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1. V banke vzal rukojemníčku, lebo mu neprišla výplata 
[12.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

POD KRKOM JEJ DRŽALTĹČIK NA MÄSO 
Ukončili vyšetrovanie prepadu banky v Krompachoch. 
KOŠICE. Krajská prokuratúra ukončila vyšetrovanie prípadu prepadu banky v Krompachoch a spis odstúpila 

Okresnému súdu (OS) Spišská Nová Ves (SNV). Obvineniu zo zločinu brania rukojemníka čelí miestny 32-ročný 

obyvateľ Miroslav V. Pôvodne bol obvinený aj zo zločinu lúpeže, no tento paragraf napokon z obžaloby vypadol. 
Rukojemníčka ušla, zasiahli policajti 
Miroslav sa zviditeľnil v prvý júnový deň krátko predpoludním, keď ozbrojený vošiel do pobočky VÚB banky na 

Lorencovej ulici v Krompachoch. Podľa znenia obžaloby prišiel k 23-ročnej Daniele S., ktorá sedela na pracovisku 
č. 3, prikázal jej, aby zatiahla všetky žalúzie, a žiadal miestnosť bez okien. 

V ruke držal kovový tĺčik na mäso 
Keď to zbadala kolegyňa Zuzana D., v obave pred hroziacim nebezpečenstvom sa ukryla v trezorovej 

miestnosti. Ďalšia zamestnankyňa, ktorej dal Miroslav pokyn, aby otvorila pokladňu, z banky ušla. Následne 
Miroslav chytil Danielu, vyvliekol ju pred vchod banky tak, že držal tĺčik pod jej krkom. Na policajtov kričal, aby 
vypratali parkovisko. Po návrate do interiéru banky komunikoval s políciou cez mobil a žiadal splnenie niekoľkých 
podmienok, napríklad pristavenie helikoptéry. Počas komunikácie s vyjednávačom Miroslav opäť ohrozoval 
Danielu S. tĺčikom a vyhrážal sa jej ublížením. Po dvoch hodinách patovej situácie zamestnankyňa banky využila 
nepozornosť páchateľa a z objektu ušla. Následne vtrhli do banky policajti a Miroslava zadržali. 

Svoje konanie oľutoval 
Na polícii Krompašan svoje konanie oľutoval. Motív vysvetlil snahou upútať na seba pozornosť v dôsledku 

zlých finančných, osobných a rodinných pomerov, ktoré už nebol schopný sám ďalej riešiť. Dychová skúška 
odhalila 1,95 promile alkoholu so stopami marihuany. Zážitok s páchateľom opísali aj zamestnankyne banky, 
najmä rukojemníčka Daniela. Priznala, že z muža mala strach, lebo pôsobil agresívne a po celý čas ju ohrozoval 
tĺčikom. Hovoril jej o svojej zlej životnej situácii aj zlom zdravotnom stave. Dodal vraj, že týmto konaním chce 
odovzdať odkaz pre celé Slovensko, lebo príčinou jeho problémov je štát a jeho systém. 

Nie je duševne chorý 
V priebehu prípravného konania bola mimoriadna pozornosť venovaná znaleckému skúmaniu príčetnosti 

obvineného. Od roku roku 2015 je totiž vedený ako psychiatrický pacient pre problémy s nadmerným užívaním 
alkoholu a marihuany. Psychické problémy začal mať po smrti svojej matky. Psychiater napriek tomu 
skonštatoval, že Miroslav bol v čase činu príčetný a netrpel žiadnou duševnou chorobou. Znalec však zistil 
výraznú závislosť na alkohole a škodlivé užívanie kanabionoidov. Psychológ dodal, že osobnostná štruktúra 
obvineného je nevyrovnaná s dominantnými rysmi emočnej nestability a impulzivity. Dominujú u neho 
egocentrické a egoistické pohnútky, čo bol primárny motív konania. Sekundárny mohla byť kombinácia 
impulzívnych, agresívnych a asociálnych pohnútok obvineného, ktorý nebral do úvahy možný dopad svojho 



správania na okolie. Spúšťacím impulzom bola nemožnosť kúpiť si alkohol, lebo mu na účet neprišla mzda. Preto 
svoju frustráciu preniesol na bankovú inštitúciu. 

