skvašík (90. 
Prokopčák), Roman (81. Popovič), Pčola. STROPKOV: Prysiazhniuk – Čurlík, Pavlík, Varga, Burcák, Vaško, 
Poľák, Fečo, Jakubčo (73. Veselý), Lehocký, Haško. 

Svidník – Šar. Michaľany 2:0 (1:0) 
Góly: 26. Luterančík (vl.), 69. Pončák (vl.). Pred 300 divákmi rozhodoval Jasečko. ŽK: Kolpák P. (hostia). 

SVIDNÍK: Mulík – Bochin, Zapotocký, Rohulskyi, Matkobiš, Losiev (81. Petrik), Nemergut, Ducár, Paňko, Košč, 
Ľalík (86. Stachura). Š. MICHAĽANY: Kažimír – Hanuščák, Kohút, Luterančík, Boňko (66. Pulščák), Pončák, 
Kuhajdík (66. Tkáč), Kolpák P., Džurban (46. Sivák), Cicman, Hreha (66. Vantruba). 

https://korzar.sme.sk/c/20931567/iii-liga-jasna-prevaha-domacich-hostia-nestrelili-ani-gol.html


Program 12. kola 
Nedeľa 7. októbra o 10.30 hod.: Prešov B – Vranov nad Topľou, Bardejovská Nová Ves – Spišská Nová Ves, 

o 14.30 hod.: Šarišské Michaľany – Maria Huta, Stropkov – Krompachy, Plavnica – Snina, Veľké Revištia – FC 
Košice, Giraltovce – Humenné. 

Tabuľka 
1. FC Košice 11 10 0 1 29:4 30 
2. Vranov n/T 11 9 1 1 25:6 28 
3. Humenné 11 8 1 2 22:12 25 
4. Snina 11 7 1 3 22:15 225. Šar. Michaľany 12 7 0 5 22:12 21 
6. Svidník 12 5 1 6 16:16 16 
7. Spišská Nová Ves 11 5 1 5 17:18 16 

8. Krompachy 11 4 1 6 11:12 13 
9. Veľké Revištia 11 3 3 5 11:15 12 
10. Stropkov 11 3 2 6 13:17 11 
11. Maria Huta 12 3 2 7 13:25 11 
12. Prešov B 11 3 1 7 12:31 10 
13. Giraltovce 11 3 0 8 9:17 9 
14. Plavnica 11 2 3 6 15:26 9 
15. Bard. Nová Ves 11 2 3 6 14:25 9 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - pondelok 8. októbra 
[08.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20926028/tipy-na-dnes-pondelok-8-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.35, 18.00, 20.40, Piadinôžka 3D o 

16.20, Dôverný nepriateľ o 15.20, Hell Fest: Park hrôzy o 18.40, Mníška o 18.20, Nebezpečná láskavosť o 20.30, 
Pátranie o 20.10, Piadinôžka o 15.40, 17.40, 18.30, Pivnica o 16.10, 20.50, Po čom muži túžia o 15.30, 20.00, 
Predátor: Evolúcia o 20.55, Srdcoví rebeli o 17.50 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 18.40, Predator: Evolúcia o 16.30, Mníška o 
20.30 hod., ÚSMEV - Studená vojna (Projekt 100) o 17.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park 

hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20 hod. 
Pocity film Warm Up 
PREŠOV. Pocity film štartujú vo Wave klube v pondelok o 19.00 hod. 
Od A po Z s Jiřinou Bohdalovou 
PREŠOV. V rámci predstavenia Martin Dejdar zoznámi publikum s kariérou Jiřiny Bohdalovej, ktorá trvá už 

neuveriteľných 81 rokov. A je to práve fenomén „Bohdalka“, ktorý veľmi pútavým, až strhujúcim spôsobom 
spomína na všetko dobré aj zlé, čo za svojho života prežila. A to ako v osobnom, tak aj v profesnom. Súčasťou 
predstavenia nie je len rozprávanie, ale tiež filmové a televízne ukážky. Ide o „multimediální show“ so všetkým, čo 
k tomu patrí. V pondelok o 19.00 hod. v kine Scala. 

CINEMAX 
PREŠOV. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.30, 18.00, 20.30, Piadinôžka 15.40, 

17.40, 3D o 16.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.45, Mníška o 20.00, Nebezpečná láskavosť o 20.50, Pivnica o 
18.20, Po čom muži túžia o 18.30, Srdcoví rebeli o 15.20 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Venom 21.00, 3D o 18.30, Zrodila sa hviezda o 17.40, 20.40, Hell Fest: Park hrôzy o 16.00, 

Piadinôžka o 15.20, 16.10, 3D o 16.00, Pivnica o 20.30, Po čom muži túžia o 18.10 hod. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. 3 dni v Quiberone o 19.30 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Reštavrácia o 10.00 hod. 

[Späť na obsah] 
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5. Belluš si prvé body šetril na domácu premiéru, v Poprade nechce byť do 

počtu 
[07.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 23:26; Marek Vaščura] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/bellus-si-prve-body-setril-na-domacu-premieru-v-poprade-nechce-
byt-do-poctu/85118 

 
 

Derby medzi Popradom a Liptovským Mikulášom v nedeľu prinieslo iba dva góly, oba do siete Liptákov. 
Strelcom poistky bola staronová tvár kamzíkov – Martin Belluš, ktorý v úvodných sekundách tretej tretiny upravil 
na konečných 2:0. Asistoval však aj pri víťaznom góle Mlynaroviča. 

Martin Belluš pôsobil v Poprade naposledy v sezóne 2013/2014, preto sa rodák zo Spišskej Novej Vsi vrátil 

do známeho prostredia. Aktuálnu sezónu odštartoval v Banskej Bystrici, kde odohral pár zápasov bez bodového 
zápisu a prvýkrát sa v drese s kamzíkom na hrudi predstavil v piatok v Nových Zámkoch. Body si však šetril na 
domácu premiéru. Pri víťaznom góle Mlynaroviča v prvej tretine asistoval a druhý gól Popradu sám dal. Naplnil 
tak úlohy, ktoré mu tréneri v prvej formácii s dôverou dali. „Bol to náročný zápas, ale je dôležité, že sme 
neinkasovali a naopak, dva góly sme dali. Pred mojim gólom sme išli v prečíslení dvaja na jedného a už som mal 
toho aj celkom dosť. Videl som „Pinčiho“ na druhej strane, ale prihrávka by bola riskantná a tak som skúsil strelu. 
Som rád, že to vyšlo. Vždy je to o priestore, ktorý vám tréner poskytne a je len na hráčovi, či to využije. Som rád, 
že ma do Popradu nezobrali len do počtu a verím, že pomôžem chalanom aj ďalšími gólmi a prihrávkami,“ 
hodnotil 26-ročný útočník, ktorý v Banskej Bystrici veľa priestoru nedostával, pritom pod Tatrami ho tréneri zaradili 
rovno do prvej formácie po boku Mlynaroviča a Svitanu. „Dostal som ten priestor a musím sa snažiť využiť ho. V 
Banskej Bystrici som na to nebol zvyknutý. Dúfam, že sa chytím s mojimi spoluhráčmi, s ktorými som hrával aj v 
Pavlodare. Verím, že si na novú pozíciu rýchlo zvyknem, aby som mohol tímu viac pomáhať,“ dodal Belluš. 

Lichanec sa tešil na bývalých spoluhráčov 
Liptáci prišli do Popradu s odhodlaním bodovať, ale bez gólu sa to veľmi nedá a preto boli po prehre 0:2 

sklamaní. „Ťažko sa to hodnotí, keď sme nestrelili žiaden gól. Poprad využil šance, ktoré mal. Zápas bol celkom 
fajn, ale keď chceme vyhrávať, musíme premieňať svoje šance. Potešila nás podpora našich fanúšikov a preto 
sme mali motiváciu navyše. Chceli sme pre nich nejaké body vybojovať, ale nevyšlo to. Možno na budúce,“ 
povedal po zápase útočník Liptovského Mikuláša Peter Lichanec, ktorý predošlé dve sezóny hrával práve na 
opačnej strane barikády. „Tešil som sa na popradských chalanov, s ktorými som tu pred tým hrával. Po zápase 
sme si podali ruku a s niektorými aj pred zápasom,“ pousmial sa rodený Prievidžan. 

Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pravda a lož 
[07.10.2018; RTVS Jednotka; Občan za dverami; 13:00; Peter Navrátil / Gabriela Pirošková] 

 
 

Gabriela Pirošková, moderátorka: „Vinný či nevinný. Dokázať to je niekedy mimoriadne ťažké. Obzvlášť, ak na 
mieste činu nie sú očití svedkovia a znalecké posudky nie sú jednoznačné alebo sa dokonca navzájom vylučujú. 
Kto má pravdu a kto klame? V prípade nášho diváka sa to súdu nepodarilo vysvetliť dodnes.“ 

Jozef Tirpák, sťažovateľ: „Bol piatok, sobota, nedeľa, pondelok okolo štvrť na štyri, dakto mi klope na dvere 
poobede. Prišli policajti, že mňa obvinila z ako jak sa to volá trestného činu.“ 

Oľga Janovová, sestra: „Najprv povedala právnička, že nebude to ani priestupok a potom nakoniec povedala 
mu takto, že pán Tirpák, buďte pripravený, že prehráte všetko.“ 

Jozef Tirpák: „Však ma odsúdili na jeden rok s podmienečným odkladom na jeden a pol roka ma odsúdili.“ 
Peter Navrátil, redaktor: „Jozef Tirpák má 63 rokov a od narodenia je zdravotne postihnutý.“ 
Oľga Janovová: „Brat má detskú mozgovú obrnu od detstva.“ 
Peter Navrátil: „Ženil sa v štyridsiatke. Vzal si o 3 roky staršiu Ukrajinku, ktorá sa živí ako ľudová liečiteľka. 

Dnes sú už niekoľko rokov rozvedení. Príčinou udalosti, ktorá sa odohrala 2. septembra 2011, bolo vraj delenie 
majetku, konkrétne vlastníctva bytu.“ 

Jozef Tirpák: „Zaklopala na dvere, sa ohlásila, že môžem no tak som vedel, že ide. Tak som jej otvoril dvere a 
teraz ona začala už škraučať, pišťať jak mačka. Ty máš mi dať toto a tamto a daj mi papier, že ja som ti 
podpísala, že máš byt hej. A som, že kričala, no tak ja som ju sám tu stiahol. No tak aj je napísane, zatvoril som 
dvere, že by ticho a hovorím tak ticho buď a utiekol som tu do šuflíka a tu som mal navrchu položené, toto nie ten 
papier, že ja som vlastník bytu hej. A tu som jej, ale to bolo neplatné, pretože to bola kópia, no nepoužiteľná. Tak 
vari tu to máš. A hovorím ti to nedám. To hovorím, že to je zbytočné. Ona mi to vychmatla, ale však nebuď tak mi 
daj už utiekla a tým, že ona ako utiekla no tak ja som sa zháčil, no bosý som bol, že som zastal, no tak keď ideš, 
no tak choď.“ 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/bellus-si-prve-body-setril-na-domacu-premieru-v-poprade-nechce-byt-do-poctu/85118
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/bellus-si-prve-body-setril-na-domacu-premieru-v-poprade-nechce-byt-do-poctu/85118


Oľga Janovová: „To bolo všetko.“ 
Peter Navrátil: „Takže vy ste žiadny útok nevideli?“ 
Oľga Janovová: „Nie. Nie. Nič sa neudialo. Nič.“ 
Peter Navrátil: „Staršia sestra Jozefa Tirpáka stála len asi 2 metre vchodových dverí. Celá udalosť sa podľa 

nej stala tak ako ju popisuje jej brat. Priamo ju ale nevidela, keďže stála v chodbičke.“ 
Oľga Janovová: „Som videla len bratov chrbát, tričko biele, len bratov chrbát som videla a hneď sa vrátila 

späť, no a tým pádom som už tu počkala, ale ona vzápätí už aj odišla. To bola otázka dvoch minút. Ja som to 
vypovedala aj na polícii a ešte keby také niečo sa udialo, skutočne by som požiadala prvú pomoc jej podať a 
zavolala by som sanitku.“ 

Peter Navrátil: „Bývalá manželka Jozefa Tirpáka s nami hovoriť nechcela.“ 
Telefonuje bývalá manželka Jozefa Tirpáka: „Nie, ďakujem. Žiadne vyjadrenie nebudeme mať. On je hovädo 

a gestapo. Dovidenia.“ 
Peter Navrátil: „Tvrdí, že pred rokmi ona sama oslovila viaceré televízie, aby zverejnili to ako ju jej manžel 

napadol. Žiadna z nich vraj nereagovala. Dnes už ale o tom, čo sa pred siedmimi rokmi stalo, prekvapujúco 
hovoriť nechce, naopak. Dôrazne vás upozorňujem, že si neželám, aby daná relácia bola odvysielaná do 
ukončenia súdneho procesu. V podobnom duchu ako tento mail boli aj viaceré telefonáty, v ktorých jej známi 
chceli hovoriť v jej mene, respektíve žiadali, aby sme nakrúcanie reportáže zastavili.“ 

Telefonuje bývalá manželka Jozefa Tirpáka: „Nie, ja nechcem aby to bolo natáčané, aby to bolo zverejnené. 
Ja sa obrátim na Najvyšší súd aký existuje a keď ste vy urobili chybu, budete tiež potrestaní.“ 

Neuvedený: „Ona nechce na to reagovať a neželá si, aby ste tam dávali jej meno.“ 
Neuvedená: „Tak prosím vás, nezaujímajte sa o ňu. Áno?“ 
Peter Navrátil: „Hádka medzi bývalými manželmi sa odohrala na prahu bytu, respektíve na chodbe pred ním. 

Je otázne prečo na údajný krik, nadávky a volanie o pomoc nereagoval nikto zo susedov.“ 
Suseda: „To nikto nevidel, lebo to bolo ráno včas.“ 
Sused: „Hej. Skoro ráno.“ 
Suseda: „A ona furt, že my sme videli. Páne, ako by sme mohli vidieť, ja som taká kresťanka, tak však sa 

zvalím … keby dakto niečo robil.“ 
Suseda: „Ani som nevidela, ani som nepočula, a neviem čo.“ 
Peter Navrátil: „Čiže vôbec ste neregistrovali, že by sa niečo dialo v ten deň?“ 
Suseda: „Nie.“ 
Jozef Tirpák: „Bolo okolo štvrť na štyri, dakto mi klope na dvere poobede. Prišli policajti.“ 
Peter Navrátil: „Na policajnej stanici sa dozvedel, že na neho dnes už bývalá manželka podala trestné 

oznámenie, podľa ktorého jej spôsobil viacero zranení a vyhrážal sa jej smrťou. O necelý rok neskôr, 20. augusta 
2012 ho sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi za tieto činy odsúdil.“ 

Anna Pančurová, hovorkyňa súdov v pôsobnosti Krajského súdu v Košiciach: „Jozef T. bol uznaný vinným z 
prečinov nebezpečného vyhrážania a ublíženia na zdraví. Bol mu uložený úhrnný trest odňatia slobody v trvaní 
jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu pätnástich mesiacov.“ 

Peter Navrátil: „Zároveň súd uložil zaplatiť poškodenej 600 eur za zničené okuliare a 1307 eur ako bolestné.“ 
Jozef Tirpák: „Tam máš čo si chcel, vypovedala.“ 
Peter Navrátil: „Pri dokazovaní na čej strane stojí pravda, bolo predložených viacero znaleckých posudkov. 

Tie boli vypracované na základe analýz zdravotnej dokumentácie lekárov, ktorí bývalú manželku Jozefa Tirpáka 
postupne ošetrovali. Vo viacerých bodoch boli protichodné a odporovali si.“ 

Zo znaleckého posudku MUDr. Zuzany Šmotkovej: „Stav a zmena jej zdravotného stavu boli prechodného 
charakteru v zmysle bolesti hlavy, napínanie na zvracanie, zvracanie, chvenie rúk, bolesti ľavého oka, bolesti 
pravej hornej končatiny, slabosť, nervozita poruchy sústredenia a pocit neistoty pri chôdzi.“ 

Zo znaleckého posudku MUDr. Dušana Hrubalu: „Utrpela pomliaždenie rôznych častí tela s krvnými 
podliatinami, otras mozgu, tržnú ranu na sliznici dolnej pery a podvrtnutie krčnej chrbtice.“ 

Zo znaleckého posudku, MUDr. Mileny Hrehovskej: „Incident nespôsobil žiadne poškodenie centrálneho ani 
periférneho nervového systému. CT vyšetrenia nedokázali žiadne dramatické zmeny. Dokázali zmeny, ktoré s 
incidentom vôbec nesúvisia a s istotou boli u nej prítomné už dávno pred ním. Nič nenasvedčuje tomu, že by bola 
utrpela otras mozgu a to ani ľahkého stupňa.“ 

Peter Navrátil: „Jozef Tirpák tvrdí, že jeho bývalá žena si spôsobila zranenia sama a postupne chodila za 
lekármi s vymyslenými príznakmi ďalších diagnóz, ktoré pri prvom ošetrení v deň incidentu nemala.“ 

Jozef Tirpák: „Keď prídem ja ku vám, že mám otras mozgu a vy mi nenapíšete otras mozgu nemá a idem ku 
druhému napíše, že otras mozgu nemáte a idete ku tretiemu a ten napíše, že má otras mozgu, tak vy ste to 
vymysleli, teraz vy si to predstavte že čo je v tom pravda, lebo ona nedostala hneď od prvého doktora všetko. 
Ona chodila od doktora ku doktorovi.“ 

Peter Navrátil: „Napriek tomu, že bol presvedčený o svojej nevine, odpor voči trestnému rozkazu prišiel od 
jeho advokátky na súd neskoro.“ 

Anna Pančurová: „Trestný rozkaz nadobudol právoplatnosť 19. septembra roku 2012. Právny zástupca 
obvineného však podal odpor proti tomuto trestnému rozkazu až 10. októbra, teda po zákonom stanovenej lehote, 
ktorá je 8 dní.“ 

Jozef Tirpák: „Ja som mal právničku a ona nedala za mňa odvolanie. Odvolanie nedala, mi prišiel list, že som 
právoplatne odsúdený.“ 

Peter Navrátil: „Potom, ako mohol v rámci novoročnej amnestie prezidenta republiky v januári 2013 trestu 
upustený, si dal vypracovať nový znalecký posudok.“ 



Zo znaleckého posudku MUDr. Petra Levkuša: „Vo vlasatej časti hlavy neboli prítomné žiadne známky úrazu, 
žiadny opuch, odierky, rany, ani známky po vytrhnutí vlasov. Absentovala u nej aj porucha vedomia a amnézia, 
čo vylučuje otras mozgu.“ 

Peter Navrátil: „Zároveň znalec na rozdiel od predchádzajúcich posudkov, zhodnotil aj zdravotný stav Jozefa 
Tirpáka.“ 

Zo znaleckého posudku MUDr. Petra Levkuša: „Pretrváva u neho slabosť pravej strany tela, z rúk mu 
vypadávajú predmety, všetko robí ľavou rukou. Má poruchu stredového nervu v oboch zápästiach. Má výraznú 
atrofiu svalstva pravej strany tela, chôdzu má obmedzenú.“ 

Peter Navrátil: „Znalec zároveň spochybnil to, že poškodenú mal okrem úderov rukou aj niekoľkokrát kopnúť.“ 
Zo znaleckého posudku MUDr. Petra Levkuša: „Pri postoji na ľavej nohe je prakticky nemožné kopnúť pravou 

oslabenou nohou, lebo aktívny pohyb v členku nevykoná. Kopnutie zdravou ľavou nohou je tiež problematické, 
lebo by došlo k poruche rovnováhy a následnému pádu.“ 

Peter Navrátil: „Na základe posudku súd v roku 2015 konanie obnovil.“ 
Anna Pančurová: „K povoleniu obnovy konania došlo na základe rozhodnutia iného senátu Okresného súdu v 

Spišskej Novej Vsi, pretože vyšli najavo nové skutočnosti, respektíve dôkazy, ktoré neboli súdu známe pred 

rozhodnutím trestným rozkazom.“ 
Jozef Tirpák: „Mne ide o to, aby sa očistilo moje, že by som bol čistý.“ 
Peter Navrátil: „Hoci sa odvtedy uskutočnilo viacero nových pojednávaní a opätovných výsluchov, rozsudok 

dodnes chýba.“ 
Oľga Janovová: „Posledné pojednávanie bolo na 18. januára 2017 a odvtedy nič.“ 
Anna Pančurová: „Hlavné pojednávanie bolo nariadené aj na 24. februára 2017, avšak na žiadosť nového 

ďalšieho splnomocnenca poškodenej bolo zrušené. Súd následne požiadal znalca o vypracovanie doplnku 
znaleckého posudku z dôvodu preverenia tvrdení obhajoby.“ 

Peter Navrátil: „A tak sa čakalo na ďalší posudok, ktorý mal posúdiť závery toho posledného. Spis sa 
medzitým rozrástol na niekoľko stoviek strán, no a čakalo sa ďalej.“ 

Jozef Tirpák: „No vlastne kvôli tomu, že by ste mi pomohli oslobodiť ma z toho, ale že by ukončilo sa súdne 
pojednávanie, že by súd ukončil pojednávanie už. Len toto ja chcem.“ 

Anna Pančurová: „Celé konanie je časovo mimoriadne náročné aj v dôsledku postupov práve obhajoby, čo 
má za následok, že rozsudok zatiaľ nebol vyhlásený.“ 

Peter Navrátil: „Po viac ako roku a pol bol termín ďalšieho pojednávania stanovený na 26. októbra, a tak Jozef 
Tirpák stále čaká na očistenie svojho mena. Netrpezlivo čakala aj jeho bývalá manželka. Veď za krivé obvinenie 
hrozí až 10 rokov. Obidvaja stále tvrdia, že pravdivá je len ich verzia príbehu a ten druhý klame. Kto má naozaj 
pravdu, a čo sa pred siedmimi rokmi skutočne odohralo, si nedovolím povedať. Na to je sudca a pravdupovediac 
v tomto prípade mu naozaj niečo závidieť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Ceny Dosky 2018 ovládlo Slovenské národné divadlo 
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Divadlom sezóny 2018 sa stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

BRATISLAVA. Prvá divadelná scéna Slovenska, Slovenské národné divadlo (SND) ovládla Divadelné 
ocenenia sezóny Dosky 2018. 

Z desiatich kategórii najvýznamnejšieho slovenského ocenenia za divadelné umenie putovali Dosky do rúk 
tvorcov inscenácií SND v siedmich kategóriách, konkrétne za činohru, tanečné divadlo, aj za operu a ďalej za 
scénickú hudbu, kostým, scénografiu a za mužský herecký výkon. 

Ocenili aj Divadlo Kontra Spišská Nová Ves 
Divadlom sezóny 2018 sa stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla udelili profesorovi Vladimírovi Štefkovi, divadelnému historikovi, pedagógovi a publicistovi, ako aj 
bývalému hovorcovi prezidenta Michala Kováča. 

Víťazov 23. ročníka Divadelných ocenení sezóny - Dosky 2018 určilo celkovo 42 kritikov, teoretikov a 
publicistov. Ich mená zverejnili v nedeľu večer počas slávnostného ceremoniálu v historickej budove SND v 
Bratislave. 

Agentúru SITA o tom informovali organizátori z Asociácie súčasného divadla. 
Najmladšia generácia hercov 
Dosku 2018 za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla získala Monika Potokárová za spevácky 

výkon v inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu z repertoáru Činohry SND. 
Prečítajte si tiež:Cenu DOSKY 2018 dostalo aj Divadlo Kontra Spišská Nová Ves 

Potokárová patrí medzi najmladšiu generáciu hercov SND, “no už teraz jej herecké výkony stihli výrazne 
zarezonovať. Prvú dosku však získala za svoj spevácky výkon,” informovali organizátori ocenenia. 

https://kultura.sme.sk/c/20931621/ceny-dosky-2018-ovladlo-slovenske-narodne-divadlo.html


Dosku za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla udelili členovi baletného súboru SND Adrianovi 
Szelleovi. Získal ju za tanečný výkon v postave Alexeja v inscenácii baletu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu / 
Bratia Karamazovovci z produkcie Baletu SND. 

Absolventovi baletnej akadémie Viedenskej štátnej opery tak k viacerým medzinárodným oceneniam z Berlína 
či Pekingu pribudla Doska za mimoriadny počin v tanečnom divadle. 

Popredná slovenská sopranistka Jolana Fogašová sa stala majiteľkou Dosky za mimoriadny počin v oblasti 
operného divadla. Odborníci jej ocenenie udelili za spevácky výkon v postave Florie Toscy v opere Giacoma 
Pucciniho Tosca v Opere SND. Fogašová, ktorá má bohatú medzinárodnú kariéru je stálym hosťom Opery SND a 
Národního divadla v Prahe. 

Cenu dostala aj Katarzia a Pjoni 
Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny patrí pesničkárke Katarzii (Katarína Kubošiová) a predstaviteľovi 

súčasnej slovenskej elektronickej scény Pjoni (Jonatán Pastirčák) za hudbu v inscenácií Sofoklovej hry Antigona 
v Činohre SND. 

Popredná kostýmová výtvarníčka Marija Havran bodovala v ankete Dosky s kostýmami v adaptácii románu 
Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier, ktorú priniesla Činohra SND. Havran sa zároveň podpísala pod podobu 
scény a kostýmov ceremoniálu Dosky 2018. 

Vojna a mier v Činohre SND upútali odborníkov aj svojou scénou a Dosku za najlepšiu scénografiu sezóny 
udelili jej autorovi Jurajovi Kuchárkovi. Kuchárek pôsobí v divadlách na Slovensku a v Čechách. Doteraz bol na 
Dosky nominovaný štyrikrát a až svoju piatu nomináciu premenil na víťazstvo. 

Mužské aj ženské výkony 
V SND ostáva aj Doska za najlepší mužský herecký výkon sezóny. Získal ich dlhoročný člen činoherného 

súboru, predstaviteľ náročných, vnútorne komplikovaných postáv Martin Huba. 
Doska mu patrí za postavu Matthiasa Clausena v inscenácii hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka 

(Činohra SND). V hre nositeľa Nobelovej ceny za literatúru vynikol stvárnením starnúceho muža, ktorý sa 
zamiluje do oveľa mladšej ženy. 

Majiteľkou Dosky za najlepší ženský herecký výkon divadelnej sezóny je Barbora Andrešičová z Divadla 
Andreja Bagara v Nitre. 

Ocenenie získala za postavu herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni drogovo závislých v inscenácii hry 
najvýraznejšieho súčasného britského dramatika Duncana Macmillana Ľudia, miesta a veci. 

Laureátkou ocenení Dosky 2018 je za najlepšiu réžiu sezóny Júlia Rázusová, a to za réžiu inscenácie hry 
Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle Košice. 

Absolventka filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Vysokej školy múzických umení v Bratislave je 
umeleckou riaditeľkou Prešovského národného divadla. Jej režijný rukopis prináša osobitý prístup s prvkami 
fyzického a experimentálneho divadla. 

Americký cisár ako najlepšia inscenácia 
Najlepšia inscenáciou sezóny je Americký cisár podľa knihy Martina Pollacka v réžii Ivety Ditte Jurčovej. 
Spolupráca Štúdia 12 Divadelného ústavu v Bratislave a Divadla Pôtoň z Bátoviec priniesla scénickú 

kompozíciu, ktorá spracúva tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia a dokazuje, že 
utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka iba dnešných dní. 

Počas ceremoniálu ocenení Dosky 2018 slávnostne udelili i Cenu Slovenského centra Medzinárodnej 
asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla. 

Získal ju divadelný historik, pedagóg a publicista, bývalý hovorca prezidenta Michala Kováča Vladimír Štefko. 
Štefko je jedným z najvýraznejších predstaviteľov divadelnej kritiky, ktorá formovala slovenské profesionálne, ale 
aj ochotnícke divadlo od 60-tych rokov až po dnešok. Je známy ako vynikajúci analytik a štylista, autor viacerých 
kľúčových publikácií o Slovenskom divadle. 

ANKETA DOSKY 
Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny Dosky sú ocenením tvorivých činov v oblasti 

profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové 
divadlo, balet, súčasný tanec. Dosky sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za 
umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne. Udeľovanou 
cenou je doska s postriebreným štítkom. Autorom návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je Tomáš Lupták. 
Ceny Dosky sa udeľujú od roku 1996. V tomto roku sa organizátori rozhodli zapojiť do hlasovania divákov v rámci 
celého Slovenska, ktorí rozhodli o Cene Slovenskej sporiteľne za Divadlo sezóny 2018. Na webstránke 
http://www.cenydosky.sk sa dalo do 30. septembra hlasovať v ankete Divadlo sezóny 2018. Najviac hlasov si 
získalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ktoré si od partnera Slovenskej sporiteľne prevzalo grant 5 000 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Pohľad do minulosti: 7. októbra zomrel americký spisovateľ Edgar Allan Poe 

a sovietska vesmírna sonda Luna 3 po prvý raz v histórii vyfotografovala 

odvrátenú stranu Mesiaca 
[07.10.2018; hlavnespravy.sk; Zaujímavosti; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský;AP] 



 
https://www.hlavnespravy.sk/pohlad-do-minulosti-7-oktobra-zomrel-americky-spisovatel-edgar-allan-poe-
sovietska-vesmirna-sonda-luna-3-prvy-historii-vyfotografovala-odvratenu-stranu-mesiaca/1542412 

 
 

Bratislava 7. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský, AP) 
7. októbra 
Narodenia 
1847 – narodil sa český cestovateľ a lekár Emil Holub. Podnikol tri veľké expedície do neprebádaného 

juhoafrického vnútrozemia a pôsobil tiež ako lekár v Kimberley. Jeho etnografická a prírodovedecká zbierka je 
vystavená v múzeu v jeho rodných Holiciach. Autor cestopisných publikácií Sedm let v jižní Africe, Druhá cesta po 
jižní Africe a i. Zomrel v roku 1902. 

Na kombosnímke spisovateľ Edgar Allan Poe a Mesiac 
1869 – narodil sa architekt Milan Michal Harminc. Patril k tzv. prvej generácii slovenských architektov. Pred 1. 

svetovou vojnou staval domy v Budapešti, na Slovensku, najmä na Liptove, navrhoval domy v duchu secesného 
folklorizmu. V Bratislave navrhol napríklad budovu Tatra banky, Zemědělského muzea – dnes Slovenské národné 
múzeum, Dom Slovenskej ligy, evanjelický kostol na Legionárskej ulici. Bol tiež autorom sanatória Palace v 
Novom Smokovci. Zomrel v roku 1964. 

1885 – narodil sa dánsky fyzik Niels Henrik David Bohr. Patril k najvýznamnejším fyzikom 20. storočia, v 
Kodani založil a viedol Ústav teoretickej fyziky. Počas okupácie Dánska pracoval v USA, podieľal sa na vývoji 
atómovej bomby. Laureát Nobelovej ceny za fyziku z roku 1922 za výskum atómovej štruktúry a kvantovej teórie. 
Zomrel v roku 1962. 

1923 – narodil sa český filmový režisér, animátor Břetislav Pojar. Spoluzakladal legendárne štúdio Bratři v 
triku, neskôr bol režisérom v Studiu Jiřího Trnky. Najvýznamnejšie animované rozprávky Potkali se u Kolína, 
Zahrada, Dášenka, Jája a Pája, Fimfárum 2. Zomrel v roku 2012. 

1927 – narodil sa americký swingový spevák a herec Al Martino, vl. m Jasper Cini. Preslávil sa stvárnením 
Johnnyho Fontanea vo filme Krstný otec, pre ktorý naspieval aj ústrednú pieseň The Love Theme From The 
Godfather. Medzi jeho najväčšie hity patria Here in My Heart, Spanish Eyes, Can’t Help Falling in Love, Volare. 
Zomrel v roku 2009. 

1942 – narodil sa chirurg Stanislav Čársky. Pochádzal z lekárskej rodiny, vnuk chirurga Stanislava Kostlivého, 
syn chirurga Konštantína Čárskeho. Bol prednostom Chirurgickej kliniky SPAM (Slovenská postgraduálna 
akadémia medicíny). Profesor Lekárskej fakulty UK v Bratislave, predseda Slovenskej chirurgickej spoločnosti. 
Zomrel v roku 1999. 

1959 – narodil sa anglický televízny a hudobný producent Simon Cowell. Verejne známym sa stal najmä ako 
porotca v súťažiach Pop Idol, The X Factor, Britain’s Got Talent a American Idol. Okrem toho je aj vlastníkom 
televíznej spoločnosti Syco TV, ktorá stojí za projektmi X Factor a Got Talent. Vytvoril medzinárodnú opernú 
vokálnu skupinu Il Divo. V rokoch 2004 a 2010 nechýbal v stomiestnom zozname najvplyvnejších ľudí podľa 
amerického týždenníka Time. 

1967 – narodila sa americká r’n’b speváčka Toni Braxton. Svetoznámou sa stala vďaka skladbe Un-Break My 
Heart. Na konte má sedem cien Grammy a zhruba 40 miliónov predaných hudobných nosičov na celom svete. 
Vydala osem štúdiových albumov Toni Braxton, Secrets, The Heat, Snowflakes, More Than a Woman, Libra, 
Pulse, Sex & Cigarettes a na konte má aj spoločnú štúdiovku s Babyfaceom Love, Marriage & Divorce. 

1968 – narodil sa anglický hudobník Thom Yorke, celým menom Thomas Edward Yorke. Preslávil sa ako 
frontman kapely Radiohead, ktorú spoluzakladal v roku 1985. Na konte majú deväť štúdioviek – Pablo Honey, 
The Bends, OK Computer, Kid A, Amnesiac, Hail to the Thief, In Rainbows, The King of Limbs a A Moon Shaped 
Pool. Pôsobí aj v superskupine Atoms for Peace, ktorú spolu s ním tvoria basgitarista Flea z Red Hot Chili 
Peppers, producent Nigel Godrich, Joey Waronker z Beck a R.E.M. a brazílsky perkusionista Mauro Refosco. V 
roku 2013 vydali štúdiovku Amok. Ako sólový interpret debutoval v roku 2006 albumom The Eraser, na ktorý v 
roku 2014 nadviazal nahrávkou Tomorrow’s Modern Boxes. 

1974 – narodila sa herečka Monika Hilmerová. Od roku 1991 pôsobila v Radošinskom naivnom divadle, kde 
stvárnila množstvo postáv, napríklad v inscenáciách Hostinec Grand, Kino Pokrok, Tata, Dohoda možná. Od roku 
2003 je tiež členkou Činohry SND. Pôsobila aj v Štúdiu L+S a v divadle Astorka Korzo ’90. Z filmov: O sláve a 
tráve, Oběti a vrazi, Pramen života, Ako divé husi, Pokrvné vzťahy, Rozhovor s nepriateľom, Bathory, Kandidát. 

Úmrtia 
1849 – zomrel americký symbolistický básnik a spisovateľ Edgar Allan Poe. Zakladateľ modernej poviedky a 

autor svetoznámej básne Havran. Ďalej napísal napríklad Rozprávky, grotesky a arabesky, Jama a kyvadlo, 
Vraždy v ulici Morgue. Jeho tvorba ovplyvnila francúzskych symbolistov. Narodil sa v roku 1809. 

1913 – zomrel zakladateľ slovenskej bibliografie Ľudovít Vladimír Rizner. Bol učiteľom a jeho najdôležitejším 
dielom je Bibliografia písomníctva slovenského na spôsob slovníka od najstarších čias do konca roka 1900. 
Pripojil k nej historickú, miestopisnú, archeologickú a prírodovedeckú bibliografiu. Autor básnickej zbierky Od 
srdca k srdcu a kníh pre deti. Narodil sa v roku 1849. 

2008 – zomrel herec a humorista Peter Gažo. Pôsobil vo viacerých slovenských divadlách – v Bratislave, 
Spišskej Novej Vsi, Prešove, no najplodnejšiu hereckú kariéru prežil na doskách košického Štátneho divadla. 

Množstvo postáv stvárnil aj na televíznej obrazovke. Slovensko ho však poznalo najmä vďaka relácii Maratóóón 
Slovenského rozhlasu. Narodil sa v roku 1935. 

https://www.hlavnespravy.sk/pohlad-do-minulosti-7-oktobra-zomrel-americky-spisovatel-edgar-allan-poe-sovietska-vesmirna-sonda-luna-3-prvy-historii-vyfotografovala-odvratenu-stranu-mesiaca/1542412
https://www.hlavnespravy.sk/pohlad-do-minulosti-7-oktobra-zomrel-americky-spisovatel-edgar-allan-poe-sovietska-vesmirna-sonda-luna-3-prvy-historii-vyfotografovala-odvratenu-stranu-mesiaca/1542412


2014 – zomrel český spisovateľ Rudolf Čechura, autor večerníčka Maxipes Fík, ktorý pôvodne vysielali v 
rokoch 1975 a 1978. Vymyslel aj seriálový príbeh Hugo z hor o snežnom mužovi, ktorého zavlečú do civilizovanej 
spoločnosti. Napísal scenár hororovej komédie Šplhající profesor i viaceré dobrodružné romány, ktoré sa 
odohrávali po druhej svetovej vojne v severočeskom pohraničí. Na konte má tiež knihy Abeceda důvtipu, 
Šperhák, Experimentální zóna alebo Někdo to rád jinak. Narodil sa v roku 1931. 

Ostatné udalosti 
1959 – sovietska vesmírna sonda Luna 3 po prvý raz v histórii vyfotografovala odvrátenú stranu Mesiaca. 
Pošlite nám tip 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Sedemsto divákov, sľubný výkon. Basketbalisti odštartovali novú 

extraligovú sezónu 
[07.10.2018; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/20931350/sedemsto-divakov-slubny-vykon-basketbalisti-odstartovali-novu-
extraligovu-sezonu.html 

 
 

Žilinčania na úvod privítali Prievidzu. 
Po dlhej prestávke, ktorá trvala od 13. mája, odštartoval v sobotu nový ročník najvyššej domácej súťaže 

basketbalistov. S deviatimi mužstvami vrátane nováčika BKM Lučenec. Z vlaňajšej „zostavy“ vypadli celky Košice 
a Karlovka Bratislava, ktoré sa z extraligy sa odhlásili. 

Prečítajte si tiež:Štvrtá výhra v rade pre MŠK, padla aj Podbrezová 
Základná, 36-kolová súťaž potrvá do 30. marca 2019. Mužstvá sa v nej s každým súperom stretnú štyrikrát. 

Play-off odštartuje 6. apríla, nového majstra spoznáme najskôr 22. mája, najneskôr 1. júna. Tak ako vlani, platí, 
že na palubovke v zápase musí mať každé mužstvo v každom okamihu aspoň jedného Slováka a minimálne 
šiesti musia figurovať v zápise o stretnutí. Len tri z deviatich tímov povedú slovenskí tréneri – Svit Michal Madzin, 
Handlovú Peter Torda a Žilinu Ivan Kurilla. Vychádzajúc zo súpisiek a umiestnenia v posledných desiatich 
ročníkoch, najvážnejší adepti na medailové pozície sú štyria – Inter Bratislava, Levice, Prievidza a Komárno. 

PP & TV RAJ Žilina – BC Prievidza 73:83 (18:22, 36:43, 58:60). 
Body Žiliny: Rožánek 15 (4 trojky), Dickson 15, Merešš 11, Jackson 9, Blagojevič 8, Stanojevič 8, Podhorský 

5, Tot 2. 
Za Prievidzu najviac bodov: Derksen 28, Jones 13, Johnson 12. Trestné hody: 13/11 – 28/21. Fauly: 24 – 18. 

Päť faulov: 33. min. Tot. Trojky: 6 – 8. Rozhodcovia: Kúkelčík, Šarišský, Karniš. 700 divákov. Štvrtiny: 18:22, 
18:21, 22:17, 15:23. 

Pred takmer zaplneným hľadiskom nastúpil domáci tím s päticou Tot, Rožánek, Blagojevič, Dickson a 
Stanojevič. Skóre otvoril Stanojevič a nikoho v hľadisku istotne nenapadlo, že to bude zároveň aj posledné 
vedenie PP & TV RAJ v zápase. Hostia vzápätí kontrovali sedembodovou šnúrou, na ktorú Žilinčania dokázali 
odpovedať. V 5. minúte vyrovnali na 9:9, remízový stav bol aj o minútu neskôr (11:11). 

Odvtedy až do konca zápasu držali opraty v rukách baníci. Domáci tím hral s nimi celý duel takmer vyrovnanú 
partiu, v ktorej, keď baníci niekoľkokrát ušli o niekoľko bodov, dokázal zakaždým manko dohnať. V 17. minúte PP 
& TV RAJ prehrával 31:40, ale v 24. minúte už bolo 44:45. V 27. minúte Prievidžania viedli už dvojciferným 
rozdielom, 48:60, ale o štyri minúty kapitán Podhorský úspešnými trestnými hodmi vyrovnal na 60:60! 

V priebehu nasledujúcich dvoch minút sa Prievidza Žiline opäť vzdialila (60:67), ale štyri minúty pred koncom 
po trojke Rožánka a dvojke Jacksona bol zrazu výsledok otvorený. PP & TV RAJ strácal na súpera jediný bod 
(70:71)! Víťazstvo zabezpečili Prievidzi v posledných minútach prakticky legionári, Američan Derksen a Kanaďan 
Jones trafili z dvanástich bodov mužstva desať. 

Zápas sa hral vo vynikajúcej atmosfére, fanúšikom patrí veľká vďaka za povzbudzovanie, zhodli sa po 
skončení hráči PP & TV RAJ, ktorí boli nešťastní, že sa im nepodarilo divákom odvďačiť víťazstvom. Je však 
neodškriepiteľným faktom, aj keď majú za sebou iba prvý zápas, že tvoria tím, ktorý na rozdiel od 
predchádzajúcej sezóny bude schopný potrápiť ktoréhokoľvek súpera v extralige… 

Ostatné výsledky 1. kola: Handlová – Levice 72:77 (2:35), Spišská Nová Ves – Svit 74:109 (44:63). Lučenec 

hrá s Komárnom zajtra, bratislavský Inter mal voľno. 
Druhé kolo extraligy je na programe v sobotu 13. októbra, stretnú sa v ňom dvojice: BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves – PP & TV RAJ Žilina, Svit – Komárno, Levice – Lučenec a Inter Bratislava – Handlová. Prievidza má 

voľno. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. V Spišskej Novej Vsi vybudujú najmenšie námestie na Slovensku 
[07.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Venované bude baníckej histórii, pribudnú aj cyklochodníky 
Spišská Nová Ves Banícke námestie cyklochodníky 

(7 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves a môže pochváliť najdlhším šošovkovitým námestím v celej 

Európe. V budúcnosti bude mať mesto aj najmenšie námestie. 
Pôjde o Banícke námestie na Nábreží Hornádu. 
Postupne rastie v susedstve Multifunkčného energeticko- baníckeho centra, kde sídli pobočka Slovenského 

technického múzea v Košiciach (STM). 
Banícke námestie má pripomínať banícku históriu Spiša. 
Na jeho budovaní sa podieľa mesto Spišská Nová Ves i Banícky spolok Spiš. 

Finančne ho podporil aj Košický samosprávny kraj. 
Banícka klopačka Klopporth 
Pred rokmi na Nábreží Hornádu vyrástla banícka klopačka na mieste niekdajšej baníckej osady zo stredoveku 

zvanej Klopporth. 
Klopačka dnes nesie názvy 32 spišských baníckych miest. 
Práve klopačka a budova pobočky technického múzea sú súčasťou najmenšieho námestia. 
Ako uviedol Vladimír Klaučo ml. z Baníckeho spolku Spiš, projekt Baníckeho námestia sa začal realizovať v 

roku 2007. 
„Postupne sa nám darilo pracovať na podobe námestia a verím, že teraz sme vstúpili do jeho finálnej fázy. 

Námestie bude dobudované v troch líniách. Prvou bude vybudovanie mostu, na mieste niekdajšieho dreveného 
mosta, ktorý spájal oba brehy Hornádu v smere od Šestnástky k centru mesta. Druhou líniou je vybudovanie 
cyklochodníka s cyklozastávkami a detským vláčikom. Treťou líniou je vybudovanie parkovacích miest na námestí 
i prechodov pre cyklistov,“ krátko priblížil budúcu definitívnu podobu námestia Klaučo. 

Vyjadril nádej, že takto o pol druha roka bude už plánovaná novinka realitou. 
Myšlienka baníckeho námestia má v sebe viacero rovín. 
Pripomenutie baníckej histórie tejto časti Spiša, kde Spišská Nová Ves bola centrom baníctva. 

Rovnako má historický rozmer v oblasti technických pamiatok a rozšírenie cyklochodníkov v meste. 
Domčeky richtárov 16 spišských miest 
Na druhej strana Hornádu, oproti multicentru, stálo kedysi 16 rovnakých domčekov. 
Počas rokovaní richtárov 16 spišských miest v nich zástupcovia miest bývali. 
Rovnaký dizajn domčekov mal symbolizovať rovnosť hlasu i práv všetkých miest. 
Z domčekov prechádzali mostom do centra mesta na rokovania v Provinčnom dome na Letnej ulici. 
Stavby padli za obeť zubu času. 
Drevený most poškodili ustupujúci nemeckí vojaci počas druhej svetovej vojny, preto musel byť zbúraný. 
Plánovaný most cez rieku Hornád bude na rovnakom mieste, ako ten pôvodný. 
Z domov sa dnes nezachoval ani jeden. Historický fenomén v súčasnosti pripomína neďaleká ulica zvaná Za 

šestnástkou. 
História baníctva i ekológia 
„Som rád a teší ma, že sa všetci zúčastnení zhodli na tomto projekte, ktorého myšlienka má navyše pridanú 

hodnotu,“ zdôraznil primátor mesta Ján Volný (SMER-SD). 
„Bez histórie sa nedá tvoriť budúcnosť. Tento región i baníctvo kedysi živilo množstvo ľudí. Na nás je, aby 

sme naďalej živili históriu baníctva v regióne. Verím, že čoskoro už reálne uvidíme to, čo teraz vidíme na 
nákresoch,“ Eugen Labanič riaditeľ STM v Košiciach. 

„Som rád, že baníci sa snažia podporovať a prepájať rôzne oblasti života. Navyše ide tu o aktivitu, ktorá 
smeruje k ekologizácií dopravy a podporuje zelené riešenia,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. NAŽIVO: FC Spartak Trnava - ŠKF Sereď 
[07.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359842/nazivo-fc-spartak-trnava-skf-sered/ 

 
 

Trnavu čaká doma po prehre v Európskej lige nováčik našej najvyššej súťaže. Ako sa s ním popasuje sledujte 
NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
07.10.2018|17:00|Fortuna liga|11. kolo 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20930745/v-spisskej-novej-vsi-vybuduju-najmensie-namestie-na-slovensku.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20930745/v-spisskej-novej-vsi-vybuduju-najmensie-namestie-na-slovensku.html
https://sport.aktuality.sk/c/359842/nazivo-fc-spartak-trnava-skf-sered/


FC Spartak Trnava 
0 : 0(-:-)začiatok 17:00 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
V jedenástom kole Fortuna ligy hostí Spartak Trnava na svojom štadióne geografického suseda zo Serede. 

Zápas sa začína v nedeľu od 17.00. 
FC Spartak Trnava 
Trnavčanom sa vo Fortuna lige vôbec nedarí, po desiatich kolách majú na svojom konte chudobných osem 

bodov v ostatnom kole prehrali v pozmenenej zostave 1:2 doma v derby proti Slovanu. 
Andeli majú v nohách zápas v Istanbule s Fenerbahce, ktorý po individuálnych zaváhaniach prehrali 0:2. V 

domácej súťaži potrebujú bodovať, nováčik zo Serede však ukazuje, že nebude iba do počtu. 
Trnavčania majú problém aj v útoku, v desiatich kolách strelili iba osem gólov a inkasovali desaťkrát. Hrať 

zrejme nebude časť zostavy, ktorá hrala v Turecku. 
ŠKF Sereď 
Nováčik súťaže vyhrali štyri zápasy z desiatich, jeden zápas remizoval a päť duelov prehral. Skóre Serede je 

pasívne, dvanásť razy gól strelili, inkasovali však až devätnásťkrát. 
Vo svojom tíme majú Nikolu Gatariča, autora šiestich ligových gólov. Sereď hráva svoje zápasy na ihrisku v 

Nitre, ostatný zápas tam porazili práve FC Nitra 2:1. 
V tíme pôsobí viacero hráčov, ktorí majú za sebou trnavskú minulosť. Obrancovia Djiby Ba, Martin Mečiar, či 

záložníci Aldo Baez a Róbert Richnák. 
Bodový rozdiel medzi tímami je päť bodov, aj v prípade výhry Trnavy sa Spartak cez svojho súpera 

nedostane. 
Zápas má favorita, na výhru Trnavy je kurz 1,45. Remíza sa dá podať za kurz 4,80 a výhru hostí značí kurz 

5,70. 
Zápas rozhoduje ako hlavný arbiter Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať Branislav Hancko a Adam 

Jekkel. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 3 25.9.2012 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
Fenerbahce Fenerbahce 
2 : 0 4.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 29.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FK Slovan Most Pri Bratislave Most 
1 : 3 26.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 20.9.2018 
RSC Anderlecht Anderlecht 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 15.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FK Rača Bratislava Rača 
0 : 9 6.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 30.8.2018 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 



0 : 2 23.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 14.8.2018 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
1 : 1 7.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 4.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 31.7.2018 
Legia Varšava Varšava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Legia Varšava Varšava 
0 : 2 24.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 18.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 11.7.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 



ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 19.11.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 29.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 20.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 15.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 2 24.9.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 4 17.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 10.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
OFK Malženice Malženice 
2 : 1 6.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 1.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 0 27.8.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 6 19.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 13.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 4 9.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Inter Bratislava Inter 
2 : 1 5.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 30.7.2017 
FK Poprad Poprad 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 24.7.2017 
Trabzonspor Trabzonspor 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 31.5.2017 
MFK Zvolen Zvolen 



FC VSS Košice Košice 
2 : 1 28.5.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 11. kolo 
1 
X 
2 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 
FC Nitra Nitra 
(2:1, 1:0) 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 1:0) 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:0, 1:2) 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 2 
FK Senica Senica 
(0:1, 2:1) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(2:1, 1:0) 
FC Spartak Trnava Trnava 
17:00 
07.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1.44 4.95 6.25 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Inscenáciou sezóny je Americký cisár, najviac cien Dosky má opäť SND 
[07.10.2018; dennikn.sk; 00:00; Redakcia] 

 
https://dennikn.sk/1254093/inscenaciou-sezony-je-americky-cisar-najviac-cien-dosky-ma-opat-
snd/?ref=rss 

 
 

Divadelné ceny roka sú rozdané. Slovenské národné divadlo ich získalo osem, uspeli aj súbory, tvorcovia a 
interpreti z mimobratislavských scén. 

Rakúsky spisovateľ Martin Pollack je u nás známy vďaka dvom reportážnym knihám, ktoré v preklade vydal 
Absynt. Smrť v bunkri je skutočným príbehom jeho otca, ktorý cez 2. svetovú vojnu zanechal smutnú stopu aj na 
strednom Slovensku, Americký cisár zase hovorí o vysťahovalectve do Ameriky z územia východnej Európy na 
prelome 19. a 20. storočia. 

Prvou sa inšpiroval režisér Martin Šulík vo filme Tlmočník, druhou tvorcovia z bratislavského Štúdia 12 a 
Divadla Pôtoň z Bátoviec. A práve ich spoločné dielo – scénickú kompozíciu Americký cisár – zvolili kritici, 
teoretici a publicisti za najlepšiu inscenáciu uplynulej sezóny. 

„Asi sme trošku za exotov, z divadla Pôtoň Bátovce. Je to taký zvláštny sen, mať divadlo na vidieku a robiť ho 
profesionálne. Za to, že si tento sen môžem uskutočňovať spolu s mojím manželom, by som sa chcela poďakovať 
priekopníkom nezávislého divadla Blahovi Uhlárovi, Viere Dubačovej, Darine Károvej a mnohým ďalším,“ 
povedala pri preberaní ceny režisérka Ivetta Ditte Jurčová. 

Počas nedeľňajšieho galavečera z Historickej budove SND, ktorý sa vysielal na Dvojke, vyhlásili aj Dosky v 
ďalších kategóriách. 

V online ankete najviac diváckych hlasov dostalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ktoré sa tak stalo 

súborom roka, no v počte cien opäť jednoznačne dominovalo Slovenské národné divadlo. 

https://dennikn.sk/1254093/inscenaciou-sezony-je-americky-cisar-najviac-cien-dosky-ma-opat-snd/?ref=rss
https://dennikn.sk/1254093/inscenaciou-sezony-je-americky-cisar-najviac-cien-dosky-ma-opat-snd/?ref=rss


Dosku 2018 za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla získala Monika Potokárová „za spevácky 
výkon“ v inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu. 

Aj ďalšie ceny za mimoriadne počiny skončili v SND – v rámci opernej tvorby najviac zaujala sopranistka 
Jolana Fogašová v Pucciniho opere Tosca, v rámci baletnej tvorby Adrian Szelle za tanečný výkon v postave 
Alexeja v inscenácii baletu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu / Bratia Karamazovovci. 

Dosku za najlepší mužský herecký výkon má Martin Huba, za postavu Matthiasa Clausena v inscenácii hry 
Pred západom slnka. V hre nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Gerharta Hauptmanna vynikol stvárnením 
starnúceho muža, ktorý sa zamiluje do oveľa mladšej ženy. 

SND ešte patria aj ceny za najlepšiu scénickú hudbu, o ktorú sa postarali Katarzia s Jonatánom Pastirčákom v 
Antigone (tento mesiac vychádza aj rovnomenný album), o najlepšie kostýmy sa postarala Marija Havran (inak aj 
autorka scény a kostýmov ceremoniálu Dosky) v adaptácii románu Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier, za 
rovnakú inscenáciu dostal cenu aj scénograf Juraj Kuchárek. 

Majiteľkou Dosky za najlepší ženský herecký výkon divadelnej sezóny je Barbora Andrešičová z Divadla 
Andreja Bagara v Nitre. V inscenácii hry najvýraznejšieho súčasného britského dramatika Duncana Macmillana 
Ľudia, miesta a veci stvárnila herečku, ktorá sa ocitne na liečení z drogovej závislosti. 

Režisérkou sezóny je Júlia Rázusová, ktorá pripravila inscenáciu hry Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom 
divadle Košice. 

Špeciálnu cenu Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v 
oblasti divadla získal divadelný historik, pedagóg, publicista a bývalý hovorca prezidenta Michala Kováča Vladimír 
Štefko. 

Anketu Dosky od roku 1996 vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny sa udeľujú fyzickým osobám bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali premiéru v divadlách na území Slovenska v 
predchádzajúcej sezóne. Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. V tomto roku sa organizátori 
rozhodli zapojiť do hlasovania divákov v rámci celého Slovenska, ktorí rozhodli o Cene Slovenskej sporiteľne za 
Divadlo sezóny 2018. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Na východnom Slovensku evidujú 472 enviromentálnych záťaží 
[07.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20931524/na-vychodnom-slovensku-eviduju-472-enviromentalnych-
zatazi.html 

 
 

Ministerstvo životného prostredia SR ich bude riešiť v rámci operačného programu. 
VÝCHOD. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje na Slovensku 1763 enviromentálnych záťaží, 

viac ako štvrtina z nich, 472, je v Prešovskom a Košickom kraji. 
V rámci Operačného programu Životné prostredie envirorezort a Ministerstvo obrany (MO) SR zabezpečili ich 

sanáciu v 19 lokalitách, z toho tri boli na východnom Slovensku. 
"V súčasnosti MŽP SR zabezpečuje sanáciu enviromentálnych záťaží na východnom Slovensku - v rušňových 

depách v Humennom, v mestskej časti Košice-Juh, v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a v Petrovej doline v obci 

Poproč v okrese Košice-okolie. Sanáciu v mestských kasárňach v Michalovciach zabezpečuje MO SR," uviedol 
hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák. 

MŽP SR delí enviromentálne záťaže na pravdepodobné enviromentálne záťaže, enviromentálne záťaže a 
sanované alebo rekultivované lokality. 

Riešenia cez operačný program 
Podľa Ferenčáka boli uzneseniami vlády spomínané rezorty určené ako príslušné ministerstvá aj v ďalších 

lokalitách. 
“Ide o rušňové depá v Čiernej nad Tisou, Maťovských Vojkovciach a Haniske, prekládkovú stanicu v Čiernej 

nad Tisou, areál bývalých kasární v Kežmarku, skládku tuhého komunálneho odpadu v Giraltovciach, skládku 
Skalka v Starej Ľubovni a sklad pesticídov v obci Čeľovce,” priblížil Ferenčák. 

Riešenie uvedených lokalít plánujú financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (2014 - 2020). 

“Predmetné environmentálne záťaže, zaradené do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, sú 
sanované podľa schválených plánov prác a predpokladá sa ich ukončenie do roku 2023,” skonštatoval Ferenčák 
s tým, že financie zo spomínaného operačného programu môžu čerpať len príslušné ministerstvá a Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Cenu DOSKY 2018 dostalo aj Divadlo Kontra Spišská Nová Ves 
[07.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; SITA] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20931524/na-vychodnom-slovensku-eviduju-472-enviromentalnych-zatazi.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20931524/na-vychodnom-slovensku-eviduju-472-enviromentalnych-zatazi.html


 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20931600/cenu-dosky-2018-dostalo-aj-divadlo-kontra-spisska-nova-ves.html 

 
 

Slovenské národné divadlo získalo až sedem ocenení. 
BRATISLAVA. Prvá divadelná scéna Slovenska, Slovenské národné divadlo (SND) ovládla Divadelné 

ocenenia sezóny Dosky 2018. 
Z desiatich kategórii najvýznamnejšieho slovenského ocenenia za divadelné umenie putovali Dosky do rúk 

tvorcov inscenácií SND v siedmich kategóriách, konkrétne za činohru, tanečné divadlo, aj za operu a ďalej za 
scénickú hudbu, kostým, scénografiu a za mužský herecký výkon. 

Divadlom sezóny 2018 sa stalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves. 

Cenu Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti 
divadla udelili profesorovi Vladimírovi Štefkovi, divadelnému historikovi, pedagógovi a publicistovi, ako aj 
bývalému hovorcovi prezidenta Michala Kováča. 

Víťazov 23. ročníka Divadelných ocenení sezóny - Dosky 2018 určilo celkovo 42 kritikov, teoretikov a 
publicistov. 

Ich mená zverejnili v nedeľu večer počas slávnostného ceremoniálu v historickej budove SND v Bratislave. 
Ocenenia pre SND 
Dosku 2018 za mimoriadny počin v oblasti činoherného divadla získala Monika Potokárová za spevácky 

výkon v inscenácii Kabaret normalizácia alebo Modlitba pre Martu z repertoáru Činohry SND. 
Potokárová patrí medzi najmladšiu generáciu hercov SND, “no už teraz jej herecké výkony stihli výrazne 

zarezonovať. Prvú dosku však získala za svoj spevácky výkon,” informovali organizátori ocenenia z Asociácie 
súčasného divadla.. 

Dosku za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla udelili členovi baletného súboru SND Adrianovi 
Szelleovi. 

Získal ju za tanečný výkon v postave Alexeja v inscenácii baletu Borisa Eifmana Za hranicami hriechu / Bratia 
Karamazovovci z produkcie Baletu SND. 

Absolventovi baletnej akadémie Viedenskej štátnej opery tak k viacerým medzinárodným oceneniam z Berlína 
či Pekingu pribudla Doska za mimoriadny počin v tanečnom divadle. 

Popredná slovenská sopranistka Jolana Fogašová sa stala majiteľkou Dosky za mimoriadny počin v oblasti 
operného divadla. 

Odborníci jej ocenenie udelili za spevácky výkon v postave Florie Toscy v opere Giacoma Pucciniho Tosca v 
Opere SND. Fogašová, ktorá má bohatú medzinárodnú kariéru je stálym hosťom Opery SND a Národního divadla 
v Prahe. 

Cena za najlepšiu scénickú hudbu sezóny patrí pesničkárke Katarzii (Katarína Kubošiová) a predstaviteľovi 
súčasnej slovenskej elektronickej scény Pjoni (Jonatán Pastirčák) za hudbu v inscenácií Sofoklovej hry Antigona 
v Činohre SND. 

Popredná kostýmová výtvarníčka Marija Havran bodovala v ankete Dosky s kostýmami v adaptácii románu 
Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier, ktorú priniesla Činohra SND. 

Havran sa zároveň podpísala pod podobu scény a kostýmov ceremoniálu Dosky 2018. 
Vojna a mier v Činohre SND upútali odborníkov aj svojou scénou a Dosku za najlepšiu scénografiu sezóny 

udelili jej autorovi Jurajovi Kuchárkovi. 
Kuchárek pôsobí v divadlách na Slovensku a v Čechách. Doteraz bol na Dosky nominovaný štyrikrát a až 

svoju piatu nomináciu premenil na víťazstvo. 
V SND ostáva aj Doska za najlepší mužský herecký výkon sezóny. 
Získal ich dlhoročný člen činoherného súboru, predstaviteľ náročných, vnútorne komplikovaných postáv Martin 

Huba. 
Doska mu patrí za postavu Matthiasa Clausena v inscenácii hry Gerharta Hauptmanna Pred západom slnka 

(Činohra SND). 
V hre nositeľa Nobelovej ceny za literatúru vynikol stvárnením starnúceho muža, ktorý sa zamiluje do oveľa 

mladšej ženy. 
Ďalší ocenení 
Majiteľkou Dosky za najlepší ženský herecký výkon divadelnej sezóny je Barbora Andrešičová z Divadla 

Andreja Bagara v Nitre. 
Ocenenie získala za postavu herečky Emmy, ktorá sa ocitne v liečebni drogovo závislých v inscenácii hry 

najvýraznejšieho súčasného britského dramatika Duncana Macmillana Ľudia, miesta a veci. 
Laureátkou ocenení Dosky 2018 je za najlepšiu réžiu sezóny Júlia Rázusová, a to za réžiu inscenácie hry 

Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí v Štátnom divadle Košice. 
Absolventka filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a Vysokej školy múzických umení v Bratislave je 

umeleckou riaditeľkou Prešovského národného divadla. 
Jej režijný rukopis prináša osobitý prístup s prvkami fyzického a experimentálneho divadla. 
Najlepšia inscenáciou sezóny je Americký cisár podľa knihy Martina Pollacka v réžii Ivety Ditte Jurčovej. 
Spolupráca Štúdia 12 Divadelného ústavu v Bratislave a Divadla Pôtoň z Bátoviec priniesla scénickú 

kompozíciu, ktorá spracúva tému hromadného vysťahovalectva na prelome 19. a 20. storočia a dokazuje, že 
utečenecká kríza nie je slovným spojením, ktoré sa týka iba dnešných dní. 

Cenu dostal aj Vladimír Štefko 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20931600/cenu-dosky-2018-dostalo-aj-divadlo-kontra-spisska-nova-ves.html


Počas ceremoniálu ocenení Dosky 2018 slávnostne udelili i Cenu Slovenského centra Medzinárodnej 
asociácie divadelných kritikov za mimoriadny prínos v oblasti divadla. 

Získal ju divadelný historik, pedagóg a publicista, bývalý hovorca prezidenta Michala Kováča Vladimír Štefko. 
Štefko je jedným z najvýraznejších predstaviteľov divadelnej kritiky, ktorá formovala slovenské profesionálne, 

ale aj ochotnícke divadlo od 60-tych rokov až po dnešok. 
Je známy ako vynikajúci analytik a štylista, autor viacerých kľúčových publikácií o Slovenskom divadle. 
Cenou je doska s postriebreným štítkom 
Anketu Dosky vyhlasuje Asociácia súčasného divadla. Ceny Dosky sú ocenením tvorivých činov v oblasti 

profesionálneho divadla na Slovensku, a to vo všetkých žánroch: činoherné divadlo, opera, muzikál, bábkové 
divadlo, balet, súčasný tanec. 

Dosky sa udeľujú fyzickým osobám bez ohľadu na štátnu príslušnosť tvorcov za umelecké výkony, ktoré mali 
premiéru v divadlách na území Slovenska v predchádzajúcej sezóne. 

Udeľovanou cenou je doska s postriebreným štítkom. 
Autorom návrhu ceny je Aleš Votava, jej realizátorom je Tomáš Lupták. 
Ceny Dosky sa udeľujú od roku 1996. 
Zapojili divákov 
V tomto roku sa organizátori rozhodli zapojiť do hlasovania divákov v rámci celého Slovenska, ktorí rozhodli o 

cene za Divadlo sezóny 2018. 
Na webstránke http://www.cenydosky.sk sa dalo do 30. septembra hlasovať v ankete Divadlo sezóny 2018. 
Najviac hlasov si získalo Divadlo Kontra Spišská Nová Ves, ktoré si prevzalo grant 5 000 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Na východnom Slovensku eviduje ministerstvo najviac enviro záťaží 
[07.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Katarína Bačová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/enviromentalne-zataze-slovensko/353142-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR - Milan Kapusta 
Riešenie uvedených lokalít plánujú financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného 

prostredia (2014 – 2020). 
Bratislava/Prešov 7. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje na Slovensku 1763 

enviromentálnych záťaží, viac ako štvrtina z nich, 472, je v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci Operačného 
programu Životné prostredie envirorezort a Ministerstvo obrany (MO) SR zabezpečili ich sanáciu v 19 lokalitách, z 
toho tri boli na východnom Slovensku."V súčasnosti MŽP SR zabezpečuje sanáciu enviromentálnych záťaží na 
východnom Slovensku - v rušňových depách v Humennom, v mestskej časti Košice-Juh, v Spišskej Novej Vsi, v 

Prešove a v Petrovej doline v obci Poproč v okrese Košice-okolie. Sanáciu v mestských kasárňach v 
Michalovciach zabezpečuje MO SR," uviedol pre TASR hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák. MŽP SR delí 
enviromentálne záťaže na pravdepodobné enviromentálne záťaže, enviromentálne záťaže a sanované alebo 
rekultivované lokality. Podľa Ferenčáka boli uzneseniami vlády spomínané rezorty určené ako príslušné 
ministerstvá aj v ďalších lokalitách.“Ide o rušňové depá v Čiernej nad Tisou, Maťovských Vojkovciach a Haniske, 
prekládkovú stanicu v Čiernej nad Tisou, areál bývalých kasární v Kežmarku, skládku tuhého komunálneho 
odpadu v Giraltovciach, skládku Skalka v Starej Ľubovni a sklad pesticídov v obci Čeľovce,” priblížil Ferenčák. 
Riešenie uvedených lokalít plánujú financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (2014 – 2020).“Predmetné environmentálne záťaže, zaradené do Štátneho programu sanácie 
environmentálnych záťaží, sú sanované podľa schválených plánov prác a predpokladá sa ich ukončenie do roku 
2023,” skonštatoval Ferenčák s tým, že financie zo spomínaného operačného programu môžu čerpať len 
príslušné ministerstvá a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. FC Spartak Trnava - ŠKF Sereď 
[07.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359842/nazivo-fc-spartak-trnava-skf-sered/ 

 
 

Trnavu čaká doma po prehre v Európskej lige nováčik našej najvyššej súťaže. Ako sa s ním popasuje sledujte 
NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
07.10.2018|17:00|Fortuna liga|11. kolo 

http://www.teraz.sk/slovensko/enviromentalne-zataze-slovensko/353142-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/359842/nazivo-fc-spartak-trnava-skf-sered/


FC Spartak Trnava 
2 : 1(1:1)koniec zápasu 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentár Video PrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
47’ Godál, 28’ Bakoš, 22’ Morong 
Online prenos 
Spartak zápas proti Seredi zvládol a vyhral 2:1. Na vedúci gól Moronga odpovedal do polčasu Bakoš a po 

zmene strán rozhodol o troch bodoch pre majstra z penalty Godál. Pekný večer z Trnavy. 
90+3 
Koniec zápasu. 
90+3 
Michalík delovkou prekvapil Chudého. Ten vyrazil do bezpečia. Skvelý zákrok. 
90+2 
Za odkopnutie lopty dostal žltú kartu Godál. 
90+1 
Nadstavujú sa tri minúty. 
90 
Grendel vyniesol loptu, bol faulovaný a Spartak drží loptu mimo nebezpečenstva. 
89 
Šanca hostí, Baéz centroval do šestnástky, prudká strela končí na rohovom kope. 
87 
Bakoš dohral, prichádza Jirka. 
85 
Grendelova strela mieri mimo brány. Pomerne príliš vedľa. 
84 
Grendel faulovaný Michalíkom. Ten už druhý raz fauloval a to už má žltú kartu. 
83 
Susov center do šestnástky vyriešila obrana, Grendel nemal dosť síl na únik. Bol na hrote aj sám, pod 

prevahou obrany. 
82 
Bakoš vidí za faul žltú kartu. 
80 
Lopta z priameho kopu mieri mimo brány. 
79 
Bakoš faulovaný v blízkosti hranice šestnástky. Dobrá pozícia pre Spartak. 
77 
Bilas nahradil Ventúru. 
76 
Pekná kontra so spoluprácou Ghorbaniho a Bakoša, ale rozhodca máva ofsajd. 
75 
Po rohovom kope sa k lopte dostal Ulrich, zasekol si a poslal technický pokus na Chudého. Minul však bránu 

a skóre sa nemení. 
75 
Roh pre Sereď. 
74 
Mečiar dohral, Loduha ho nahradí. 
73 
Radova nadýchaná lopta skončila u Penksu. 
73 
Michalík fauloval Ghorbaniho a druhú žltú kartu od Kružliaka nevidí. Priamy kop pre domácich. Lopta asi 25 

metrov od brány hostí. 
72 
Druhé striedanie trénera Látala, hosťujúci tréner striedal iba raz. 
71 
Rada prišiel namiesto Miesenböcka. 
68 
Ghorbani hlavičkoval po peknom centri iba do Penksu, ten mal šťastie a chytá. 
67 
Ghorbani sa hodil v šestnástke ako trojskokan a pýtal faul. Je z toho rohový kop. 
66 
Spartak na polovici Serede. Lopta na pravej strane a Mečiar ako správny kapitán vybojoval aut pre svoj tím. 
64 
Baéz prišiel za Pankaričana. 
63 
Pankaričan fauloval a vidí žltú kartu. 



62 
Pankaričan sa dostal k strele spoza šestnástky a našiel iba rukavice Chudého. 
61 
Kulhánek vyviezol loptu a na hranici šestnástky hľadal Miesenböcka. Ten však od prihrávku takmer do 

nemocnice. Napokon hrá ďalej. 
60 
Po hodine hry vedie Trnava nad Sereďou 2:1, keď penaltu po zmene strán premenil Godál. 
59 
Ulrich faulovaný, jemný kontakt poslal útočníka Serede na zem. Godál center Mečiara vyviezol von, 

prechodová prihrávka na Ghorbaniho sa už nepodarila. 
57 
Spartak sa nenáhli, krátke prihrávky pred šestnástkou Serede hrajú teraz domáci. Hostia poslušne bránia 

svoje územie. 
56 
Center skončil na Ghorbaniho hlave, ale viac už útočník Spartaka nedokázal. 
55 
Pankaričan fauloval Grendela, priamy kop pre domácich. 
54 
Ulrich získal loptu po strate Jansa, dostal sa až na dostrel pred Chudého, ale iba špicom posunul na 

trnavského gólmana. Ten chytá. 
53 
Penksa poslal loptu mimo hracej plochy, Spartak sa zadarmo dostal do hry. 
52 
Roh pre Trnavu po centri Grendela. 
51 
Momentálne sa nehrá, lekár hostí bol v akcii. 
50 
Za faul v stredovom kruhu vidí žltú kartu Grendel. 
49 
Hostia ešte poriadne nevyšli z kabín a už prehrávajú. Tento gól s ich psychikou iste zamáva. 
48 
Z môjho pohľadu celkom prísna penalta, ale Trnava je vo vedení 2:1. 
47 
Trnava dala gól! 
BORIS GODÁL nezaváhal a premenil pokutový kop. 
47 
Loptu si berie Godál. 
47 
Michalík vidí za faul Michalík. 
47 
Trnava bude kopať penaltu! 
47 
Bola nariadená penalta. 
46 
Grendel prišiel za Maleckiho. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Hostia išli do vedenia po góle Moronga, ale Bakoš o šesť minút vyrovnal. Zápas je to priemerný, Trnava musí 

vyhrať, Sereď hrá účelne a môže iba prekvapiť. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45+1 
Šancu andeli nevyužili a zrejme už iba čakáme na záverečný hvizd prvého polčasu. 
45+1 
Priamy kop pre Spartak. 
45+1 
Nadstavuje sa jedna minúta. 
45 
Adekuoroye vidí žltú kartu za faul. 
44 
Malecki centroval do šestnástky, ale opäť ani nemal koho nájsť. 
42 
Ani jedno z mužstiev nechce v závere prvej časti hry spraviť chybu, vidíme boj o stred poľa a nakopávané 

lopty. 
41 
Miesenböck dostal loptu z autu a ihneď bol atakovaný súperom. Musel sa zbaviť lopty a opäť hrajú Sereďania. 
40 



Posledných päť minút v prvom polčase, Sereď je na polovici Trnavy a drží loptu. 
39 
Od Kulhánka boli zrejme vyššie očakávania, na kapitána českej 21 nehrá vôbec dominantne a pri súperovi je 

pomerne neskoro. 
38 
Priamy kop pre Sereď. Lopta je asi 20 metrov od brány Chudého. 
37 
Kulhánek vidí za faul na prenikajúceho súpera žltú kartu. 
35 
Do konca polčasu ostáva asi desať minút, Malecki dostal prihrávku akú nedáte ani súperovi a logicky loptu v 

hracej časti nestihol. 
33 
Ghorbani si s Djibym Ba vo výskoku neporadil, Spartak musí začínať po odkope hostí zo svojej polovice. 
32 
Faul pre Spartak, inak by už andeli loptu nemali. Miesenböck si stavia loptu už na polovici Serede. 
31 
Priamy kop na druhej strane končí vysoko nad bránu Trnavy a hostia sa vracajú na svoje obranné pozície. 
30 
Po polhodine hry máme vyrovnané, Trnava rýchlo odpovedala na inkasovaný gól. Bakoš ukázal strelecké 

vlohy. 
28 
Trnava dala gól! 
Po autovom vhadzovaní sa lopta cez prihrávku dostala k MAREKOVI BAKOŠOVI a ten z otočky neváhal a 

prekonal Penksu. Spartak vyrovnal na 1:1. 
27 
Spartak ide vpred cez stopérov, ďalej cez Maleckiho a Jansa. Janso centroval, ale lopta iba preletela cez 

šestnástku. 
25 
Malecki prehnal po ľavej strane súpera a poslal center do šestnástky. Tam nebolo nikoho v drese Trnavy a 

Penksa loptu berie do rúk. 
24 
Šanca Serede, keď lopta preskočila obranu a Chudý musel vybehnúť a ísť do súboja. Morong bol s ním k 

kontakte, rozhodca však ukazuje hrajte ďalej. 
23 
Prvý gól v zápase dodá duelu asi iba šťavu. Trnava musí zabrať, aby si neurobila hanbu. 
22 
Sereď dala gól! 
Sereď ide v Trnave do vedenia. Po chybách v obrane sa k lopte dostal nestrážený ADAM MORONG a napálil 

ju pod brvno. 
20 
Po dvadsiatich minútach v Trnave stále bez gólu. Spartak sa nedostáva do zakončenia, Janso poslal loptu do 

zámedzia, jeden z hostí ležal na zemi. 
19 
Adekuoroye vyvážal loptu, ale lobom ju poslal do územia nikoho, Chudý ju vzal a rýchlo rozohral. 
17 
Kadlec s Maleckim sa snažili niečo vymyslieť na pravej strane, ale hostia ráznym odkopom upokojili situáciu. 

Tempo z úvodu je už zrejme história. 
16 
Chudý dal zlú prihrávku Jansovi, ten ju síce zvládol, ale Godál poslal loptu do zámedzia. 
15 
Po štvrťhodine hry mali šance na gól obe strany, skóre je ako v prvej minúte. Ani jeden tím nekapituloval. 
14 
Godálovi unikol Pankaričan pri brankovej čiare, nabil na nabiehajúceho Ulricha, ten však nedokázal skórovať. 

Spartak mohol prehrávať, Chudý sa vyznamenal. 
13 
Sereď sa usadila na polovici Spartaka, je to skôr boj o každý milimeter miesta, ale zverencom trénera Látala 

sa nedarí vymaniť sa. 
11 
Djiby Ba poslal prihrávku na Gatariča, tam bol ale Janso a zobral mu loptu. 
10 
Sus rozohral loptu od polovice ihriska, hostia ju rýchlo stratili a musia sa brániť. 
9 
Spartak sa od úvodu tlačí do zakončenia, je iba otázkou času, kedy to tam andelom padne. 
8 
Opäť center z pravej strany, takmer až od rohovej zástavky. Na center skákal Ali Ghorbani, ale gólman 

Serede použil ruky a bol pri lopte skôr. 
7 



Adekuoroye fauloval Bakoša. Priamy kop pre Spartak už z polovice hostí. 
6 
Greššák pokazil rozohrávku a hostia to skúsili do odkrytej brány. Napokon sa lopta vychýlila z dobrého smeru 

a minula svätyňu Chudého. 
5 
Bakoš v super šanci. Po centri z pravej strany sa lopta dostala až k skúsenému zakončovateľovi a ten 

hlavičkoval mimo bránu. 
4 
Sereď hrá teraz o jedného muža menej, Trnava to využíva a oblieha šestnástku nováčika ligy. 
3 
Adekuoroye zvládol súboj v strede ihriska s Miesenböckom a hostia ostávajú pri lopte. Adekuoroye je však 

ošetrovaný klubovým lekárom a nehrá sa. 
2 
Spartak sa od úvodu postil do svojho súpera, andeli potrebujú bodovať, v lige už sú bližšie zostupu ako prvej 

šestke. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
-1 
Úvodné zostavy: 
FC Spartak Trnava: Chudý – A. Kadlec, Oravec (C), Godál, Janso – Kulhánek, Greššák – Małecki, 

Miesenböck – Ghorbani, Bakoš. 
Náhradníci: Rusov – Grendel, Dangubič, Hladík, Schirtladze, J. Rada, Jirka. 
ŠKF iClinic Sereď: Penksa – Sus, Michalík, Ba, Mečiar (C) – Pankarićan, Adekuoroye – Gatarić, Ventúra, 

Morong – Ulrich. 
Náhradníci: Nwolokor – Baéz, Bilas, Loduha, Richnák, Menich, Subotić. 
Rozhodca: Kružliak – Hancko, Jekkel. 
V jedenástom kole Fortuna ligy hostí Spartak Trnava na svojom štadióne geografického suseda zo Serede. 

Zápas sa začína v nedeľu od 17.00. 
FC Spartak Trnava 
Trnavčanom sa vo Fortuna lige vôbec nedarí, po desiatich kolách majú na svojom konte chudobných osem 

bodov v ostatnom kole prehrali v pozmenenej zostave 1:2 doma v derby proti Slovanu. 
Andeli majú v nohách zápas v Istanbule s Fenerbahce, ktorý po individuálnych zaváhaniach prehrali 0:2. V 

domácej súťaži potrebujú bodovať, nováčik zo Serede však ukazuje, že nebude iba do počtu. 
Trnavčania majú problém aj v útoku, v desiatich kolách strelili iba osem gólov a inkasovali desaťkrát. Hrať 

zrejme nebude časť zostavy, ktorá hrala v Turecku. 
ŠKF Sereď 
Nováčik súťaže vyhrali štyri zápasy z desiatich, jeden zápas remizoval a päť duelov prehral. Skóre Serede je 

pasívne, dvanásť razy gól strelili, inkasovali však až devätnásťkrát. 
Vo svojom tíme majú Nikolu Gatariča, autora šiestich ligových gólov. Sereď hráva svoje zápasy na ihrisku v 

Nitre, ostatný zápas tam porazili práve FC Nitra 2:1. 
V tíme pôsobí viacero hráčov, ktorí majú za sebou trnavskú minulosť. Obrancovia Djiby Ba, Martin Mečiar, či 

záložníci Aldo Baez a Róbert Richnák. 
Bodový rozdiel medzi tímami je päť bodov, aj v prípade výhry Trnavy sa Spartak cez svojho súpera 

nedostane. 
Zápas má favorita, na výhru Trnavy je kurz 1,45. Remíza sa dá podať za kurz 4,80 a výhru hostí značí kurz 

5,70. 
Zápas rozhoduje ako hlavný arbiter Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať Branislav Hancko a Adam 

Jekkel. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
Boris Godál B. Godál 90’ 
Erik Jirka E. Jirka / Marek Bakoš M. Bakoš 87’ 
Marek Bakoš M. Bakoš 82’ 
78’ Denis Ventúra D. Ventúra / Rudolf Bilas R. 

Bilas 
74’ Martin Mečiar M. Mečiar / Matej Loduha M. 

Loduha 
Jakub Rada J. Rada / Fabian Miesenbock F. 

Miesenbock 
71’ 

64’ Filip Pankaričan F. Pankaričan / Aldo Baez A. 
Baez 

62’ Filip Pankaričan F. Pankaričan 
Erik Grendel E. Grendel 50’ 
Boris Godál B. Godál 47’ 
47’ Ľubomír Michalík Ľ. Michalík 
Erik Grendel E. Grendel / Patryk Malecki P. Malecki 46’ 
45’ Bankole Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye 



Jiří Kulhánek J. Kulhánek 37’ 
Marek Bakoš M. Bakoš 28’ 
22’ Adam Morong A. Morong / Ľubomír Ulrich Ľ. 

Ulrich 
Držanie lopty 53% 47% 
Strely na bránu 2 5 
Strely mimo bránu 5 4 
Priame kopy 21 27 
Rohové kopy 3 3 
Ofsajdy 2 2 
Vhadzovania 32 30 
Brankárske zákroky 4 0 
Výkopy 5 9 
Fauly 25 19 
Brankári 
Martin Chudý M. Chudý Pavol Penksa P. Penksa 
Základné zostavy 
Andrej Kadlec A. Kadlec Matej Oravec M. Oravec Boris Godál B. Godál Oliver Janso O. Janso Patryk Malecki 

P. Malecki Jiří Kulhánek J. Kulhánek Lukáš Greššák L. Greššák Fabian Miesenbock F. Miesenbock Ali Ghorbani 
A. Ghorbani Marek Bakoš M. Bakoš 

Martin Sus M. Sus Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Martin Mečiar M. Mečiar Bankole 
Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Denis Ventúra D. Ventúra Nikola Gatarič N. Gatarič Filip Pankaričan F. 
Pankaričan Adam Morong A. Morong Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich 

Filip Dangubič F. Dangubič Erik Grendel E. Grendel Ivan Hladík I. Hladík Erik Jirka E. Jirka Jakub Rada J. 
Rada Dobrivoj Rusov D. Rusov Davit Schirtladze D. Schirtladze 

Aldo Baez A. Baez Rudolf Bilas R. Bilas Matej Loduha M. Loduha Jozef Menich J. Menich David Nwolokor D. 
Nwolokor Róbert Richnák R. Richnák Nemanja Subotič N. Subotič 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 3 25.9.2012 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Fenerbahce Fenerbahce 
2 : 0 4.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 29.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FK Slovan Most Pri Bratislave Most 
1 : 3 26.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 20.9.2018 
RSC Anderlecht Anderlecht 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 15.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FK Rača Bratislava Rača 
0 : 9 6.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 30.8.2018 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
FC Spartak Trnava Trnava 



0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
0 : 2 23.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 14.8.2018 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
1 : 1 7.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 4.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 31.7.2018 
Legia Varšava Varšava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Legia Varšava Varšava 
0 : 2 24.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 18.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 11.7.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 



FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 



0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 



MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 29.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 20.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 15.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 2 24.9.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
MŠK Žilina B Žilina B 
3 : 4 17.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 10.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
OFK Malženice Malženice 
2 : 1 6.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 1.9.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 0 27.8.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 6 19.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 13.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 4 9.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Inter Bratislava Inter 
2 : 1 5.8.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 30.7.2017 
FK Poprad Poprad 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 24.7.2017 
Trabzonspor Trabzonspor 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 31.5.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 11. kolo 
1 
X 
2 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 
FC Nitra Nitra 
(2:1, 1:0) 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:0, 1:2) 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 1:0) 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 2 
FK Senica Senica 
(0:1, 2:1) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(2:1, 1:0) 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
(1:1, 1:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Zoznámte sa s nimi: Toto sú články, ktoré sa u nás cez týždeň klikali 

najviac 
[07.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zoznamte-sa-s-nimi-toto-su-clanky-ktore-sa-u-nas-cez-tyzden-klikali-najviac-
311189 

 
 

Zoznámte sa s nimi bližšie aj vy. Prinášame vám trojicu najklikanejších článkov nášho webu z tohto týždňa. 
Upravený hit 
Žiaci Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa môžu tešiť z krásneho úspechu. Ten zaznamenali po tom, 

čo vystúpili s upraveným známym hitom Hej, sokoly. Známu pesničku zaspievali v inom jazyku a hneď aj vyhrali 
súťaž… 

Milovníci divadla sa môžu tešiť 
Milovníci divadla si môžu vychutnať v našom meste festival s názvom Divadelný Spiš. Ten odštartuje už o 

niekoľko dní. Na doskách Spišského divadla budeme môcť vidieť počas ôsmich dní niekoľko divadelných žánrov. 
Tu je podrobný program. 

Mega tekvica 
Jesenné obdobie je spájané aj zo zberom úrody, s čím majú skúsenosti i záhradkári. To sa týka aj tekvíc. Tie 

si posadili vo svojej záhrade aj manželia Šubovci zo Spišskej Novej Vsi. Jedna je však vskutku výnimočná. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 
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18. Na východnom Slovensku eviduje ministerstvo najviac enviro záťaží 
[07.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/na-vychodnom-slovensku-eviduje-ministerstvo-najviac-enviro-zatazi-cl622178.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka 
Bratislava/Prešov 7. októbra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje na Slovensku 1763 

enviromentálnych záťaží, viac ako štvrtina z nich, 472, je v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci Operačného 
programu Životné prostredie envirorezort a Ministerstvo obrany (MO) SR zabezpečili ich sanáciu v 19 lokalitách, z 
toho tri boli na východnom Slovensku. 

"V súčasnosti MŽP SR zabezpečuje sanáciu enviromentálnych záťaží na východnom Slovensku - v rušňových 
depách v Humennom, v mestskej časti Košice-Juh, v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a v Petrovej doline v obci 

Poproč v okrese Košice-okolie. Sanáciu v mestských kasárňach v Michalovciach zabezpečuje MO SR," uviedol 
pre TASR hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák. 

MŽP SR delí enviromentálne záťaže na pravdepodobné enviromentálne záťaže, enviromentálne záťaže a 
sanované alebo rekultivované lokality. 