Hrozí mu 12 rokov 
Miroslav bol raz súdne trestaný v roku 2007, v súčasnosti sa voči nemu vedie trestné stíhanie pre prečin 

poškodzovania cudzej veci. Ako nás ešte v júni informoval hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko, okresná 
prokuratúra podala návrh na väzobné stíhanie Krompašana pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v 
trestnej činnosti. Sudca OS SNV návrhu vyhovel. Tento týždeň hovorca prokuratúry dodal, že lúpežný motív z 
pôvodného obvinenia vypadol. „Vyšetrovaním nebolo preukázané, že by obvinený šiel do banky v úmysle 
zmocniť sa peňazí alebo iných vecí,“ povedal nám Filičko. V prípade uznania viny hrozí hrozí Miroslavovi 7 až 12 
rokov väzenia. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Adoptovali ich švédske páry, vrátili sa do osád 
[12.10.2018; Denník N; PRÍBEH; s. 8; KATARÍNA KIŠOVÁ] 

 
 

Film Švédi z osady ukazuje, ako adopcia dokáže zachrániť dieťa pred chudobou. Zároveň hovorí, prečo je 
dôležité poznať svoje korene 

Alexander Armbäck má 28 rokov, švédske meno, vysokú školu, prácu, vlastný byt a manželku. Pre jeho 
tmavšiu pokožku a čierne kučeravé vlasy ľudia tipujú, že pochádza z Talianska či zo Španielska. V skutočnosti sa 
narodil v rómskej osade na východe Slovenska. Ako 1,5-ročného si ho adoptoval švédsky pár. Alexander a ďalší 
adoptovaní chlapci zo Slovenska, Christofer a Erik, sa rozhodli zistiť, ako vyzerajú a žijú ich biologické rod iny. 
Katarína Farkašová im ich našla a pripravila cestu, na ktorej ich sprevádzala – aj s filmovým štábom. A tak prišli 
na miesto, kde sa narodili a kde by vyrastali, keby nebolo všetko inak. A videli aj to, ako by dopadol ich život, 
keby v osade ostali. 

„CIGÁNOV AJ TAK NIKTO NECHCEL“ 
Príbeh sa začína v 90. rokoch minulého storočia v dedinke Mlynky v okrese Spišská Nová Ves, v detskom 

domove Mlynky – Biele Vody. Riaditeľka domova, detská lekárka Terézia Leksová, sa už nechcela dívať, ako v 
domove pribúdajú opustené či zanedbané rómske deti. Záujem o ich adopciu bol na Slovensku nízky. 
Medzinárodné adopcie boli v 90. rokoch na Slovensku na začiatku, zakázané neboli. Leksová vedela, že to bude 
zrejme jediná možnosť, ako deťom nájsť rodinu. Na otázku, prečo prišli na východ Slovenska Švédi, nie je 
jednoznačná odpoveď. Podľa Leksovej to bola náhoda. Rovnako sa o naše deti zaujímali aj ľudia z iných kútov 
sveta. Armbäckovci boli medzi rodinami, ktoré Leksová pozvala do detského domova. Niekoľko dní tam ostali. 
Tak objavili 1,5-ročného Alexandra. „Keď som ho videla, povedala som: Aha, náš syn,“ hovorí Alexandrova 
adoptívna mama Christine v dokumente Švédi z osady od Farkašovej. „V rohu bol malý chlapček. Pozeral sa tými 
veľkými očami. A len čo sa k nemu niekto priblížil, začal plakať. Akoby hovoril: Nedotýkaj sa ma, neber ma, 
neublíž mi. A my sme prikývli: To je on. Sadli sme si asi meter od neho. Nebol zvyknutý na mužov a bral ich ako 
nebezpečných. Postupne sa po štyroch pustil ku Christine a sadol si jej na kolená a už sa odtiaľ nepohol,“ 
spomína si adoptívny otec. Keď Leksová stretla adoptovaných chlapcov po rokoch, bola šťastná, že jej práca 
mala zmysel. „Deti z ústavov sa dajú zachrániť. Tu je dôkaz. A Cigánov aj tak nikto nechcel.“ Z ústavu odišlo v 
tom čase 17 detí. Aj vďaka aktivitám doktorky Leksovej sa nakoniec na Slovensku upravili pravidlá 
medzinárodných adopcií a dnes sú bežnou praxou. Farkašová rozpráva, ako sa mení prístup rodín k ich 
adoptovaným deťom. Kedysi sa adopcia tajila a deťom nielenže zmenili meno, ale sa aj presťahovali na miesto, 
kde ich nikto nepoznal. Na Západe, naopak, rozprávajú deťom rozprávku na dobrú noc o tom, ako museli 
prechodiť pol sveta, aby ich našli. Taký prístup je už bežnejší aj u nás. „Aj v mojom okolí poznám niekoľko ľudí, 
ktorí si adoptovali rómske dieťa, tešia sa z neho a chvália sa ním. Viem, že z neho vychovajú dobrého človeka,“ 
hovorí Farkašová. 