Podľa Ferenčáka boli uzneseniami vlády spomínané rezorty určené ako príslušné ministerstvá aj v ďalších 
lokalitách. 

“Ide o rušňové depá v Čiernej nad Tisou, Maťovských Vojkovciach a Haniske, prekládkovú stanicu v Čiernej 
nad Tisou, areál bývalých kasární v Kežmarku, skládku tuhého komunálneho odpadu v Giraltovciach, skládku 
Skalka v Starej Ľubovni a sklad pesticídov v obci Čeľovce,” priblížil Ferenčák. 

Riešenie uvedených lokalít plánujú financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného 
prostredia (2014 – 2020). 

“Predmetné environmentálne záťaže, zaradené do Štátneho programu sanácie environmentálnych záťaží, sú 
sanované podľa schválených plánov prác a predpokladá sa ich ukončenie do roku 2023,” skonštatoval Ferenčák 
s tým, že financie zo spomínaného operačného programu môžu čerpať len príslušné ministerstvá a Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra. 

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

 
 

19. Za rekordný čas prémia 20 000 €! 
[06.10.2018; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; Zdeněk Kovář] 

 
 

Na maratóne mieru očakávajú až 14-tisíc bežcov Favoritmi sú Afričania 
Zdeněk Kovář 
KOŠICE - Najstarší maratón v Európe je tu! V nedeľu v Košiciach vypukne veľký sviatok, 95. kapitola 

pretekov, keď sa na známu mestskú trať vo dvoch okruhoch vydá vyše 2 000 bežcov. Celkovo v rôznych 
kategóriách a disciplínach sa však na štart postaví až takmer 14-tisíc účastníkov. Motivačná prémia pre tých 
najlepších je pritom až 20 000 €. Favoriti maratónu pochádzajú z Afriky - najmä z Kene a Etiópie. Organizátori 
najväčšieho podujatia v Košiciach opäť čelia veľkým výzvam a očakáva sa až 60-tisíc fanúšikov. Na čo sa 
návštevníci majú pripraviť a kde na nich čakajú dopravné obmedzenia? 

OBCHÁDZKOVÉ TRASY 
Smer Prešov - cez obchvat okolo Vyšného Opátskeho alebo od Jantárovej cez Staničné nám. a Svätoplukovu 

Smer Rožňava - cez Terasu a  Festivalové nám. v  jednom pruhu Watsonovej a s odbočkou na Hurbanovej Smer 
Kysak - cez Ťahanovce a Magnezitársku Smer Spišská Nová Ves cez Hurbanovu a Čermeľ Smer Maďarsko - 

cez obchvat okolo Železníkov alebo Nad jazerom 
DOPRAVNÉ OBMEDZENIA 
Úplná uzávierka ciest na trase sa začne od 8.00 do 8.30 hod. na Nám. osloboditeľov, na Grešákovej ulici, 

Timonovej, Pribinovej, kde je priestor na rozcvičenie bežcov a zvýšený pohyb. Od 8.00 hod. musia motoristi 
počítať s obmedzeniami a  regulovaním cestnej premávky na celej trase. Tie končia v  čase 15.00 – 15.30 hod. 

TIETO ULICE BUDÚ UZAVRETÉ 
Uzávera: Hlavná-Komenského-Kostolianska-Areál Anička-Tenisové kurty-Kostolianska-Vodárenská-Hlinkova-

Národná trieda-Štefánikova - Protifašistických bojovníkov-Jantárová-Južná trieda-obrátka pri hoteli Centrum-
Južná trieda-Holubyho-Rastislavova-Moyzesova-Čs. armády-Festivalovo nám.-Watsonova-Komenského-Hlavná. 

[Späť na obsah] 
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20. Bizarný nález v Štrbskom plese: Potápači vylovili tomahawk legendárneho 

Gojka Mitiča 
[06.10.2018; tvnoviny.sk; Zaujímavosti; 14:36; TATRANSKÁ LOMNICA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1937844 

 
 

Herec ho stratil počas nakrúcania filmu Náčelník Veľký had. 
Tweet 
Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z 

nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento rok k nim pridali aj kameňolom v 
popradskej Kvetnici. 

„Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, 
ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu Náčelník Veľký had (1967) s legendárnym Gojkom 
Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo Štátnych lesov Tatranského národného parku 
(ŠL TANAP). 

Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť 
vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 
562 kilogramov odpadu. 

Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké 
upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i 
bežný domový odpad. 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyčky či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli 
aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní 
legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede 
plesa. 

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. 

„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo 
vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová 
lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka 
na rok menej," zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 

Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, 

Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. 
súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo 
štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Potápači čistili plesá v Tatrách: Vyzbierali stovky kíl odpadu 
[06.10.2018; dobrenoviny.sk; 14:09; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/144355/potapaci-cistili-plesa-v-tatrach-vyzbierali-stovky-kil-odpadu 

 
 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. 

Na snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas 25. ročníka akcie Čisté vody 5. 
októbra 2018 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. — Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Tatranská Lomnica 5. októbra (TASR) – Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka 
akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento 
rok k nim pridali aj kameňolom v popradskej Kvetnici. „Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či 
plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu 

http://www.tvnoviny.sk/a/1937844
https://www.dobrenoviny.sk/c/144355/potapaci-cistili-plesa-v-tatrach-vyzbierali-stovky-kil-odpadu


Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo 
Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). 

Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť 
vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 
562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači 
rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, 
rôzne laná, železá i bežný domový odpad. 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyčky či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli 
aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní 
legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede 
plesa. 

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. 

„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo 
vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová 
lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka 
na rok menej," zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 

Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, 

Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. 
súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo 
štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Indícia Roadshow prináša inšpiráciu k zlepšovaniu vzdelávania 
[06.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 08:25; Školský servis] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/indicia-roadshow-prinasa-inspiraciu/44706-clanok.html 

 
 

14. ročník tohto podujatia bude prebiehať v šiestich slovenských mestách, prinesie prednášky odborníkov a aj 
praktické ukážky možných zmien na školách. 

Bratislava 6. októbra (SkolskyServis.sk) - Indícia Roadshow je konferencia o vzdelávaní, určená nielen 
učiteľom a riaditeľom škôl, ale všetkým, ktorých zaujímajú aktuálne trendy a ktorí podporujú výchovu k slobode, 
zodpovednosti a samostatnému mysleniu. 14. ročník tohto podujatia bude prebiehať v šiestich slovenských 
mestách, prinesie prednášky odborníkov a aj praktické ukážky možných zmien na školách. 

„Cestujeme po Slovensku s odborníkmi na vzdelávanie a aj s učiteľmi a inými ľuďmi z praxe, aby sme 
motivovali čo najväčšiu skupinu ľudí k zmene na našich školách. Chceme im ukázať, čo všetko sa dá aj v našich 
podmienkach robiť inak a povedať im, že im v ich snažení sa o zmenu vieme pomôcť,“ povedal Peter Halák, 
riaditeľ neziskovej organizácie Indícia. 

Tohtoročná Indícia Roadshow prinesie v prvom bloku prednášky o tom, čo sú rozhodujúce faktory pre úspech 
učiteľa, fungovanie školy a pre napredovanie žiakov. Predstaví tiež manuál k reformnému dokumentu Učiace sa 
Slovensko. Druhý blok bude venovaný konkrétnym krokom a praktickým ukážkam, ako sa dá vzdelávať inak, 
napríklad v prírodovedných predmetoch, informatike či v občianskej náuke. 

Účasť na Indícia Roadshow je pre všetkých bezplatná, program sa začína vždy o 8:30 a končí sa o 13.00 v 
týchto mestách: 

15.10. Nitra, Katedra informatiky UKF 
16.10. Zvolen, zasadačka Mestského úradu 
17.10. Košice, SOŠ automobilová 
18.10. Spišská Nová ves, Hotelová akadémia 

19.10. Žilina, Konzervatórium 
25.10. Bratislava, vysokoškolský internát Družba 
„Náš vzdelávací systém potrebuje prejsť veľkými zmenami, aby zodpovedal potrebám súčasnej doby. My v 

Indícii veríme na zmenu zdola. A aj preto organizujeme toto motivačné podujatie, aby sme ukázali čo 
najväčšiemu počtu ľudí, aký je rozdiel medzi dobrým a zlým vzdelávaním a ako sa to dobré dá realizovať na 
našich školách bez toho, aby sme čakali na reformu z ministerstva,“ doplnil Peter Halák. 

SkolskyServis.sk informovala Naďa Urbanová 
indicia.sk 

[Späť na obsah] 
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23. Na maratóne v Košiciach očakávajú až 14-tisíc bežcov: Za rekordný čas 

prémia 20 000 E 
[06.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 04:00; Zdeněk Kovář;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/749609/na-maratone-v-kosiciach-ocakavaju-az-14-tisic-bezcov-za-rekordny-
cas-premia-20-000/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Najstarší maratón v Európe je tu! V nedeľu v Košiciach vypukne veľký sviatok, 95. kapitola pretekov, keď sa 

na známu mestskú trať vo dvoch okruhoch vydá vyše 2 000 bežcov. 
Celkovo v rôznych kategóriách a disciplínach sa však na štart postaví až takmer 14-tisíc účastníkov. 

Motivačná prémia pre tých najlepších je pritom až 20 000 E. Favoriti maratónu pochádzajú z Afriky - najmä z 
Kene a Etiópie. Organizátori najväčšieho podujatia v Košiciach opäť čelia veľkým výzvam a očakáva sa až 60-
tisíc fanúšikov. Na čo sa návštevníci majú pripraviť a kde na nich čakajú dopravné obmedzenia? 

Tieto ulice budú uzavreté 
Hlavná-Komenského-Kostolianska-Areál Anička-Tenisové kurty-Kostolianska-Vodárenská-Hlinkova-Národná 

trieda-Štefánikova - Protifašistických bojovníkov-Jantárová-Južná trieda-obrátka pri hoteli Centrum-Južná trieda-
Holubyho-Rastislavova-Moyzesova-Čs. armády-Festivalovo nám.-Watsonova-Komenského-Hlavná 

Otvoriť galériu 
Obchádzkové trasy 
Smer Prešov - cez obchvat okolo Vyšného Opátskeho alebo od Jantárovej cez Staničné nám. a Svätoplukovu 
Smer Rožňava - cez Terasu a Festivalové nám. v jednom pruhu Watsonovej a s odbočkou na Hurbanovej 
Smer Kysak - cez Ťahanovce a Magnezitársku 
Smer Spišská Nová Ves - cez Hurbanovu a Čermeľ 

Smer Maďarsko - cez obchvat okolo Železníkov alebo Nad jazerom 
Dopravné obmedzenia 
Úplná uzávierka ciest na trase sa začne od 8.00 do 8.30 hod. na Nám. osloboditeľov, na Grešákovej ulici, 

Timonovej, Pribinovej, kde je priestor na rozcvičenie bežcov a zvýšený pohyb. Od 8.00 hod. musia motoristi 
počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase. Tie končia v čase 15.00 –15.30 hod. 

Motivačné prémie 
Víťaz 
20 000 E čas do 2:07 
15 000 E do 2:08 
12 000 E do 2:09 
10 000 E do 2:10 
1000 E pre 1. Slováka 
Víťazka 
20 000 E do 2:22 
15 000 E do 2:23 
12 000 E do 2:24 
10 000 E do 2:25 
1000 E pre 1. Slovenku 
Favoriti na štarte 
Muži: 
Reuben Kerio (Keňa) - vlaňajší víťaz 2:08:12 
Raymond Choge (Keňa) 2:08:39 
Birhanu Berga (Etiópia) 2:09:41 
Afewerk Woldetensae (Etiópia) 2:09:49 
Tibor Sahajda (SR) 2:18:44. 
Ženy: 
Sheila Jerotichová (Keňa) - vlaňajšia víťazka 2:27:34 
Alice Jepkemboiová (Keňa) 2:28:19 
Mestawot Shankutieová (Etiópia) 2:31:38 
Milliam Ebongonová (Keňa) 2:34:36, 
Z víkendového programu 
Sobota: 
9.00 Expo MMM (Aupark) 
10.00 Vodácky maratón (Malá Lodina) 
10.30 Diamantový klub MMM 
11.00 Autogramiáda hostí a favoritov (Aupark) 
14.00 Pasta párty (Hotelová akadémia) 

https://www.cas.sk/clanok/749609/na-maratone-v-kosiciach-ocakavaju-az-14-tisic-bezcov-za-rekordny-cas-premia-20-000/
https://www.cas.sk/clanok/749609/na-maratone-v-kosiciach-ocakavaju-az-14-tisic-bezcov-za-rekordny-cas-premia-20-000/


16.00 Vybehaj to s Matejom - prechádzka s olymp. víťazom Tóthom (Mestský park) 
17.00 Matadori a prváci (Aupark) 
18.00 prijatie hostí primátorom (Hist. radnica), 19.00 Zapálenie maratónskeho ohňa (Nám. Maratónu mieru) 
19.00 Biela noc - festival súčasného umenia v meste. 
Nedeľa: 
8.40 otvorenie MMM 
8.50 inline a handbike 
9.00 maratón, polmaratón jun. štafeta a 4x1/4 
9.10 minimaratón U.S.Steel Family Run 
11.00 očakávanie víťazov maratónu 
11.30 slávnostné ceremoniály 
15.00 ukončenie MMM. 
Foto: 
Meteorológovia sľubujú na nedeľu pekné počasie.. Zdroj: anc 
Trať maratónu. Zdroj: anc 
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24. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (6. októbra): Futbal, hokej, basketbal i Formula 

1 
[06.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359641/sportove-udalosti-dna-6-oktobra-futbal-hokej-basketbal-i-formula-1/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. Čaká nás sobota plná futbalu, rozbieha sa aj basketbalová liga a víkend v Japonsku sa ponesie v 
znamení Formuly 1. 

futbal - slovenská Fortuna liga: 
11. kolo: 
16:00 MFK Ružomberok - FC Nitra / NAŽIVO >> 
17:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Senica / NAŽIVO >> 
17:00 AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce / NAŽIVO >> 
17:00 MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová / NAŽIVO >> 
18:00 FK DAC 1904 Dunajská Streda - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble / NAŽIVO >> 
futbal - slovenská II. liga: 
12. kolo: 
15:00 MFK Dukla Banská Bystrica - FC Petržalka 
15:00 KFC Komárno - FC ŠTK 1914 Šamorín 
15:00 1. FC Tatran Prešov - Partizán Bardejov 
15:00 ŠK Odeva Lipany - FK Dubnica nad Váhom 
19:00 MFK Skalica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 
futbal - anglická Premier League: 
8. kolo: 
16:00 FC Burnley - Huddersfield Town 
16:00 Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers 
16:00 Leicester City - FC Everton 
16:00 Tottenham Hotspur - Cardiff City / ONLINE >> 
16:00 FC Watford - AFC Bournemouth 
18:30 Manchester United - Newcastle United / ONLINE >> 
futbal - česká Fortuna liga: 
11. kolo: 
17:00 FK Mladá Boleslav - FC Baník Ostrava 
19:00 SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 
futbal - francúzska Ligue 1: 
9. kolo: 
17:00 Lille OSC - AS Saint-Étienne 
20:00 Amiens SC - Dijon FCO 
20:00 Angers SCO - Racing Štrasburg 
20:00 EA Guingamp - Montpellier HSC 
20:00 Nimes Olympique - Stade de Reims 
futbal - nemecká Bundesliga: 
7. kolo: 
15:30 Borussia Dortmund - FC Augsburg 

https://sport.aktuality.sk/c/359641/sportove-udalosti-dna-6-oktobra-futbal-hokej-basketbal-i-formula-1/


15:30 Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 
15:30 Hannover 96 - VfB Stuttgart 
15:30 Mainz 05 - Hertha Berlín / ONLINE >> 
18:30 Bayern Mníchov - Borussia Mönchengladbach 
futbal - španielska La Liga: 
8. kolo: 
13:00 FC Girona - SD Eibar 
16:15 CF Getafe - Levante UD 
18:30 Deportivo Alavés - Real Madrid / ONLINE >> 
20:45 CD Leganés - Rayo Vallecano 
futbal - talianska Serie A: 
8. kolo: 
15:00 Cagliari Calcio - FC Bologna 
18:00 Udinese Calcio - Juventus FC / ONLINE >> 
20:30 FC Empoli - AS Rím 
hokej - česká Tipsport extraliga: 
8. kolo: 
16:00 Bílí Tygři Liberec - HC Olomouc 
hokej - KHL: 
15:00 Jokerit Helsinki - SKA Petrohrad 
15:00 HK Soči - Dinamo Minsk 
16:00 Severstaľ Čerepovec - Torpedo Nižnij Novgorod 
16:00 Dynamo Moskva - Neftechimik Nižnekamsk 
16:00 Lokomotiv Jaroslavľ - Ak Bars Kazaň 
16:00 Spartak Moskva - Víťaz Podoľsk 
hokej - NHL: 
01:00 Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 
04:30 Los Angeles Kings - San Jose Sharks 
19:00 New Jersey Devils - Edmonton Oilers 
v nedeľu ráno: 
01:00 Buffalo Sabres - New York Rangers 
01:00 Dallas Stars - Winnipeg Jets 
01:00 New York Islanders - Nashville Predators 
01:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 
01:00 Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 
01:00 Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 
02:00 Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 
02:00 St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 
03:00 Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 
03:00 Colorado Avalanche - Philadelphia Flyers 
04:00 Calgary Flames - Vancouver Canucks 
basketbal - Slovenská basketbalová liga (SBL) mužov: 
1. kolo: 
17:00 PP TV Raj Žilina - BC Prievidza 
18:00 MBK Handlová - BK Levickí Patrioti 
18:00 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit 

basketbal - Extraliga žien: 
2. kolo: 
18:00 BK ŠKP 08 Banská Bystrica - MBK Ružomberok 
18:00 Piešťanské Čajky - BAM Poprad 
18:00 ŠBK Šamorín - BK Slovan Bratislava 
basketbal - NBA - príprava: 
01:00 Washington Wizards - Miami Heat 
01:30 New York Knicks - New Orleans Pelicans 
02:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 
02:00 Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 
02:30 San Antonio Spurs - Detroit Pistons 
04:00 Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 
04:30 Golden State Warriors - Sacramento Kings 
v nedeľu ráno: 
01:30 Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 
02:00 Memphis Grizzlies - Indiana Pacers 
04:00 Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 
hádzaná - MOL liga žien: 
4. kolo: 
15:00 Sokol Písek - DHC Slavia Praha 
17:30 Iuventa Michalovce - DHK Baník Most 



17:30 DHK Zora Olomouc - SHK Veselí nad Moravou 
18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HK Sokol RMK Bánovce nad Bebravou 
hádzaná - Slovnaft Handball extraliga mužov: 
6. kolo: 
18:00 Strojár Malacky - Tatran Prešov 
18:00 ŠKP Bratislava - 1. MHK Piešťany 
hádzaná - Liga majstrov: 
4. kolo: 
18:00 Tatran Prešov - Čechovskí Medvedi 
volejbal - Edymax extraliga mužov: 
3. kolo: 
16:00 COP Trenčín - VK Spartak UJS Komárno 
17:00 VK Mirad PU Prešov - VKM Stará Ľubovňa 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK Prievidza 
18:00 MVK Zvolen - VKP-SPU Nitra 
18:30 VK KDS-Šport Košice - TJ Slávia Svidník 
volejbal - Parfems.sk extraliga žien: 
2. kolo: 
18:00 VK Nové Mesto nad Váhom - KV MŠK Oktan Kežmarok 
18:00 VTC Pezinok Bilíkova - VK Prešov 
19:00 Strabag VC Bratislava - Volley project UKF Nitra 
19:00 HIT UCM Trnava - Slávia EU Bratislava 
florbal - Extraliga mužov: 
5. kolo: 
13:30 Grasshoppers Žilina - Snipers Bratislava 
17:00 1. FBC Trenčín - Young Arrows Spišská Nová Ves 

17:00 ATU Košice - Florko Košice 
17:40 Hurikán Bratislava - TJA-FBO Nižná 
18:00 ŠK Lido Bratislava - AS Trenčín 
18:00 Mikuláš Prešov - Tsunami Záhorská Bystrica 
futsal - Liga majstrov mužov: 
hlavná fáza: 
18:00 Araz Naxcivan - Mimel Lučenec 
futsal - 1. SLF: 
4. kolo: 
18:30 Wild Boys ’02 Bratislava - ŠK Makroteam Žilina 
20:00 MŠK Žilina - Rehab Klinik Baraberi 
motorizmus - Formula 1: 
08:00 kvalifikácia na Veľkú cenu Japonska / ONLINE >> 
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25. Martinskí hokejisti nemali k desiatke ďaleko, chýbali im dva góly 
[06.10.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Kopka] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20931034/martinski-hokejisti-nemali-k-desiatke-daleko-chybali-im-dva-goly.html 

 
 

Súboj s rezervou Nových Zámkov bol povinnou jazdou. Turčania na ľade dominovali, hosťom prakticky nič 
nedovolili. 

MARTIN. Všetko bolo od prvých sekúnd jasné, nikto nepochyboval, že Martinčania s posledným celkom 
tabuľky zoberú všetky body. Išlo len o to, koľko gólov strelia a či vôbec nejaký inkasujú. Napokon výsledok 8:0 
hovorí jasnou rečou. 

Do útoku zavelil kapitán 
Naši sa ujali vedenia už v 35. sekunde, keď Markovič otočkou zmiatol protihráčov a strelou po ľade prekonal 

hosťujúceho brankára. 
FAKTY O ZÁPASE 
Martin – Nové Zámky B 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) 
Góly: 0:35 Markovič (Rudzan, Tabaček), 13:30 Markovič (Langhammer, Rudzan), 17:31 Langhammer 

(Markovič, Oravec), 21:34 Brezniak (Pacalaj, Poliaček), 25:06 Poliaček (Jurášek, Brezniak), 25:15 Dírer (Zeliska), 
43:56 Rudzan (Markovič) a 46:59 Rechtorík (Paulíny). 

Vylúčení: 4:3 na 2 min. Presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Vido – Holienka, Hanko. Diváci: 1 364. 
MARTIN: Bernát – Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Lednický – Markovič, Langhammer, 

Rudzan - Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny. Rechtorík, Brveník. 

https://myturiec.sme.sk/c/20931034/martinski-hokejisti-nemali-k-desiatke-daleko-chybali-im-dva-goly.html


Výsledky 8. kola: Prešov – P. Bystrica 1:6, HC Bratislava – Humenné 5:3, Dubnica – Topoľčany 2.4, Spišská 
Nová Ves – Michalovce 0:5, Skalica – Trnava 5:2. 

Potom si síce na ďalší gólový prídavok museli diváci dlhšie počkať, až do 14. min, keď sa opäť presadil 
Markovič, tentoraz švihovkou z kruhov obstrelil Vyžinkára. 

Domáci kapitán zavelil aj na tretí úder. V 18. min si ešte v strednom pásme prevzal puk od Oravca, následne 
doslova vpálil do útočnej tretiny, kde pripravil tutovku pre Langhammera, ktorý pohotovou koncovkou rozveselil 
celkom slušne zaplnený štadión. 

„Na zápas sme sa stopercentne pripravovali, nič neponechali na náhodu. Prvá liga je veľmi vyrovnaná a 
žiadne stretnutie si nemôžme dovoliť podceniť. Všetko treba brať na 100 percent a chalani aj s týmto vedomím 
vykorčuľovali na ľad,“ povedal Rado Somík, asistent trénera HK Martin. 

Aj v druhej tretine bola prevaha Turčanov zjavná a za necelých päť minút od začiatku prostredného dejstva 
pridali ďalšie tri góly. Najprv po Pacalovej strele úspešne v 22. min dorážal spred bránkoviska Brezniak, potom sa 
pod hornú žŕdku ideálne trafil Poliaček a napokon Zeliskovu perfektnú prihrávku zužitkoval Dírer. Mimochodom, 
medzi piatym a šiestym gólom, ktoré padli v 26. min, uplynulo iba deväť sekúnd. 

Presadila sa každá formácia 
V poslednej časti Martinčania ešte prikrášlili výsledok, v 34 min sa zblízka presadil mladý Rudzan a v 37. min 

Paulínyho ideálnu ponuku pretavil na ôsmy presný zásah Rechtorík. 
Diváci si pýtali desiatku, šance na to boli, aj vyložené, no ostali už nevyužité. Potešilo čisté konto, brankár 

Bernát zrejme zaň bude musieť niečo do kasy prispieť. To napokon minulo Jara Markoviča, ktorý nemal od 
hetriku ďaleko. Jeho štyri kanadské body však stoja za zmienku. 

Prím hrala prvá lajna, postarala sa o štyri góly. Pozitívne však je, že sa strelecky presadila každá jedna 
formácia. 

„Domáci si odohrali to, čo potrebovali, zápas bol pre nich lepším tréningom. Napriek prehre pochválim mojich 
zverencov za bojovnosť, snažili sa dodržiavať taktiku, ktorá bola založená na bránení. Škoda niektorých hluchších 
pasáži, kedy sme na to trošku pozabudli. Chceli sme z defenzívy vyrážať i do brejkov, no to sa nám veľmi 
nedarilo,“ priznal tréner hostí Garip Saliji. 

Rado Somík po zápase vyjadril spokojnosť s výkonom i výsledkom a nezabudol poďakovať fanúšikom. 
„V predchádzajúcich stretnutiach nás trápila koncovka, teraz si chalani s chuťou zahrali i zastrieľali. Budem sa 

opakovať, ale pomohli nám aj diváci. Opäť ich prišlo veľa, bolo ich počuť, neustále povzbudzovali. čo aj hráčov 
ženie dopredu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Miguel z Ekvádoru: So skínmi som pil tequilu za jedným stolom 
[06.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Ľudia na Korzár Košice; 00:00; Katarína Gécziová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20929795/miguel-z-ekvadoru-so-skinmi-som-pil-tequilu-za-jednym-
stolom.html 

 
 

Lektor latinsko-amerických tancov verí v toleranciu medzi ľuďmi. 
Miguel Angel Quezada Alulema 
(6 fotografií) 
Keď sa v Košiciach povie meno Miguel, väčšina si vybaví sympatického chlapíka, ktorý už kde koho priučil 

tajom salsy či bačaty a tiež človeka, ktorý svojou hudbou rozvlní na párty tanečníkov do horúceho tempa. Miguel 
Angel Quezada Alulema pochádza z Ekvádoru. V Košiciach žije 20 rokov a ak od neho chcete dôkaz, že je 
naozaj domestikovaným východniarom, odpovie vám írečito východniarsky: „Ta dze ši bul?“ 

Ako sa rodený Ekvádorčan dostane až na Slovensko a do Košíc? 
– Omylom som sa tu dostal. (smiech) Ale nie, už od trinástich rokov som vedel, že pôjdem na Slovensko. Na 

strednej škole mi bolo ponúknuté štipendium, ak budem mať dobré známky a ja som ho získal. Neviem, či je ešte 
stále dohodnutá takáto spolupráca medzi našimi krajinami, ale vtedy to tak bolo. Prišiel som v roku 1998 a 
študoval som na Podnikovo-hospodárskej fakulte v Košiciach, ale štúdium som nedokončil. 

Prečo si neskončil školu? 
– Bolo to moje rozhodnutie. Krátko po príchode na Slovensko som začal vyučovať španielčinu, chcel som 

spropagovať aj našu latinskoamerickú kultúru prostredníctvom tanca a rôznych akcií. Potom už bolo náročné 
zladiť prácu aj školu, tak som sa rozhodol, že si zvolím prácu. 

Ako ťa vlastne prijali Slováci? 
– Začiatky boli dosť náročné. V tom čase ešte nebolo na Slovensku veľa zahraničných študentov, takže sme 

mali viacero problémov aj so skínmi, keď sme ich stretávali na ulici alebo na diskotékach, mali sme zopár výmen 
názorov. 

Došlo aj k fyzickým útokom? 
– Konflikty boli rôzneho druhu, ale bitkou sa to nikdy neskončilo. Párkrát sa dokonca stalo, že sme so skínmi 

sedeli nakoniec za jedným stolom a pili tequilu. 
Ako vnímaš súčasnú atmosféru na Slovensku – v politike sa pohybujú kotlebovci, okrem toho v lete v 

Bratislave zomrel po fyzickom útoku Filipínec. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20929795/miguel-z-ekvadoru-so-skinmi-som-pil-tequilu-za-jednym-stolom.html
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((piano)) 
– Je to smutné. Ja som prišiel do tejto krajiny a nebolo jednoduché prispôsobiť sa vašej kultúre a vôbec 

všetkému, ako aj atmosfére, ktorá tu vládne. Medzi ľuďmi by však mala vládnuť tolerancia. Žijem tu už 20 rokov, 
ľudia ma poznajú, vedia, kto som, čo som. Keď som k vám na Slovensko prišiel, tak som sa musel prispôsobiť 
systému a zároveň prijať to, čo mi ponúka táto krajina. Je to vek kompromisov. Mám tu dve deti a určite by mi 
nebolo príjemné, keby sa na nich pozeralo inými očami. 

Medzi Košičanmi si známy vďaka tanečnej sfére, učíš ľudí tancovať latinskoamerické tance. Je po tom stále 
dopyt? 

– Salsa je veľmi obľúbený tanec, učím ho viac ako 15 rokov. Na začiatku bol problém s tým, že záujem o 
tanec mali len ženy. Chlapi neviem, či sa hanbili, ale veľmi sa k nám v začiatkoch nehlásili. Za tie roky už mám 
odučených tisíce ľudí nielen v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi, Prešove či Poprade. Viac-menej som bol 

prvý, kto začal propagovať latino kultúru na východnom Slovensku. 
Akí sme my Slováci tanečníci. Nie sme na latinskoamerické tance príliš rezervovaní? 
– Všetci si myslia, že keď je niekto z Latinskej Ameriky, musí vedieť tancovať, ale to nie je pravidlo. Sú aj takí 

Latinskoameričania, ktorí sú ako drevo. A sú Slováci, ktorí sú veľmi šikovní a učia sa veľmi rýchlo. Dokonca 
niektorí už majú aj vlastné školy. Najťažšie sa učia chlapi. Možno preto, že v latinskoamerických tancoch musia 
vedieť aj tancovať, aj viesť, aj poznať figúry a možno aj preto sa boja. 

Je tanec to jediné, čo ťa tu na Slovensku živí? 
– Venujem sa najmä tanečnej škole, hrávam latino diskotéky v kluboch po východnom Slovensku, vyučujem 

tiež španielčinu, tlmočím a prekladám zo španielskeho jazyka do slovenčiny. Tiež sprostredkúvam obchody pre 
rôzne firmy. Môžem povedať, že sa na Slovensku nenudím. 

Uvažoval si niekedy nad návratom do svojej krajiny? 
– Ja sa na Slovensku už cítim ako doma. Mám tu deti. Stále si hovorím, že kým ma moje deti budú 

potrebovať, budem tu pri nich a pre nich, ale raz príde ten čas, keď si budem chcieť oddýchnuť. Ako ja hovorím – 
dožiť by som asi išiel do Ekvádoru a to pre systém žitia, ktorý tam je. Je tam pokojnejšie. V Európe a Latinskej 
Amerike sa vedie odlišný spôsob života. 

V čom je ten hlavný rozdiel? 
– Na Slovensku sa viac naháňame za peniazmi, za prácou, potrebujeme platiť účty, úvery atakďalej. V 

Ekvádore je to voľnejšie, rodina je viac súdržná, nezáleží tak na tom, či zarábaš veľa alebo málo peňazí. Vždy sa 
pre každého nájde miesto pri stole i ďalší tanier. 

Bol si počas tých 20 rokov, čo žiješ na Slovensku, aj doma? 
– Samozrejme, že som bol. Tie prvé roky boli náročné. Domov som cestoval po prvý raz po siedmich rokoch 

od príchodu na Slovensko. Potom to už bolo o niečo častejšie. Naposledy som Ekvádor a rodinu navštívil pred 
dvomi rokmi a už ma tam brat ťahá znovu. Takže opäť plánujem ďalšiu cestu. Mám tam mamku, brata, tetu a jej 
deti. My sme taká súdržná rodina. Keď u nás príde víkend, celá rodina sa stretne a plánuje sa výlet, alebo iné 
rodinné posedenie ako obedy či večere. To je ten rozdiel, u nás tie víkendy sú viac rodinné. Na Slovensku 
málokedy vidím, že sa pravidelne navštevujú blízki príbuzní. To mi možno aj najviac chýba. 

Boli niekedy na Slovensku tvoji príbuzní? 
– Bol tu môj strýko s tetou a znovu sa chystajú. Problémom je trochu to, že je potrebné vybaviť si víza. 

Slovenské veľvyslanectvo totiž máme najbližšie až v Brazílii, takže je to trochu obtiažne. 
Ty máš slovenské občianstvo? 
– Musím prezradiť, že práve teraz vo štvrtok (dva dni od interview pozn. red.) idem na skúšky. Zatiaľ som 

stále Ekvádorčan s trvalým pobytom na Slovensku. Verím tomu, že to zvládnem, vraj tie skúšky nie sú veľmi 
náročné, keďže je pri nich potrebné vedieť dobre po slovensky a ja som sa za tie roky váš jazyk dobre naučil. 

Po slovensky rozprávaš naozaj dobre, ako dlho ti to trvalo? 
– Prvý rok som chodil na jazykovú školu. Prvé tri mesiace boli náročné, v noci som až plakal, že gramatika a 

skloňovanie, bolo to hrozné. Potom som sa dal dokopy so Slovákmi, začal som s nimi chodiť na pivo a už to išlo 
ako po masle. 

Naučil si sa aj nejaké východniarske výrazy? 
– Ta dže ši bul… 
Si rozhodnutý ostať žiť na Slovensku? 
– Beriem Slovensko ako druhý domov, páči sa mi tu. Vybudoval som si tu kariéru, už tu mám nejaké meno a 

najmä mám tu dve deti, takže mám dôvody, pre ktoré tu ostávam žiť. Určite sa nechystám odísť do Ekvádoru a už 
nikdy sa sem nevrátiť. Mám tu zázemie a pracujem na projektoch, s ktorými by som rád spojil naše dve krajiny a 
to cez obchod, ako aj cez turizmus. 

Stretávaš sa s nejakou komunitou ľudí z Latinskej Ameriky? 
– Tu na východe je nás málo, možno by som ich zrátal na prstoch obidvoch rúk. Väčšina z nás už má svoje 

rodiny, svoje povinnosti, svoje starosti, problémy. Raz za čas sa stretávame, ale nie sme v nejakom tesnom 
kontakte. Nie sme taká súdržná komunita. Ja sa skôr snažím prostredníctvom tanca spájať ľudí, aby čo najviac 
chodili a zabávali sa. Niektorí ľudia ku mne chodia aj desať rokov, stretávame sa teda roky a roky a oni to neberú 
tak, že sa chcú učiť tancovať, ale je to pre nich terapia, že si oddýchnu od práce, od rodiny. Jednoducho 
potrebujú vypnúť, tak prídu k nám a zresetujú si hlavu. 

[Späť na obsah] 

 
 



27. VIDEO: SBL: Úspešný štart Levíc, Svit vysoko zvíťazil v Spišskej Novej Vsi 
[06.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359961/video-sbl-uspesny-start-levic-svit-vysoko-zvitazil-v-spisskej-novej-vsi/ 

 
 

Basketbalisti Levíc odštartovali v sobotu cestu za obhajobou titulu v SBL víťazstvom na palubovke Handlovej 
77:72. 

Prievidžania zvíťazili o desať bodov v Žiline a v regionálnom derby sa z vysokého víťazstva v Spišskej Novej 
Vsi tešil Svit. Posledný duel 1. kola Lučenec - Komárno je na programe v utorok 9. októbra. 

SBL - 1. kolo: 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit 74:109 (17:31, 27:32, 17:14, 13:32) 

Najviac bodov: Ebinum 15 (13 doskokov), Lošonský 14 - Vučičevič 22, Guillory 20 
MBK Handlová - BK Levickí Patrioti 72:77 (24:12, 18:23, 12:28, 18:14) 
Najviac bodov: Skouen 20, Hoferica 14 - Gačeša 20, B. Tomič 12 
PP TV Raj Žilina - BC Prievidza 73:83 (17:22, 19:21, 20:16, 17:24) 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 1. kolo 
1 
X 
2 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
17:00 
06.10.2018 
BC Prievidza Prievidza 
3.02 12.52 1.43 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
06.10.2018 
BK Iskra Svit Svit 
1.70 15.00 2.20 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
06.10.2018 
BK Levickí Patrioti Levice 
2.99 15.13 1.41 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
09.10.2018 
MBK Rieker Komárno Komárno 
3.00 16.00 1.40 
Celý program Extraliga >> 
Zatiaľ sa nikto nezapojil do diskusie k tomuto článku. 
0 príspevkov 
Pridaním príspevku súhlasite s pravidlami diskusie. Odoslať 

[Späť na obsah] 

 
 

28. V Spišskej Novej Vsi sa urodila maxitekvica 
[06.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20930735/v-spisskej-novej-vsi-sa-urodila-maxitekvica.html 

 
 

Váži 65 kilogramov, domov z políčka ju museli dokotúľať. 
Spišská Nová Ves maxitekvica 

(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Skutočný unikát sa podarilo vypestovať manželom zo Spišskej Novej Vsi. 

V záhrade im vyrástla tekvica, ktorá váži toľko, ako priemerný dospelý človek 65 kíl. 
Aj keď sa pestovaniu tekvíc rodina Marty Šubovej nijako zvlášť nevenuje, v tejto sezóne sa im urodilo 23 

tekvíc väčších či menších. 

https://sport.aktuality.sk/c/359961/video-sbl-uspesny-start-levic-svit-vysoko-zvitazil-v-spisskej-novej-vsi/
https://spis.korzar.sme.sk/c/20930735/v-spisskej-novej-vsi-sa-urodila-maxitekvica.html


Jedna však predčila všetky očakávania. 
Tekvice pre vnúčika 
„Tekvice sme posadili už minulý rok. Aj vtedy nám narástli dosť veľké. V tomto roku sa však urodila jedna, 

ktorá je oveľa väčšia ako ostatné. Pestujeme ich pre vnúčika. Ten si ich potom berie do škôlky a deti z nich môžu 
v tomto ročnom období vykrajovať ozdobné tekvicové hlavy. Vnúčik sa tmu veľmi teší a nám to rovnako robí 
radosť,“ prezradila Marta. 

Maxitekvica je vysoká 97 cm, po obvode meria 184 cm. 
Domáci pán ju musel zo záhradky domov doslova dokotúľať. 
„Tie menšie sme postupne porozdávali. Z niektorých bude tekvicová polievka či placky,“ priblížila Marta. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Hrozí po amniocentéze potrat? Lekár má čísla ako dôkaz! 
[06.10.2018; pluska.sk; iZdravie; 00:00; Dáša Balogová] 

 
http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/hrozi-po-amniocenteze-naozaj-potrat-lekar-ma-cisla-ako-
dokaz.html 

 
 

Bojíte sa amniocentézy? Experti vám vysvetlia, či sú obavy oprávnené. 
Amniocentéza je odber plodovej vody, postup na odhalenie niektorých poškodení plodu. Väčšinou ju 

absolvujete medzi pätnástym a osemnástym týždňom tehotenstva, ak máte pozitívny biochemický skríning, 
podozrivý nález na ultrazvuku alebo v rodine chorobu genetického pôvodu. Na rozdiel od tripple testov nehovorí o 
možnom riziku, ale o istote. Ak treba, ale je to zriedkavejšie, namiesto plodovej vody sa odoberá aj časť 
vznikajúcej placenty – choriové klky. 

„Matke na lôžku v operačnej sále vydezinfikujeme bruško, pod kontrolou ultrazvuku vpichneme ihlu do dutiny s 
plodovou vodou alebo do choria. Do piatich minút máme odobratú vzorku. Hodinu a pol si poleží a odchádza 
domov. Výsledok jej telefonicky oznámime zväčša na druhý deň ráno,“ približuje genetik a gynekológ docent 
MUDr. Michal Ondrejčák z Bratislavy. Pár minút za pravdu, či je vaše bábo zdravé, znie ako nič. Alebo vám tam 
uši trhá ostrá vecička? 

Váš príbeh: Zázrak po 16 rokoch. Ivana sa dočkala dcérky po 6 potratoch! 
Neublíži? 
„Amniocentéza sa v súčasnosti démonizuje. V našom centre s ňou však máme dostatočné skúsenosti. Ženu 

vždy vopred vyšetríme. Zaujíma nás, aké sú anatomické pomery, koľko má plodovej vody, aká je placenta, 
veľkosť plodu a stav krčka maternice. Až keď sú výsledky dobré, navrhneme amniocentézu,“ dôvodí lekár, že 
zbytočne nezasahuje. 

„Priebeh amniocentézy kontrolujeme ultrazvukom. Presne viem, kde je plod. Len tak doň nepichnete,“ 
ubezpečuje doktor Ondrejčák. V dvadsiatom týždni má plod okolo tristopäťdesiat gramov a objem plodovej vody 
je štyristo mililitrov. To je akoby ste naháňali pingpongovú loptičku v miske s vodou! Navyše… „Amniocentézu 
robíme za prísne sterilných podmienok, v operačnej sále. Celý tím je umytý, s rúškami. Ešte som nezažil, aby sa 
pri nej vyskytla infekcia,“ ubezpečuje bratislavský gynekológ. Nemusíte sa ani báť, že odobratá plodová voda 
bude dieťatku chýbať. Tridsať mililitrov, ktoré vezme, telo doplní v priebehu pár dní. 

Obávaná amniocentéza: Nebolí a pomôže odhaliť i skryté genetické poruchy 
Ani percento 
A čo najväčšia obava rodičov z potratu v dôsledku amniocentézy? Staršie údaje strašili jedným takým 

prípadom zo sto. Najnovšie výsledky tvrdia čosi iné. V tohtoročnej analýze šestnástich štúdií týkajúcich sa 
amniocentézy a odberu choriových klkov bolo riziko len 0,35 percenta. „Hrozba potratu spojená s týmito 
procedúrami je oveľa nižšia, ako sa v súčasnosti ženám hovorí,“ znie prekvapivý záver výskumníkov z Medway 
Maritime Hospital v britskom Gillinghame. 

„V každom tehotenstve sa môžu vyskytnúť komplikácie. Sú ženy, ktoré potratia a nič neabsolvujú. Aj my sme 
robili porovnávacie štúdie žien po amniocentéze a bez nej. Kým v druhej skupine sa vyskytlo jedno percento 
komplikácií, v prvej 0,1 až 0,3 percenta. Prečo? Sú to iné ženy. Majú správnu životosprávu, gynekologicko- 
pôrodnícku starostlivosť, rodinné zázemie,“ uisťuje nás expert, že amniocentéza je bezpečná a prospešná. Hoci 
pripúšťa, že občas sa i on sám rozhodne radšej pre test z krvi. Riziko potratu, predčasného odtoku plodovej vody 
či infekcie plodovej vody stúpa napríklad pri opakovanom odbere, ktorým netreba plytvať. 

Táto príčina potratov lekárom nenapadla! Monika pátrala sama, dnes je šťastná mama 
Čím skôr, tým lepšie? 
Riziko je aj včasná amniocentéza ešte pred základným biochemickým skríningom – tripple testami. Nemusí sa 

vyplatiť. Niektoré laboratóriá môžu vyšetrovať parametre, ktoré sa z plodovej vody automaticky nezisťujú a keď 
vám následné tripple testy ukážu zvýšené riziko, vylúči ho zase len amniocentéza – bez ohľadu na to, čo už 
ukázala. „Včasná amniocentéza sa robí do štrnásteho týždňa, pri vysokom riziku iných genetických ochorení aj 
bez výsledku tripple testov,“ vysvetľuje gynekológ MUDr. Peter Krajkovič, čo platí pre ženy s veľkou 
pravdepodobnosťou dedičnej choroby z rodiny, a rozhodnúť sa, čo ďalej, sa musia čím skôr. Výsledok má skrátiť 
čas na prípadné ukončenie tehotensva. 

http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/hrozi-po-amniocenteze-naozaj-potrat-lekar-ma-cisla-ako-dokaz.html
http://www.pluska.sk/izdravie/pre-zeny/hrozi-po-amniocenteze-naozaj-potrat-lekar-ma-cisla-ako-dokaz.html


„Upúšťa sa od nej pre vyššie riziko komplikácií ako krvácanie, predčasný odtok alebo infekcia plodovej vody, 
či potrat. Druhý odber treba vykonať po dôslednom zvážení prínosu vyšetrenia a rizika. Optimálny odstup je 
aspoň jeden týždeň,“ pripomína gynekológ MUDr. Štefan Novysedlák, primár gynekologického oddelenia zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Čítajte aj: 
Bojíte sa amniocentézy? 7 hrozieb, ktorým veríte zbytočne 
Bude zdravé? Slovenský neinvazívny test preverí všetky chromozómy plodu! 
Idete do IVF? Čo vás čaká pri mimotelovom oplodnenení a aké máte šance? 
Odborníci varujú: Hluk a exhaláty môžu skomplikovať tehotenstvo 
Svet zdieľa VIDEO pre silné povahy: Toto sa stane, ak si zvolíte potrat 
Potrat 

[Späť na obsah] 

 
 

30. September na Slovensku bol teplotne nadnormálny, najvyššiu teplotu 

namerali v Orechovej 
[06.10.2018; webnoviny.sk; Aktuálne správySlovenskoAktuálne správy z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/september-na-slovensku-bol-teplotne-nadnormalny-najvyssiu-teplotu-
namerali-v-orechovej/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 6. októbra (WebNoviny.sk) – Tohtoročný september bol na celom území Slovenska teplotne 

nadnormálny. Priemerná teplota dosiahla až o +2,0°C viac než je normál z rokov 1981 až 2010. Len výnimočne 
bola táto odchýlka teploty nižšia, napríklad v Spišských Vlachoch dosiahla +1,0°C. 

Na východe bola dokonca miestami aj vyššia, Bardejov, Košice aj Michalovce dosiahli odchýlku až +2,1°C. 
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav () na sociálnej sieti, priemerná teplota sa v septembri 
pohybovala na úrovni 16 až 18°C. 

Najvyššiu septembrovú teplotu namerali v Orechovej (okr. Sobrance), kde bolo 2. septembra až 33,8°C. 
Najnižšiu teplotu septembra zaznamenali 30. septembra v obciach Mlynky (okr. Spišská Nová Ves) a Čierny 

Balog (okr. Brezno), kde namerali len -4,6°C. 
pripomína, že september 2018 možno teplotne rozdeliť na dve úplne odlišné časti. Do 21. septembra 

pokračovalo letné počasie s vysokými teplotami a od 22. septembra sa výrazne ochladilo a začalo sa jesenné 
počasie. 

V zrážkach bola situácia na Slovensku rozdielna. Na juhozápade spadlo väčšinou 70 až 130 mm, miestami aj 
viac. 

Na strednom Slovensku namerali veľmi rozdielne úhrny, väčšinou od 25 do 70 mm. Najmenej pršalo na 
východe, zväčša len od 20 do 50 mm. 

„September sa skončil na západe väčšinou ako zrážkovo nadnormálny, niekde až veľmi výrazne. Na 
strednom Slovensku bol zrážkovo normálny, na východe bol september zrážkovo väčšinou podnormálny,“ uviedol 
. 

Za celý mesiac najviac napršalo v okrese Trnava – v Smoleniciach 170,6 mm a Jaslovských Bohuniciach 
168,9 mm. Najnižšie mesačné úhrny namerali v Štrkovci pri Rimavskej Sobote, kde spadlo len 14,7 mm zrážok. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Počas maratónu budú v Košiciach rozsiahle dopravné obmedzenia 
[05.10.2018; Košický večer; SPRAVODAJSTVO; s. 4; krs] 

 
 

Ak sa v nedeľu chystáte na cesty, budete musieť rátať s obmedzeniami. Kvôli Medzinárodnému maratónu 
mieru polícia pripravila, spolu s organizátormi, súbor dopravných opatrení. 

KOŠICE. V sobotu bude od 18.30 hod. na Námestí Maratónu mieru počas zapálenia ohňa dopravu regulovať 
do asi 20. hod. dopravná polícia. 

V nedeľu sa začne úplná uzávera ciest na trase MMM od 8. do 8.30 hodiny na Námestí osloboditeľov, na 
Grešákovej ulici, Timonovej, Pribinovej, kde je priestor na rozcvičenie bežcov a zvýšený pohyb. 

Od 8. hodiny však musia motoristi počítať s obmedzeniami a regulovaním cestnej premávky na celej trase 
MMM aj na komunikáciách napojených na túto trasu. 

https://www.webnoviny.sk/september-na-slovensku-bol-teplotne-nadnormalny-najvyssiu-teplotu-namerali-v-orechovej/
https://www.webnoviny.sk/september-na-slovensku-bol-teplotne-nadnormalny-najvyssiu-teplotu-namerali-v-orechovej/


Už o siedmej ráno uzavrú časť Štúrovej ulice v časti od Protifašistických bojovníkov (plaváreň) v priestore 
medzi OC Aupark a hotelom Hilton pri OC Dargov. 

Obmedzenia v cestnej doprave skončia v čase 15.00 – 15.30 hod. 
Obchádzky a obmedzenia 
Z diaľnice od Prešova sa autom dostanete po odbočenie do HM Tesco a mestskej časti Džungľa. 
Vozidlá prichádzajúce po Palackého a Jantárovej ulici budú odklonené smerom na Staničné námestie, odtiaľ 

na Svätoplukovu ulicu – možnosť ísť cez Alvinczyho, Slovenskej jednoty – vpravo smer železničné priecestie, 
alebo vľavo Slovenskej jednoty – Alešovo nábrežie, Odborárska, Študentská – výjazd na križovatku Hlinkova. 

„Z Južnej triedy bude umožnený prejazd Jantárovou ulicou až na križovatku s ulicou Palackého. Ulica je 
jednosmerná po východnej strane smer Palackého. V protismere môžu premávať len vozidlá záchrannej služby a 
polície. V protismere nebude premávať ani MHD. Z Gemerskej ulice bude polícia odkláňať autá na Rastislavovu 
smerom na Juh,“ vysvetlila krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

V smere po Moldavskej do centra vozidlá odklonia na križovatke Žižkova-Kuzmányho na Žižkovu ulicu alebo 
Kuzmányho. 

Smerom z Terasy ku amfiteátru (Festivalové námestie) má byť premávka vedená cez Festivalové námestie do 
centra na Kuzmányho ulicu. Po Kuzmányho ulici až ku križovatke Štúrova – Moldavská – Žižkova. 

Dostanete sa aj do zoo 
Z Terasy (Trieda SNP) pred vjazdom na Festivalové námestie bude umožnený prejazd na ulicu Watsonovu do 

protismeru. 
Watsonova ulica má byť rozdelená dopravnými kužeľmi. 
„Jazdné pruhy smerom ku Komenského ulici sú vyhradené pre bežcov. Na opačnej strane bude obojsmerná 

premávka po Hurbanovu. Odbočením na ulicu F. Urbánka sa vozidlom dostanú vodiči z mesta do Čermeľa, na 
Podhradovú a na smer Margecany, Spišská Nová Ves.“ 

V smere na Kysak bude premávka presmerovaná na Kostolianskej ceste cez železničné priecestie do 
Ťahanoviec na Magnezitársku ulicu. 

Po tejto trase cez Magnezitársku sa vodiči dostanú z mesta na smer Kysak a do zoo Kavečany odbočením na 
účelovú cestnú komunikáciu podľa dočasnej dopravnej značky asi 2 km za kameňolomom. 

Prepojenie ciest II/547 od Jahodnej a I/16 smer Rožňava bude po Havlíčkovej, Hurbanovej, Watsonovej ulici. 
Opačne Watsonova – Urbánkova – Havlíčkova. 

Priestor štartu na Hlavnej ulici pri hoteli Hilton – smer od plavárne na Štúrovu ulicu medzi Auparkom a 
Hiltonom bude uzatvorený od 7. hod. 

Ostatné uzatvorenie dopravy je v čase od 8. do asi 15.30 hodiny. (krs) 
[Späť na obsah] 

 
 

32. 8.kolo St.Nicolaus ligy: Panteri si zgustli na Prešove, víťazné ťaženie 

nováčika minulosťou 
[05.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:30; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/8kolo-stnicolaus-ligy-panteri-si-zgustli-na-presove-vitazne-tazenie-
novacika-minulostou/85034 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 8.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 8.kolo - 05.10.2018 
SKALICA - TRNAVA 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) 
Góly: 23. Mrázik (Vanek, Jaša), 26. Jaša (Trnka, Hujsa), 42. Jurák (Vaškovič), 54. Mrázik (Jaša, Trnka), 60. A. 

Kotzman (Okoličány, Dufek) – 25. Valo (Hudec, Hrbáčik), 53. Klema (Mikeš), Rozhodovali: Valko - Haringa, 
Junek, Vylúčení: 3:5, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 721 divákov. 

Skalica: Trutt – Janík, Škápik, Straka, Trávniček, P. Kotzman, Hílek, Mrázik, Vanek – Kutálek, Hujsa, Štumpf – 
Janáč, Jurák, Vaškovič – Okoličány, Dufek, A. Kotzman – Trnka, Jaša, Mowrey. 

Tréner: Michal Ružička. 
Trnava: Kutej – Poláček, Kuna, Mihalko, Burian, Kormúth, Šanko, Kiss, Klein – Ftáčnik, Schmidt, Ševčík – 

Hrbáčik, Valo, Hudec – Mikeš, Klema, Lukačovič – Boor, Lindeman, Housa. 
Tréner: Rudolf Macko. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MICHALOVCE 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) 

Góly: 3. Hamráček (Toma, Hančák), 13. Safaraleev (Róth, Hančák), 25. Toma (Mesaroš, Mašlonka), 29. 
Bdžoch, 54. Pulščák (Valečko, Safaraleev), Rozhodovali: Žák - Knižka, Šoltés, Vylúčení: 4:6, navyše Vantroba 
(Sp.Nová Ves) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 329 divákov. 

Sp.Nová Ves: Surák - Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík, Hvizdoš, Knižka, Bača – 
Vartovník, M. Nagy, Olejník – Macko, Koky, Zwick – Ondov, Pastucha, Raáb. 

Tréner: Vladimír Turan. 
Michalovce: Trenčan - Bdžoch, Kolba, Hančák, Valečko, Hopkovič, Novický, Balko, Pulščák – Gavrik, Piatak, 

Mašlonka – Chalupa, Cútt, Banovský – Safaraleev, Linet, Róth – Mesaroš, Toma, Hamráček. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/8kolo-stnicolaus-ligy-panteri-si-zgustli-na-presove-vitazne-tazenie-novacika-minulostou/85034
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/8kolo-stnicolaus-ligy-panteri-si-zgustli-na-presove-vitazne-tazenie-novacika-minulostou/85034


Tréner: Miroslav Chudý. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - PREŠOV 6:1 (2:1, 3:1, 1:0) 
Góly: 11. Zlocha (Cíger, J.Ďurkech), 16. Drevenák (Augustin), 23. Cíger, 25. Bednár, 28. Cíger, 59. L.Ďurkech 

– 20. Tužinský (Gábor, D. Novák), Rozhodovali: Hatala - Rehák, Číž, Vylúčení: 9:7, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 
2:0, 135 divákov. 

P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Niník, Augustín, Frančovič, Trška – M. Dolinajec, Zlocha, Cíger 
– Danielčák, Pšurný, Mokrohajský – Turan, Koleda – Miro, Németh, Bednár, Rodionov, Drevenák. 

Tréner: Miroslav Nemček. 
Prešov: Bábik (28. Bielik) - Gábor, I. Kohút, Španko, Nociar, Dubina, Kováč, Rudy, Petrík – D. Novák, 

Tužinský, K. Ľupták – Stena, Novotný – K. Lunter, Magdolen – Miščík, Lamač, Hrabčák., Schevchenko. 
Tréner: Slavomír Chlebec. 
BRATISLAVA - HUMENNÉ 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) 
Góly: 2. Pavešic (Prokop), 7. Smolka (Ondris), 27. Danišovský (Musliu, Ficel), 33. Smolka (Šalka), 56. Musliu 

(Danišovský, Prokop) – 10. Majerník (Lenďák), 20. Jokeľ (Vaško, Ondrej), 58. Lenďák (Michalčin, Jokeľ), 
Rozhodovali: Goga, Mĺkvy – Jedlička, Výleta, Vylúčení: 5:7, navyše Solomončak (Humenné) 10 minút za 
napádanie rozhodcov, Presilovky: 1:2, Oslabenia: 1:0, 258 divákov. 

Bratislava: Mega – Kuzmín, Valjent, Guoth, Ficel, Hřebíček, Pavešic, Čech, Vidovič – Mikolášek, Kalináč, 
Klučiar – Danišovský, Prokop, Musliu – Šalka, Smolka, Ondris – Puš, Bednarič, Brodek. 

Tréner: Rudolf Verčík. 
Humenné: Spodniak – Buraľ, Ondrej, Lenďák, Michalčin, Yevstigneev, Pavúk – Babinets, Bylina, Solomončak 

– Jokeľ, Vrábeľ, Vaško – Kamenický, Majerník, Markuš. 
Tréner: Milan Staš. 
DUBNICA - TOPOĽČANY 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) 
Góly: 35. Macek (Jarábek), 58. Kokavec (Lantoš) – 22. Hruška (Koleno), 28. Kluka (Tábi, Laššo), 36. Laššo 

(Kluka, Hruška), 42. Kluka (Tábi), Rozhodovali: Bachúrik - Makúch, Konc ml., Vylúčení: 3:8, Presilovky: 1:0, 
Oslabenia: 0:1, 443 divákov. 

Dubnica: Pajpach - Brňák, Jarábek, Rehák, Serkin, Hlaváček, Hohl, Vladimirov, Kozachuk – Kristín, Lantoš, 
Macek – Kokavec, Ďuriš, Krajči – Kútny, Jakubík, Kanaet – Medek, Vakhrameev, Mrava. 

Tréner: Tibor Melichárek. 
Topoľčany: Halo - Ďurčo, Král, Hruška, Bystričan, Hrudík, Duran, A. Gergel – Tábi, Laššo, Kluka – Bečka, 

Tomčák, Podstavek – Šťastný, Uhnák, Pekarčík – D. Gergel, Klenko, Dvonč. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
MARTIN - NOVÉ ZÁMKY B 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) 
Góly: 1. Markovič (Rudzan, Tabaček), 14. Markovič (Langhammer, Rudzan), 18. Langhammer (Markovič, 

Oravec), 22. Brezniak (Pacalaj, Poliaček), 26. Poliaček (Jurášek, Brezniak), 26. Dírer (Zeliska), 44. Rudzan 
(Markovič), 47. Rechtorík (Paulíny), Rozhodovali: Vido – Holienka, Hanko, Vylúčení: 4:3, Presilovky: 0:0, 
Oslabenia: 0:0, 1364 divákov. 

Martin: Bernát - abaček, Themár – Pacalaj, Burzík – Rusina, Oravec – Lednický – Markovič, Langhammer, 
Rudzan – Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Rechtorík, Brveník. 

Tréner: Róbert Spišák. 
Nové Zámky B: Výžinkár – Kudrna, Sabo – Evdokimov, Sorokin – Štefánik, Židulják – Jesenský, Petro – 

Kucsera, Buc, Maroš – Haris, Danilov, Guba – Dobrotina, Vörös, Ryšavý. 
Tréner: Garip Saliji. 
Foto: Ján Kleskeň 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Po turistickej sezóne v Tatrách vytiahli z plies a lomu 562 kíl odpadu: 

Potápačov zaskočil kuriózny predmet! 
[05.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 16:15; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/749485/po-turistickej-sezone-v-tatrach-vytiahli-z-plies-a-lomu-562-kil-odpadu-
potapacov-zaskocil-kuriozny-predmet/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z 

nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. 
Tento rok k nim pridali aj kameňolom v popradskej Kvetnici. „Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené 

fľaše či plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní 
filmu Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ 
zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). 

https://www.cas.sk/clanok/749485/po-turistickej-sezone-v-tatrach-vytiahli-z-plies-a-lomu-562-kil-odpadu-potapacov-zaskocil-kuriozny-predmet/
https://www.cas.sk/clanok/749485/po-turistickej-sezone-v-tatrach-vytiahli-z-plies-a-lomu-562-kil-odpadu-potapacov-zaskocil-kuriozny-predmet/


Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť 
vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 
562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači 
rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, 
rôzne laná, železá i bežný domový odpad. 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyčky či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli 
aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní 
legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede 
plesa. 

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. 

„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo 
vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová 
lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka 
na rok menej," zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 

Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, 

Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. 
súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo 
štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

Foto: 
Potápači vchádzajú do vôd 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Nový ročník basketbalovej ligy mužov môže byť prelomový, prináša i návrat 

staronového Lučenca 
[05.10.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Webnoviny.sk - Nový ročník basketbalovej ligy mužov môže byť 

prelomový;prináša i návrat staronového Lučenca © SITA Všetky práva vyhradené.] 

 
https://www.24hod.sk/novy-rocnik-basketbalovej-ligy-muzov-moze-byt-prelomovy-prinasa-i-navrat-
staronoveho-lucenca-cl621793.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Tagy: BK Inter Bratislava BK Levickí Patrioti MBK Baník Handlová Slovenská basketbalová liga 
Nový ročník najvyššej mužskej basketbalovej sútaže (SBL) na Slovensku sa začne nekompletným prvým 

kolom v sobotu 6. októbra a bude mat deväť účastníkov. Oproti uplynulej sezóne si v nej … 
BRATISLAVA 5. októbra - Nový ročník najvyššej mužskej basketbalovej sútaže (SBL) na Slovensku sa začne 

nekompletným prvým kolom v sobotu 6. októbra a bude mat deväť účastníkov. Oproti uplynulej sezóne si v nej 
nezahrajú kluby KB Košice a VŠEMvs Karlovka Bratislava. 

Staronovým účastníkom je tím MBK Lučenec, ktorý sa do najvyššej sútaže vracia po ročnej prestávke. 
Posledné kolo základnej časti je na programe 30. marca 2019, vyraďovacia časť sa začne 6. apríla. Meno 
slovenského majstra bude známe najneskôr 1. júna. Turnaj o Slovenský pohár je na programe v termíne 15. až 
17. februára 2019. Dva dni pred Štedrým dňom sa uskutoční All Star Game. 

“V novom ročníku najvyššej súťaže zostane zachované pravidlo, že počas zápasu musí mať mužstvo na 
palubovke vždy aspoň jedného hráča so slovenským pasom. Je dobré, že sa vrátilo domov viacero mladých 
slovenských hráčov zo zahraničia. Tento ročník by mohol byť prelomovým z pohľadu našich hráčov a ich 
uplatnenia sa v jednotlivých tímoch, čo by mohlo byť prínosné aj pre slovenskú reprezentáciu. Percentuálne to 
neviem vyjadriť, ale v každom klube by mali byť 3-4 slovenskí hráči, ktorí sa vďaka výkonnosti dostanú pravidelne 
na ihrisko, takže to bude možno aj päťdesiat na päťdesiat v porovnaní s cudzincami,” uviedol riaditeľ SBL Peter 
Mičuda. 

Boj o postup bude veľmi vyrovnaný 
Bývalý skvelý reprezentačný pivot a 9-násobný majster Slovenska v dresoch Pezinka a Interu Bratislava 

odpovedal aj na otázku, ako ovplyvní kvalitu súťaže dobrovoľné odstúpenie vlaňajšieho finalistu z Košíc, pričom 
to isté platí aj o jedinom čisto “slovenskom” účastníkovi bratislavskej Karlovke. 

"Práve to dáva možnosť ostatným tímom posunúť sa do prvej štvorky. Ak by sa ma niekto v tejto chvíli spýtal, 
ktorý z deviatich účastníkov nepostúpi do play-off, nedovolím si tipovať. Predsezónne výsledky aj zloženie kádrov 
ukazujú, že boj nielen o postup do play-off, ale aj najlepšiu štvorku bude veľmi vyrovnaný. Dlhodobo majú vysokú 
výkonnosť majster z Levíc, Inter Bratislava, Prievidza či Komárno. Čiernym koňom môže byť Handlová či Spišská 
Nová Ves, nováčik z Lučenca vzhľadom na divácke zázemie môže prekvapiť. Aj preto sa teším na vyrovnanú a 

peknú súťaž," skonštatoval Mičuda. 

https://www.24hod.sk/novy-rocnik-basketbalovej-ligy-muzov-moze-byt-prelomovy-prinasa-i-navrat-staronoveho-lucenca-cl621793.html
https://www.24hod.sk/novy-rocnik-basketbalovej-ligy-muzov-moze-byt-prelomovy-prinasa-i-navrat-staronoveho-lucenca-cl621793.html


Tímy sa zlepšili 
Majstrovským Leviciam sa cez leto podarilo udržať v kádri kľúčových Slovákov. Tím však už nemôže rátať s 

kvartetom legionárov Kurbas, Vašl, Mijovič a Diabate. Veľa sa bude očakávať od Bobana Tomiča, ktorý prišiel 
posilniť majstrovský káder z Komárna. Zodpovednosť bude aj na pleciach slovenskej dvojice Boris Bojanovský a 
Šimon Krajčovič. Tréner Teo Hojč nehovorí o obhajobe titulu, no určite by rád nadviazal s tímom na 
minulosezónny úspech. 

“Hlavným cieľom je zlepšovať sa každým dňom individuálne a aj ako tím. Chceme hrať tvrdo a uvidíme, kam 
nás to zavedie. Viac sa sústredíme na proces ako na výsledok. Nie sme v pozícii, aby sme hovorili o zisku titulu. 
Všetky tímy sa zlepšili, podpísali lepších hráčov a zvýšili svoje rozpočty. Vyzerá to tak, že liga bude mať viac ako 
štyri tímy, ktoré budú bojovať o titul,” uviedol slovinský kormidelník pôsobiaci v Leviciach od leta 2015, cituje ho 
portál basket.sk. 

Bratislavskému Interu sa v minulej sezóne nepodarilo obhájiť titul. Aj ked do play-off vstupoval z prvého 
miesta, musel sa napokon uspokojiť s bronzovým stupienkom, ked mu v semifinále vystavili stopku 
vicemajstrovské Košice. V novej sezóne sa v žlto-čiernom drese nepredstaví Radoslav Rančík. Vedenie 
nepredĺžilo klubovej ikone zmluvu. O to viac sa v tíme budú spoliehať na trio Barač, Baťka, Mrviš. Nahradiť 
Rančíka však nebude ľahké, čo si uvedomuje aj tréner Oliver Vidin. Aj on vidí hlavnú devízu v tímovom výkone. 

“Tento rok máme dvoch až troch hráčov, ktorí to môžu zobrať na seba v ťažkých chvíľach, ale osobne viac 
verím tímovému prejavu.” Ambície Interu sú v každej sezóne najvyššie a inak to nebude ani teraz. “Vždy je to tak, 
ked ste trénerom Interu, máte najvyššie ciele. Tie mám aj ja osobne. Takže cieľ zostáva rovnaký, vyhrať titul,” 
dodal srbský kormidelník, ktorý začne na lavičke bratislavského klubu tretiu sezónu za sebou. 

Medzi favoritov patria najmä Levice a Inter 
Komárno bude aj v novom ročníku patriť medzi čierne kone sútaže. Semifinalistu uplynulej sezóny povedie 

maďarský tréner Andrés Vavra. Klub v lete opustil Boban Tomič, ktorý zamieril do majstrovských Levíc. V zostave 
“obuvníkov” sa v začínajúcej sezóne rovnako nepredstavia ani Vuk Djordevič a Lukáš Hoferica. Pozícia lídra by 
mala patriť Nenadovi Miloševičovi, ktorý sa do Komárna vrátil v polovici minulej sezóny po angažmáne v 
Kazachstane. 

“Myslím si, že máme mix skúsených a mladých hráčov - môže to byt zaujímavá kombinácia. Určite medzi 
favoritov patria najmä Levice a Inter. Udržali gro kádrov a posilnili sa. Liga bude veľmi zaujímavá, myslím si, že 
každý môže vyhrať s každým. Uvidíme, ako to bude vyzerať po prvej časti. A jedno by som chcel zdôrazniť - 
Komárno nikdy netreba odpisovať,” skonštatoval 35-ročný Miloševič pre portál basket.sk. 

Nového trénera majú aj v Prievidzi. Po turbulentnom lete, spojenom najmä s problémami okolo dvojice hráčov 
Sitton a Holcomb, sa pod vedením Michaela Claxtona Hornonitrania pokúsia znovu zaútočiť na medailové 
priečky. Veľkou obmenou prešiel aj káder mužstva. 

“Sme veľmi motivovaní a rozhodnutí zlepšiť výsledok Prievidze z predchádzajúcej sezóny. Náš prístup sa 
každý den bude zameriavať na majstrovskú mentalitu. Napokon budeme pripravovať náš tím na to, aby na konci 
sezóny skončil na najlepšom možnom mieste,” povedal nový americký kouč “baníkov” Michael Claxton pre web 
basketliga.sk. Slovenská basketbalová liga mužov 2018/2019 

Žreb 1. kola SBL mužov 2018/2019: 
Sobota 6. októbra: 
PP & TV Raj Žilina - BC Prievidza (17.00) 
MBK Handlová - BK Levickí Patrioti (18.00) - titul obhajujú Levice, ktoré sa na úvod predstavia na palubovke 

Handlovej. 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit (18.00) 

MBK Lučenec - MBK Rieker Com-therm Komárno (9. októbra o 18.00) 
BK Inter Bratislava má voľno 
Prehľad doterajších majstrov Slovenska v basketbale mužov: 
1993 BK Davay Pezinok 
1994 BC Prievidza 
1995 BC Prievidza 
1996 Inter Bratislava 
1997 Slovakofarma Pezinok 
1998 Slovakofarma Pezinok 
1999 Slovakofarma Pezinok 
2000 Slovakofarma Pezinok 
2001 Slovakofarma Pezinok 
2002 Slovakofarma Pezinok 
2003 Chemosvit Svit 
2004 E.S.O. Lučenec 
2005 K Cero SPU Nitra 
2006 E.S.O. Lučenec 
2007 Slávia TU Košice 
2008 Skanska Pezinok 
2009 BK AX SPU Nitra 
2010 AB Cosmetics Pezinok 
2011 BK Astrum Levice 
2012 BC Prievidza 
2013 BK Inter Incheba Bratislava 



2014 BK Inter Incheba Bratislava 
2015 MBK Rieker Com Therm Komárno 
2016 BC Prievidza 
2017 BK Inter Bratislava 
2018 BK Levickí Patrioti 
Zdroj: Webnoviny.sk - Nový ročník basketbalovej ligy mužov môže byť prelomový, prináša i návrat 

staronového Lučenca © SITA Všetky práva vyhradené. 
© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 

vyhradené. 
Tagy: BK Inter Bratislava BK Levickí Patrioti MBK Baník Handlová Slovenská basketbalová liga 
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35. Ligu bez Rančíka osviežia mladé pušky 
[05.10.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/486889-ligu-bez-rancika-osviezia-mlade-
pusky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Riaditeľ SBL Peter Mičuda. Autor: SITA, Diana Černáková 
Bez Košíc, Karlovky a Radoslava Rančíka. Vracia sa Lučenec. Slovenská basketbalová liga (SBL) bude mať v 

sezóne 2018/19 nepárny počet účastníkov. 
O osem miesteniek do play off zabojuje len deväť mužstiev. Neúspešný finalista predošlého ročníka z Košíc 

sa účasti v súťaži vzdal už v máji, Karlovka krátko pred štartom sezóny, za čo jej hrozí pokuta vo výške 10 000 
eur. 

„Pokuta je striktne uvedená v pravidlách. Vedenie Karlovky odstúpilo z ligy príliš krátko pred štartom. Mrzí ma 
to, lebo Karlovka hrala len so slovenskými hráčmi a na naše pomery to bol veľmi dobrý projekt. Dostávali vďaka 
nemu priestor mladí hráči. Škoda, že klub momentálne v súťaži končí, ale možno sa vráti späť. Verím tomu,“ tvrdí 
riaditeľ SBL Peter Mičuda. 

Nepárny počet účastníkov ho príliš neteší, ale pozdáva sa mu očakávaná vyrovnanosť súťaže. „Dlhodobo na 
vyššej úrovni sa držia Levice, Inter, Prievidza či Komárno. Čiernymi koňmi by mohli byť Handlová a Spišská 
Nová Ves. Príjemne prekvapiť môže aj Lučenec s výborným zázemím,“ naznačuje Mičuda. 

Očakáva, že v novej sezóne by mali väčší priestor i zodpovednosť na seba prebrať slovenskí hráči. Do ligy sa 
vracajú talentovaní mladíci, ktorí boli prednedávnom oporami mládežníckych reprezentácií. 

„Čekovský a Petráš budú pôsobiť v Handlovej pod vedením trénera Tordu, ktorý ich pozná ešte z 
mládežníckych kategórií a dostal ich do vyššieho basketbalu. Vrátil sa Oliver Tot a v lige sú aj iné zaujímavé 
mená. Nový ročník by mohol byť pre slovenských basketbalistov prelomový. Ukáže sa, ako na tom sú a či môžu 
byť aj oporami reprezentácie,“ hovorí Mičuda. 

Na slovenských palubovkách bude chýbať najvýraznejšia postava uplynulých rokov. Vedenie Interu Bratislava 
nepredĺžilo zmluvu s mladším z bratov Rančíkovcov, ktorý patril medzi jej hlavných lídrov. Sezóna štartuje 
nekompletným prvým kolom už v sobotu, základná časť sa skončí 30. marca a meno slovenského majstra 
spoznáme najneskôr 1. júna. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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36. Športový piatok na východe - servis výsledkov a faktov 
[05.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20930416/sportovy-piatok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas piatku 

5. októbra 2018. 
FUTBAL 
II. liga, 12. kolo: 
FC Lokomotíva Košice - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:1 (0:0) 
Góly: 82. Človečko - 69. Pavúk. Rozhodoval: Jurenka, ŽK: Zajac, Cicman - Jacko, 250 divákov. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Po šanciach v prvom polčase Lokomotíva ratovala bod 

https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/486889-ligu-bez-rancika-osviezia-mlade-pusky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/loptove-hry/clanok/486889-ligu-bez-rancika-osviezia-mlade-pusky/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://korzar.sme.sk/c/20930416/sportovy-piatok-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html


FK Poprad - Slavoj Trebišov 5:0 (3:0) 
Góly: 10. Zošák, 13. Jančo, 45. Šesták, 51. Streňo, 69. Zekucia, 367 divákov 
Hokej 
Tipsport liga, 9. kolo: 
HC Košice - HK Nitra 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) 
HC Košice_HK Nitra 
(14 fotografií) 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Košickí hokejisti si na domácom ľade poradili s Nitrou 
I. liga, 8. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) 

Góly: 3. Hamráček, 13. Safaralejev, 25. Mesaroš, 29. Bdžoch, 54. Pulščák. Rozhodovali: Žák - Knižka, Šoltés, 
vylúčení: 3:6 na 2 min, navyše: Vantroba (SNV) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 
329 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Potápači upratovali plesá: Našiel sa tomahawk od Gojka Mitiča! 
[05.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Martin Sýkora] 

 
http://poprad.dnes24.sk/potapaci-upratovali-plesa-nasiel-sa-tomahawk-od-gojka-mitica-311210 

 
 

Pod hladinu troch tatranských plies sa dnes v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich 
vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. 

Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, 
ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v 
hlavnej úlohe. 

Pol tony odpadu! 
Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa zanorilo štyridsaťjeden potápačov, Nové Štrbské pleso 

tento rok opäť vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo 
na breh vytiahli 562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v 
ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. „Vylovili napríklad tašku s knihami, 
televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i bežný domový odpad. Najväčší záujem bol už tradične o čistenie 
Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo dvadsaťosem potápačov. Z jeho dna vytiahli 77 kilogramov odpadu,“ 
uviedla hovorkyňa Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová. 

„Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, rôzne tyčky či časti plotov, ktoré 
boli nastavané cez pleso počas pretekov,“ konkretizoval Pavol Kráľ, koordinátor akcie za Štátne lesy TANAP-u. 

Našli sa však aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne 
po nakrúcaní legendárnej snímky Veľký had (1967). Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači 
objavili v strede plesa. 

Plesá skrývali rôzne predmety 
V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 

Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa zanorili do Velického plesa. „Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. Okrem upratovania 
Sliezskemu domu pomohli aj pri údržbe vodovodného potrubia, ktoré stiahli pod hladinu a zaťažili kameňmi, aby v 
zime nezamrzlo,“ dodala Petránová. „Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, 
no najdôležitejšie je, že všetci, čo vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách 
ubúda. Kvetnický lom je nová lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, 
ale verím, že ho bude z roka na rok menej,“ zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 
Podujatie zorganizovali Štátne lesy TANAP-u v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej 
Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca 

a. s., 1. súkromná nemocnica. 
Zdroj: poprad.dnes24.sk 
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38. Potápači čistili plesá v Tatrách: Vyzbierali stovky kíl odpadu 
[05.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Daniel Forgács] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/vysoke-tatryzo-styroch-plies-a-lomu-v/352896-clanok.html 
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Na snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas 25. ročníka akcie Čisté vody 5. 
októbra 2018 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. 

Tatranská Lomnica 5. októbra (TASR) – Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka 
akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento 
rok k nim pridali aj kameňolom v popradskej Kvetnici. „Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či 
plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu 
Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo 
Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa 
ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili 
kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu 
neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. 
Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i bežný domový odpad. Najväčší 
záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho dna vytiahli 77 
kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, rôzne tyčky či 
časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli aj staré mince, 
no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní legendárnej 
snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede plesa. V 
Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. Dokopy 
46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z jeho dna 
vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. „Dvadsiaty piaty ročník akcie 
sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo vošli do vody sa z nej aj vynorili. 
Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o 
čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka na rok menej," zhodnotil jubilejný 
ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou 
Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu 

a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov, ktorý odštartoval vo štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Potápači čistili plesá v Tatrách: Vyzbierali stovky kíl odpadu 
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24hod.sk Z domova 
Na snímke potápači sa pripravujú na potopenie do vôd Štrbského plesa počas 25. ročníka akcie Čisté vody 5. 

októbra 2018 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. 
Tatranská Lomnica 5. októbra (TASR) – Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka 

akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento 
rok k nim pridali aj kameňolom v popradskej Kvetnici. „Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či 
plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu 
Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo 
Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP). 

Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok opäť 
vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. Celkovo na breh vytiahli 
562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači 
rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, 
rôzne laná, železá i bežný domový odpad. 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyčky či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli 
aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní 
legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede 
plesa. 

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. 

https://www.24hod.sk/potapaci-cistili-plesa-v-tatrach-vyzbierali-stovky-kil-odpadu-cl621833.html


„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo 
vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová 
lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka 
na rok menej," zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 

Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, 

Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. 
súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo 
štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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DALITO.SK/Sviečky a kvety na počesť zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny na Námestí SNP v Bratislave v utorok 27. februára 2018. FOTO TASR - Jakub Kotian Dalito 
nezabúda. Informácie o vývoji vyšetrovania dvojnásobnej beštiálnej vraždy investigatívneho novinára Aktuality.sk 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej priebežne dopĺňame zo zdrojov TASR a tlačových správ. 
Zavraždených mladých ľudí našli v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta 26. februára 2018 v okrese Galanta 
. Obaja podľahli strelným zraneniam. Podľa expolicajného prezidenta Tibora Gašpara vražda môže súvisieť s 
prácou 27 ročného investigatívneho reportéra Jána Kuciaka, ktorý sa venoval hlavne podozreniam z daňových 
podvodov. Šéfredaktori slovenských médií v spoločnom vyhlásení vyzvali štát, aby urobil všetko preto, aby vraždu 
vyšetril a nebola ohrozená sloboda slova. 

GPSR: Trestná vec J. Kuciaka a jeho snúbenice je prioritou polície a prokuratúry 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Trestná vec poškodených Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej je naďalej 

prioritou polície a prokuratúry. Ich eminentným záujmom je dôsledné objasnenie tohto trestného činu. V piatok to 
uviedla pre TASR hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová. 

„Veľká medializácia tejto ešte právoplatne neskončenej trestnej veci, ku ktorej dochádza v posledných dňoch, 
nepomáha orgánom činným v trestnom konaní, ale má skôr kontraproduktívny význam. V tejto súvislosti prosíme 
zástupcov médií, aby boli obozretní a zdržanliví pri poskytovaní akýchkoľvek ďalších informácií,“ zdôraznila ďalej 
Predajňová. 

GP SR zároveň prosí zástupcov médií, aby rešpektovali, že trestné konanie, v ktorom by mal prvý námestník 
generálneho prokurátora Peter Šufliarsky vystupovať ako poškodený, je len na začiatku. „Pre úspešnosť 
akéhokoľvek trestného konania sa vyžaduje pokojná a nerušená práca orgánov činných v trestnom konaní a 
minimalizácia medializovaných informácií,“ povedala hovorkyňa. 

„Chceme veriť, že si médiá uvedomujú závažnosť obidvoch trestných vecí, pretože v nich ide o ľudské životy, 
a v tomto kontexte budú postupovať pri poskytovaní informácií verejnosti,“ uzavrela Predajňová. 

Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej boli vo štvrtok (4.10.) 
doručené na Najvyšší súd (NS) SR. Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica poslal 30. 
septembra všetkých štyroch obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. 
ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť. 

ÚŠP dozoruje prípad údajnej prípravy vraždy námestníka GP SR P. Šufliarskeho 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje prípad údajnej prípravy vraždy prvého 

námestníka Generálnej prokuratúry (GP) SR Petra Šufliarskeho. 
„V tejto veci vykonáva dozor Úrad špeciálnej prokuratúry, vo veci sa koná, preto v súčasnosti nebudeme 

poskytovať žiadne informácie, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie,“ uviedla v piatok pre TASR 
hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

Šufliarsky požiadal médiá, aby nezverejňovali informácie o údajnej príprave vraždy. „Ide o citlivé informácie. V 
tejto súvislosti prvý námestník generálneho prokurátora žiada médiá, aby nezverejňovali žiadne informácie o 
údajnej príprave úkladnej vraždy a nechali orgány činné v trestnom konaní konať,“ povedala hovorkyňa GP SR 
Andrea Predajňová. 

Minimálne dvaja z obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka Alena Zs. a Tomáš Sz. mali byť najatí aj na 
likvidáciu Šufliarskeho, napísal vo štvrtok portál Aktuality.sk. „Začaté je trestné stíhanie za vraždu v štádiu 
prípravy,“ potvrdil zdroj portálu. Polícia informácie k prípadu neposkytuje. 

NSSR:Termín zasadnutia o sťažnostiach v prípade vraždy J. Kuciaka zatiaľ neurčil 
Bratislava 5. októbra (TASR) – Najvyšší súd SR (NS SR) zatiaľ nevytýčil termín zasadnutia, na ktorých by mal 

rozhodnúť o sťažnostiach troch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. 
„O sťažnostiach obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. bude v zmysle Rozvrhu práce NS SR na rok 

2018 rozhodovať senát 4 T v zložení P. Farkaš, Š. Harabin, P. Príbelský. O sťažnostiach rozhodne NS SR, ako 

https://www.dalito.sk/aktualizujeme-jano-martina-nezabudame/


súd sťažnostný, na neverejnom zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie. 
Termín zasadnutia zatiaľ nie je určený,“ uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová. 

Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej boli vo štvrtok 
(4.10) doručené na NS SR. 

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch 
obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali 
proti uzneseniu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie. 

KDH vyzýva R.Fica a R.Kaliňáka na odstúpenie zo straníckych postov v Smere 
Ak Robert Fico a Robert Kaliňák neodstúpia zo svojich straníckych postov, teda z postu predsedu a 

podpredsedu koaličného Smeru-SD, je mimoparlamentné KDH pripravené vyzvať Stranu európskych socialistov 
(PES), aby Smer vylúčili zo svojej frakcie. 

„Ak zotrvajú v týchto straníckych pozíciách, deklarujem, že budeme veľmi intenzívne vyzývať frakciu 
európskych socialistov k tomu, aby ich vylúčila,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii predseda KDH Alojz 
Hlina. 

Hnutie sa tým pripája k štvrtkovým (4.10.) vyjadreniam šéfa politickej skupiny Európskej ľudovej strany 
(EPP/EĽS) v Európskom parlamente Manfreda Webera. 

KDH chce na svoju výzvu využiť aj decembrový kongres európskych socialistov v Lisabone. V prípade potreby 
chcú kresťanskí demokrati diskutovať aj medzi europoslancami. Hlina priznal, že momentálne nemá informácie o 
tom, že by európski socialisti o vylúčení Smeru uvažovali. Podotýka však, že strana to mala „nahnuté“ už viackrát. 
Verí, že európski socialisti celú situáciu vyhodnocujú, a „že je to len pracovnou zaneprázdnenosťou, že doteraz 
nereagovali.“ 

Podľa koaličného Smeru-SD sa tak predseda KDH zaradil bok po boku k zvyšku opozície, ktorá už viac ako 
pol roka hyenisticky zneužíva smrť dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, na svoje úzko 
stranícke ciele. Za smutné zároveň považuje, že v snahe o mediálnu pozornosť sa Alojz Hlina nehanbí očierňovať 
Slovensko v zahraničí. „Strana Smer-SD nepristúpi na túto ich hru a nebude reagovať na nezmyselné obvinenia, 
ktoré už vyvrátilo aj úspešné vyšetrovanie ohavnej vraždy,“ uviedol hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. 

GP SR: P. Šufliarsky žiada médiá, aby nezverejňovali informácie o údajnej vražde 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Prvý námestník generálneho prokurátora Peter Šufliarsky žiada médiá, aby 

nezverejňovali žiadne informácie o údajnej príprave úkladnej vraždy. TASR informovala hovorkyňa Generálnej 
prokuratúry SR Andrea Predajňová. 

„Ide o citlivé informácie. V tejto súvislosti prvý námestník generálneho prokurátora žiada médiá, aby 
nezverejňovali žiadne informácie o údajnej príprave úkladnej vraždy a nechali orgány činné v trestnom konaní 
konať,“ povedala. 

Minimálne dvaja z obvinených z vraždy novinára Jána Kuciaka, Alena Zs. a Tomáš Sz., mali byť najatí aj na 
likvidáciu prvého námestníka Generálnej prokuratúry SR Petra Šufliarskeho. Píše o tom portál Aktuality.sk. 

„Začaté je trestné stíhanie za vraždu v štádiu prípravy,“ potvrdil zdroj portálu. Obyvatelia dediny, kde 
Šufliarsky žije, potvrdili médiu, že polícia zbiera kamerové záznamy. TASR požiadala o stanovisko Prezídium 
Policajného zboru. 