JE DÔLEŽITEJŠIA VÝCHOVA ČI GENETIKA? 
Záujemcovia o dieťa na adopciu na Slovensku zvyčajne rómske deti odmietajú – úlohu hrajú predsudky a 

obavy, že deti zdedia správanie svojich biologických rodičov. Nebáli sa toho aj švédski rodičia? Farkašová hovorí, 
že to bola jedna z prvých otázok, ktoré položila jednému švédskemu páru ešte v Bratislave, ktorý u Farkašovcov 
býval. „Spýtala som sa ich, či vedia niečo o biologických rodičoch. Ukázali mi papier, ktorý im dali pri adopcii. Bol 
v slovenčine. V liste sa písalo, v akých zlých podmienkach sa dieťa narodilo, aké choroby prekonalo a jeho 
rodičia ho nedali liečiť, a aj to, že dosiahli nízke vzdelanie. So stiahnutým hrdlom som im to prečítala. Boli 
šokovaní. Ale z iného dôvodu, ako by sme očakávali. Povedali, že to dieťa malo byť dávno adoptované. Z čím 
horšieho prostredia pochádza, tým skôr mu treba pomôcť,“ opisuje Farkašová. Sama pátrala, či je určujúca 
genetika alebo prostredie a výchova, čo má a čo nemá človek vo svojich rukách. „Jednoznačnú odpoveď som 
nedostala. Ale viem, že milujúca rodina, okolie a výchova dokážu malé dieťa preniesť cez všeličo zlé.“ 

POTREBOVAL VEDIEŤ, PREČO SA HO VZDALI 
Prečo sa vlastne Alexander vracal na Slovensko? Keď mal 15 rokov, začal sa zamýšľať nad svojím životom a 

adopciou. Kto som? Kam patrím? Aké sú moje korene? Aká je moja biologická rodina? Kde sú, ako vyzerajú? 
Chcú ma stretnúť? Cítil, že potrebuje odpovede. V opačnom prípade by ho otázky prenasledovali do konca 
života. „Chcel som najmä vedieť, prečo ja. Prečo ma nechceli? Prečo sa ma zriekli? Na strednej škole som sa cítil 
opustený, a tak ma to ťahalo k týmto otázkam.“ Ako prvý z chlapcov navštívil biologickú rodinu. Zvažoval, čo 