EP: M. Weber žiada v prípade Kuciak prešetriť väzby M. Kočnera na Smer-SD 
Brusel/Štrasburg 4. októbra (TASR) – Šéf politickej skupiny Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS) v Európskom 

parlamente a uchádzač o post predsedu Európskej komisie Manfred Weber vo štvrtok popoludní vydal 
vyhlásenie, v ktorom reaguje na najnovší vývoj na Slovensku v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a 
Martiny Kušnírovej. 

Weber vo vyhlásení, ktoré vydal v mene svojej politickej frakcie, privítal pokrok vo vyšetrovaní vraždy Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice. 

„Vyjadrujem veľkú úctu voči práci slovenskej polície a prokuratúry. Je dôležité, aby sme objasnili motívy a 
súvislosti týchto dvoch vrážd,“ uviedol Weber. Spresnil, že ľudia, ktorí nariadili tento zločin, musia byť chytení, 
lebo ide o prípad, ktorý sa týka ochrany slobody tlače v Európe. 

Predseda EPP v europarlamente sa zároveň vyslovil za prešetrenia existencie a povahy vzťahov medzi 
Marianom Kočnerom a prípadom Kuciak. „Prešetriť treba aj povahu vzťahov medzi pánom Kočnerom a vládnucou 
stranou Smer-SD. V stávke je dôveryhodnosť Smeru-SD ako serióznej vládnucej strany,“ uviedol Weber vo 
svojom odkaze. 

Súdy: Sťažnosti obvinených v prípade vraždy J. Kuciaka doručili na NS SR 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Sťažnosti obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej boli vo štvrtok doručené na Najvyšší súd (NS) SR. TASR o tom informovala jeho 
hovorkyňa Alexandra Važanová. 

„NS SR boli dnes predložené sťažnosti obvinených v trestnej veci Tomáš Sz. a spol. Predmetná vec napadla 
do senátu 4T. V zmysle Trestného poriadku o sťažnostiach rozhodne NS SR ako súd sťažnostný na neverejnom 
zasadnutí do piatich pracovných dní od predloženia sťažností na rozhodnutie,” uviedla Važanová. 

Sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica poslal 30. septembra všetkých štyroch 
obvinených v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali 
proti uzneseniu sťažnosť. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal práva na jej podanie. 

GP SR vypočula R. Fica pre trestné oznámenie iniciatívy Za slušné Slovensko 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR vypočula expremiéra a poslanca Národnej 

rady SR Roberta Fica (Smer-SD) v súvislosti s trestným oznámením iniciatívy Za slušné Slovensko. Informovali o 
tom jej predstavitelia, prokuratúra to nepotvrdila. 



„Trestné oznámenie sa dopĺňa, doposiaľ nebolo vydané žiadne meritórne rozhodnutie,“ uviedla v tejto 
súvislosti pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. Iniciatíva verí, že Fica začnú trestne stíhať. 

Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko podali 15. júna na GP SR trestné oznámenie na Fica za šírenie 
poplašnej správy a ohováranie. Reagovali tak na jeho vyjadrenia k občianskym zhromaždeniam a ich 
usporiadateľom, ktoré sa začali organizovať na Slovensku po februárovej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho 
snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Polícia: Informácie o vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka nie sú z oficiálneho zdroja 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Polícia sa nebude vyjadrovať k relevantnosti medializovaných informácií o 

objednávateľovi vraždy novinára Jána Kuciaka. Údajne si ju objednal podnikateľ Marian K., ktorý je v súčasnosti 
vo väzbe v kauze televíznych zmeniek. 

„Polícia sa k procesnej stránke prípadu absolútne nevyjadruje. Medializované informácie nie sú z oficiálneho 
zdroja, k ich relevantnosti sa vyjadrovať nebudeme,“ uviedlo oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia 
Policajného zboru. Informácie z „neoverených“ zdrojov nekomentuje podľa svojej hovorkyne Jany Tökölyovej ani 
Úrad špeciálnej prokuratúry. 

Jeden z obvinených Zoltán A., ktorý spolupracuje s políciou, podľa Denníka N vypovedal, že novinárovu 
vraždu si mal objednať kontroverzný podnikateľ Marian K. Mala mu to povedať obvinená Alena Zs., ktorá sa mala 
s objednávkou obrátiť na neho. 

Verziu jeho výpovede potvrdila pre televíziu Markíza Lívia Kňažíková, obhajkyňa obvineného Zoltána. 
Rovnako potvrdila, že spolupracuje pri vyšetrovaní s políciou. 

Polícia nekomentuje informácie, že si Kuciakovu vraždu údajne objednal… 
Bratislava 4. októbra (TASR) – Polícia nekomentuje medializované informácie o objednávateľovi vraždy 

novinára Jána Kuciaka. Údajne si ju objednal podnikateľ Marian K., ktorý je v súčasnosti vo väzbe v kauze 
televíznych zmeniek. 

„S otázkami je potrebné sa obrátiť na Úrad špeciálnej prokuratúry,“ reagovala hovorkyňa Prezídia Policajného 
zboru Denisa Baloghová. TASR požiadala o stanovisko aj špeciálnu prokuratúru. 

„Všetky informácie, ktoré bolo možné v súčasnom procesnom štádiu trestného konania aktuálne sprístupniť 
médiám, poskytol generálny prokurátor Jaromír Čižnár a dozorujúci prokurátor na tlačovej besede (1. 10.). Nad 
rámec poskytnutých informácií sa v súčasnosti, vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie, nebudeme vyjadrovať a 
ani komentovať informácie z neoverených zdrojov,“ uviedla vo štvrtok v reakcii pre TASR hovorkyňa Úradu 
špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová. 

Jeden z obvinených Zoltán A., ktorý spolupracuje s políciou, podľa Denníka N vypovedal, že novinárovu 
vraždu si mal objednať kontroverzný podnikateľ Marian K. Zoltánovi A. to mala povedať obvinená Alena Zs., ktorá 
sa mala s objednávkou obrátiť na neho. Marian K. z objednávky vraždy podľa Denníka N obvinený nie je. 

P. Pellegrini: Strana Smer-SD ani ja nemáme informácie z vyšetrovacieho spisu 
Ploské 3. októbra (TASR) – Predseda strany Smer-SD, jej ďalší predstavitelia ani premiér nemajú konkrétne 

informácie z vyšetrovacieho spisu súvisiaceho s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Ploskom v 
okrese Košice-okolie. 

Reagoval tým na utorkové (2.10.) vyhlásenie Smeru-SD, v ktorom jeho predseda Robert Fico povedal, že 
doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára a jeho snúbenice vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou 
vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Nepovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo 
vyšetrovaní vylúčená. 

„Nemáme informácie ako získať, ani ich nesmieme získať, ani nám nepatrí mať vedomosť o tom, čo sa v 
spise píše,“ uviedol Pellegrini. Fico podľa premiérových slov len pripomenul, že nikto už momentálne nepracuje 
ani v mediálnom prostredí s tým, že to bola mafia prepojená na úrad vlády. 

„Neberte to tak, že sú to nejaké informácie z vyšetrovacích spisov, ale je to vyjadrenie, v ktorom rázne strana 
odmietla, aby ju ktokoľvek v tomto štádiu opätovne spájal s nejakým trestným činom vraždy, pretože Smer-SD ani 
úrad vlády s tým nič nemá,“ dodal Pellegrini.D. Saková si nemyslí, že by mal R. Fico prístup k vyšetrovaciemu 
spisu 

Ploské 3. októbra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková ani minister hospodárstva Peter Žiga (obaja 
Smer-SD) nevedia, odkiaľ má predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico informáciu o vylúčení talianskej stopy 
v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Povedali to pred stredajším 
rokovaním vlády v obci Ploské v okrese Košice-okolie. 

Saková si nemyslí, že by mal Fico prístup k vyšetrovaciemu spisu. „To si nemyslím, ale presne sa musíte 
spýtať pána predsedu, odkiaľ tie informácie mal. Ja nemám žiadne informácie, čo sa týka spisu. Som len 
pravidelne informovaná o stave vyšetrovania, nie o procesnej stránke vyšetrovania. Skutočne poznám len tie 
informácie, ktoré podáva generálna prokuratúra oficiálne, pretože moje pôsobenie a moja pozícia nie je orgán 
činný v trestnom konaní,“ uviedla Saková. 

„Neviem, musíte sa opýtať predsedu. Vnímal som to tak, že zatiaľ sa nespomínali žiadni podobní páchatelia a 
páchatelia, ktorí sú identifikovaní, nepoukazujú, že by táto stopa bola, takže predpokladám, že z toho predseda 
vychádzal,“ dodal Žiga. 

O prípade má len informácie z médií. „Nemám prehľad o tom, v akom stave je vyšetrovanie, ani nič. Mám len 
mediálne informácie, ktoré zrejme máte aj vy, takže ja sa k tomu nemám viac čo vyjadrovať. Keď som to správne 
pochopil, tak zatiaľ vyšetrovanie nepoukazuje na to, že by tam bola nejaká talianska stopa, respektíve talianska 
stopa vedúca smerom k východnému Slovensku a k úradu vlády,“ povedal Žiga. 

„Pokiaľ viem, tak pán predseda strany povedal, že je vylúčená verzia talianskej mafie na úrad vlády. Myslím, 
že dôležitý je celý kontext tej vety,“ odpovedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na novinársku otázku. 



V utorkovom vyhlásení Smeru-SD jeho predseda Robert Fico povedal, že doterajšie výsledky vyšetrovania 
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou 
vraždou mala byť talianska mafia prepojená na Úrad vlády SR. Ficova vláda skončila po Kuciakovej vražde a 
podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. Neodpovedal, odkiaľ vie, že talianska 
stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená. 

Smer-SD zároveň ocenil prácu polície a prokuratúry, bude čakať na definitívne ukončenie vyšetrovania.SaS: 
Stanovisko k výrokom predsedu strany Smer-SD R. Fica 

Bratislava 3. októbra (TASR) – Predseda strany Smer-SD Robert Fico nie je a nikdy nebol podozrivý z 
objednania vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ale je obviňovaný a právom, že sa ubytoval v luxusnom 
byte daňového podvodníka a zostal v ňom bývať aj po tom, keď Ladislava B. obvinila polícia. 

Expremiér Fico si za svojich blízkych pracovníkov vybral ľudí s kontaktmi na taliansku mafiu. Počiatky vzniku 
strany Smer-SD sú spojené s peniazmi, ktoré Robert Fico osobne vymámil od oligarchov pochybnej povesti, a 
tým sa stal ich vazalom. Okrem toho, strana Smer-SD sa už od začiatku budovala na kriminálnych základoch a za 
vyše desať rokov vlády sa jej podarilo rozložiť a zdemoralizovať políciu, prokuratúru i súdnictvo ako inštitúcie 
ochrany a presadzovania spravodlivosti. Tak sa vytvorilo podhubie nielen na masívne rozkrádanie verejného 
majetku, na beztrestnosť vyvolených, akým bol napríklad Marian Kočner, ale aj na vraždu Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej. 

Predseda Smeru-SD síce vlastnými rukami nezavraždil nikoho, ale spáchal atentát na spravodlivosť. A dnes 
cudzopasí na tvrdeniach polície a prokuratúry, že chytili vrahov týchto dvoch mladých ľudí tým, že sa vydáva za 
obeť masových protestov, ktoré považuje za sprisahanie voči jeho vláde. 

Podsúva verejnosti záver, že talianska mafia, ktorá sa cez jeho štátnu radkyňu Máriu Troškovú dostala na 
úrad vlády, nemá nič spoločné s týmito vraždami, čo jednak nie je podložené zverejnenými zisteniami orgánov 
činných v trestnom konaní, ale najmä nijako to neoslabuje jeho zodpovednosť za to, koho si k sebe vzal na úrad 
vlády a koho napríklad posadil za stôl na stretnutí s nemeckou kancelárku Angelou Merkelovou. 

Utorkové vyhlásenie Roberta Fica tak bolo pravdivé len v jednej veci: že v Smere nie je nikto, kto by Ficovi 
odporoval. Celé vedenie strany vrátane premiéra Petra Pellegriniho stálo mlčky za svojím kmotrom, a potom 
poslušne odpochodovalo zo scény, keď sa ten rozhodol ujsť pred otázkami novinárov. 

Richard Sulík – predseda SaS a poslanec Európskeho parlamentu (EP), Jana Kiššová – podpredsedníčka 
SaS a poslankyňa NR SR, Ľubomír Galko – podpredseda SaS a poslanec NR SR 

Výsledky vyšetrovania vraždy J. Kuciaka vylúčili podľa R. Fica taliansku stopu 
Bratislava 2. októbra (TASR) – Doterajšie výsledky vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej vylúčili verziu, že za dvojnásobnou úkladnou vraždou mala byť talianska mafia 
prepojená na Úrad vlády SR. Uviedol to vo vyhlásení Smeru-SD jeho predseda Robert Fico, ktorého vláda 
skončila po Kuciakovej vražde a podozreniach, že jemu blízki ľudia majú prepojenia na taliansku mafiu. 

„Toto vymyslené falošné obvinenie bolo úmyselne zneužité na pokus zmeniť mocenské pomery na Slovensku 
a zosadiť vládu mimo štandardných demokratických pravidiel. A na tento pokus boli zneužití ľudia v uliciach,“ 
povedal Fico. Neodpovedal, odkiaľ vie, že talianska stopa bola vo vyšetrovaní vylúčená. 

Smer-SD ocenil prácu polície a prokuratúry, bude čakať na definitívne ukončenie vyšetrovania. „Veríme, že 
profesionalita orgánov činných v trestnom konaní bude viesť k spravodlivému potrestaniu páchateľov vrátane 
objednávateľov,“ doplnil Fico. 

Jeho strana nečaká ospravedlnenie od opozície, prezidenta SR Andreja Kisku, médií a mimovládnych 
organizácií, ktoré sú podľa Fica financované zo zahraničia. Expremiér predpokladá, že po definitívnom ukončení 
vyšetrovania sa Slovensko bude musieť vrátiť k udalostiam, ktoré nasledovali po vražde. Fico zároveň žiada 
verejnosť, aby o tom, kto má vládnuť, rozhodla v slobodných voľbách v roku 2020. 

Europol spresnil svoju podporu pri vyšetrovaní vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Brusel 2. októbra (TASR) – Európsky policajný úrad (Europol) v utorok v oficiálnej správe pre médiá upozornil 

na úspešné vyšetrovanie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a 
spresnil svoju účasť na tomto vyšetrovaní. 

Správa Europolu pripomenula, že minulý týždeň slovenská polícia vykonala niekoľko domových prehliadok a 
zatkla deväť osôb, z ktorých päť bolo medzičasom prepustených, pričom štyri osoby boli obvinené z vraždy 
prvého stupňa. 

„Na žiadosť slovenských orgánov Europol poskytol analytickú a forenznú podporu od prvých dní vyšetrovania. 
Europol sa zúčastnil aj na príprave akcií, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. Počas celého vyšetrovania Europol 
pravidelne vysielal na Slovensko pracovníkov, ktorí koordinovali cezhraničné vyšetrovacie činnosti a poskytovali 
analytickú, taktickú a digitálnu forenznú podporu súvisiacu so strelnými zbraňami a organizovaným zločinom,“ 
uvádza sa v správe policajnej agentúry EÚ. 

Hlavným cieľom Europolu, ktorý sídli v Haagu, je pomáhať vnútroštátnym orgánom v boji proti závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. 

GPSR: Za vraždu novinára zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur 
Bratislava 1. október (TASR) – Za vraždu novinára Jána Kuciaka zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. 

V hotovosti to bolo 50.000 eur, ďalších 20.000 eur bolo odpustenie dlhu. Objednávku mala vyplatiť obvinená 
Alena Zs. Odkiaľ dostala zákazku, polícia ďalej rieši. Objednávka bola iba na Kuciaka, jeho snúbenica Martina 
Kušnírová, ktorú tiež zavraždili, bola len náhodná obeť. Informovali o tom zástupcovia prokuratúry a polície na 
tlačovej konferencii Generálnej prokuratúry SR. 

„Vyplatené bolo 50.000 v hotovosti, plus 20.000 odpustenie dlhu,“ vysvetlil dozorujúci prokurátor. Potvrdil tiež 
informáciu, že vražda bola plánovaná len voči jednej osobe. „Objednávka vraždy bola na konkrétnu osobu 
novinára Jána Kuciaka, Martina Kušnírová bola len náhodná obeť,“ spresnil. Podľa generálneho prokurátora 



Jaromíra Čižnára bola teda len v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Dozorujúci prokurátor doplnil, že 
suma 20.000 eur s Kušnírovou nesúvisela, malo ísť o starší dlh. „Sprostredkovateľ dlžil objednávateľke tých 
20.000,“ potvrdil dozorujúci prokurátor. 

Z dvojnásobnej úkladnej vraždy sú obvinené štyri osoby – Alena Zs., Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. 
„Objednávateľ je osoba s iniciálkami A. Zs., strelec osoba s iniciálkami T. Sz., vodič alebo teda pomocník osoba s 
iniciálkami M. M. a sprostredkovateľ osoba s iniciálkami Z. A.,“ konkretizoval prokurátor. 

Od koho prišla zákazka pre Alenu Zs., polícia ešte nevie. „Robí sa na tom, aby sme zistili, odkiaľ tá 
objednávka prišla, nezostane to len v tejto polohe. Kam to povedie, aký bude výsledok, je predčasné hovoriť. Je 
pravdepodobnosť veľmi vysoká, že ona vyplatila peniaze, ale je otázka, odkiaľ mala peniaze,“ uviedol prokurátor. 

Jeden z obvinených, Zoltán A., má podľa neho spolupracovať s políciou. „Obvinený si vyhodnotil rozsah 
poznatkov voči nemu a rozhodol sa akceptovať situáciu, v ktorej sa ocitol a tak bol ústretovejší k orgánom činným 
v trestnom konaní,“ spresnil dozorujúci prokurátor. 

Riaditeľ Národnej protizločineckej jednotky NAKA Branislav Zurian potvrdil, že zaistili zbrane, autá a mobil, 
ktorý páchatelia použili. Rovnako zaistili náboj s individuálnymi zhodami po zásobníku použitom pri vražde. 
Vražednú zbraň však polícia nemá. „Zhoduje sa záznamník so zbraňou, ktorá bola použitá pri vražde, vražednú 
zbraň nemáme,“ spresnil policajný prezident Milan Lučanský. 

Čižnár predpokladá, že kauza bude mať úspešný koniec, žiada pokoj pre prácu polície a prokuratúry. 
„Dôkazy, ktoré sú, sú podľa môjho názoru, veľmi, veľmi silné. Myslím si, že je veľký predpoklad, že táto kauza sa 
dotiahne do úspešného konca. Budete priebežne informovaní do takej miery, aby sa neohrozilo vyšetrovanie. 
Nechcite detaily,“ vyhlásil Čižnár. 

Štvoricu obvinených poslal v nedeľu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), 
pracovisko Banská Bystrica do väzby. Okrem Zoltána A. ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu sťažnosť, o 
ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa vzdal 
práva na jej podanie.J. Kuciakovi posmrtne udelia nemeckú mediálnu cenu Goldene Victoria 

Berlín/Bratislava 1. októbra (TASR) – Zavraždení novinári Daphne Caruanová Galiziová z Malty a Ján Kuciak 
zo Slovenska budú posmrtne odmenení nemeckou mediálnou cenou Goldene Victoria 2018 – Pressefreiheit v 
kategórii sloboda tlače. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA. 

Ocenenie bude odovzdané pozostalým po oboch novinároch. Galiziová písala o korupcii a obchodovaní s 
maltským občianstvom, kým Kuciak naposledy preveroval prepojenie medzi členmi slovenskej vlády a talianskou 
mafiou. 

Maltská žurnalistka prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby, kým Kuciaka zavraždili vo februári tohto 
roka. Zväz nemeckých vydavateľov časopisov (VDZ) v pondelok uviedol, že cena bude rodinným príslušníkom 
novinárov odovzdaná 5. novembra v rámci podujatia s názvom „VDZ Publishers’ Night“ v Berlíne. 

„Ochrana a obrana slobody tlače a slobody názoru patria medzi najdôležitejšie požiadavky nemeckých 
vydavateľov časopisov,“ uvádza sa vo vyhlásení VDZ. 

Predchádzajúcimi laureátmi tejto ceny, ktorí boli odmenení za svoju angažovanosť a odvahu v boji za slobodu 
tlače, boli Ensaf Haidarová zo Saudskej Arábie (2017), Can Dündar z Turecka (2016) či Farida Nekzadová z 
Afganistanu, Ana Lilia Pérezová z Mexika a Nemec Peter Bandermann (všetci v roku 2015). 

Na podujatí 5. novembra budú odovzdané aj ďalšie ocenenia. Spolková kancelárka Angela Merkelová 
dostane čestnú cenu Ehren-Victoria, píše DPA. 

ŠTS: Všetci štyria obvinení v prípade vraždy J. Kuciaka idú do väzby 
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Všetci štyria obvinení v prípade vraždy investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. idú do väzby. 
Rozhodol o tom v nedeľu sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko 
Banská Bystrica. Tlmočníčka Alena Zs. má byť podľa medializovaných informácií objednávateľkou tohto trestného 
činu. Prokurátor sa k tomu nevyjadril. 

Sudca ich po štyroch hodinách rozhodovania poslal do väzby preto, aby nemohli utiecť, pokračovať v trestnej 
činnosti, alebo ovplyvňovať svedkov na slobode. Okrem Zoltána A., ostatní traja obvinení podali proti uzneseniu 
sťažnosť, o ktorej rozhodne v najbližších dňoch Najvyšší súd SR. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) 
sa vzdal práva na jej podanie. 

„Všetci obvinení boli vzatí do väzby v súlade s návrhom prokurátora s jednou korektúrou vo vzťahu k jednému 
obvinenému,“ konštatoval pre médiá prokurátor. 

Podľa ŠTS ide o Zoltána A., u ktorého súd nezistil dôvody kolúznej väzby, teda, že by na slobode mohol 
ovplyvňovať svedkov, prípadne mariť dôkazy. 

V súvislosti s nedeľňajšími medializovanými informáciami, že objednávateľkou tohto trestného činu, prípadne 
v pozícii sprostredkovateľky konečného objednávateľa, má byť tlmočníčka Alena Zs., prokurátor reagoval: „To sú 
skutkové okolnosti, na ktoré vám nebudem momentálne odpovedať. Na budúci týždeň bude k tomu tlačová 
beseda, tam sa dozviete viac podrobností.“ Tlmočnícke služby tejto ženy mal údajne využívať i podnikateľ Marian 
Kočner. Špecializovala sa na taliansky jazyk. 

Právni zástupcovia obvinených sa pri odchode zo súdu odmietli vyjadriť. Na otázky médií nereagovali ani 
samotní obvinení, ktorých podvečer po jednom kukláči odvážali do ústavu na výkon väzby. 

Štvoricu osôb polícia obvinila po tom, ako tento týždeň zasahovala v Kolárove a Komárne. Troch mužov po 
vypočutí obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za 
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. 

aždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou 
účastníctva. 

D.Saková: Vzatie obvinených do väzby je dôkaz dobrej práce polície a prokuratúry 



Bratislava 30. septembra (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) rešpektuje názor súdu, ktorý 
v nedeľu vzal do väzby štyroch obvinených v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. „Pre mňa osobne ide o ďalší dôkaz, že polícia spolu s prokuratúrou pri vyšetrovaní tohto trestného 
činu robia kus dobrej práce,“ napísala na sociálnej sieti. 

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v nedeľu 
rozhodol, že všetci štyria obvinení v prípade vraždy – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. a Alena Zs. idú do väzby. 

Štvoricu polícia obvinila po tom, ako tento týždeň zasahovala v Kolárove a Komárne. Troch mužov po 
vypočutí obvinili za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Alenu Zs. obvinili za 
obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. 

zdroj: Polícia SRMIMORIADNY ZÁSAH POLÍCIE SR TU. 
Europol spresnil svoju podporu pri vyšetrovaní vrážd J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Brusel 2. októbra (TASR) – Európsky policajný úrad (Europol) v utorok v oficiálnej správe pre médiá upozornil 

na úspešné vyšetrovanie vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a 
spresnil svoju účasť na tomto vyšetrovaní. 

Správa Europolu pripomenula, že minulý týždeň slovenská polícia vykonala niekoľko domových prehliadok a 
zatkla deväť osôb, z ktorých päť bolo medzičasom prepustených, pričom štyri osoby boli obvinené z vraždy 
prvého stupňa. 

„Na žiadosť slovenských orgánov Europol poskytol analytickú a forenznú podporu od prvých dní vyšetrovania. 
Europol sa zúčastnil aj na príprave akcií, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň. 

Počas celého vyšetrovania Europol pravidelne vysielal na Slovensko pracovníkov, ktorí koordinovali 
cezhraničné vyšetrovacie činnosti a poskytovali analytickú, taktickú a digitálnu forenznú podporu súvisiacu so 
strelnými zbraňami a organizovaným zločinom,“ uvádza sa v správe policajnej agentúry EÚ. 

Hlavným cieľom Europolu, ktorý sídli v Haagu, je pomáhať vnútroštátnym orgánom v boji proti závažnej 
medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. 

Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či si vraždu objednala Alena Zs. 
Bratislava 30. septembra (TASR) – Najbližšie hodiny by mohli ukázať, či Alena Zs., obvinená v prípade vraždy 

investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, bola objednávateľkou dvojnásobnej 
úkladnej vraždy. V diskusii TV Markíza Na telo to pripustila bývalá prokurátorka Eva Mišíková. 

Advokát rodiny Jána Kuciaka Daniel Lipšic pripomenul, že Alena Zs. je obvinená za obzvlášť závažný zločin 
úkladnej vraždy formou účastníctva. Účastníctvo sa podľa neho môže chápať ako objednávateľ, návod, či iná 
pomoc. Lipšic sa prikláňa k verzii, že vrahovia nepoznajú identitu objednávateľa. 

Prokurátor podľa Lipšica potvrdil, že v hre sú dve verzie motívu vraždy, teda aj dvaja objednávatelia. Mišíková 
v diskusii TV Markíza Na telo uviedla, že dôveruje vyšetrovaciemu tímu a prokurátorom, ktorí dozorujú prípad 
vraždy. Je presvedčená, že vykonávatelia vedeli, kto má byť obeťou vraždy. Lipšic aj Mišíková sa zhodli, že 
zverejnenie identikitu bola taktika polície. 

ŠTS: Sudca rozhoduje o väzbe štyroch obvinených v kauze vraždy J. Kuciaka 
Banská Bystrica 30. septembra (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu 

(ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, začal v nedeľu krátko po 13.00 h rozhodovať o tom, či vezme do väzby 
Tomáša Sz., Miroslava M. a Zoltána A., obvinených z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobnej úkladnej vraždy 
a ďalších trestných činov v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Mužov privádzali kukláči po jednom na súd asi hodinu pred začiatkom rozhodovania o ich o väzbe. Jeden z 
nich si skrýval tvár igelitkou. 

Po piatkovej (28.9.) policajnej akcii kukláči priviezli v nedeľu na súd aj tlmočníčku Alenu Zs., štvrtú obvinenú v 
tejto kauze. Obvinená je za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou účastníctva. Tlmočnícke služby 
obvinenej mal podľa medializovaných informácií využívať údajne i podnikateľ Marian Kočner. Špecializovala sa 
na taliansky jazyk. 

Muži obvinení v prípade Kuciakovej vraždy odmietajú vinu, jeden podal sťažnosť 
Bratislava 30. septembra (TASR) – Všetci traja muži obvinení v prípade vraždy investigatívneho novinára 

Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej – Tomáš Sz., Miroslav M., Zoltán A. – odmietajú vinu. Podľa 
televízie JOJ zároveň Tomáš Sz. podal voči obvineniu sťažnosť. 

O všetkých doteraz obvinených bude v nedeľu rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pre 
prípravné konanie v Banskej Bystrici. Prokurátor podal návrh na väzbu týchto troch mužov a ženy Aleny Z. Všetci 
štyria sú obvinení v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice. 

Monitor: V prípade vraždy J. Kuciaka obvinili aj Alenu Z., zadržali ju v Komárne 
Bratislava 29. septembra (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili aj Alenu Z. Informuje o tom webový portál tvnoviny.sk, odvoláva sa na dva 
zdroje z polície. Vyšetrovateľ má pre ňu žiadať väzbu. 

Polícia 44-ročnú ženu zadržala v piatok (28.9.) v Komárne, večer ju previezli do Nitry. „Vie dobre po taliansky 
a podľa obyvateľov tlmočila aj pre Mariana Kočnera,“ píše portál. 

BRIEF: V PRÍPADE KUCIAKOVEJ VRAŽDY PODAL PROKURÁTOR NÁVRH NA VÄZBU 
Bratislava 29. septembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný 

trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. 

O prípadnom väzobnom stíhaní bude rozhodovať ŠTS a to pracovisko v Banskej Bystrici a to sudca pre 
prípravné konanie. Rozhodovať sa bude v nedeľu (30.9.) 

O väzobnom stíhaní osôb v prípade vraždy J. Kuciaka sa bude rozhodovať v nedeľu 



Bratislava 29. septembra (TASR) – Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal na Špecializovaný 
trestný súd v Pezinku (ŠTS) návrh na väzbu na tri osoby obvinené v prípade vraždy investigatívneho novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. O 
prípadnom väzobnom stíhaní bude v nedeľu 30. septembra rozhodovať ŠTS, pracovisko v Banskej Bystrici, a to 
sudca pre prípravné konanie. 

V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri 
osoby (T. S, M. M., Z. A.) za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Pôvodne zadržali 
osem podozrivých osôb, po ich vypočutí piatich prepustili. 

Za slušné Slovensko opäť pochodovalo niekoľko tisíc ľudí 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Niekoľko tisíc ľudí sa v piatok v Bratislave zišlo na ďalšom pochode 

iniciatívy Za slušné Slovensko. Pochod sa začal o 19.00 h na Námestí SNP a pokračoval cez Palisády k budove 
Národnej rady (NR) SR. Organizátori akciu zvolali, lebo ich požiadavky stále neboli splnené, pretože objednávateľ 
vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nie je známy. Vláda Petra 
Pellegriniho (Smer-SD) podľa nich stále nedokázala obnoviť dôveru v štát. 

Organizátori vyhlásili, že vnímajú štvrtkový zásah polície ako krok vpred a veria, že bude viesť k dolapeniu 
vrahov. „Jedným dychom však dodávame, že je kľúčové, aby sme poznali objednávateľov tejto ohavnej vraždy,“ 
zdôraznil jeden z organizátorov Juraj Šeliga. 

Organizátori tiež pripomenuli, že od zostavenia vlády Pellegriniho prešlo pol roka, ale nemajú pocit, že by 
presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Opäť spomenuli zametanie káuz pod 
koberec. Kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) pre kauzu únosu vietnamského občana. 
Ministerka vnútra ešte v stredu po rokovaní vlády uviedla, že vníma pochod ako prejavenie slobodnej vôle 
občanov demokratickej krajiny. 

„Stojíme pred národnou radou, aby sme dokázali politikom, že oni majú slúžiť nám občanom a nie ‘našim’ 
ľuďom,“ vyhlásila ďalšia z organizátoriek Karolína Farská. Šeliga ďalej upozornil na dôležitosť voľby ústavných 
sudcov, pri ktorej musia byť občania ostražití. Politici chcú podľa neho na ústavný súd dosadiť ľudí, ktorí sú 
poslušní. 

Pred budovou parlamentu okrem organizátorov vystúpili aj zástupcovia z oblasti kultúry, novinárskej obce či 
mimovládnych organizácií. Pripomenuli, že má zmysel protestovať, pretože len vďaka verejnému tlaku nastali 
doterajšie zmeny k lepšiemu. 

Podľa odhadov polície prišlo pred budovu parlamentu 4.000 ľudí. Jedným z dôvodov iniciovania protestov 
bolo nedostatočné informovanie verejnosti a naťahovanie vyšetrovania vraždy Kuciaka a jeho snúbenice. Ešte 
pred pochodom však vo štvrtok zadržali niekoľko podozrivých, z ktorých v piatok obvinili tri osoby za obzvlášť 
závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné činy. Počas celého pochodu účastníci svietili lampášmi, 
mobilmi či baterkami na znak toho, že „svetlo vždy porazí tmu.“ 

V Komárne zasahuje policajné Lynx Commando u údajnej tlmočníčky M.Kočnera 
Komárno 28. septembra (TASR) – V dome na Okružnej ulici na Leteckom poli v Komárne zasiahlo v piatok 

elitné policajné Lynx Commando u 44-ročnej Aleny. Podľa nepotvrdených informácií tlmočila z taliančiny 
podnikateľovi Marianovi Kočnerovi. 

Podľa svedkov z ulice sa ráno objavili civilné vozidlá s evidenčnými číslami rôznych okresov a parkovali s 
naštartovanými motormi. Neskôr zmizli a okolo poludnia sa objavilo ozbrojené komando. Policajti v civile celé 
popoludnie vynášali z domu predmety. 

„Len to sme videli, že sa vozí na drahých autách,“ uviedla o žene jedna zo susediek, ktorá však o nej nič 
bližšie nevedela. Povedala, že zásah s množstvom civilných vozidiel sa začal zhruba o 11.00 h. „Ja som vynášala 
smeti a videla som tu plno vozidiel a kukláčov,“ dodala s tým, že žiadny vrtuľník nezasahoval. 

Na dome, v ktorom býva, podľa susedy nie sú žiadne tabule, ktoré by naznačovali, že tam pôsobí tlmočnícka 
firma. 

Policajná akcia sa podľa medializovaných informácií koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

GP SR: V prípade Kuciakovej vraždy obvinili tri osoby, ďalších päť prepustili 
Bratislava 28. septembra (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice Martiny Kušnírovej obvinili tri osoby za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie trestné 
činy. Potvrdila to hovorkyňa Generálnej prokuratúry Andrea Predajňová. 

Pôvodne zadržali osem podozrivých osôb. „Po ich vypočutí bolo päť osôb zo zadržania prepustených a trom 
osobám (T. S, M. M., Z. A.) bolo vznesené obvinenie za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy a za ďalšie 
trestné činy,“ informovala Predajňová. 

Doplnila, že vyšetrovateľ Policajného zboru SR vykonáva úkony s obvinenými a na ich základe spracuje 
podnet pre prokurátora na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby. „Ďalšie informácie nie je možné 
aktuálne poskytnúť. Prokuratúra bude informovať v najbližších dňoch,“ uviedla Predajňová. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala podozrivé osoby, policajná akcia v Kolárove trvala celý deň, 
zasahovalo 55 elitných kukláčov. Generálna prokuratúra aj polícia žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 



V Komárne zasahuje elitné policajné Lynx Commando 
Bratislava/Komárno 28. septembra (TASR) – V jednom z domov v Komárne zasahuje elitné policajné Lynx 

Commando. Informuje o tom webový portál noviny.sk. V dome má bývať 44-ročná Alena. Podľa portálu sa 
policajná akcia koná pravdepodobne v súvislosti s prípadom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

Polícia bude informovať o vyšetrovaní vraždy J. Kuciaka najskôr budúci týždeň 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Národná protizločinecká jednotka v súvislosti so štvrtkovým (27.9.) 

zásahom v Kolárove pokračuje vo vykonávaní procesných úkonov. Akékoľvek informácie súvisiace s prípadom 
bude môcť polícia poskytnúť najskôr budúci týždeň. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru 
Michal Slivka. 

V tejto súvislosti hovorca uviedol, že žiadajú verejnosť a novinársku obec o trpezlivosť. „Všetkým nám ide o 
objasnenie veci. Polícia potrebuje čas a priestor na pokračovanie v dobre rozbehnutom procese,“ doplnil. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť so 
spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia 
v Kolárove trvala celý deň, zasahovalo 55 elitných kukláčov. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie 
vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom 
vyšetrovania. 

P. Vačok: Polícia musela mať dostatočné penzum dôkazov v prípade vraždy Kuciaka 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Polícia musela mať dostatočné dôkazy, aby zadržala vo štvrtok (27.9.) 

osoby podozrivé z účasti na vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Pre TASR to v piatok uviedol 
dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca Peter Vačok. 

„Už tým, že boli zadržané osoby, boli vykonané domové prehliadky, tak predpokladám, že na zadržanie dal 
súhlas prokurátor, a ak boli vykonané domové prehliadky, určite rozhodoval aj súd. Polícia musela mať 
dostatočné penzum dôkazov, ktoré vytvárajú dôvodné podozrenie pre takéto úkony, a zrejme je to predzvesť, že 
sa vec vyrieši,“ vysvetlil Vačok. 

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s uvedenou 
vraždou. Bližšie informácie nechcela poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra 
sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

D. Saková: Pri zadržaní podozrivých z vraždy J. Kuciaka zasahovalo 55 kukláčov 
Bratislava 28. septembra (TASR) – Pri zadržaní podozrivých z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 

zasahovalo 55 elitných kukláčov. Informovala o tom ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) na sociálnej 
sieti. 

Na zásahu sa podľa Sakovej zúčastnili psovodi, pyrotechnici, ostreľovači či medici. „Podľa šéfa útvaru 
osobitného určenia išlo o štandardný zásah, ktorý mal hladký priebeh,“ uviedla a ocenila prácu policajtov. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok (27.9.) ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť so 
spomínanou vraždou. Bližšie informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Policajná akcia 
v Kolárove trvala celý deň. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie vyjadrovať k procesným úkonom a žiada 
novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

FB Andrej Kiska, prezident SR 27. 09. 2018 
PRVÝ KROK Veľmi oceňujem významný posun vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na 

vyšetrovanie boli nasadení tí najlepší ľudia. 
Je to prvý krok, za ktorým musia nasledovať mnohé ďalšie, aby sme mohli začať obnovovovať dôveru ľudí v 

štát a jeho schopnosť zabezpečiť spravodlivosť. Musíme zistiť, kto bol objednávateľom vraždy. 
O pôsobení mafie na východe Slovenska, o ktorej písal Ján Kuciak, vedelo ministerstvo vnútra roky a konať 

začalo až po ohavnej vražde. Zrušili sme Mečiarove amnestie, ale máme tu ďalšie obrovské podozrenie zo 
zneužitia nášho štátu v prípade únosu občana Vietnamu. 

Potrebujeme ešte veľa rýchlych krokov na to, aby sme mohli hovoriť o obnovení dôvery ľudí v štát. 
Kolárovo: Policajný zásah v prípade vraždy J. Kuciaka sa skončil 
Kolárovo 27. septembra (TASR) – Policajný zásah v Kolárove sa vo štvrtok krátko pred 18.00 h skončil. 

Kolóna policajných vozidiel už opustila Harcsovu ulicu a v jednom z áut sedel aj Tomáš Sz., ktorý je jedným zo 
zadržaných v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Kolárovo: NAKA pokračuje v zásahu v prípade vraždy J. Kuciaka 



Kolárovo 27. septembra (TASR) – V Kolárove v Komárňanskom okrese už viac ako 12 hodín zasahujú na 
Harcsovej ulici elitní policajti z NAKA spolu so psovodmi a technikmi. Približne pred hodinou policajti z jedného z 
domov vyviedli zadržaného Tomáša Sz., ktorý už takmer hodinu sedí v policajnej dodávke a čaká na policajnú 
eskortu. 

Krátko pred 17.00 h z miesta zásahu odviezla odťahová služba s policajným sprievodom strieborný pick-up. 
Na mieste bolo vidieť aj staršieho muža a ženu, pravdepodobne rodičov Tomáša Sz. Na mieste sú desiatky 
obyvateľov Kolárova, ktorí so záujmom sledujú dianie na Harcsovej ulici. 

Všetci oslovení skonštatovali, že ich policajný zásah, a hlavne jeho rozsah poriadne prekvapil. Viacerí z 
obyvateľov Kolárova Tomáša Sz. poznali minimálne z videnia, niektorí spomenuli údajne jeho pochybnú minulosť, 
podľa iných išlo zasa o tichého človeka, ktorý sa na verejnosti príliš neprejavoval. 

Momentálne už časť policajných vozidiel z miesta zásahu odchádza, niektoré však stále zostávajú na mieste 
vrátane bielej dodávky, v ktorej by mal sedieť Tomáš Sz. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. Prokurátor nedávno uviedol, že 
dvojnásobná úkladná vražda súvisela s Kuciakovou prácou. 

Polícia vo štvrtok ráno zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti, má to súvisieť s vraždou. Bližšie 
informácie nechce poskytovať, aby nedošlo k mareniu vyšetrovania. Ani generálna prokuratúra sa nechce bližšie 
vyjadrovať k procesným úkonom a žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní. 

Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-hodinová lehota na podanie návrhu na 
väzobné stíhanie. Sudca bude mať od podania návrhu 72 hodín na rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzy. O 
prípadnom väzobnom stíhaní by mal teda sudca pre prípravné konanie rozhodnúť najneskôr do pondelka 1. 
októbra. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k doterajším výsledkom 
vyšetrovania. 

AEJ: Je znepokojujúce,že medzi zadržanými v Kolárove sú osoby spájané s políciou 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov (AEJ) pozorne sleduje 

postup polície a prokuratúry v prípade vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Za mimoriadne znepokojujúcu informáciu v súvislosti so zadržaním podozrivých v Kolárove považuje 
to, že sú medzi nimi osoby spájané s prácou v Policajnom zbore. Uvádza sa to stanovisku asociácie pre médiá. 

„Dôležitou otázkou je pritom nielen to, kto je objednávateľom tejto úkladnej vraždy, ale aj to, ako je možné 
eliminovať prenikanie organizovaného zločinu do štruktúr orgánov činných v trestnom konaní, štátnej správy a 
súdnictva,“ zdôrazňuje AEJ. 

Súčasne pripomína, že aj v prípade vraždy maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej polícia zatkla 
skupinu údajných vrahov, ich motívy sú aj po 11 mesiacoch od vraždy stále nejasné a neznámy je aj 
objednávateľ. 

„Slovenská verejnosť vrátane novinárskej obce preto právom očakáva, že polícia zverejní najnovšie výsledky 
vyšetrovania a urobí maximum pre potrestanie páchateľov bezprecedentného zločinu na Slovensku,“ uzatvára 
slovenská sekcia AEJ. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa 
informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Smer-SD: Oceňuje policajtov, ktorí pracujú na prípade vraždy J.Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Dnes je deň, keď chceme vyzdvihnúť prácu policajtov. Ich práca je 

ocenenia hodná najmä preto, že pracovali na mimoriadne komplikovanom prípade, pod obrovským mediálnym 
tlakom, útokmi opozície a protestujúceho hnutia Za slušné Slovensko. Uvádza sa to v stanovisku koaličnej strany 
Smer-SD ku štvrtkovej akcii polície súvisiacej s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. 

„Je obdivuhodné, že sa (policajti – pozn. TASR) nenechali týmito útokmi a urážlivou atmosférou zo strany 
opozície zlomiť a dokázali sa sústrediť na jediné podstatné, a to je postaviť vrahov a objednávateľov pred 
spravodlivosť,“ uvádza sa v stanovisku sociálnych demokratov, podľa ktorého sa preto dnešným dňom nič 
nekončí, ale, naopak, začína sa najťažšia časť ich práce. 

SaS: Fico s Kaliňákom spôsobili, že ľudia neveria pokroku vo vyšetrovaní. Poctivým policajtom držíme palce 
Napriek našej ostrej kritike vedenia ministerstva vnútra či polície veríme, že v jej radoch je veľa čestných a 

zodpovedných ľudí, ktorí vedia, že vražda dvoch mladých ľudí bude ešte dlho traumatizovať spoločnosť. 
Reagoval predseda strany Sloboda a Solidarita Richard Sulík na zadržanie podozrivých z vraždy novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

„Trest si musí odpykať objednávateľ aj ľudia s krvou na rukách – bez ohľadu na motív alebo názory vlády, 
ulice, opozície či médií. Keď sa dokáže, že zadržaní sú skutoční páchatelia vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, bude to dôležitá správa pre celé Slovensko. Držíme poctivým policajtom palce,“ uviedol R. Sulík a 
doplnil: „Je mi však osobne ľúto, že ani po správe, na ktorú dlhé mesiace čakala celá krajina, nemôžeme byť 
pokojní a spoľahnúť sa na autority. Čelíme kríze dôvery, ktorá má spoločných dvoch menovateľov: Roberta Fica a 
Roberta Kaliňáka. Je možné, že vo vyšetrovaní nastal naozaj posun, ale nikto im neverí, pretože desať rokov 
podrývali autoritu polície dosadzovaním svojich ľudí na vedúce pozície. Pýtam sa, či sú teraz spokojní.“ 

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka, ak sa ukáže, že polícia dosiahla progres, tak to nie je vďaka tejto 
koalícii, ale napriek nej. Ľubomír Galko na tlačovej besede zároveň nadviazal na slová Richarda Sulíka, keď v 
súvislosti s voľbou policajného prezidenta poznamenal, že protežovanie skompromitovaných nominantov dôveru 
ľudí v štátne orgány nevzbudzuje. „Vládny návrh voľby policajného prezidenta pokladáme za priehľadnú snahu 
koaličných strán udržať si kontrolu nad Policajným zborom aj po tom, keď prídu o moc. Darmo však dnes vládna 
koalícia stavia hrádze pred príchodom spravodlivosti, jej snahy sú zbytočné. Len zosilňujú v spoločnosti dopyt po 



zmene a presvedčenie, že slovenskú politiku vďaka Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd ovládol organizovaný zločin a s 
tým treba rázne skoncovať,“ poznamenal Ľ. Galko. 

Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová uviedla, že ďalším dôkazom snahy vládnej koalície a špeciálne Smeru-
SD o zabetónovanie tzv. „našich ľudí“ v dôležitých funkciách je voľba ústavných sudcov. „Návrhy vládnej koalície 
na voľbu ústavných sudcov sú len zásterka, aby všetko zostalo po starom. Súčasný mechanizmus voľby im totiž 
zabezpečí, že ústavný súd na dlhé obdobie totálne ovládnu nominanti súčasnej vládnej koalície. Tej koalície, 
ktorá uviazla v kriminálnych kauzách a doslova zadusila vládu zákona a spravodlivosť na Slovensku,“ povedala J. 
Kiššová a na záver dodala: „Slovensko čelí reálnej hrozbe, že tak ako Policajný zbor aj Ústavný súd SR prestane 
byť nástrojom spravodlivosti a ocitne sa v rukách rôznych koaličných mafií. Je našou najvyššou prioritou tomu 
zabrániť.“ 

M.Číž: Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako vypátranie vrahov J. Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Pre Smer-SD nemôže byť lepšia správa ako to, ak by boli vrahovia Jána 

Kuciaka a Martiny Kušnírovej vypátraní a následne potrestaní. V reakcii na štvrtkový zásah protizločineckej 
jednotky NAKA, ktorá zadržala osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti súvisiacej s touto dvojnásobnou 
vraždou, to v diskusii na Tablet.TV povedal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD Miroslav Číž. 

„Nestrannému pozorovateľovi musí byť úplne jasné, že ak niekomu vražda novinára Kuciaka (politicky) 
uškodila, bola to moja strana. Vražda zásadným spôsobom ovplyvnila politický priestor, k výmene predsedu vlády 
došlo aj v dôsledku tejto súvislosti. Takže akákoľvek správa, že sa to podarí vyšetriť, je pre nás pozitívna,“ 
povedal Číž. 

Dodal, že ministri vnútra za Smer-SD od začiatku robili všetko preto, aby reálne pomohli orgánom činným v 
trestnom konaní pri objasňovaní prípadu. „Minister vnútra okamžite požiadal medzinárodné orgány, súčasťou 
vyšetrovacieho tímu sú už niekoľko mesiacov ľudia z medzinárodného vyšetrovacieho prostredia. Je úzka 
spolupráca s rôznymi stranami, kde boli naznačené indície, je veľmi úzka spolupráca aj s Talianmi kvôli 
potenciálnemu pôsobeniu talianskej mafie na Slovensku,“ zdôraznil Číž. 

Zároveň ale konštatoval, že sa vražda veľmi rýchlo spolitizovala. „V každom prípade sa táto vražda stala 
súčasťou veľmi zásadného politického zápasu,“ dodal podpredseda poslaneckého klubu Smer-SD. 

Nemyslí si, že vyšetrovaniu pomohol občiansky tlak. Naopak, očakáva, že ak by sa aj podarilo kauzu 
dvojnásobnej vraždy úplne vyriešiť, na protestoch ju nahradia iné témy. „Či protesty, ktoré vznikli, sú spontánne 
alebo sú súčasťou širšieho a nejakým spôsobom riadeného procesu, k tomu predbieha diskusia v rámci celého 
Slovenska. Ja osobne patrím k tým, ktorí si myslia, že ide o riadený a sprostredkovaný proces. Totiž je tam celý 
rad PR aktivít, ktoré sú viditeľné,“ tvrdí Číž. 

Po prípadnom obvinení v kauze vraždy J. Kuciaka musí sudca rozhodnúť do pondelka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – O prípadnom väzobnom stíhaní ôsmich vo štvrtok ráno v Kolárove 

zadržaných osôb v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice by mal sudca pre prípravné konanie 
rozhodnúť najneskôr do pondelka (1.10.). Pre políciu a dozorujúceho prokurátora plynie od štvrtka rána 48-
hodinová lehota na podanie návrhu na väzobné stíhanie. Keďže ide o závažný trestný čin úkladnej dvojnásobnej 
vraždy, tak od podania návrhu bude plynúť sudcovi pre prípravné konanie zase 72-hodinová lehota na 
rozhodnutie, či podozrivých pošle do väzby. 

Keď sa voči rozhodnutiu odvolajú buď dozorujúci prokurátor, alebo prípadní obvinení, tak o tom bude 
rozhodovať Najvyšší súd SR. TASR to vo štvrtok potvrdili viaceré justičné zdroje aj bývalý šéf slovenských 
vyšetrovateľov Jaroslav Ivor. 

GP SR sa nebude bližšie vyjadrovať k aktuálnym procesným úkonom 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Generálna prokuratúra (GP) SR sa nebude bližšie vyjadrovať k aktuálnym 

procesným úkonom. Reagovala tak na informáciu, že policajti vo štvrtok ráno zadržali osoby podozrivé z vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. TASR o tom informovala hovorkyňa GP SR Andrea 
Predajňová. 

Generálny prokurátor zároveň v tejto súvislosti žiada novinárov o zdržanlivosť pri informovaní z dôvodu, aby 
nedošlo k mareniu vyšetrovania. „Záujmom generálneho prokurátora je objasnenie tohto trestného činu, a to 
vrátane jeho objednávateľa, respektíve objednávateľov,“ poznamenala Predajňová. Zároveň žiada zástupcov 
poškodených, aby sa vyjadrovali zdržanlivo. „Hneď ako to dôkazná situácia dovolí, bude prokuratúra informovať 
verejnosť,“ dodala Predajňová. 

MIMORIADNY ZÁSAH 
Polícia na sociálnej sieti uviedla, že zatiaľ nebude uvádzať žiadne ďalšie informácie, aby nedošlo k zmareniu 

vyšetrovania, pretože naďalej prebiehajú procesné úkony. 
MIMORIADNY ZÁSAH POLÍCIE SR: FOTOGRAFIE – Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. 

Kušnírovej 
J. Hrabko: Ak majú vraha J. Kuciaka, je otázkou taktiky zistiť objednávateľa 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Ak má polícia vrahov Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak je otázkou 

taktiky, ktorú zvolí, aby z nich dostala meno objednávateľa. V diskusnej relácii Tablet.TV to konštatoval publicista 
Juraj Hrabko a zdôraznil, že objednávateľ je dôležitý. 

Reagoval tak na informácie o tom, že protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby 
podozrivé z tejto vraždy. 

„To je prvý postup, že máte toho, kto ten čin spáchal a on si potom už dobre rozmyslí, či bude spolupracovať 
alebo nebude spolupracovať,“ konštatoval. 

„Je to dobrá správa, samozrejme, treba si počkať na výsledok, ale poukazuje to na to, že polícia, prokuratúra, 
vyšetrovacie orgány nespia, ale robia,“ zhodnotil Hrabko. „Koho majú, z čoho ich podozrievajú a či sa tie 
podozrenia potvrdia, sa musí ukázať v budúcnosti,“ upozornil s tým, že je viditeľné, že policajti na tom pracujú. 



„Ak to bude tak, čo sa teraz všetci nádejame, že majú tých pravých, tak veľká gratulácia, ale ešte nie je tomu 
koniec, treba byť aj opatrný,“ uviedol. 

Hrabko zároveň upozornil, že podozrenie o zadržaní vrahov Kuciaka sa tiež nemusí potvrdiť. Vtedy bude 
môcť polícia „túto skupinu ľudí vylúčiť z toho okruhu a nepochybujem, že idú aj po ďalších ľuďoch, pretože je to 
priorita.“ 

J. Ivor: Zadržanie podozrivých z vraždy Kuciaka považujem za významný posun 
Bratislava 27. septembra (TASR) – V každom prípade štvrtkový trestno-procesný úkon, ktorým je zadržanie 

ôsmich osôb v Kolárove podozrivých z úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, treba pokladať 
za výrazný a významný posun vo vyšetrovaní tohto prípadu. Domnieva sa bývalý dlhoročný šéf slovenských 
vyšetrovateľov a v súčasnosti vysokoškolský pedagóg Jaroslav Ivor. 

„Aj keď zaznievali mnohé kritické názory a poznámky k dĺžke tohto konania, určite sa dozvieme, prečo k tomu 
došlo až po takomto čase. Napriek tomu ja to považujem za významný posun. Vo všeobecnosti možno povedať, 
že pokiaľ ide o objasňovanie prípadu z hľadiska jeho páchateľa, tak sú také štyri základné stupne. To znamená 
podozrivý, obvinený, obžalovaný a odsúdený. Dostávame sa do prvého stupňa riešenia,“ povedal pre TASR Ivor. 

Ako zdôraznil, v prípade že sa zhodnotí v rámci tohto zadržania, v rámci 48-hodinovej lehoty, že zadržanie 
podozrivých alebo podozrenie je aktuálne, tak sa vznesie obvinenie. „To už bude ďalší, vyšší stupeň 
pravdepodobnosti odhalenia páchateľa. Samozrejme, to konečné riešenie bude až v rukách súdu, ale ja sa 
domnievam, že už i toto je významný pozitívny posun vo vyšetrovaní tohto prípadu,“ zdôraznil Ivor. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic PODOZRIVÍ Z VRAŽDY JÁNA A MARTINY 
Dnes v skorých ranných hodinách boli zadržaní podozriví zo spáchania úkladnej vraždy Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej. 
Chcel by som k tomu napísať dve stručné poznámky: 
1. Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali dvaja mimoriadne erudovaní 

prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti Europolu a iných zahraničných 
zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne (a často oprávnene) všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem Vás požiadať o doveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať. 

2. Vyšetrovanie nie je a nebude skončené dovtedy, kým nebudú identifikovaní, zadržaní a postavení pred súd 
tí najhorší a najnebezpečnejší – objednávatelia tohto ohavného činu. Tí, ktorí pre zakrytie svojich kriminálnych 
aktivít neváhali brutálne zavraždiť odvážneho novinára a jeho snúbenicu. 

Takže – dnes je doležitý deň, ale zďaleka nie sme na konci! 
Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z 

násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to 
situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

Podľa informácií tv.noviny.sk zadržali príslušníci NAKA na juhu Slovenska osem osôb, pričom jednou z nich 
mal byť Tomáš z Kolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Polícia podľa portálu 
od 04.00 h monitorovala terén, na mieste lietal policajný vrtuľník, ulica, na ktorej k zásahu došlo, je uzavretá. 

A. Danko: Verím, že sa polícii podarilo dolapiť skutočných vrahov 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Postup polície pri objasňovaní ohavného zločinu vraždy novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej dokazuje, že Slovensko nie je nefunkčná diera. Vyhlásil to predseda 
Národnej rady SR a líder SNS Andrej Danko. 

„Verím, že sa polícii podarilo zadržať skutočných vykonávateľov popravy, a že rovnako vypátra aj 
objednávateľov vraždy,“ povedal na margo dnešného zadržania ôsmich podozrivých v Kolárove predseda 
parlamentu. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno na juhu Slovenska osoby podozrivé v prípade vraždy 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa portálu tv.noviny.sk bol jedným zo zadržaných 
Tomáš z Kolárova, ktorý v minulosti pracoval ako policajný vyšetrovateľ v Komárne. Polícia bližšie informácie k 
razii zatiaľ neposkytuje, v súčasnosti sa venuje domovým prehliadkam a ďalším procesným úkonom. 

D. Saková: V prípade vraždy J. Kuciaka vypočula polícia približne 200 ľudí 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Približne 200 výsluchov svedkov, desiatky znaleckých posudkov a 

množstvo ďalších dôkazov vykonala polícia podľa informácií ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ministerka to uviedla na svojom profile na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Vo vyšetrovacom tíme pracuje viac ako 90 ľudí. „Hoci nemám konkrétne informácie o vyšetrovaní tohto 
trestného činu, je teraz už zrejmý výrazný posun v prípade. Ďakujem každému jednému policajtovi, svedkovi a 
úplne každému človeku, ktorý prispieva k objasneniu tejto brutálnej vraždy dvoch mladých ľudí,“ dodala Saková. 

Saková zdôraznila, že riadne vyšetrenie prípadu vraždy bolo a stále je jej najväčšou prioritou na poste 
ministerky vnútra. „Hoci z posunu vo vyšetrovaní mám nesmiernu radosť, k právoplatnému rozsudku vedie ešte 
dlhá cesta. Som naďalej pripravená vytvárať všetky podmienky pre vyšetrovací tím, aby si mohol tak ako doteraz 
riadne robiť svoju prácu,“ uvádza sa v reakcii Sakovej, ktoré TASR poskytol tlačový odbor Ministerstva vnútra SR. 

Policajti zadržali podozrivých z vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 



Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z 
násilnej trestnej činnosti. Podľa informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. 

„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to 
situácia dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

Právny zástupca rodiny Kuciakovcov Daniel Lipšic na sociálnej sieti vyzýva verejnosť, aby mala dôveru k 
doterajším výsledkom vyšetrovania. „Vo vyšetrovacom tíme boli a sú aj skúsení vyšetrovatelia a prípad dozorovali 
dvaja mimoriadne erudovaní prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry. Rozsah vyšetrovania, aj za účasti 
Europolu a iných zahraničných zložiek, bol bezprecedentný. Viem, že u nás vládne všeobecná skepsa k našim 
bezpečnostným orgánom, ale chcem požiadať o dôveru k výsledkom tohto vyšetrovania. Aj vďaka verejnému 
tlaku si už nikto nedovolil do jeho priebehu zasahovať,“ uviedol Lipšic. 

Výberová chronológia kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Protizločinecká jednotka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) zadržala 

vo štvrtok osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa informácii TASR akcia súvisí s vraždou novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 26. februára – Polícia krátko pred polnocou našla v rodinnom 
dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta mŕtve telá 27-ročného muža a ženy. Išlo o novinára Jána Kuciaka a jeho 
partnerku Martinu Kušnírovú. Obaja podľahli strelným zraneniam. Ako oznámil policajný prezident Tibor Gašpar, 
čas smrti sa predpokladá od štvrtka 22.2. do nedele 25.2., resp. neskôr sa považoval za čas vraždy už 21. 
február. Pravdepodobne to bola dvojnásobná úkladná vražda, ktorej motív mal súvisieť s prácou novinára. 

9. marca – Traja najvyšší ústavní činitelia sa nedohodli na spoločnom znení dokumentu, ktorým by reagovali 
na súčasnú situáciu v krajine po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Po rokovaní na Bratislavskom 
hrade to oznámil predseda NR SR Andrej Danko (SNS) s tým, že všetci traja majú želanie, aby sa v spoločnosti 
zachoval pokoj. – Vyšetrovaniu vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky by pomohlo 
vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu s Europolom. Odporúčajú to europoslanci, ktorí sú na Slovensku v 
súvislosti s dvojnásobnou vraždou a okrem iného vidia nedôveru ľudí v políciu a ďalšie inštitúcie. Europoslanci 
hovoria aj o potrebe pozrieť sa na prideľovanie eurofondov na Slovensku. – V centre Bratislavy sa uskutočnila 
najväčšia demonštrácia v ére samostatného Slovenska. Na zhromaždení s názvom Postavme sa za slušné 
Slovensko sa zišli desaťtisíce ľudí. Spoločne žiadali dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy novinára Jána 
Kuciaka i jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a novú dôveryhodnú vládu. Zhruba hodinové občianske 
zhromaždenie prebehlo pokojne a nenarušili ho incidenty. 

12. marca – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) končí vo funkcii. Oznámil, že chce aj týmto krokom 
zachovať stabilitu na Slovensku. Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je pre 
Kaliňáka vec, s ktorou sa dá podľa jeho slov veľmi ťažko vyrovnať. Verí, že vraha a objednávateľa vraždy polícia 
nájde. 

13. marca – V skorých ranných hodinách polícia zadržala v Michalovciach talianskeho podnikateľa Antonina 
V. Na túto osobu vydal súd v Benátkach európsky zatýkací rozkaz. Antonina V. už pár dní po vražde novinára 
Jána Kuciaka a jeho družky zadržali. Po jednom dni ho polícia z cely predbežného zaistenia prepustila na 
slobodu. 

14. marca – Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený odstúpiť z funkcie. Oznámili lídri vládnej 
koalície s tým, že Fico je pripravený podať demisiu už vo štvrtok (15.3.) a aj predstaviť svojho nástupcu. Po 
rokovaní s prezidentom SR Andrejom Kiskom, ktoré absolvoval, však vyslovil tri podmienky: Hlava štátu bude 
rešpektovať, že nového premiéra nominuje Smer-SD, že bude rešpektovať koaličnú zmluvu troch strán a výsledky 
parlamentných volieb, podľa ktorých má súčasná koalícia efektívnu väčšinu. Ministerka spravodlivosti Lucia 
Žitňanská (Most-Híd) avizovala, že v novej vláde nebude pokračovať. 

15. marca – Sudca košického krajského súdu vo štvrtok rozhodol o vzatí talianskeho podnikateľa Antonina V. 
do predbežnej väzby. Antonino V. je v Taliansku trestne stíhaný za drogovú činnosť a súd v Benátkach na neho 
vydal európsky zatýkací rozkaz. 

16. marca – V centre Bratislavy na Námestí SNP sa zišli desaťtisíce ľudí. Na zhromaždení Postavme sa za 
slušné Slovensko spoločne žiadali predčasné parlamentné voľby na Slovensku a dôkladné a nezávislé vyšetrenie 
vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

22. marca – Prezident SR Andrej Kiska vymenoval novú vládu premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). 
Ministrom vnútra sa stal Tomáš Drucker, nominant Smeru-SD a dovtedajší minister zdravotníctva. 

26. marca – Minister vnútra Tomáš Drucker (nom. Smer-SD) potrebuje na rozhodnutie o odvolaní či 
ponechaní policajného prezidenta Tibora Gašpara vo funkcii dni až týždne. Povedal to novinárom po tom, ako 
absolvoval s Gašparom stretnutie. 

5. apríla – Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa konalo v centre Košíc. K akcii sa pridali aj farmári 
z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. 

16. apríla – Minister vnútra Tomáš Drucker oznámil rezignáciu po tom, čo neodvolal policajného prezidenta 
Tibora Gašpara. 

17. apríla – Prezident SR Andrej Kiska prijal demisiu ministra vnútra Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). 
Vedením rezortu hlava štátu dočasne poverila predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD). – Policajný 
prezident Tibor Gašpar skončí vo funkcii najneskôr k 31. máju. Oznámil to predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-
SD), ktorý je po odchode Tomáša Druckera poverený dočasným vedením ministerstva vnútra. 

25. apríla – Zámer vytvoriť v obci Veľká Mača v okrese Galanta v dome zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
a jeho partnerky Martiny Kušnírovej pamätné miesto – múzeum slobody slova v stredu jednomyseľne podporil 
poslanecký zbor Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na svojom zasadnutí. – Pri príležitosti 7. ročníka 
udeľovania ocenení v oblasti ľudských práv americký veľvyslanec na Slovensku Adam Sterling udelil v stredu 



ocenenia trom Slovákom, ktorí minulý rok preukázali oddanosť v presadzovaní ľudských práv a transparentnosti v 
krajine. Investigatívny novinár Ján Kuciak získal Cenu za transparentnosť in memoriam. Budúcoročné ocenenie 
ponesie jeho meno – Cena za transparentnosť na pamiatku Jána Kuciaka. 

26. apríla – Novou ministerkou vnútra sa stala dovtedajšia štátna tajomníčka tohto rezortu Denisa Saková. Do 
funkcie ju vymenoval prezident SR Andrej Kiska. Sakovú navrhol za ministerku vládny Smer-SD, ktorému podľa 
koaličnej zmluvy patrí rezort vnútra. 

5. mája – Ľudia, ktorí sa rozhodli prísť v sobotu na spomienkový Koncert pre Martinu a Jána do Gregoroviec v 
okrese Prešov, zaplnili tamojšie futbalové ihrisko. Hlavným posolstvom koncertu, ktorý pripravili v deň plánovanej 
svadby zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, bola spolupatričnosť s ich 
rodinami. 

15. mája – Slovenská polícia zhabala mobilný telefón Kuciakovej blízkej spolupracovníčke Pavle Holcovej. 
Vrátila jej ho 5. júna. 

17. mája – V Štiavniku, rodisku Jána Kuciaka, si miestni pripomenuli jeho nedožité 28. narodeniny. 
21. mája – Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Trnave, ktorý 

vykonával prvotné úkony na mieste činu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, najmä obhliadku miesta činu, boli 
pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky. 

29. mája – Viac ako tri mesiace od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa 
polícia v utorok vrátila do ich rodinného domu vo Veľkej Mači, kde sa odohrala rekonštrukcia činu. 

30. mája – Policajný zbor povedie Milan Lučanský. Dovtedajšieho riaditeľa inšpekcie ministerstva vnútra 
vymenovala do funkcie policajného prezidenta ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), ujal sa jej od 1. júna. 
Nahradil Tibora Gašpara, ktorý skončil na čele polície 31. mája. 

21. júna – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, ktorými chceli 
oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Vyhlásila to ministerka vnútra 
Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a „skutočne išlo len o pokusy, aby 
bola odmena milión eur vyplatená“. 

11. júla – Vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 
(LIBE) sa uskutočnilo vypočutie vo veci vyšetrovania vrážd maltskej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej, 
slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predsedníčka Monitorovacej skupiny 
pre právny štát (ROLMG) v Európskom parlamente Sophie in ‘t Veldová naň prišla tlmočiť znepokojenie nad 
nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. 

31. júla – Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy novinára Jána Kuciaka 
a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť. Povedal to novinárom po stretnutí s prezidentom SR 
Andrejom Kiskom. 

17. augusta – Bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer by mal od septembra pracovať na 
ministerstve vnútra. Informoval o tom portál aktuality.sk, ktorému to mal potvrdiť dôveryhodný zdroj. Po vražde 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej bol Krajmer kritizovaný za to, že sa objavil po na obhliadke miesta činu, hoci 
tam nemal čo robiť. O Krajmerovi v minulosti písal zavraždený novinár v súvislosti s tým, že jeho manželka Mária 
figurovala vo firme s podnikateľmi Zoroslavom Kollárom a Norbertom Bödörom. 

17. septembra – Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zverejnil identikit muža, ktorý 
môže mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Podľa jeho slov 
môže táto osoba „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré sa na spáchaní 
skutku mohli podieľať“. 

22. septembra – Na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z indentikitu 
zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Informoval o tom na svojom 
webe denník Nový Čas s tým, že sa mu svedok ozval, má ísť o mužovho exkolegu. 

24. septembra – Polícia preverovala viacero osôb, ktoré spoznali občania v identikite zverejnenom Úradom 
špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Neznámy muž z identikitu by mohol mať podľa prokurátora informácie o vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Informácie potvrdil prezident Policajného zboru Milan Lučanský. 

foto: KP SRPremiér: Verím, že sa podarí objasniť motív aj objednávateľov vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Vyšetrenie a potrestanie vinníkov vraždy investigatívneho novinára Jána 

Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je jednou z priorít vlády. Uviedol to premiér Peter Pellegrini na 
sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé z tejto vraždy. Verí, že sa podarí 
objasniť motív aj objednávateľov. 

Pellegriniho správa o zadržaní podozrivých teší, oceňuje profesionálnu prácu vyšetrovateľov a prokuratúry. 
„Som veľmi rád, že policajné orgány už reálne konajú. Verím, že sa tento brutálny skutok podarí objasniť a odhaliť 
jeho motív ako aj objednávateľov, aby prestal rozdeľovať našu spoločnosť,“ doplnil predseda vlády. 

Sp. Nová Ves: Plagáty na námestí pripomínajú vraždu J. Kuciaka a jeho snúbenice 
Spišská Nová Ves 27. septembra (TASR) – Rodičia Jána Kuciaka a mama Martiny Kušnírovej otvorili tento 

týždeň v Spišskej Novej Vsi výstavu plagátov s názvom „Shut up! Voice of democracy in danger“. „Expozícia 

vznikla ako reakcia svetových dizajnérov na vraždu dvoch mladých ľudí z konca februára tohto roku. Hlas 
demokracie nie je ohrozený iba na Slovensku, ale celosvetovo. Globálne sme preto apelovali na dizajnérov, aby 
sa pripojili k plagátovej výzve, a aby svojou tvorbou upriamili pozornosť na udalosť, ktorá by nemala upadnúť do 
zabudnutia,“ uviedol autor myšlienky, Róbert Slovák z reklamnej agentúry RespectAPP. 

Výstava 60 plagátov sa nachádza v parku pri fontáne na Radničnom námestí a verejnosť ju bude môcť vidieť 
do 25. októbra. Na jej tvorbe sa podieľali umelci z viacerých krajín, napríklad Číny, Japonska, Južnej i Severnej 
Ameriky či Poľska. „Pre nás, naše deti a našu budúcnosť je veľmi dôležité, aby sme na tento ohavný čin nikdy 
nezabudli. Pretože keď niekto zabije investigatívneho novinára kvôli jeho práci, tak útočí zároveň na náš slobodný 



život, na náš právny štát, na našu demokraciu. A my si ju musíme chrániť,“ konštatoval spoluorganizátor výstavy 
Tomáš Cehlár, predseda Občianskeho združenia Život v meste. 

Projekt „Shut up! Voice of democracy in danger“ už zavítal do viacerých slovenských miest, stal sa súčasťou 
niekoľkých podujatí a zo Spišskej Novej Vsi sa presunie ďalej. Po tragických udalostiach z februára zareagovali 

na výzvu reklamnej agentúry umelci z 36 krajín sveta, ktorí zaslali dohromady 384 plagátov. Súčasťou putovnej 
výstavy je sto z nich. 

Ľ. Galko: Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Dôležité je usvedčiť vykonávateľov aj objednávateľov vraždy. Ak sa 

dôkazmi či priznaniami zadržaných potvrdí, že sú skutočnými páchateľmi vraždy Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírovej, bude to dobrá správa pre celé Slovensko. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Ľubomír Galko 
(SaS) na svojom profile na sociálnej sieti v reakcii na informáciu, že policajti vo štvrtok ráno zadržali osoby 
podozrivé z tejto vraždy. 

„Zostáva teraz len veriť, že polícia nešla po falošnej stope, má dostatok dôkazov a vyšetrovateľské úkony sú 
vykonávané profesionálne,“ poznamenal. Ako ďalej doplnil, otvorenou otázkou je, či polícia zadržala podozrivých 
z vraždy i z objednávky na vraždu, lebo to nemusia byť totožné osoby.I. Matovič: Vrah vykonávateľ už putuje za 
mreže, treba odhaliť objednávateľa 

Bratislava 27. septembra (TASR) – Vrah vykonávateľ už zrejme putuje za mreže, ale omnoho dôležitejšie je, 
aby sme všetci spoznali vraha objednávateľa. V reakcii na informáciu, že policajti zadržali osoby podozrivé v 
prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej to na sociálnej sieti uviedol líder OĽaNO Igor 
Matovič. Podstatné je podľa neho odhaliť toho, „kto rozhodol, že mladému chalanovi za jeho prácu spolu so 
snúbenicou treba navždy zavrieť ústa“. 

Protizločinecká jednotka NAKA zadržala vo štvrtok ráno osoby podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Podľa 
informácií TASR akcia súvisí s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 
„Momentálne prebiehajú domové prehliadky a ďalšie procesné úkony. Viac informácií poskytneme, keď to situácia 
dovolí,“ informuje na sociálnej sieti polícia. 

M. Krajniak: V objasnení prípadu vraždy J. Kuciaka sa urobil prvý veľký krok 
Bratislava 27. septembra (TASR) – Policajti a prokurátori, ktorí robia na prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice, nie sú ešte na konci, no urobili prvý veľký krok k objasneniu ohavného činu. V súvislosti so zásahom 
NAKA v Kolárove to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak. 

Zároveň to dokumentuje podľa neho aj to, že ak majú ľudia, ktorí si chcú robiť svoju prácu rozviazané ruky, 
prídu aj výsledky. Podstatné preto v súčasnosti nie je podľa neho teoretizovať o zmene zákona o Policajnom 
zbore či o menovaní a odvolávaní policajného prezidenta. „Podstatné je dostať do funkcií charakterných ľudí, ktorí 
si chcú a vedia robiť svoju prácu. Tak, ako si ju robia policajti a prokurátori z tímu na vyšetrovanie Kuciakovej 
vraždy,“ zdôraznil Krajniak. 

V EP sa naďalej diskutuje o vražde Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Bratislava 26. septembra (TASR) – Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej i únos 

vietnamského občana kazia povesť, ktorú si Slovensko dlho budovalo. Reagoval tak na otázku novinárov 
poslanec Európskeho parlamentu (EP) Richard Sulík (SaS) na stredajšej tlačovej konferencii v rámci schôdze 
predsedníctva skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v Bratislave. 

Poslankyňa EP Jana Žitňanská (Nova) uviedla, že v rámci schôdze nechceli znova otvárať túto tému, keďže 
nedávno bola na Slovensku v tejto súvislosti delegácia europoslancov. Zdôraznila však, že sa o vražde Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice naďalej diskutuje. 

Richard Sulík zároveň viedol pracovné kolo na tému politiky Európskej centrálnej banky (ECB) týkajúce sa 
eura. Podľa jeho slov sa prítomní zhodli na tom, že súčasný stav nemôže fungovať naveky. „Napriek tomu, že 
situácia je teraz pokojná, všetky príznaky sú negatívne…Máme obavy, že v najbližšej kríze – o ktorej nevieme, 
kedy a v akom rozsahu bude, iba vieme, že jedného dňa bude – môžeme na to veľmi škaredo doplatiť,“ doplnil 
Sulík. 

Druhé pracovné kolo sa zameralo na situáciu na Blízkom východe. Jednou z tém boli vzťahy medzi Izraelom a 
Palestínou. Poslanec EP Branislav Škripek (OĽaNO) konštatoval, že cieľom politikov je priniesť pokoj do tohto 
regiónu. Dúfa, že aj ich sily tomu môžu napomôcť. 

Skupina Európskych konzervatívcov a reformistov je stredopravicová politická skupina v Európskom 
parlamente, založená v roku 2009. Je treťou najväčšou skupinou v EP s viac ako 70 členmi z 19 krajín EÚ. 
Najväčšími stranami skupiny sú Konzervatívna a unionistická strana Spojeného kráľovstva (Conservative Party) a 
poľská Právo a spravodlivosť (PiS). ECR odmieta centralizáciu moci v rámci EÚ a snaží sa zefektívniť jej 
fungovanie. Sústreďuje sa na reformu EÚ podľa hodnôt eurorealizmu a nesúhlasí s centralizáciou moci v rámci 
Únie. 

Ďalší pochod Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra v Bratislave 
Bratislava 23. septembra (TASR) – Ďalší pochod iniciatívy Za slušné Slovensko bude v piatok 28. septembra 

v Bratislave so začiatkom o 19.00 h. Okrem toho sa pochody uskutočnia aj v Košiciach a Banskej Bystrici, uviedol 
to v nedeľu počas tlačovej konferencie na Námestí SNP v Bratislave predstaviteľ tejto iniciatívy Juraj Šeliga. 

Podľa Šeligu pôjde pochod z Námestia SNP cez Palisády smerom k Národnej rade SR. Organizátori 
pripomenuli, že ani po siedmich mesiacoch verejnosť nepozná vraha investigatívneho novinára Jána Kuciaka a 
jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Rovnako nie je známy ani jej objednávateľ. 

Protest ohlásila iniciatíva Za slušné Slovensko spolu s ďalšími iniciatívami vedcov, študentov, farmárov, 
umelcov, učiteľov či mimovládnymi organizáciami. „Chceme žiť v slušnej krajine, kde politici slúžia verejnosti a 
dodržiavajú zákony. My sme sa v priebehu leta presvedčili, že Slovensko takto nefunguje, a preto sa treba ozvať 
a politikov na to upozorniť,“ povedal Fedor Gömöry z iniciatívy Veda chce žiť. 



„Je to aj apel na pána Bélu Bugára, ktorý dnes jediný drží túto politickú koalíciu,“ povedal Šeliga. Podľa neho 
by mala prísť nová vláda, ktorá by mala byť dôveryhodná. 

Organizátori pripomenuli, že od zostavenia vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) prešlo pol roka, ale nemajú 
pocit, že by presadil kroky, ktoré by pomohli, aby ľudia opäť začali veriť v štátnu moc. Pellegriniho vláda podľa 
nich nie je dôveryhodná. Organizátori kritizujú ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), pretože zatiaľ 
nepredstavila nový zákon o Policajnom zbore. Rovnako poukázali aj na únos vietnamského občana. 

Karolína Farská z iniciatívy Za slušné Slovensko vyzvala ľudí, aby si priniesli sviečky, baterky, lampáše či 
mobily, ktorými budú svietiť. „Chceme poukázať, že svetlo vždy porazí tmu,“ doplnila. 

Polícii sa prihlásil svedok k vražde Kuciaka, spoznal muža z identikitu 
Bratislava 22. septembra (TASR) – Na polícii vypovedal muž z Veľkej Mače, ktorý tvrdí, že pozná osobu z 

indentikitu zverejneného v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. Informuje o tom na svojom webe denník Nový Čas s tým, že sa mu svedok ozval, má ísť o mužovho 
exkolegu. 

„Bol som najprv v Sládkovičove. Večer ma brali na obvodné oddelenie, tam som mal výsluch. Vypočúvali ma 
tri a pol až štyri hodiny. Prišla tam vyšetrovateľka z Galanty, zisťovali totožnosť toho pána. Toho našli asi po 
hodine a pol, volá sa Miroslav Č. a pochádza od Popradu,“ povedal pre Nový Čas o výsluchu. Prokurátor o 
hľadanom povedal, že môže „disponovať informáciami k samotnému skutku, prípadne osobám, ktoré sa na 
spáchaní skutku mohli podieľať“. 

Úrad špeciálnej prokuratúry detaily možného posunu vo vyšetrovaní komentovať nechce. „Vzhľadom na 
prebiehajúce vyšetrovanie nemôžeme v súčasnosti poskytnúť žiadne ďalšie informácie,“ reagovala hovorkyňa 
Jana Tökölyová. 

S Miroslavom sa svedok spoznal počas tohto leta v práci, spolu robili murárov na stavbe v Trnave. Obaja 
bývali v tom čase vo Veľkej Mači, takisto ako Ján Kuciak a Martina Kušnírová. „Robili sme spolu dva týždne v 
auguste, potom zdrhol z roboty. To bolo niekedy koncom augusta. September už nechodil celý do roboty a potom 
odišiel do Česka,“ uviedol. 

Susedia Novému Času povedali, že Miroslav býval v obci v podnájme asi rok spolu s rodinou. Naposledy ho 
videli pred vyše dvomi týždňami. Sused z ulice o Miroslavovi tvrdil, že žil ako asociál a často chodieval do krčmy 
hrať automaty. V Spišskej Teplici pri Poprade, odkiaľ Miroslav pochádzal, miestni denníku potvrdili, že tam býval 
a odsťahoval sa na západ. 

Delegáciu EP znepokojuje možné zapojenie R. Kaliňáka do viacerých káuz 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Delegáciu europoslancov počas návštevy Slovenska znepokojilo, že 

bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) sa spomína v súvislosti s únosom vietnamského podnikateľa aj 
motorkárskym gangom Noční vlci. Nepozdáva sa im tiež, že ľudia, ktorí pre tlak verejnosti odišli zo svojich funkcií, 
sa dostávajú na iné dôležité pozície. Na utorkovej tlačovej konferencii to povedala šéfka delegácie Sophie in ‘t 
Veldová. 

Podľa europoslancov vyzerajú nový premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a jeho vláda skutočne odhodlaní robiť 
zmeny, no zdá sa, že nevedia spraviť čiaru za minulosťou. „Vidíme ľudí, ktorí odstúpili alebo boli prepustení a po 
niekoľkých mesiacoch vidíme tie isté tváre v iných rolách. Myslím si, že to nie je prospešná prax,“ uviedla in ‘t 
Veldová. Je podľa nej potrebné ukázať skutočné odhodlanie bojovať s korupciu. To podľa nej nespočíva len v 
prijímaní nových zákonov, je to aj o politickej kultúre. 

Europoslanci tiež zdôraznili, že je „absolútne nevyhnutné“, aby sa vyšetrila vražda novinára a jeho snúbenice. 
„Vnímam silné odhodlanie dotiahnuť vyšetrovanie vraždy do rýchleho a dobrého konca,“ vyhlásila in ‘t Veldová. 
Pochválila tiež, že slovenská demokracia a právny štát sú „veľmi odolné“. Vidieť to podľa nej na niektorých ľuďoch 
v štátnej správe, ktorí sa ju snažia vylepšiť a stransparentniť. 

In ‘t Veldová tiež zdôraznila, že návšteva europoslancov nie je o jednotlivých krajinách, ale integrite Európskej 
únie ako celku. Pridala tiež konkrétne odporúčanie pre EÚ – posilnenie roly Europolu. Ten podľa nej v súčasnosti 
nemá dostatočné nástroje ani prostriedky. „Keď je zločin medzinárodný a orgány činné v trestnom konaní lokálne, 
vytvárate raj pre gangsterov,“ vysvetlila. 

Päť europoslancov sa počas svojej návštevy Slovenska stretlo s prezidentom SR Andrejom Kiskom, 
premiérom Pellegrinim, ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD), ministrom spravodlivosti Gáborom 
Gálom (Most-Híd), prokurátormi, políciou, zástupcami Europolu, novinárov a mimovládnych organizácií. 
Slovensko navštívili aj v marci, po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. 

Špeciálny prokurátor D. Kováčik sa stretol s delegáciou európskych poslancov 
Bratislava 18. septembra (TASR) – Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik v utorok prijal na Úrade špeciálnej 

prokuratúry (ÚŠP) delegáciu európskych poslancov. 
„Na stretnutí spoločne s riaditeľmi odboru všeobecnej kriminality, odboru ekonomickej kriminality a 

dozorujúcim prokurátorom trestnej veci úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zodpovedali v 
maximálne možnej miere položené otázky europoslancov a poskytli im všetky dostupné informácie, ktoré je 
možné sprístupniť v aktuálnej fáze prebiehajúceho prípravného konania v súlade s Trestným poriadkom,“ 
informovala o tom v utorok TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová. 

Dozorujúci prokurátor z ÚŠP zverejnil v pondelok (17.9) identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde 
novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 



Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol v pondelok. 

Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z 
pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších 
informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v snahe vyhnúť sa trestnému postihu,“ doplnil. 
Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy 
novinára. 

Vláda: Pokračuje vo výjazdových rokovaniach, zasadať bude vo Svidníku 
Bratislava 18. septembra (TASR) – So šnúrou výjazdových rokovaní pokračuje vláda aj v septembri, v utorok 

bude zasadať vo Svidníku. Venovať sa bude realizácii akčného plánu rozvoja tohto regiónu. Ide o ďalší výjazd do 
najmenej rozvinutých regiónov Slovenska. 

S výjazdovými rokovaniami v tomto roku začala vláda 26. februára, v tento deň navštívila okres Rimavská 
Sobota. Prerušila ich vládna kríza, ktorá prepukla po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Zverejnili identikit muža, ktorý môže mať informácie o Kuciakovej vražde 
Bratislava 17. septembra (TASR) – Dozorujúci prokurátor z Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zverejnil v 

pondelok identikit muža, ktorý môže mať informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 
Kušnírovej. 

Podľa jeho slov môže táto osoba „disponovať informáciami ku samotnému skutku, prípadne k osobám, ktoré 
sa na spáchaní skutku mohli podieľať“. Zatiaľ neznámu osobu prokurátor vyzval, aby sa sama prihlásila na 
príslušných úradoch – priamo na ÚŠP v Pezinku, alebo na Národnej kriminálnej agentúre, národnej 
protizločineckej jednotke. 

Od začiatku prebiehalo vyšetrovanie v dvoch rovinách. „Prvá bola zameraná na zistenie totožnosti samotného 
vykonávateľa vraždy a osôb, ktoré mu poskytovali pomoc pri jeho spáchaní, druhá sa zameriavala na zistenie 
motívu a predpokladaného objednávateľa vraždy,“ uviedol. Vyšetrovanie sa v súčasnosti zameriava na dva 
hlavné okruhy práce zavraždeného novinára. „Z pochopiteľných dôvodov nebudeme tieto bližšie špecifikovať, 
pretože uverejňovanie akýchkoľvek detailnejších informácií napomáha iba páchateľom zorientovať sa vo veci a v 
snahe vyhnúť sa trestnému postihu.“ Prokurátor potvrdil, že išlo o vraždu na objednávku. 

Prokurátor uviedol, že v rámci vyšetrovania poskytovali všetky informácie a zabezpečené dôkazy aj 
medzinárodnému vyšetrovaciemu tímu. V apríli podpísali v Haagu dohodu o zriadení spoločného vyšetrovacieho 
tímu s Talianskom, ktorá bola základom pre vymieňanie si informácií. Od prvého dňa vyšetrovania spolupracujú 
na prípade aj s Europolom. „Analytickou činnosťou Europolu sa podarilo získať niektoré dôležité informácie, ktoré 
by za iných okolností zostali nedostupné a ktoré priniesli posun vo vyšetrovaní,“ ozrejmil prokurátor. Niektoré 
čiastkové analýzy k prípadu priniesla aj spolupráca s FBI. 

„V priebehu doterajšieho vyšetrovania bolo päť obhliadok miesta činu, tiel poškodených a potenciálnych miest 
výskytu páchateľa, 40 úkonov zameraných na vydanie veci, štyri domové prehliadky, šesť prehliadok iných 
priestorov, 18 prehliadok tiel vrátane zaisťovania odtlačkov prstov, DNA, pachových stôp, atď.,“ informoval o 
doterajšom priebehu a postupe vyšetrovania prokurátor. Vypočuli viac ako 200 osôb, niektoré aj opakovane 
vrátane troch rodinných príslušníkov poškodených. 