povie Christoferovi a Erikovi, ktorí sa na návštevy biologických rodičov do osád len chystali. „Poviem im, že to tiež 
musia urobiť. Neviem vysvetliť prečo, ale musia.“ Ako vyzerá návrat do osady vo filme: Alexander sedí v aute, 
neďaleko sa týči Krásna Hôrka a pod ňou veľa domov a chatrčí. Alexander je nervózny. Nedokáže si dať ani 
kúsok čokolády. O chvíľu sa totiž stretne s biologickou rodinou. Zaparkujú na kraji dedinky Krásnohorské 
Podhradie a Alexander vidí, ako pred starými domami postávajú skupinky mladých aj starých a sledujú, kto to 
prišiel. Žene v strednom veku predstavia Alexandra – jej syna. Bez ostychu ho objíma a hladká po tvári. Hovorí: 
„Môj Janík. Nemyslela som si, že na mňa bude myslieť.“ Na Alexandrovi skôr vidno zmätenie a nervozitu. Sám 
priznáva: „Je to šok. Neviem, čo mám cítiť.“ Alexandra neprekvapili životné podmienky jeho rodiny. Keď sa začal 
hlbšie zaujímať o svoj pôvod, snažil sa zistiť čo najviac informácií o Rómoch na Slovensku. Krásnohorské 
Podhradie z hľadiska chudoby nebolo to najhoršie, na čo by na Slovensku mohol naraziť. Situácia ho skôr 
hnevala. Vo svojej diplomovej práci na univerzite v Budapešti preto porovnával integráciu Rómov na Slovensku a 
vo Švédsku. Aspoň výskumom chcel prispieť k riešeniu problému. Návšteva jeho rómskej rodiny bola pre neho 
dôležitá ešte kvôli jednej veci. Chcel im povedať, aby nemali výčitky za to, že sa ho vzdali. V skutočnosti im bol 
vďačný. „Ak by som nebol adoptovaný, zrejme by som mal rovnaký život ako mojich 17 súrodencov: Žiadne 
vzdelanie, žiadna práca, žiadne peniaze, nedostatok vody a elektriny, veľa detí, byť diskriminovaný majoritou a 
nikdy sa nedostať mimo hraníc Slovenska. Znie to prehnane, ale úprimne, toto je pravda. Aj keď veľa ľudí na 
Slovensku si to nechce priznať. Takýto by bol môj život.“ Alexander sa k rodine neskôr vrátil dvakrát. Začal sa aj 
učiť po slovensky, aby sa s nimi mohol lepšie porozprávať a hlbšie ich spoznať. Okrem psychológie a 
manažmentu vyštudoval odbor etnické a menšinové štúdiá v Budapešti. Semester študoval aj v Bratislave na 
Univerzite Komenského. Tam stretol Sáru, svoju budúcu nevestu. Vo Švédsku pracoval v utečeneckom tábore a 
pomáhal opusteným deťom. Neskôr odcestoval do Nepálu, kde pomáhal ľuďom ako dobrovoľník. „Skúsenosti s 
mojou biologickou rodinou aj s utečencami a z Nepálu ma veľmi ovplyvnili. Videl som, ako vyzerá skutočná 
chudoba,“ hovorí. 

DETSTVO BEZ HRAČKY 
Keď sa opýtate Kataríny Farkašovej, prečo nakrútila film o adoptovaných chlapcoch, nemá na to jednoduchú 

odpoveď, skôr sa dá povedať, že počas práce na filme sa vynárali ďalšie otázky. Jedným z pohľadov na osudy 
chlapcov je aj úvaha o rodičovstve. „V mojej rodine bola tradícia vážiť si dieťa a naplno sa mu venovať. Sama 
dodnes žijem zo spomienok na prekrásne detstvo. Bralo sa to tak od detstva mojej starej mamy. Rodičovstvo sa u 
nás považuje za niečo, čo dáva životu zmysel,“ hovorí Farkašová. Keď Alexandrovej biologickej mame pustila 
video, na ktorom sa švédski rodičia hrajú s deťmi a spievajú si, bola prekvapená. Nevedela, že to je bežné. 
Niektorí ľudia z osád priznali, že nikdy nemali doma hračku ani kočík. „Myslím, že každý človek robí to najlepšie, 
čo vie. Pri výchove detí, bohužiaľ, väčšinou všetci podvedome len napodobňujeme rodičov. Mali by sme sa 
venovať rómskym rodičom a učiť ich, ako sa starať o deti. Ide nielen o to, ako prebaliť dieťa, ale aj o to, ako sa s 
ním hrať a venovať sa mu. Mimoriadne dobre to robia učiteľky Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková z 
organizácie Detstvo deťom v Dobšinej,“ dodáva Farkašová. 