„Ďalej boli vykonané dva vyšetrovacie pokusy, ktorými sa overoval priebeh čiastkových dejov na mieste činu a 
v jeho okolí,“ doplnil. Vyšetrovaciemu tímu sa podarilo zabezpečiť niekoľko desiatok tisíc záznamov o 
uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke, ktoré podľa prokurátora boli a sú predmetom podrobných analýz. Do 
dnešného dňa zadržali sedem podozrivých osôb, ktoré však po vykonaní potrebných úkonoch prepustili. 
Prokuratúra zatiaľ nemá konkrétneho obvineného vo veci vraždy novinára. 

„O ďalšom priebehu a konkrétnych výsledkoch vyšetrovania bude verejnosť informovaná ihneď, ako to 
procesná situácia umožní a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde,“ 
uviedol. 

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Kuciaka a jeho snúbenicu 
zavraždili 21. februára v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 mm. 

ČR: Generál Pavel odsúdil Zemanov výrok o vyhubení novinárov ako nepatričný 
Praha 31. augusta (TASR) – Český generál Petr Pavel odsúdil nedávny výrok prezidenta Miloša Zemana o 

tom, že sa českých novinárov ešte nepodarilo vyhubiť. Podľa tohto vysoko postaveného vojaka a donedávna 
predsedu Vojenského výboru Severoatlantickej aliancie sú takéto slová mimoriadne nepatričné. 

Na štvrtkové vyjadrenie českého generála počas odovzdávania cien Hanno Ellenbogenovej v Prahe upozornil 
v piatok server Hlídací pes. 

Server vyspovedal Pavla, pretože v po anglicky prednesenom prejave v sále Kongresového centra ČNB 
povedal, že sa za Zemanove slová hanbí. 

Zemanovu nepatričnosť generál vyzdvihol predovšetkým v súvislosti s cenou za výnimočnú službu verejnosti, 
ktorú na tejto akcii udelili zavraždenému slovenskému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho partnerke Martine 
Kušnírovej. 

„Bola tu prítomná jeho rodina a odovzdanie ceny bolo nielen veľmi emotívne, ale tiež vyznelo ako memento 
pre všetkých, ktorým leží na srdci sloboda tlače ako jeden z podstatných strážnych psov demokracie,“ povedal v 
krátkom rozhovore bývalý náčelník generálneho štábu s tým, že zavraždený novinár sa podieľal na vyšetrovaní 
korupcie na Slovensku. 



„Myslím si, že v tomto kontexte bolo vyjadrenie prezidenta Zemana na adresu novinárov nie nešťastné, ale 
povedal by som, že mimoriadne nepatričné. Takéto vyhlásenie by sa rozhodne nemalo objaviť nielen v tomto 
kontexte, ale aj v žiadnom inom,“ dodal. 

Ako uviedol spravodajský server Novinky.cz, Zeman slová o vyhubení novinárov, ktorých dlhodobo kritizuje, 
povedal v stredu po stretnutí s českými veľvyslancami na Pražskom hrade. 

„Som presvedčený, že inteligencia českých novinárov je niekedy na úrovni dronta nelietavého (po česky: 
blboun nejapný), čo bol tvor žijúci na Madagaskare, ale bol právom vyhubený. Českých novinárov sa zatiaľ 
vyhubiť nepodarilo,“ zakončil Zeman svoj prejav k ambasádorom. 

České médiá si všimli, že si hlava štátu zrejme splietla ostrov, na ktorom spomínaný nelietavý vták v minulosti 
žil. V skutočnosti nešlo o Madagaskar ale o Maurícius. 

V Košiciach odhalili pamätník Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej 
Košice 21. augusta (TASR) – Pomník zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny 

Kušnírovej v utorok večer slávnostne odhalili v parku na Južnej triede v Košiciach. Na odhalení sa zúčastnilo viac 
ako 100 ľudí. Autorom diela je košický výtvarník Peter Kalmus. 

Podľa Kalmusa nie je podstatné, kto je pomník vytvoril. „Podstatná je tragická vec, ktorá sa udiala pred pol 
rokom. Spomienka na nevinné obete brutálnej popravy je v nás stále prítomná. Myslím, že je to prvý, ale verím že 
nie posledný pomník na území Slovenska,“ povedal s tým, že by bol najradšej, keby na Slovensku takéto 
pomníky nemuseli vznikať. 

„Na pomníku sú len mená, portréty Jána a Martiny a QR kód, na základe ktoré sa dostanete k životopisným 
údajom obidvoch brutálne zavraždených, ale aj k údajom, kto bol v čase popravy premiérom, ministrom vnútra, 
policajným prezidentom a podobne,“ vysvetlil Kalmus. Dodal, že ide symbolický hrob, ktorý sa ešte dokončí 
úpravou zelene a bude tu vysadený strom. 

Podľa jeho slov ho miesto, kde je pamätník umiestnený, zaujalo. „Je tu ruch veľkomesta, ale zároveň je tu 
kúsok parčíka a hneď sakrálny kostol.“ Zároveň pripomenul, že pomník vznikol zo súkromných zdrojov a ak ho 
bude niekto poškodzovať, bude sa stále opravovať. 

Na slávnostnom odhalení pomníka sa okrem iných zúčastnili aj rodičia zavraždeného Jána Kuciaka, matka 
Martiny Kušnírovej a ich advokáti. Po príhovoroch odznela aj báseň Tomáša Straku. Nasledovala zádušná omša 
za dvojicu zavraždených a obete okupácie Československa z roku 1968. 

Zlatica Kušnírová vyjadrila poďakovanie a samotnú myšlienku vzniku pomníka označila za veľmi pekné gesto. 
„Verím, že miesto nikto nezneuctí,“ uviedla pre médiá. 

„Politiku nemám rád, nikdy som ju ani nemal, a tieto hádky, že sa to veľmi spolitizovalo, to mi nevyhovuje,“ 
povedal Jozef Kuciak. 

„Myslím že ak má mať tragická smrť Jána a Martiny v niečom zmysel, tak v tom, aby sme sa prestali báť. Aby 
sme sa naučili pomenúvať veci pravými slovami, bojovať za dobro, bojovať za slušný život na Slovenku, za čo 
Ján a Martina celý život bojovali. Verím, že aj po pol roku, ktorý zvláštnym spôsobom pripadá na 50. výročie 
okupácie, si spomenieme, že tieto výročia sú o slobode Slovenska,“ povedal počas príhovoru advokát Daniel 
Lipšic. 

Organizácia RSF je znepokojená stavom vyšetrovania prípadu Kuciaka a Kušnírovej 
Brusel/Bratislava 21. augusta (TASR) – Mimovládna organizácia Reportéri bez hraníc (RSF) v utorok 

oznámila, že je znepokojená situáciou na Slovensku šesť mesiacov po tom, ako bol 21. februára zavraždený 
investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. 

V stanovisku, ktoré médiám zaslala šéfka bruselskej pobočky RSF Julia Majerczaková, sa uvádza, že 
vyšetrovanie tejto dvojnásobnej vraždy „sa zastavilo“ a na sľuby o ochrane novinárov sa zabudlo. 

„Potrebovali by sme zázrak, aby sme pri vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka dospeli k úspešným záverom,“ 
cituje RSF jedného z kolegov zavraždeného novinára. Organizácia RSF v tejto súvislosti upozornila, že aj napriek 
neustálemu tlaku zo strany rodín obetí a verejnosti vyšetrovanie zatiaľ neprinieslo presvedčivé výsledky. Taktiež 
upozornila, že počas vyšetrovania bolo zaznamenaných veľa nezrovnalostí, na čo poukázalo aj spoločné 
stanovisko zo 17. augusta, pod ktoré sa podpísalo viac ako 300 slovenských novinárov a redaktorov a ktoré 
vyjadrovalo „pochybnosti o nezávislosti vyšetrovania“. 

Stavovská organizácia, ktorá obhajuje slobodu tlače a médií, poukázala aj na znepokojenie slovenských 
novinárov nad nedostatkom zásadných zmien v rámci polície alebo v orgánoch prokuratúry po spomínanej 
dvojnásobnej vražde. Aj preto, že články, na ktorých pracoval Kuciak, sa týkali údajných vzťahov medzi 
organizovaným zločinom a osobami blízkymi vtedajšiemu premiérovi Robertovi Ficovi. 

„Slovenská demokracia sa nemôže zriecť skutočného a nezávislého vyšetrovania,“ uvádza sa v stanovisku 
organizácie. „Tí, ktorí zabili Jána Kuciaka a jeho snúbenicu, musia byť identifikovaní a postavení pred súd.“. 

Podľa stanoviska RSF je znepokojujúci aj trend zhoršovania celkovej atmosféry pre médiá, kde badať 
nedostatok jasnej politickej vôle umožniť slovenským novinárom bezpečne pracovať. Slovenskí novinári v tejto 
súvislosti upozornili na skutočnosť, že slovník, ktorý vládni úradníci používajú pri komunikácii s novinármi, je od 
Kuciakovej vraždy ešte tvrdší ako predtým. 

Predstavitelia slovenských médií upozornili RSF, že za posledných šesť mesiacov neboli na Slovensku prijaté 
žiadne oficiálne opatrenia s cieľom posilniť slobodu tlače. Podľa informácií, ktoré zhromaždila RSF, došlo za 
posledných niekoľko mesiacov k trvalému poklesu úrovne fyzickej ochrany poskytovanej novinárom, ktorí boli po 
vražde Kuciaka ohrození. 

Podľa posledného indexu RSF o stave slobody tlače na svete Slovensko kleslo o desať miest v porovnaní s 
rokom 2017. V súčasnosti je na 27 priečke zoznamu 180 sledovaných krajín. 

V prípade vraždy Kuciaka a jeho snúbenice sa naďalej vykonávajú procesné úkony. „V predmetnej trestnej 
veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný čin a potrestať páchateľa, 



respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného konania. O priebehu trestného 
konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas ich návštevy na Slovensku,“ 
uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. Zároveň uviedla, že vo vzťahu k 
vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné úkony na mieste 
činu, najmä obhliadku miesta činu, „boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré nedostatky, na ktoré 
prokurátor bezodkladne reagoval“. „Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci činný, prokurátor 
nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 

ÚŠP bude o zisteniach vo veci vraždy novinára J. Kuciaka informovať… 
Bratislava 21. augusta (TASR) – V prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 

sa naďalej vykonávajú procesné úkony. 
„V predmetnej trestnej veci sa naďalej intenzívne vykonávajú procesné úkony s cieľom objasniť tento trestný 

čin a potrestať páchateľa, respektíve páchateľov. V priebehu mesiaca september bude dozorujúci prokurátor 
Úradu špeciálnej prokuratúry podrobne informovať verejnosť o doterajších zisteniach a výsledkoch trestného 
konania. O priebehu trestného konania budú súčasne informovaní aj zástupcovia Európskeho parlamentu počas 
ich návštevy na Slovensku,“ uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová. 

„Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa nebudeme v tomto štádiu vyjadrovať k priebehu vyšetrovania ani 
jednotlivým úkonom, aby sme nezmarili alebo nesťažili vyšetrovanie. Osobitne zdôrazňujeme, že pri takýchto 
závažných trestných činoch je zdržanlivosť orgánov činných v trestnom konaní pri poskytovaní informácií 
verejnosti absolútnou nevyhnutnosťou a práve takýmto spôsobom je zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa 
trestného konania, a tým je odhalenie a potrestanie páchateľov,“ doplnila. 

„Vo vzťahu k vyšetrovateľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava, ktorý vo veci vykonával prvotné 
úkony na mieste činu, najmä obhliadku miesta činu, boli pri výkone dozoru prokurátora zistené niektoré 
nedostatky, na ktoré prokurátor bezodkladne reagoval. Vzhľadom na to, že uvedený vyšetrovateľ už nie je vo veci 
činný, prokurátor nemôže vykonať vo vzťahu k nemu žiadne ďalšie opatrenia,“ dodala Predajňová. 

Vyše 300 novinárov podpísalo vyhlásenie po pol roku od vraždy J. Kuciaka 
Bratislava 17. augusta (TASR) – Viac ako 300 slovenských novinárov a vydavateľov sa podpísalo pod 

vyhlásenie v súvislosti s ubehnutím pol roka od vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice 
Martiny Kušnírovej. V ňom okrem iného apelujú na to, aby sa na tento čin a tiež na nenahraditeľnosť 
invetigatívnych novinárov v demokratickej krajine nezabudlo. Informujú o tom portály Aktuality, Denník N a SME. 

„Stále nevieme, kto ich zabil a prečo to urobil. Stále máme pochybnosť, či je vyšetrovanie naozaj nezávislé. 
Keďže po vražde sa zásadné zmeny na polícii či prokuratúre neudiali, veľkú dôveru v skutočné vyšetrovanie mať 
ani nemôžeme,“ uvádza sa v otvorenom liste. Novinári a vydavatelia v ňom zároveň zdôrazňujú, že hoci nimi 
vražda kolegu otriasla, nezastrašila ich. Neprestávajú sa preto pýtať, pátrať či kontrolovať politikov a ľudí vo 
verejných funkciách. Nezávislí novinári sú podľa nich pre demokratickú krajinu nenahraditeľní, preto apelujú, aby 
sa na to ani po pol roku od dvojnásobnej vraždy nezabudlo. 

Taliansko: Bossa ‘Ndranghety zatkli po návrate z Nemecka, kde sa ukrýval 
Rím 18. augusta (TASR) – Vplyvného člena talianskej zločineckej organizácie ‘Ndrangheta zatkli po tom, čo 

strávil tri roky na úteku, väčšinou v Nemecku. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na 
sobotňajšie oznámenie talianskej polície. 

Luigiho Abbruzzeseho (28) našli v súkromnom dome v meste Cassano allo Ionio v juhotalianskom regióne 
Kalábria. V čase zatknutia mal pri sebe dve ručné strelné zbrane, náboje a falšované doklady totožnosti, uviedla 
polícia v e-mailovom vyhlásení. 

Policajtom sa ho podarilo obkľúčiť v dome, keď sa dozvedeli, že sa z Nemecka vrátil do rodnej Kalábrie, kde 
sa „dlhý čas skrýval“, dodala polícia. 

Abbruzzeseho odsúdili v neprítomnosti na 20 rokov väzenia za nelegálne obchodovanie s drogami. Mafián 
údajne riadil veľký gang pašerákov drog. 

Jeho zločinecká organizácia pašovala kokaín z Kolumbie, heroín z Afganistanu a marihuanu z Albánska, 
informoval na tlačovej konferencii miestny prokurátor Nicola Gratteri. 

‘Ndrangheta pôvodne pochádza z regiónu Kalábria, ktorý tvorí na mape „špičku talianskej čižmy“, a stala sa 
najmocnejšou mafiou na svete, tromfla teda aj sicílsku mafiu Cosa Nostra. 

‘Ndrangheta je výrazne rozšírená v Európe, Severnej Amerike a Austrálii a v Nemecku je pokladaná za 
najaktívnejšiu zločineckú organizáciu, pripomenula agentúra DPA. 

M. Lučanský: Tím vyšetrovateľov vraždy J. Kuciaka plánujem posilniť 
Bratislava 31. júla (TASR) – Policajný prezident Milan Lučanský sa stretol s tímom vyšetrovateľov vraždy 

novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a plánuje ho posilniť. Povedal to novinárom po 
stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom. 

„Spravil som tam jemné úpravy, zabezpečili sa im materiálno-technické veci. Je mojím plánom posilniť ho aj 
vzhľadom na moju minulosť. Keďže som pracoval na vraždách, chcem do toho vniesť iný pohľad, aby sa to 
pohlo,“ avizoval. Lučanský môže podľa svojich slov len dúfať, že sa túto vraždu podarí objasniť. Detaily hovoriť 
nechcel, aby nepomáhal páchateľom. 

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár nedávno uviedol, že dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry 
(ÚŠP) má voľné ruky informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. „Nemám prečo 
nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s tým, že bude 
komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 



Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

EÚ: Poslanci EP uskutočnia v septembri prieskumnú misiu na Slovensku a Malte 
Brusel/Bratislava 19. júla (TASR) – Osem poslancov Európskeho parlamentu (EP) uskutoční v dňoch 17.-19. 

septembra návštevu Slovenska a Malty s cieľom preskúmať situáciu v oblasti právneho štátu, korupcie a 
bezpečnosti novinárov. 

Vyslanie ad hoc delegácie Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) vo štvrtok 
schválila Konferencia predsedov EP (predseda EP a lídri politických skupín). Delegácia nadviaže na zistenia 
predchádzajúcich prieskumných pracovných ciest poslancov z decembra 2017 na Malte a z marca 2018 na 
Slovensku a zhodnotí doterajší vývoj v oboch členských štátoch EÚ. 

Europarlament vyšle delegáciu na Slovensko a na Maltu na základe odporúčania Monitorovacej skupiny pre 
právny štát (ROLMG), ktorá sa zaoberá situáciou v oboch krajinách po vraždách maltskej novinárky a blogerky 
Daphne Caruany Galiziovej a slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. 

Vedúcou delegácie bude holandská poslankyňa Sophie in ‘t Veldová z frakcie liberálov a demokratov (ALDE). 
In ‘t Veldová v tejto súvislosti uviedla, že EP stojí po boku rodín a priateľov zavraždených novinárov na Malte a na 
Slovensku. 

„Tieto vraždy musia byť vyšetrené a nesmú ostať nepotrestané. Novinári musia cítiť, že svoju prácu môžu 
vykonávať bezpečne. Opätovne navštívime Maltu a Slovensko, aby sme dostali ďalšie odpovede a získali jasnejší 
obraz o aktuálnej situácii. Táto cesta by tiež mala byť vnímaná v kontexte nášho úsilia o zabezpečenie 
dodržiavania zásad právneho štátu v celej Európskej únii. Existujú vážne obavy súvisiace so špecifickými 
problémami v oboch krajinách, ktoré majú vplyv na Európsku úniu ako celok,“ upozornila europoslankyňa. 

Presný program pracovnej cesty poslancov a mená zákonodarcov, ktorí sa na nej zúčastnia, budú spresnené 
na prelome augusta a septembra. 

J. Čižnár: Dozorujúci prokurátor ÚŠP má voľné ruky informovať o vražde Kuciaka 
Bratislava 16. júla (TASR) – Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) má voľné ruky 

informovať o vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky. Povedal to v pondelok na tlačovej 
konferencii v Bratislave generálny prokurátor Jaromír Čižnár. 

„Nemám prečo nahliadať do spisu, ale prokurátor má odo mňa absolútne voľné ruky. Môže urobiť brífing s 
tým, že bude komunikovať o tom, o čom sa dá,“ povedal generálny prokurátor. Vyšetrovanie je podľa neho 
nezávislé a plynulé. 

Ako ďalej Čižnár pokračoval, chyby pri prvotných úkonoch spomalili rozbeh vyšetrovania. Prečo sa chyby 
vyskytli, povedať nevedel. „Dozorujúci prokurátor tiež nemá dôvod povedať, že tam chyby neboli,“ poznamenal. 
Existujú podľa neho chyby, ktoré sa odstraňujú prácne. „No zatiaľ sme v takej oblasti chýb, ktoré sa odstrániť 
dajú, no naťahuje to čas. Mohli sme byť trochu ďalej,“ dodal. 

Za dozorujúceho prokurátora ÚŠP však hovoriť nechcel. „Vie konkrétne výsledky úkonov, nechodí mi ich 
referovať, môže o nich informovať,“ dodal na záver. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia nezistili žiadne stopy zápasu a s najväčšou 
pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

Vyjadrenie dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry k včerajšiemu zasadnutiu výboru 
Európskeho parlamentu Bratislava 12. júla (TASR) – „Na stredajšom (11.7.) zasadnutí Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Európskeho parlamentu sa zúčastnil dozorujúci prokurátor Úradu 
špeciálnej prokuratúry a prvá viceprezidentka Policajného zboru. Dozorujúci prokurátor informoval poslancov o 
priebehu a aktuálnom stave vyšetrovania trestnej veci poškodeného Jána Kuciaka a spol. v rozsahu stanovenom 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Ubezpečil ich o tom, že úkonom, ktoré sú vykonávané v tejto trestnej veci na území Slovenskej republiky ako 
aj v zahraničí je venovaná mimoriadna pozornosť a vyšetrovanie je vykonávané nezávisle od akýchkoľvek 
vplyvov. Jediným záujmom orgánov činných v trestnom konaní je čo najskôr odhaliť a usvedčiť páchateľov tohto 
brutálneho trestného činu. 

Pri poskytovaní informácií verejnosti prokurátor je viazaný Trestným poriadkom, preto rozsah poskytovaných 
informácií v tejto veci je obmedzený. Zdôrazňujeme absolútnu nevyhnutnosť zdržanlivosti orgánov činných v 
trestnom konaní, aby bolo zabezpečené dosiahnutie hlavného cieľa trestného konania a tým je odhalenie a 
potrestanie páchateľov. 

Ďalšie informácie budú verejnosti poskytnuté Úradom špeciálnej prokuratúry hneď ako to dovolí stav 
vyšetrovania a v rozsahu, ktorý neohrozí ďalší stav prípravného konania a konania na súde.“ 

Europoslanci vo výbore riešili vyšetrovanie vraždy J. Kuciaka a M. Kušnírovej 
Štrasburg 11. júla (TASR) – Vo Výbore Európskeho parlamentu (EP) pre občianske slobody, spravodlivosť a 

vnútorné veci (LIBE) sa uskutočnilo v stredu vypočutie vo veci vyšetrovania vrážd maltskej novinárky Daphne 
Caruanovej-Galiziovej, slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Predsedníčka 
Monitorovacej skupiny pre právny štát (ROLMG) v Európskom parlamente Sophie in ‘t Veldová naň prišla tlmočiť 
znepokojenie nad nedostatočným pokrokom vo vyšetrovaní. 

„Dôvod, prečo sme tu, je to, že sme znepokojení, že zatiaľ sa nič nevyšetrilo na Malte ani na Slovensku. 
Nevidíme nejaké výsledky,“ povedala médiám. 

Laurent Richard, investigatívny filmár a výkonný riaditeľ iniciatívy Daphne Project, ktorú vedie skupina 
Forbidden Stories, zase vyjadril presvedčenie, že je dôležité, aby novinári na Malte a Slovensku vedeli, že nie sú 



sami. „Je dôležité, aby si pomáhali a spolupracovali. Sloboda tlače je základ demokracie,“ podotkol s tým, že veľa 
očakávajú od justičných orgánov, ktoré vyšetrujú obe vraždy. 

Na vypočutí sa zúčastnila aj prvá viceprezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. Členov EP naň 
podľa vlastných slov prišla ubezpečiť, že môžu „mať dôveru v políciu a veriť, že vyšetrovanie je naozaj objektívne, 
bez nejakých úvah o nejakom zasahovaní“. 

Poslankyňa EP za Smer-SD Monika Smolková vyjadrila sklamanie z toho, že na vypočutie prišlo podľa jej slov 
„len desať“ europoslancov, z toho štyria slovenskí. „Na druhej som rada, pretože boli tu predstavitelia Europolu, 
FBI a Eurojustu a uistili nás, že na Slovensku prebieha vyšetrovanie pod ich kontrolou, že je nezávislé,“ povedala. 
„Pevne verím, že tá vražda bude vyšetrená,“ dodala. 

Europoslanec Branislav Škripek z OĽaNO zase po vypočutí skonštatoval, že europoslanci „nedostali 
odpovede na viaceré otázky, ktoré kládli“ a ostalo podľa neho „zahmlené, ako sa vyvíja celé vyšetrovanie“. 
Vyšetrovanie podľa jeho slov „mrzne“, kauzu treba stále pripomínať a je potrebné, aby pokračovali protesty a 
ľudia žiadali konkrétne zmeny. 

Na vypočutí sa okrem europoslancov zúčastnili aj novinári – Češka Pavla Holcová a Slovák Matúš Dávid. 
Hovorili o politickej situácii a útokoch či očierňovaní, akým čelia novinári v ich vlastiach. 

Mesto Žilina si uctilo zavraždeného novinára Jána Kuciaka 
Žilina 4. júl 2018 – Najvyššie ocenenie, čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam získal zavraždený 

novinár z neďalekého Štiavnika Ján Kuciak. Ocenenie navrhli udeliť mestskí poslanci za hodnoty, ktoré tento 
mladý muž vyznával – žiť v pravde a osobným príkladom dávať ľuďom nádej, že sa dá na Slovensku slušne a 
morálne žiť. 

Osobne bol toto ocenenie odovzdať rodičom spomínaného novinára zástupca primátora Patrik Groma. Pri 
tejto príležitosti si vedenie mesta uctilo pamiatku novinára položením venca a zapálením sviece pri jeho hrobe. 
Dalito.sk o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová. 

Ocenenie mesta Žilina prebrali Jánovi rodičia/foto: mesto Žilina„Ak pripustíme, že ľudia budú umierať len 
preto, že sa dopátrajú nejakej veľkej pravdy, potom skôr či neskôr začnú umierať i pre celkom malé veci. 
Slovensko sa nemôže stať bitúnkom občanov hľadajúcich pravdu. Mesto Žilina ocenením Jana a Martiny, ako 
Čestných občanov mesta, dalo jasne všetkým vedieť, že takéto zločiny nemajú miesto v našej komunite. Prosím, 
nezatvárajme oči, pretože vec našich susedov je i našou vecou. Ľudia, zostaňte na našej strane,“ dodal Patrik 
Groma. 

Položením venca si viceprimátor Patrik Groma uctil pamiatku zavraždeného Jána Kuciaka/foto: mesto Žilina. 
2. 7. 2018 
Čestné občianstvo mesta Žilina pre Jána a Martinu 
Košický krajský súd potvrdil prepustenie Sebastiana V. z väzby na kauciu 
Košice 25. júna (TASR) – Krajský súd v Košiciach v pondelok potvrdil rozhodnutie Okresného súdu v 

Trebišove o prepustení Sebastiana V. z väzby na kauciu. Sebastiano V. je obvinený z prečinu nebezpečného 
vyhrážania a pokračovacieho prečinu výtržníctva, vo väzbe bol od polovice marca. 

Sudca trebišovského okresného súdu 12. júna rozhodol o nahradení väzby kauciou vo výške 2000 eur, 
sľubom obvineného, že dodrží zákaz stýkať sa s poškodenými, a dohľadom mediačného a probačného úradníka. 
Voči tomuto verdiktu podal sťažnosť prokurátor, o ktorej na neverejnom zasadnutí rozhodoval krajský súd. 

„Krajský súd v Košiciach uznesením potvrdil rozhodnutie Okresného súdu Trebišov, doplnil však výrok o 
uložení primeraných povinností a obmedzení obvinenému Sebastianovi V. tak, že mu uložil zákaz vycestovať do 
zahraničia a povinnosť pravidelne sa dostavovať k probačnému a mediačnému úradníkovi pridelenému na výkon 
funkcie na Okresnom súde Trebišov, a to podľa určenia probačného a mediačného úradníka, prvýkrát v lehote 
troch pracovných dní od momentu jeho prepustenia z výkonu väzby,“ uviedla pre TASR hovorkyňa krajského 
súdu Anna Pančurová. 

Sebastiano V. je bratom talianskeho podnikateľa Antonina V. taktiež žijúceho na východe Slovenska, ktorý je 
v Taliansku stíhaný pre drogovú činnosť. Antonina V. eskortovali zo Slovenska do Talianska 15. mája na základe 
európskeho zatykača. O aktivitách a kontaktoch tohto podnikateľa na Slovensku písal predtým, ako bol 
zavraždený, investigatívny novinár Ján Kuciak. 

V prípade Sebastiana V. bolo trestné stíhanie začaté 14. marca tohto roku, o deň neskôr vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie. Okresný prokurátor podal na neho 15. júna obžalobu za trestné činy výtržníctva a nebezpečného 
vyhrážania. Obžaloba sa týka dvoch skutkov zo septembra 2017. „Obvinený mal fyzicky napadnúť poškodeného 
tak, že ho chytil pod krk, škrtil ho a vyhrážal sa, že ho zabije so slovami, že on je mafián. V druhom prípade toho 
istého poškodeného znova napadol a viackrát ho udrel rukou do oblasti tváre,“ uviedol hovorca košickej krajskej 
prokuratúry Milan Filičko. V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody až na tri roky. 

Podľa krajského súdu po vzatí obvineného do väzby boli vykonané procesné úkony orgánmi činnými v 
trestnom konaní až po dva a pol mesiacoch. Dôvodom nahradenia väzby je tak nesplnenie podmienky plynulosti 
konania a rozhodovania o veci. „Miernejšie prostriedky nahradenia väzby obvineného Sebastiana V. zohľadňujú 
ako závažnosť skutkov (prečiny), osobu obvineného (bez záznamu v odpise registra trestov), dĺžku už vykonanej 
väzby viac ako tri mesiace, tak aj postup orgánov činných v trestnom konaní vo väzobnej veci, ktorý nezodpovedá 
postupu s osobitnou starostlivosťou,“ informovala Pančurová. Proti danému rozhodnutiu nie je prípustný ďalší 
riadny opravný prostriedok. 

D. Saková: K vražde J. Kuciaka prišlo veľmi veľa informácií, no nepravdivé 
Bratislava 21. júna (TASR) – K vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky prišlo veľmi veľa informácií, 

ktorými chceli oznamovatelia vniesť svetlo do vyšetrovania a získať tak odmenu milión eur. Vyhlásila to ministerka 
vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že ani jedna informácia však nebola pravdivá a „skutočne išlo len o 



pokusy, aby bola odmena milión eur vyplatená“. Ministerka sa na počet oznamov od ľudí informovala u prezidenta 
Policajného zboru SR Milana Lučanského. 

Vyplatenie miliónovej odmeny, ktorú ponúkla vláda za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a 
jeho partnerky, podľa Sakovej stále platí. „Nebolo žiadne rozhodnutie súčasného premiéra, že by odmenu 
nechcel vyplatiť,“ povedala ministerka. Ako dodala, odmena by bola vyplatená v prípade, že by sa skutočne prišlo 
na stopu alebo na páchateľa, respektíve objednávateľa na základe oznámenia konkrétneho človeka. 

Vláda ponúkla 26. februára odmenu milión eur za informácie, ktoré by pomohli odhaliť vraha novinára a jeho 
partnerky. Vyhlásil to vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD). Prijímať sa budú aj anonymné podania. 

Novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová boli zavraždení 21. februára 2018 výstrelmi z pištole 
kalibru 9 mm. Informoval o tom prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z odboru všeobecnej kriminality. 
Okolnosti prípadu podľa prokurátora nasvedčujú, že išlo o vraždu na objednávku. Na mieste činu vo Veľkej Mači 
sa našli dve nábojnice a taktiež nevystrelené náboje. Vyšetrovatelia tiež nezistili žiadne stopy zápasu a s 
najväčšou pravdepodobnosťou nebolo nič odcudzené. 

12. 6. 2018 
Výzva Jozefa Kuciaka, brata zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka 
,,Jozef, keby ste hocičo potrebovali, stačí sa ozvať“ 
Túto vetu povedalo mne, mojim rodičom aj sestre veľa ľudí, veľa z Vás. 
A my potrebujeme, tak sa ozývam. 
Potrebujeme aby ste nezabúdali, aby ste sa neprestali zaujímať, čítať, zdielať, neboli leniví, aby ste nás v tom 

nenechali samých ani teraz, keď už psychóza opadla. Pomôžte nám nebáť sa. 
Náš život je zničený naveky, tí, ktorí majú rodinu to chápu a preto Vás prosím, pomôžte nám aby sa 

nezabudlo a obeť Janka a Martinky nevyšla nazmar. 
My na vás nikdy nezabudneme! Jozef Kuciak 
Janko a Martina/foto: archív rodiny KuciakovejEurokomisárka nechce kritizovať prácu slovenských 

vyšetrovateľov 
Bratislava 8. júna (TASR) – Eurokomisárka Věra Jourová sa v Bratislave zaujímala aj o posuny vo vyšetrovaní 

vraždy investigatívneho novinára Já 
[Späť na obsah] 

 
 

41. Katastrofálny prístup turistov k prírodnému bohatstvu: VIDEO Z nálezov 

potápačov vás porazí 
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ŠTRBSKÉ PLESO – Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody 
ponorili potápači, aby z nich vytiahli neporiadok predovšetkým po letnej turistickej sezóne. Tento rok k nim pridali 
aj kameňolom v popradskej Kvetnici. 

„Vo vreciach už tradične končili najmä sklenené fľaše či plastové poháriky, kurióznym úlovkom bol tomahawk, 
ktorý v Štrbskom plese ostal zrejme po nakrúcaní filmu Náčelník Veľký had s legendárnym Gojkom Mitičom v 
hlavnej úlohe," uviedol koordinátor akcie Pavol Kráľ zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL 
TANAP).Do Velického, Popradského a Štrbského plesa sa ponorilo 41 potápačov, Nové Štrbské pleso tento rok 
opäť vynechali, keďže oň nebol záujem. Ďalší ôsmi vyčistili kameňolom v popradskej Kvetnici. 

Celkovo na breh vytiahli 562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu neporiadku ležalo práve na dne 
lomu, v ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s 
knihami, televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i bežný domový odpad. 

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyčky či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli 
aj staré mince, no najväčšou kuriozitou bola sekerka, ktorá na dne jazera ostala pravdepodobne po nakrúcaní 
legendárnej snímky Veľký had. Ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede 
plesa. 

V Popradskom plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. 
Dokopy 46,5 kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z 
jeho dna vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly. 

„Dvadsiaty piaty ročník akcie sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo 
vošli do vody sa z nej aj vynorili. Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová 
lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka 
na rok menej," zhodnotil jubilejný ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. 

Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, 

Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. 

https://www.topky.sk/cl/10/1742915/Katastrofalny-pristup-turistov-k-prirodnemu-bohatstvu--VIDEO-Z-nalezov-potapacov-vas-porazi
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súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu potápačských filmov, ktorý odštartoval vo 
štvrtok (4.10.) večer na Podbanskom. 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Sobota 6. 10. 
Dni španielskej kultúry 
KOŠICE. Trinásty ročník Dní španielskej kultúry sa bude konať od pondelka 1. októbra do soboty 6. októbra. 

V sobotu od 9.00 do 12.00 hod. v Gymnáziu Parku mládeže 5 to bude - Deň otvorených dverí najväčšieho 
gymnázia so slovensko-španielskou bilingválnou sekciou na Slovensku. Lektori, učitelia, vedenie školy i študenti 
vám budú k dispozícii. Prebehnú simulované prijímacie pohovory, chýbať nebude kultúrny program. 

Potulky mestom Košice 
KOŠICE. Povesti, legendy, rozprávky: Dutý kameň v útrobách Dómu sv. Alžbety? Prečo Dóm mení farbu do 

zlatista? Vyzradená zrada. Čo sa udialo za tatárskych nájazdov? Masaker košických mučeníkov. Odkiaľ 
pochádza názov Bankov? Ako oškaredieť? Čo sa stane, keď sa do vás zamiluje vodník? Milan Kolcun sprevádza 
v sobotu o 10:30, 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 a po maďarsky 
o 16:00. Začiatok každej potulky je pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10). 

Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 6. októbra na turistiku do Zádielu po trase: Dvorníky - Zádielska tiesňava 

- horolezecká chata a späť (15 km). Spiatočné cestovné lístky je potrebné si zakúpiť v Informačnom centre na 
Hlavnej ulici. Cena 5 eur. Zraz na ŽS, odchod mimoriadneho vlaku o 8.15 hod. Akciu vedie I. Lipták . 

Biela noc 
KOŠICE. Počas tohto víkendu sa noc stane dňom a ulice nočného mesta sa zaplnia ľuďmi a umením. Každý 

návštevník dostane umeleckú mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými zastávkami. Vybrané 
inštalácie budú netradične prístupné až do nedele. Biela noc sa v sobotu začína po zotmení. 

CINEMAX 
KOŠICE. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 13.20, 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.35, 18.00, 20.40, Piadinôžka 3D 

o 14.10, 16.20, Dôverný nepriateľ o 15.20, Hell Fest: Park hrôzy o 18.40, Mníška o 18.20, Nebezpečná láskavosť 
o 20.30, Pátranie o 20.10, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 17.40, 18.30, Pivnica o 16.10, 20.50, Po čom muži túžia o 
15.30, 20.00, Predátor: Evolúcia o 20.55, Srdcoví rebeli o 17.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 
13.10, Kubko hrdina o 14.00, Rodinka Úžasných 2 o 13.00, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.15 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, 

Piadinôžka o 13.40, 14.40, 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 18.40, Predator: Evolúcia o 16.30, 
Mníška o 20.30, Rodinka Úžasných 2 o 14.00, Princezná a dráčik o 14.20 hod. 

ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Netopier o 19.00 hod. 
Revízor 
PREŠOV. Komédiu Revízor prinesie DJZ v historickej budove v sobotu o 17.30 hod. 
Čarovná muzika 
PREŠOV. Divadlo Cililing prinesie rozprávku Čarovná muzika v sobotu od 16.00 hod. v Literárnej kaviarni 

Viola. 
Cesty k hudbe 
PREŠOV. Večer s Vladimírom Bokesom – Cesty k hudbe – začne v sobotu o 19.00 hod. v Literárnej kaviarni 

Viola. 
Cestovateľský večer 
PREŠOV. Cestovateľský večer – ako som sa pretancovala Indonéziou. Hostka Miša porozpráva v Christianii o 

svojich cestovateľských zážitkoch v sobotu o 19.30 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.30, 18.00, 20.30, Piadinôžka 15.40, 

17.40, 3D o 16.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.45, Mníška o 20.00, Nebezpečná láskavosť o 20.50, Pivnica o 
18.20, Po čom muži túžia o 18.30, Srdcoví rebeli o 15.20, Venom 3D o 13.20, Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.10, 
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.00 hod. 

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. HB: Revízor o 17.30 hod. 
Hornošarišský vínny festival 
BARDEJOV. Vyvrcholením tohtoročnej kúpeľnej sezóny v Bardejovských Kúpeľoch bude 4. ročník 

Hornošarišského vínneho festivalu. Uskutoční sa v sobotu v Kúpeľnej kolonáde. Kultúrny program sa začne o 

https://korzar.sme.sk/c/20922717/tipy-na-vikend-sobota-6-a-nedela-7-oktobra.html


14:00 a vyvrcholí o 20:00 tombolou. O hudobný program sa postará saxofonista Marián Bukovský, na píšťalku, 
trombit, fujaru a drumbľu zahrá Jaroslav Sloboda a vystúpi aj folklórny súbor Hažlínčanka a ľudová hudba 
Šurkalovci. Súčasťou festivalu bude aj sabráž a tombola. 

Divadlo 
MICHALOVCE. Radošinské naivné divadlo zavíta do metropoly Zemplína s divadelnou hrou To nemá. 

Začiatok o 19.00 hod, MsKS veľká sála. 
Korčuľovanie 
TREBIŠOV. K dispozícii je pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie na zimnom štadióne. Od 17.00 hod. 

do 19.00 hod. 
Letohrádok Dardanely 
MARKUŠOVCE. O 15.00 h si môžete vypočuť koncert v rámci XI. ročníka hudobného festivalu Levočské 

babie leto. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park 

hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 
Rodinka Úžasných 2 o 14.00 hod. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť animovanú americkú rozprávku Piadinôžka. O 19.00 h si 

môžete pozrieť americkú hudobnú romantickú drámu Zrodila sa hviezda. 
Divadlo Kontra 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h uvedie divadlo predstavenie F. Baloga Róm z perinky alebo Enter the 

Majority. 
CINEMAX 
POPRAD. Venom 21.00, 3D o 18.30, Zrodila sa hviezda o 17.40, 20.40, Hell Fest: Park hrôzy o 16.00, 

Piadinôžka o 15.20, 16.10, 3D o 16.00, Pivnica o 20.30, Po čom muži túžia o 18.10, Piadinôžka 3D o 14.00, Hotel 
Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.10 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Niečo naviac o 16.00, Venom o 17.30, Zrodila sa hviezda o 19.30 hod. 
Nedeľa 7. 10. 
Medzinárodný maratón mieru 
KOŠICE. Podporiť bežcov počas maratónu môžete v nedeľu od 9.00 hod., kedy štartuje hlavná disciplína. 

Štart a cieľ je už tradične na Hlavnej ulici. 
Potulky mestom Košice 
KOŠICE. Povesti, legendy, rozprávky: Dutý kameň v útrobách Dómu sv. Alžbety? Prečo Dóm mení farbu do 

zlatista? Vyzradená zrada. Čo sa udialo za tatárskych nájazdov? Masaker košických mučeníkov. Odkiaľ 
pochádza názov Bankov? Ako oškaredieť? Čo sa stane, keď sa do vás zamiluje vodník? Milan Kolcun sprevádza 
v nedeľu o 14:00, 15:30 a 17:00. Zoltán Balassa sprevádza v nedeľu o 14:30 po slovensky a 16:00 po maďarsky. 
Začiatok každej potulky je pred Štátnou vedeckou knižnicou (Hlavná 10). 

Horúca sprcha 
KOŠICE. Divadelné predstavenie plné prekvapivých gagov a konverzačnej ľahkosti uvidíte v nedeľu o 19.00 

hod. v Historickej radnici. Predstaví sa Zuzana Tlučková, Peter Kočiš, Marcel Ochránek, Přemek Boublík, 
Katarína Ivanková, Thomas Puskailer a Jakub Lorencovič. 

CINEMAX 
KOŠICE. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 13.20, 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.35, 18.00, 20.40, Piadinôžka 3D 

o 14.10, 16.20, Dôverný nepriateľ o 15.20, Hell Fest: Park hrôzy o 18.40, Mníška o 18.20, Nebezpečná láskavosť 
o 20.30, Pátranie o 20.10, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 17.40, 18.30, Pivnica o 16.10, 20.50, Po čom muži túžia o 
15.30, 20.00, Predátor: Evolúcia o 20.55, Srdcoví rebeli o 17.50, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 
13.10, Kubko hrdina o 14.00, Rodinka Úžasných 2 o 13.00, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.15 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park hrôzy o 20.20, 

Piadinôžka o 13.40, 14.40, 15.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 18.40, Predator: Evolúcia o 16.30, 
Mníška o 20.30, Rodinka Úžasných 2 o 14.00, Princezná a dráčik o 14.20 hod. 

KINO ÚSMEV 
KOŠICE. Piadinôžka o 15.50, Mestoláska: Mesto a kontrola o 18.00, Studená vojna (Projekt 100) o 20.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE.MALÁ SCÉNA - Denník Anny Frankovej o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - Čert a Kača o 16.30 hod. 
Gapa a Mečiar Blues Connection 
PREŠOV. V nedeľu o 19.00 hod. je vo Viole pripravený pútavý koncert – Gapa & Mečiar Blues Connection 

feat. Yaahn Hunter Jr. 
Solivarské poklady 
PREŠOV. Rozprávku Solivarské poklady uvedie Bábkové divadlo Babadlo v nedeľu o 16.00 hod. v KD 

Solivar. 
Tárajko a Popletajka 
PREŠOV. Tárajko a Popletajka pobavia deti v kine Scala v nedeľu o 19.00 hod. 
Šarkaniáda 



MICHALOVCE. Osemnásta michalovská Šarkaniáda sa uskutoční v nedeľu 7. októbra o 13.00 hod. v 
Stredisku Lúč, Zemplínska šírava (pod Kotvou, pri prístave). V prípade dažďa o týždeň neskôr. Súťažiť sa bude o 
najkrajšieho, najmilšieho a najfarebnejšieho šarkana a v lukostreľbe. 

STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Venom o 15.50, 20.10, 3D o 18.00, Zrodila sa hviezda o 17.30, 20.00, Hell Fest: Park 

hrôzy o 20.20, Piadinôžka o 15.40 - v sobotu a nedeľu aj o 13.40, Pivnica o 18.10, Po čom muži túžia o 16.20, 
Rodinka Úžasných 2 o 14.00 hod. 

Spišské divadlo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 16.00 h môžete vidieť rozprávku Tri prasiatka a vlk. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť animovanú americkú rozprávku Piadinôžka. O 19.00 h si 

môžete pozrieť americkú hudobnú romantickú drámu Zrodila sa hviezda. 
CINEMAX 
PREŠOV. Venom o 15.50, 21.00, 3D o 18.10, Zrodila sa hviezda o 15.30, 18.00, 20.30, Piadinôžka 15.40, 

17.40, 3D o 16.20, Hell Fest: Park hrôzy o 20.45, Mníška o 20.00, Nebezpečná láskavosť o 20.50, Pivnica o 
18.20, Po čom muži túžia o 18.30, Srdcoví rebeli o 15.20, Venom 3D o 13.20, Piadinôžka o 13.30, 3D o 14.10, 
Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.10, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.00 hod. 

Dom kultúry 
POPRAD. O 10.00 v divadelnej sále Domu kultúry v Poprade prešovské divadlo Cililing zahrá Pinokia. O 

19.00 v divadelnej sále predstavenie Od A po Z s Jiřinou Bohdalovou. 
CINEMAX 
POPRAD. Venom 21.00, 3D o 18.30, Zrodila sa hviezda o 17.40, 20.40, Hell Fest: Park hrôzy o 16.00, 

Piadinôžka o 15.20, 16.10, 3D o 16.00, Pivnica o 20.30, Po čom muži túžia o 18.10, Piadinôžka 3D o 14.00, Hotel 
Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, DETSKÉ KINO - Smelé mačiatko o 13.10 hod. 

Vystúpenie pre deti 
HUMENNÉ. Divadlo Sarus z Veľkého Šariša zavíta do Humenného s hrou Ferdo Mravec. Začiatok o 15.00 

hod., divadelná sála Domu kultúry. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Srdcoví rebeli o 17.30, Zrodila sa hviezda o 19.30 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. SBL: Titul obhajujú Levice, návrat Lučenca, neúčasť Košíc a Karlovky 
[05.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359614/sbl-titul-obhajuju-levice-navrat-lucenca-neucast-kosic-a-karlovky/ 

 
 

Nový ročník najvyššej domácej mužskej basketbalovej sútaže (SBL) sa začne nekompletným prvým kolom v 
sobotu 6. októbra a bude mat deväť účastníkov. 

Oproti uplynulej sezóne si v nej nezahrajú kluby KB Košice a VŠEMvs Karlovka Bratislava. Staronovým 
účastníkom je tím MBK Lučenec, ktorý sa do najvyššej sútaže vracia po ročnej prestávke. 

Posledné kolo základnej časti je na programe 30. marca 2019, po ňom sa 6. apríla začne vyraďovacia časť. 
Meno slovenského majstra bude známe najneskôr 1. júna. 

Turnaj o Slovenský pohár je na programe 15. až 17. februára 2019. Dva dni pred Štedrým dňom sa uskutoční 
All Star Game. 

Majstrovským Leviciam sa cez leto podarilo udržať v kádri klučových Slovákov. Tím však už nemôže rátať s 
kvartetom legionárov Kurbas, Vašl, Mijovič a Diabate. Veľa sa bude očakávať od Bobana Tomiča, ktorý prišiel 
posilniť majstrovský káder z Komárna. Zodpovednosť bude aj na pleciach slovenskej dvojice Boris Bojanovský a 
Šimon Krajčovič. 

Tréner Teo Hojč nehovorí o obhajobe titulu, no určite by rád nadviazal s tímom na minulosezónny úspech. 
„Hlavným cieľom je zlepšovať sa každým dňom individuálne a aj ako tím. Chceme hrať tvrdo a uvidíme, kam nás 
to zavedie. Viac sa sústredíme na proces ako na výsledok. 

Nie sme v pozícii, aby sme hovorili o zisku titulu. Všetky tímy sa zlepšili, podpísali lepších hráčov a zvýšili 
svoje rozpočty. Vyzerá to tak, že liga bude mať viac ako štyri tímy, ktoré budú bojovať o titul,” uviedol slovinský 
kormidelník pôsobiaci v Leviciach od leta 2015, cituje ho portál basket.sk. 

Bratislavskému Interu sa v minulej sezóne nepodarilo obhájiť titul. Aj keď do play-off vstupoval z prvého 
miesta, musel sa nakoniec uspokojiť s bronzovým stupienkom, keď mu v semifinále vystavil i stopku 
vicemajstrovské Košice. 

V novej sezóne sa v žlto-čiernom drese nepredstaví Radoslav Rančík. Vedenie nepredĺžilo klubovej ikone 
zmluvu. O to viac sa v tíme budú spoliehať na trio Barač, Baťka, Mrviš. Nahradiť Rančíka však nebude ľahké, čo 
si uvedomuje aj tréner Oliver Vidin. Aj on vidí hlavnú devízu v tímovom výkone. 

„Tento rok máme dvoch až troch hráčov, ktorí to môžu zobrať na seba v ťažkých chvíľach, ale osobne viac 
verím tímovému prejavu.” 

https://sport.aktuality.sk/c/359614/sbl-titul-obhajuju-levice-navrat-lucenca-neucast-kosic-a-karlovky/


Ambície Interu sú v každej sezóne najvyššie a inak to nebude ani teraz. „Vždy je to tak, keď ste trénerom 
Interu, máte najvyššie ciele. Tie mám aj ja osobne. Takže cieľ zostáva rovnaký, vyhrať titul,” dodal srbský 
kormidelník, ktorý začne na lavičke bratislavského klubu tretiu sezónu za sebou. 

Komárno bude aj v novom ročníku patriť medzi čierne kone sútaže. Semifinalistu uplynulej sezóny povedie 
maďarský tréner Andrés Vavra. Klub v lete opustil Boban Tomič, ktorý zamieril do majstrovských Levíc. V zostave 
„obuvníkov” sa v začínajúcej sezóne rovnako nepredstavia ani Vuk Djordevič a Lukáš Hoferica. 

Pozícia lídra by mala patriť Nenadovi Miloševičovi, ktorý sa do Komárna vrátil v polovici minulej sezóny po 
angažmáne v Kazachstane. „Myslím, že máme mix skúsených a mladých hráčov – môže to byť zaujímavá 
kombinácia. Určite medzi favoritov patria najmä Levice a Inter. Udržali gro kádrov a posilnili sa. 

Liga bude veľmi zaujímavá, myslím, že každý môže vyhrať s každým. Uvidíme, ako to bude vyzerať po prvej 
časti. A jedno by som chcel zdôrazniť – Komárno nikdy netreba odpisovať,” skonštatoval 35-ročný Miloševič pre 
portál basket.sk. 

Nového trénera majú aj v Prievidzi. Po turbulentnom lete, spojenom najmä s problémami okolo dvojice hráčov 
Sitton a Holcomb, sa pod vedením Michaela Claxtona. 

Hornonitrania pokúsia znovu zaútočiť na medailové priečky. Veľkou obmenou prešiel aj káder mužstva. „Sme 
veľmi motivovaní a rozhodnutí zlepšiť výsledok Prievidze v predchádzajúcej sezóne. Náš prístup sa každý den 
bude zameriavať na majstrovskú mentalitu. Napokon budeme pripravovať náš tím na to, aby na konci sezóny 
skončil na najlepšom možnom mieste,” povedal nový americký kouč „baníkov” Michael Claxton pre web 
basketliga.sk. 

Nová sezóna SBL 2018/2019 sa začne v sobotu prvým kolom. Titul obhajujú Levice, ktoré sa na úvod 
predstavia na palubovke Handlovej. 

Žreb 1. kola Eurovia SBL 2018/2019 
Sobota 6. októbra: 
17:00 PP & TV Raj Žilina - BC Prievidza18:00 MBK Handlová - BK Levickí Patrioti18:00 BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves - Iskra Svit 

Utorok 9. októbra: 
18:00 MBK Lučenec - MBK Rieker Com-therm Komárno 
BK Inter Bratislava má voľno 
Prehlad doterajších majstrov Slovenska v basketbale mužov 
1993: BK Davay Pezinok 
1994: BC Prievidza 
1995: BC Prievidza 
1996: Inter Bratislava 
1997: Slovakofarma Pezinok 
1998: Slovakofarma Pezinok 
1999: Slovakofarma Pezinok 
2000: Slovakofarma Pezinok 
2001: Slovakofarma Pezinok 
2002: Slovakofarma Pezinok 
2003: Chemosvit Svit 
2004: E.S.O. Lučenec 
2005: K Cero SPU Nitra 
2006: E.S.O. Lučenec 
2007: Slávia TU Košice 
2008: Skanska Pezinok 
2009: BK AX SPU Nitra 
2010: AB Cosmetics Pezinok 
2011: BK Astrum Levice 
2012: BC Prievidza 
2013: BK Inter Incheba Bratislava 
2014: BK Inter Incheba Bratislava 
2015: MBK Rieker Com Therm Komárno 
2016: BC Prievidza 
2017: BK Inter Bratislava 
2018: BK Levickí Patrioti 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 1. kolo 
1 
X 
2 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
17:00 
06.10.2018 
BC Prievidza Prievidza 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 



18:00 
06.10.2018 
BK Iskra Svit Svit 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
06.10.2018 
BK Levickí Patrioti Levice 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
09.10.2018 
MBK Rieker Komárno Komárno 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Veľký rozpis ku komunálnym voľbám: PREHĽAD okrskov a miestností v 

Spišskej 
[05.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/velky-rozpis-ku-komunalnym-volbam-prehlad-okrskov-a-miestnosti-v-spisskej-
311124 

 
 

Už o pár týždňov si v Spišskej budeme voliť primátora i mestských poslancov. Prinášame vám veľký prehľad 
volebných okrskov a miestností. 

V sobotu 10. novembra si aj v našom meste budeme voliť primátora i mestských poslancov. Ak sa zamýšľate 
vydať k volebnej urne, pozrite si vopred prehľad, kto kde v Spišskej bude môcť voliť. 

Územné vymedzenie volebných okrskov v meste Spišská Nová Ves pre voľby do orgánov samosprávy obcí: 

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1 
Okrsok číslo 1 – Požiarna zbrojnica, Hnilecká cesta 13 
Miestna časť Novoveská Huta – Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, 

Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sádrovcová, Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, 
Železná 

Okrsok číslo 2 – Penzión Nemo, Pohronská 2 
Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, 

Magurská, Muránska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, 
Spišská, Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska 

Okrsok číslo 3 – Základná škola, Lipová 13 
Brezová 15,16,17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor 
Okrsok číslo 4 – Základná škola, Lipová 13 
Brezová 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 37, 38, Lipová 
Okrsok číslo 5 – Gymnázium, Javorová 16 
Brezová 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, Dubová, Podskala, Tepličská cesta 
Okrsok číslo 6 – Gymnázium, Javorová 16 
Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová 
Okrsok číslo 7 – SOŠ ekonomická, Stojan 1 
A. Mickiewicza, E.M. Šoltésovej, Elektrárenská 6–8, J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, Za 

Hornádom 
Okrsok číslo 8 – SOŠ ekonomická, Stojan 1 
Borodáčová, Borovského, F. Hečku, F.Urbánka, I. Stodolu, Kukučínová, Lesná, Obrancov mieru, Paláriková, 

Potočná, R.Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, Tehelná 
Okrsok číslo 9 – Základná škola, Komenského 2 
J. Wolkera 9,11,13,15,17,19,21,23, J. Wolkera 14,16,18,20,22,24 
Okrsok číslo 10 – Základná škola, Komenského 2 
J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15,16,17,18,19,20, Trieda 1. mája 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 
Okrsok číslo 11 – Základná škola, Komenského 2 
Komenského, Štúrovo nábrežie 1,2,3,4,5,6,7 
Okrsok číslo 12 – Základná škola, Z. Nejedlého 2 
J. Wolkera 26,28,30,32,34, 41 , P. Jilemnického 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19 
Okrsok číslo 13 – Základná škola, Z. Nejedlého 2 
P. Jilemnického 4,6,21, Trieda 1. mája 2,4,6,8,10,12, 21, 23,25,27,29,31,33,35 
Okrsok číslo 14 – Základná škola, Z. Nejedlého 2 
Bezručova, J. Wolkera 33,35,37,39, Trieda 1. mája 37,39,41,43,45,47,49,51, Z. Nejedlého 
Okrsok číslo 15 – Základná škola, Z. Nejedlého 2 

http://spisska.dnes24.sk/velky-rozpis-ku-komunalnym-volbam-prehlad-okrskov-a-miestnosti-v-spisskej-311124
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Krčméryho, Trieda 1. mája 14,16,18,20,22,24,26, 53,55,57,59,61,63 
Okrsok číslo 16 – Základná škola, Z. Nejedlého 2 
J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9,10,11,12,13,14 
Okrsok číslo 17 – Základná škola, Nad Medzou 1 
Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy) 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12, Jedľová, 

Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského 
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2 
Okrsok číslo 18 – Základná škola, Nad Medzou 1 
B. Němcovej, Duklianska 1 – 49, Hviezdoslavova 16 – 51, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. 

Fabiniho, Krížova, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského 

Okrsok číslo 19 – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 
Brusník, Čsl, armády, Drevárska, Elektrárenská 1 – 5, Ing. O. Kožucha , J. Hanulu, Mlynská, Rázusová, 

Škultétyho 
Okrsok číslo 20 – Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 
Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádová, Námestie Iglovia, Rybárska Zábojského, Zvonárska 
Okrsok číslo 21 – Hotelová akadémia, Radničné námestie 1 
Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom, Spišská Nová Ves, Zimná 

Okrsok číslo 22 – Základná škola, Levočská 11 
J. C. Hronského, Jesenského, Kollárová (rodinné domy), Mišíková, Mudroňova, Puškinova, Slovenská 

(rodinné domy 1 – 57), Slovenská (bloky 2 – 42), Svätoplukova, Tolstého, Železničná 
Okrsok číslo 23 – Základná škola, Levočská 11 
Koceľova, Kollárova (bloky1 – 12), Letná, Markušovská cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie 
Okrsok číslo 24 – Technická akadémia, Hviezdoslavova 6 
Gorazdova, Hviezdoslavova 1 – 5, Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 –56) 
Okrsok číslo 25 – Technická akadémia, Hviezdoslavova 6 
Astrová, Bernoláková, Česká, Filínskeho cesta, Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, 

Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská (bloky 4 – 22), Moravská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, 
Radlinského, Školská 

Okrsok číslo 26 – Základná škola, Hutnícka 16 
Hutnícka 
Okrsok číslo 27 – Základná škola, Hutnícka 16 
Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka 
Okrsok číslo 28 – Základná škola, Hutnícka 16 
Kamenárska, Stolárska, Strojnícka 
Okrsok číslo 29 – Základná škola, Hutnícka 16 
Kolárska, Tkáčska 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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45. Nový most, cyklotrasa aj námestie: Takýto projekt slávnostne odštartovali v 

Spišskej! 
[05.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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spisskej-311173 

 
 

Výstavba baníckeho námestia či nový most, ktorý okrem praktického významu bude mať aj historický význam. 
V Spišskej slávnostne odštartovali zaujímavý projekt. 

V piatok 5. októbra sa v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre stretli predstavitelia nášho mesta a 
Baníckeho spolku Spiš s košickým županom Rastislavom Trnkom, aby slávnostne odštartovali projekt s názvom 
Dopravná mobilita na Nábreží Hornádu v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre v Spišskej Novej Vsi. 

Ako na slávnostnom otvorení ozrejmil Vladimír Klaučo z Baníckeho spolku Spiš – autor celej myšlienky – ide o 
projekt dlhodobý, ktorý vznikal od roku 2007. Projekt sa podľa jeho slov skladá z troch hlavných línií. „Prvou z 
nich je vytvorenie novej cyklotrasy, pešej a imobilnej (v smere toku na ľavej strane rieky), oproti zimnému 
štadiónu, v časti medzi dvoma mostami, medzi ulicou Elektrárenskou a Starosaskou,“ ozrejmil. 

Most aj námestíčko 
Doplnil, že druhou aktivitou bude most cez rieku, ktorý okrem praktického významu bude mať aj historický 

význam, keďže niekedy práve v týchto miestach most stál a prepájal centrum mesta s baníckou osadou 
nazývanou „Klop-orth“. 

http://spisska.dnes24.sk/novy-most-cyklotrasa-aj-namestie-takyto-projekt-slavnostne-odstartovali-v-spisskej-311173
http://spisska.dnes24.sk/novy-most-cyklotrasa-aj-namestie-takyto-projekt-slavnostne-odstartovali-v-spisskej-311173


„Treťou etapou celého projektu je vybudovanie malého baníckeho námestia, na ktorom bude osvetlená mapa 
všetkých baníckych miest na Spiši,“ doplnil s tým, že okrem toho tam vzniknú aj nové parkovacie miesta či 
dokonca zástavka pre plánovaný cyklistický vláčik. 

Technicky náročný projekt 
Celý tento technicky náročný projekt dnes slávnostne zahájili predstavitelia mesta, kraja a Baníckeho spolku 

Spiš slávnostným poklepaním na banícky kameň. S prácami na celom projekte by sa podľa slov kompetentných 
malo začať začiatkom budúceho roka. 

V našej galérii nájdete vizualizácie týkajúce sa spomínaného projektu ako aj fotky z jeho slávnostného 
odštartovania. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Nový ročník basketbalovej ligy mužov môže byť prelomový, prináša i návrat 

staronového Lučenca 
[05.10.2018; webnoviny.sk; BasketbalSlovenskoBasketbal z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/novy-rocnik-basketbalovej-ligy-muzov-moze-byt-prelomovy-prinasa-i-navrat-
staronoveho-lucenca/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Riaditeľ SBL Peter Mičuda počas tlačovej konferencie pred začiatkom nového ročníka Slovenskej 

basketbalovej ligy (SBL). Bratislava, 5. október 2018. 
BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Nový ročník najvyššej mužskej basketbalovej sútaže (SBL) na 

Slovensku sa začne nekompletným prvým kolom v sobotu 6. októbra a bude mat deväť účastníkov. Oproti 
uplynulej sezóne si v nej nezahrajú kluby KB Košice a VŠEMvs Karlovka Bratislava. 

Staronovým účastníkom je tím MBK Lučenec, ktorý sa do najvyššej sútaže vracia po ročnej prestávke. 
Posledné kolo základnej časti je na programe 30. marca 2019, vyraďovacia časť sa začne 6. apríla. Meno 
slovenského majstra bude známe najneskôr 1. júna. Turnaj o Slovenský pohár je na programe v termíne 15. až 
17. februára 2019. Dva dni pred Štedrým dňom sa uskutoční All Star Game. 

„V novom ročníku najvyššej súťaže zostane zachované pravidlo, že počas zápasu musí mať mužstvo na 
palubovke vždy aspoň jedného hráča so slovenským pasom. Je dobré, že sa vrátilo domov viacero mladých 
slovenských hráčov zo zahraničia. Tento ročník by mohol byť prelomovým z pohľadu našich hráčov a ich 
uplatnenia sa v jednotlivých tímoch, čo by mohlo byť prínosné aj pre slovenskú reprezentáciu. Percentuálne to 
neviem vyjadriť, ale v každom klube by mali byť 3-4 slovenskí hráči, ktorí sa vďaka výkonnosti dostanú pravidelne 
na ihrisko, takže to bude možno aj päťdesiat na päťdesiat v porovnaní s cudzincami,“ uviedol riaditeľ SBL Peter 
Mičuda. 

Bývalý skvelý reprezentačný pivot a 9-násobný majster Slovenska v dresoch Pezinka a Interu Bratislava 
odpovedal aj na otázku, ako ovplyvní kvalitu súťaže dobrovoľné odstúpenie vlaňajšieho finalistu z Košíc, pričom 
to isté platí aj o jedinom čisto „slovenskom“ účastníkovi bratislavskej Karlovke. 

„Práve to dáva možnosť ostatným tímom posunúť sa do prvej štvorky. Ak by sa ma niekto v tejto chvíli spýtal, 
ktorý z deviatich účastníkov nepostúpi do play-off, nedovolím si tipovať. Predsezónne výsledky aj zloženie kádrov 
ukazujú, že boj nielen o postup do play-off, ale aj najlepšiu štvorku bude veľmi vyrovnaný. Dlhodobo majú vysokú 
výkonnosť majster z Levíc, Inter Bratislava, Prievidza či Komárno. Čiernym koňom môže byť Handlová či Spišská 
Nová Ves, nováčik z Lučenca vzhľadom na divácke zázemie môže prekvapiť. Aj preto sa teším na vyrovnanú a 

peknú súťaž,“ skonštatoval Mičuda. 
Majstrovským Leviciam sa cez leto podarilo udržať v kádri kľúčových Slovákov. Tím však už nemôže rátať s 

kvartetom legionárov Kurbas, Vašl, Mijovič a Diabate. Veľa sa bude očakávať od Bobana Tomiča, ktorý prišiel 
posilniť majstrovský káder z Komárna. Zodpovednosť bude aj na pleciach slovenskej dvojice Boris Bojanovský a 
Šimon Krajčovič. Tréner Teo Hojč nehovorí o obhajobe titulu, no určite by rád nadviazal s tímom na 
minulosezónny úspech. 

„Hlavným cieľom je zlepšovať sa každým dňom individuálne a aj ako tím. Chceme hrať tvrdo a uvidíme, kam 
nás to zavedie. Viac sa sústredíme na proces ako na výsledok. Nie sme v pozícii, aby sme hovorili o zisku t itulu. 
Všetky tímy sa zlepšili, podpísali lepších hráčov a zvýšili svoje rozpočty. Vyzerá to tak, že liga bude mať viac ako 
štyri tímy, ktoré budú bojovať o titul,“ uviedol slovinský kormidelník pôsobiaci v Leviciach od leta 2015, cituje ho 
portál basket.sk. 

Bratislavskému Interu sa v minulej sezóne nepodarilo obhájiť titul. Aj ked do play-off vstupoval z prvého 
miesta, musel sa napokon uspokojiť s bronzovým stupienkom, ked mu v semifinále vystavili stopku 
vicemajstrovské Košice. V novej sezóne sa v žlto-čiernom drese nepredstaví Radoslav Rančík. Vedenie 

https://www.webnoviny.sk/novy-rocnik-basketbalovej-ligy-muzov-moze-byt-prelomovy-prinasa-i-navrat-staronoveho-lucenca/
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nepredĺžilo klubovej ikone zmluvu. O to viac sa v tíme budú spoliehať na trio Barač, Baťka, Mrviš. Nahradiť 
Rančíka však nebude ľahké, čo si uvedomuje aj tréner Oliver Vidin. Aj on vidí hlavnú devízu v tímovom výkone. 

„Tento rok máme dvoch až troch hráčov, ktorí to môžu zobrať na seba v ťažkých chvíľach, ale osobne viac 
verím tímovému prejavu.“ Ambície Interu sú v každej sezóne najvyššie a inak to nebude ani teraz. „Vždy je to tak, 
ked ste trénerom Interu, máte najvyššie ciele. Tie mám aj ja osobne. Takže cieľ zostáva rovnaký, vyhrať titul,“ 
dodal srbský kormidelník, ktorý začne na lavičke bratislavského klubu tretiu sezónu za sebou. 

Komárno bude aj v novom ročníku patriť medzi čierne kone sútaže. Semifinalistu uplynulej sezóny povedie 
maďarský tréner Andrés Vavra. Klub v lete opustil Boban Tomič, ktorý zamieril do majstrovských Levíc. V zostave 
„obuvníkov“ sa v začínajúcej sezóne rovnako nepredstavia ani Vuk Djordevič a Lukáš Hoferica. Pozícia lídra by 
mala patriť Nenadovi Miloševičovi, ktorý sa do Komárna vrátil v polovici minulej sezóny po angažmáne v 
Kazachstane. 

„Myslím si, že máme mix skúsených a mladých hráčov – môže to byt zaujímavá kombinácia. Určite medzi 
favoritov patria najmä Levice a Inter. Udržali gro kádrov a posilnili sa. Liga bude veľmi zaujímavá, myslím si, že 
každý môže vyhrať s každým. Uvidíme, ako to bude vyzerať po prvej časti. A jedno by som chcel zdôrazniť – 
Komárno nikdy netreba odpisovať,“ skonštatoval 35-ročný Miloševič pre portál basket.sk. 

Nového trénera majú aj v Prievidzi. Po turbulentnom lete, spojenom najmä s problémami okolo dvojice hráčov 
Sitton a Holcomb, sa pod vedením Michaela Claxtona Hornonitrania pokúsia znovu zaútočiť na medailové 
priečky. Veľkou obmenou prešiel aj káder mužstva. 

„Sme veľmi motivovaní a rozhodnutí zlepšiť výsledok Prievidze z predchádzajúcej sezóny. Náš prístup sa 
každý den bude zameriavať na majstrovskú mentalitu. Napokon budeme pripravovať náš tím na to, aby na konci 
sezóny skončil na najlepšom možnom mieste,“ povedal nový americký kouč „baníkov“ Michael Claxton pre web 
basketliga.sk. 

Žreb 1. kola SBL mužov 2018/2019: 
Sobota 6. októbra: PP & TV Raj Žilina – BC Prievidza (17.00) MBK Handlová – BK Levickí Patrioti (18.00) – 

titul obhajujú Levice, ktoré sa na úvod predstavia na palubovke Handlovej. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – 

Iskra Svit (18.00) 
MBK Lučenec – MBK Rieker Com-therm Komárno (9. októbra o 18.00) 
BK Inter Bratislava má voľno 
1993 BK Davay Pezinok 1994 BC Prievidza 1995 BC Prievidza 1996 Inter Bratislava 1997 Slovakofarma 

Pezinok 1998 Slovakofarma Pezinok 1999 Slovakofarma Pezinok 2000 Slovakofarma Pezinok 2001 
Slovakofarma Pezinok 2002 Slovakofarma Pezinok 2003 Chemosvit Svit 2004 E.S.O. Lučenec 2005 K Cero SPU 
Nitra 2006 E.S.O. Lučenec 2007 Slávia TU Košice 2008 Skanska Pezinok 2009 BK AX SPU Nitra 2010 AB 
Cosmetics Pezinok 2011 BK Astrum Levice 2012 BC Prievidza 2013 BK Inter Incheba Bratislava 2014 BK Inter 
Incheba Bratislava 2015 MBK Rieker Com Therm Komárno 2016 BC Prievidza 2017 BK Inter Bratislava 2018 BK 
Levickí Patrioti 

[Späť na obsah] 

 
 

47. I. liga: Hladké víťazstvá Michaloviec či Martina 
[05.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/359750/i-liga-hladke-vitazstva-michaloviec-ci-martina/ 

 
 

Výsledky piatkových duelov 8. a 19. kola druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže St. Nicolaus I. ligy 
2018/2019. 

I. liga - 8. kolo: 
HK Skalica - HK Gladiators Trnava 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) 
Góly: 23. a 54. Mrázik, 26. Jaša, 42. Jurák, 60. Kotzman - 25. Valo, 53. Klema 
HK Spišská Nová Ves - HK Dukla Ingema Michalovce 0:5 (0:2, 0:2, 0:1) 

Góly: 3. Hamráček, 13. Safaralejev, 25. Mesaroš, 29. Bdžoch, 54. Pulščák 
HC Bratislava - MHK Humenné 5:3 (2:2, 2:0, 1:1) 
Góly: 7. a 33. Smolka, 2. Pavešic, 27. Danišovský, 56. Musliu - 10. Majerník, 20. Jokeľ, 58. Lenďák 
MHK Dubnica nad Váhom - HC Topoľčany 2:4 (0:0, 1:3, 1:1) 
Góly: 35. Macej, 58. Kokavec - 28. a 42. Kluka, 22. M. Hruška, 36. Laššo 
HC Prešov - HK ’95 Považská Bystrica 1:6 (1:2, 0:3, 0:1) - hralo sa v Považskej Bystrici 
Góly: 20. Tužinský - 23. a 28. Cíger, 11. Zlocha, 16. Drevenák, 25. Bednár, 59. Ďurkech 
1. liga - predohrávka 19. kola: 
HK Martin - HC Nové Zámky “B” 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) 
Góly: 1. a 14. Markovič, 18. Langhammer, 22. Brezniak, 26. Poliaček, 26. Dírer, 44. Rudzan, 47. Rechtorík 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 49. kolo 
1 

https://sport.aktuality.sk/c/359750/i-liga-hladke-vitazstva-michaloviec-ci-martina/


X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
17:00 
07.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
Celý program 1. liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

48. FOTO: Šaflik, Čardaš, Krucena. Takéto tance sa učili na tanečnej škole v 

Spišskom Hrušove 
[05.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/foto-saflik-cardas-krucena-taketo-tance-sa-ucili-na-tanecnej-skole-v-spisskom-
hrusove-311107 

 
 

Opäť po roku sa stretli záujemcovia o ľudový tanec na prvej tanečnej škole. Podujatie prilákalo nielen 
mladých. 

Tanečná škola na Spiši zožala minulý rok úspech a tak sa po roku opäť začalo tancovať. Prvá tanečná škola 
sa konala koncom septembra v Kultúrnom dome v Spišskom Hrušove. Lektormi tanca boli podľa slov odborného 
pracovníka Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi Petra Horvátha skúsení taneční pedagógovia 

Vladimír Kendra s Katarínou Babčákovou a Marek Sabol s Júliou Leškaničovou. 
„Na tejto tanečnej škole sa učili tance Šaflik a Čardaš z Tichého Potoka a Krucena a Čardaš zo Žakaroviec. 

Okrem mladej generácie sa na tanečnom parkete zvŕtali aj zástupcovia strednej generácie zo Spišského 
Hrušova,“ priblížil Horváth. 

Ako doplnil, hudobný doprovod zabezpečovala ĽH Filipa Žigu z Gelnice, ktorá promptne reagovala na 
požiadavky lektorov a tanečníci zvládali postupne jednotlivé kroky tancov. 

V závere tanečnej školy všetci účastníci zatancovali nacvičované tance. Po oficiálnej časti nasledovala voľná 
zábava pre všetkých účastníkov tanečnej školy spojená s občerstvením, ktoré zabezpečila obec Spišský Hrušov. 
„Tance Rómov budeme učiť na 2. tanečnej škole už 26. októbra v Smižanoch,“ povedal na záver. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

49. So Spišskou sme mali vyhrať už v riadnom hracom čase 
[05.10.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Kopka] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20929965/so-spisskou-sme-mali-vyhrat-uz-v-riadnom-hracom-case.html 

 
 

Prvý gól ide na moje tričko. Veľmi sa zaň ospravedlňujem, lebo poznačil ďalší priebeh zápasu. Aj takto 
netradične hodnotil duel so Spišskou Novou Vsou brankár Lukáš Gavalier. 

MARTIN. Martin bol v zápase so Spišskou Novou Vsou favoritom, čo napokon aj čiastočne potvrdil. Turčania 
vyhrali, avšak až po nájazdoch a za dva body. 

„Vyhrávali sme 2:0 i 3:2 a z tohto pohľadu sme mali duel doviesť do víťazného konca ešte v riadnom hracom 
čase. Takto sme bod skôr stratili,“ povedal brankár Lukáš Gavalier, ktorý najmä v prvej tretine nemal veľa práce. 

„Prvá strela na mňa smerovala asi až v 10. min, čo pre brankára je vždy náročné. Chtiac-nechtiac to má vplyv 
na koncentráciu, čo sa ukázalo pri prvom góle súpera, keď mi puk preletel medzi betónmi. Ospravedlňujem sa 
všetkým, lebo to zakončenie nebolo nechytateľné. Žiaľ, gól do šatne s nami otriasol, v ďalšom priebehu sme 
znervózneli, kopili chyby, negatíva prevažovali nad pozitívnymi momentami,“ hodnotil duel so Spišiakmi martinský 
gólman. 

Strelecká prevaha 
Turčania súpera prestrieľali v pomere 42:22, no na výsledku sa to neprejavilo tak, ako by si predstavovali. 
„Boli úseky, kedy nám hra nešla, no aj tak sme po väčšinu zápasu mali viac z hry, o čom svedčí aj naša 

strelecká prevaha. Žiaľ, asi sme niekde urazili šťastenu, nechcelo nám to tam padnúť ani v presilovkách, netrafila 
sa ani prázdna brána. Zákonite potom prišiel trest v podobe vyrovnávajúceho gólu hostí,“ myslí si Lukáš Gavalier. 

Predĺženie rozuzlenie neprinieslo, o druhom bode sa tak rozhodovalo až v nájazdoch. Martinčania premenili 
tri, hostia ani jeden. Domáci gólman bol stopercentný. 

http://spisska.dnes24.sk/foto-saflik-cardas-krucena-taketo-tance-sa-ucili-na-tanecnej-skole-v-spisskom-hrusove-311107
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„V prvom rade pozerám, aký hráč ide na nájazd, či ho aspoň trošku poznám, či je ľavák alebo pravák. Snažím 
sa vyčkať do posledného momentu na to, čo urobí a podľa toho sa potom zariadim,“ priblížil uvažovanie brankára 
pri penaltách Lukáš Gavalier, ktorý Martin posilnil ešte v závere minulej sezóny. 

„V Martine sa mi páči, som veľmi spokojný ako to tu funguje. Všetko na čom sme sa dohodli, platí, vrátane 
peňazí. Páči sa mi však aj vízia klubu, ktorý netlačí na rýchly návrat do extraligy, skôr sa chce k nemu dopracovať 
postupnými krokmi. Našiel som tu prajné prostredie, výborných ľudí. Máme dobrých trénerov a aj v kabíne sa 
vytvorila skvelá partia,“ pochvaľoval si martinské zázemie Lukáš Gavalier. 

Prvá trojka 
Sezóna je stále ešte len na začiatku, no zápasy v rýchlom slede pribúdajú, reálnejšie sa tak možno dajú 

odhadnúť možnosti martinského mužstva. 
„Po maximálne vydarenej príprave, kedy sme zdolávali aj extraligistov, si možno mnohí mysleli, že s 

ľahkosťou prejdeme aj celú súťaž. Samozrejme, až také jednoduché to nebude. Máme však kvalitný tím a mali by 
sme byť medzi mužstvami z prvej trojky tabuľky. Debata o postupe je nateraz predčasná, do konca ligy je ešte 
veľmi ďaleko. Každý tím si prejde aj slabšími chvíľkami a bude dôležité, aké stopy to na ňom zanechá. My však 
ide správnou cestou a verím, že skôr či neskôr sa k vytúženému cieľu dopracujeme,“ myslí si 24-ročný Lukáš 
Gavalier. 

Popradskému odchovancovi kryje chrbát mladší kolega – Branislav Bernát a chalani medzi sebou veľmi dobre 
vychádzajú, čo je aj pre mužstvo veľmi prospešné. 

„Ľudsky sme si sadli, nie sú medzi nami žiadne problémy. Naopak, rozumieme si, navzájom si držíme palce, 
bez ohľadu na to, kto je akurát v bráne,“ netajil spokojnosť brankár HK Martin – Lukáš Gavalier. 

FAKTY ZO ZÁPASU 
HK Martin – Spišská Nová Ves 4:3 SN (2:1, 1:1, 0:1 – 0:0, 0:1) 

Góly: 17:30 Pokrivčák (Zeliska, Rusina), 19:06 Jurášek (Tabaček, Pacalaj), 35:12 Dírer (Pokrivčák, Zeliska), 
resp. 19:35 Olejník (Vartovník), 27:11 Zwick (Koky) a 45:35 Olejník (Vartovník, M. Nagy). Rozhodujúci nájazd 
premenil Jurášek. 

Vylúčení: 7:4 na 2 min. Presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Druga – Knižka, Drblík. Diváci: 1 702. 
MARTIN: Gavalier – Tabaček, Lavička, Pacalaj, Burzík, Rusina, Themár, Oravec – Markovič, Langhammer, 

Rudzan – Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Barto, Brveník. 
Rado Somík, asistent trénera: - Do zápasu sme nevstúpili zle, súper bol pod tlakom a v závere tretiny sa nám 

podarilo dvakrát skórovať. To nás možno uspokojilo, inkasovali sme gól do kabíny, ktorý poznačil ďalší priebeh 
zápasu. Nevyšli nám začiatky druhej a tretej tretiny, boli vyslovene zlé. Je trestuhodné, keď trikrát protihráčom 
doslova nabijeme na zakončenie, prakticky sme si vypýtali gól. Napokon ešte môžeme byť radi za dva body, za 
čo vďačíme úspešným nájazdom. Avšak s predvedeným výkonom nie sme spokojní. 
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50. Podiel pracovných ponúk na východe stúpol za 10 rokov na pätinu 
[04.10.2018; e-dukla.sk; č. 40; 00:00; red] 
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Trh práce na východnom Slovensku rastie. Komunikácia medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi je však na 
rozdiel od západu slabšia. Aj to môže byť dôvodom, prečo sa ponuky firiem a reakcie uchádzačov často 
rozchádzajú. 

Analýza pracovného portálu Profesia.sk ukazuje, ako sa za 10 rokov zmenil trh práce na východnom 
Slovensku. Zosúladenie firiem a uchádzačov Zmenenú situáciu na východnom Slovensku však nemusia 
pociťovať všetci. Ukazuje sa totiž, že na najvyhľadávanejšie pozície zareaguje v priemere až 100 ľudí. V tomto 
prípade sa tak uchádzači stretávajú s náramne veľkou konkurenciou. Medzi firmami a uchádzačmi tak často 
chýba vzájomná informovanosť. Zamestnávatelia na východnom Slovensku však nemajú na komunikáciu s 
uchádzačmi, prípadne študentmi až toľko možností ako firmy na západnom Slovensku. Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo sa veľtrh Profesia days organizuje aj v Košiciach. Druhý ročník veľtrhu sa bude konať vo štvrtok 27. 
septembra v Spoločenskom pavilóne. 

Podiel práce na východe rastie 
Analýza portálu Profesia.sk odhalila rozloženie pracovných príležitostí na Slovensku. Podiel práce na východe 

krajiny narástol z necelých 14 na vyše 21 percent. Najvyšší podiel ponúk zaznamenal Košický aj Prešovský kraj v 
1. polroku 2018. 

Košický kraj už neťahá iba jedno mesto 
V roku 2009 bolo 72% pracovných ponúk v Košickom kraji priamo v Košiciach. Dnes už platí, že krajské 

mesto nemá v regióne také dominantné postavenie a uchádzači majú viac možností zamestnať sa aj v okolitých 
okresoch. V 1. polroku 2018 tvorili inzeráty zamestnávateľov v Košiciach 45 percent z celkovej ponuky v kraji. 
Nasleduje okres Michalovce, Spišská Nová Ves a Rožňava. Najväčšou zmenou prešiel od roku 2009 okres 

Gelnica. Počet ponúk tu za 10 rokov narástol na 28-násobok. Najmenej ponúk je v Sobranciach. 

http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=10&issue_number_id=505&frm_article_id=11585
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Obchodného zástupcu vystriedal operátor výroby 
Dlhé roky bol najinzerovanejšou ponukou v Košickom kraji obchodný zástupca. Napriek tomu, že najviac 

obchodných zástupcov hľadali zamestnávatelia v roku 2017, už nejde o najinzerovanejšie voľné miesto v tomto 
regióne. Od roku 2016 jasne dominuje ponuka práce operátorov výroby. V roku 2009 sa pritom táto ponuka práce 
až tak často nevyskytovala. V rebríčku najčastejšie inzerovaných pozícií v regióne skončila až na 30. mieste. 

Najinzerovanejšie sú výrobné pozície 
Ukazuje sa, že zvýšený počet pracovných ponúk sa najviac prejavil vo výrobe. V roku 2009 nebola v košickej 

TOP 5 ani jedna výrobná pozícia, dnes sú tam až štyri. 
Málo možností priameho kontaktu s uchádzačmi 
Firmy na východe však môžu pomerne často narážať na problém s nepresným zaraďovaním u uchádzačov. 

Tým totiž môže robiť problém reagovať na ponuky do spoločností, ktoré nepoznajú, prípadne im napríklad 
nenapadne reagovať na administratívne pozície do IT, či výrobných spoločností. Aj z tohto dôvodu spoločnosť 
Profesia eviduje zvýšený záujem firiem o veľtrh Profesia days v Košiciach. Ak sa pozrieme na pozície, na ktoré 
najviac reagovali košickí uchádzači v roku 2009 a teraz, vidíme veľké nesúlady s ponukou zamestnávateľov. 
Uchádzači v Košickom kraji totiž vyhľadávali výrobné pozície najmä v minulosti, dnes, keď patria medzi 
najinzerovanejšie, uchádzačov až tak nezaujímajú. V súčasnosti môžeme naopak vidieť väčší záujem o 
administratívne a obchodné pozície. 

http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018& 
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51. NAJČÍTANEJŠIE NA FORBES.SK 
[02.10.2018; Forbes; Forbes.sk; s. 11; Redakcia] 

 
 

POUČTE SA Z TOHO, ČO SPRAVILA SERENA VO FINÁLE US OPEN 
Reakcie Sereny Williamsovej na rozhodnutia empajrového rozhodcu Carlosa Ramosa v ženskom finále US 

Open ju určite stáli bod a hru. Nerobte to, čo urobila ona. 
TAKTO MARTIN ZAHURANEC BUDOVAL EYERIM 
Kým sa z neho stal CEO, bola to jazda. Zahŕňala manažérsku prácu v Malajzii, dvojaký život vo Viedni, 

expanziu do 17 krajín sveta a prerod eshopu s optikou na technologickú firmu. 
HĽADALI SME NAJLACNEJŠIE NOVÉ BYTY V HLAVNOM MESTE 
V tomto článku sme sa pozreli na najlacnejšie exempláre spomedzi bytov v novostavbách v Bratislave. 

Rozdelili sme ich podlá počtu izieb, od jednoizbových po štvorizbové. 
V REBRÍČKU TOP KUCHÁROV JE LEN JEDNA ŽENA 
Eva Polomská je jediná žena, ktorá sa dostala do rebríčka top kuchárov roka na Slovensku. Vedie rodinnú 

reštauráciu v Spišskej Novej Vsi a zameriava sa na kuchyňu južného Talianska. 

STÍHA ŠKOLU I BIZNIS. 7 RÁD, KTORÉ POMÔŽU AJ VÁM 
23-ročný Ľuboš Jurečka pred dvoma rokmi založil vydavateľstvo, zbiera startupové ceny, a to všetko popri 

dennom štúdiu. Riadi sa pri tom princípmi, ktoré môžu pomôcť aj vám. 
[Späť na obsah] 

 
 

52. KRSTILI RUŽAMI A VÍNOM 
[01.10.2018; Eurotelevízia; TELE MELE; s. 4; redakcia] 

 
 

ONDREJ KANDRÁČ vydal nový album, ktorý vzišiel z relácie Všetko čo mám rád. „Siahli sme po svetových 
hitoch a prepojili sme ich s našimi ľudovkami. Vznikli zaujímavé kombinácie, ktorých jediným cieľom je pobaviť a 
poukázať na to, že všetky svetové hity vychádzajú z našich ľudoviek," povedal Kandráč. Cédečko pokrstili na 
JOJke v meste v Spišskej Novej Vsi moderátori Milan Junior Zimnýkoval a Andrea Pálffy Belányiová - vínom a 

červenými ružami. 
Foto: 
JUNIOR polial ONDREJOVO cédečko vínom a palce mu pritom držala aj moderátorka ERIKA BARKOĽOVÁ 
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