KATARÍNA KIŠŠOVÁ reportérka 
Skúsenosti s mojou biologickou rodinou aj s utečencami a z nepálu ma veľmi ovplyvnili. Videl som, ako vyzerá 

skutočná chudoba. Alexander Armbäck 
Foto: 
Adoptovaní chlapci (zľava) Christofer, Erik a Alexander. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Tipy na dnes - piatok 12. októbra 
[12.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.;sita] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20933077/tipy-na-dnes-piatok-12-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
OLD’S COOL Košice 2018 
KOŠICE. V piatok a v sobotu sa v kine Úsmev koná medzigeneračný festival. V piatok o 18.00 hod. je 

pripravené premietanie filmu Opýtaj sa našich a diskusia s tvorcami. V sobotu začína program o 10.00 hod. 
prechádzkou po Severe, počas ktorej členovia komunity Poď na dvor porozprávajú o vzácnych stromoch, ktoré tu 
rastú. Počas dňa si môžete vyskúšať upliesť ponožky, diskutovať o konšpirátoroch, vyskúšať vedomosti v 
medzigeneračnom kvíze na tému 100 rokov Československa a množstvo ďalších aktivít. 

Jazerská kvapka krvi 
KOŠICE. Uskutoční sa v piatok 12. októbra od 8.00 do 11.00 hod. na prízemí Miestneho úradu MČ Košice - 

Nad jazerom na Poludníkovej ulici č. 7. 
Karpatské horké 
KOŠICE. Koncert kapely interpretujúcej svojskú world-music s prímesami folku, rocku, džezu, či blues začína 

v piatok o 19.00 hod. v Máraiho štúdiu na Timonovej ulici. 
CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Hell Fest: Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, 

https://korzar.sme.sk/c/20933077/tipy-na-dnes-piatok-12-oktobra.html


Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila 
sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 18.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 14.10, Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 
17.40, Piadinôžka o 13.30, 14.20, Pivnica o 15.30, Po čom muži túžia o 16.10, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná 
dovolenka o 13.50 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. OLD´s COOL - Košice 2018 Spýtajte sa vašich o 18.00, Prvý človek o 21.00 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 17.50, 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 15.20, 

17.40, Zlé časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Mníška o 20.50, Piadinôžka o 15.40, 16.20, Po 
čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 16.30 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Princezná a dráčik o 15.50, Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda 
o 17.50 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Bajadéra o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Ešte sa to dá zachrániť o 19.00 

hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. HB: Obchod na korze o 18.30 hod. 
Obchod na korze 
PREŠOV. Hru Obchod na korze prinesie DJZ v piatok o 18.30 hod. v historickej budove. 
Coffee or Not 
PREŠOV. Belgická skupina Coffee Or Not zahrá vo Wave v piatok o 21.00 hod. 
Marek Szarvas projekt 
PREŠOV. Marek Szarvas projekt sa predstaví vo Viole v piatok o 19.00 hod. 
Vďaka Vám 
MICHALOVCE. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším je na programe o 15.00 hod. hudobný koncert. Na pódiu 

sa predvedie Peter Stašák. Veľká sála MsKS. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h. si môžete pozrieť americký rodinný fantasy film Tajomstvo domu s 

hodinami. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. sa začne projekcia Bloku 12 súťažných filmov v rámci Medzinárodného 

festivalu horských filmov Poprad. 
Dom kultúry 
POPRAD. O 16.30 h. pozýva združenie Nádej na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade na 

benefičný koncert Svetielko nádeje spojený s prezentáciou svojich prác. 
Divadelné predstavenie 
POPRAD. Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie Hry v podaní divadelných súborov Tote tam 

(Kežmarok) a Trma-vrma (Poprad) dnes o 17.30 hod. v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. 
Beseda s horolezkyňou 
POPRAD. Keď mala 23 rokov, podarilo sa jej vyliezť na predvrchol Broad Peaku (8 027 m) a splnil sa jej sen. 

Dnes má Rakúšanka Gerlinde Kaltenbrunnerová 47 a za sebou výstupy na všetkých 14 vrcholov planéty nad 
8000 m. Korunu Himalájí dovŕšila v roku 2011 výstupom na K1 (8611 m), zradný vrchol na pakistansko- čínskej 
hranici, kde pri výstupe prichádza o život v priemere každý štvrtý horolezec. Podarilo sa jej to ako prvej žene bez 
prídavného kyslíka a navyše bez pomoci nosičov. Dnes žije v Čiernom lese v Nemecku a podniká výstupy na 
nižšie kopce. 

Multimediálna prezentácia Gerline Kaltenbrunnerovej a beseda s ňou sa uskutočnia od 18.00 h vo Veľkej 
zasadačke MSÚ v Poprade. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (12. októbra): Šlágre v Lige národov, 

kvalifikačný duel slovenských sokolíkov 
[12.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360690/sportove-udalosti-dna-12-oktobra-slagre-v-lige-narodov-kvalifikacny-
duel-slovenskych-sokolikov/ 
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Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. Liga národov ponúka futbalovým fanúšikom zaujimavú ponuku zápasov, no v prvom rade by sme sa 
mali zamerať na kvalifikačný duel SR „21” s Estónskom. Nenechajte si ujsť kvalitný hokej či Kristínu Kučovú vo 
štvrťfinále na turnaji v HongKongu 

FUTBAL - 13. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
18:00 FK Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa – MŠK Žilina B 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA A: 
Skupina 2: 
20:45 Belgicko – Švajčiarsko / ONLINE >> 
Skupina 4: 
20:45 Chorvátsko – Anglicko / ONLINE >> 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA B: 
Skupina 3: 
20:45 Rakúsko – Severné Írsko 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA C: 
Skupina 2: 
20:45 Grécko – Maďarsko 
20:45 Estónsko – Fínsko 
FUTBAL - LIGA NÁRODOV - LIGA D: 
Skupina 2: 
20:45 Bielorusko – Luxembursko 
20:45 Moldavsko – San Maríno 
FUTBAL - KVALIFIKÁCIA NA ME 21: 
Skupina 1: 
18:00 Chorvátsko – Grécko 
Skupina 2: 
20:30 Slovensko – Estónsko / ONLINE >> 
Skupina 3: 
17:30 Fínsko – Gruzínsko 
18:00 Dánsko – Poľsko 
18:00 Faerské ostrovy – Litva 
Skupina 4: 
18:00 Ukrajina – Škótsko 
18:30 Lotyšsko – Holandsko 
Skupina 5: 
20:00 Nemecko – Nórsko 
Skupina 6: 
17:00 Malta – Maďarsko 
Skupina 7: 
18:00 Rusko – Macedónsko 
18:00 Srbsko – Rakúsko 
Skupina 8: 
18:00 Rumunsko – Wales 
Skupina 9: 
16:00 Čierna Hora – Luxembursko 
18:00 Slovinsko – Bulharsko 
FUTBAL - PRÍPRAVNÉ MEDZIŠTÁTNE ZÁPASY: 
01:30 USA – Kolumbia 
03:30 Mexiko – Kostarika 
12:35 Japonsko – Panama 
13:00 Južná Kórea – Uruguaj 
17:30 Katar – Ekvádor 
19:45 Saudská Arábia – Brazília 
FUTBAL - 3. KOLO ČESKÉHO MOL CUPU: 
16:00 FK Viktoria Žižkov – FK Dukla Praha 
17:00 SFC Opava – FC Vysočina Jihlava 
HOKEJ - 11. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HK Poprad – HC 05 iClinic Banská Bystrica / NAŽIVO >> 
17:30 HC Košice – MHK 32 Liptovský Mikuláš / NAŽIVO >> 
18:00 HKM Zvolen – MsHK Žilina / NAŽIVO >> 
18:00 HC 07 Detva – HK Nitra / NAŽIVO >> 
18:00 DVTK Miškovec – MAC Budapešť / NAŽIVO >> 
18:30 HC Nové Zámky – Dukla Trenčín / NAŽIVO >> 
HOKEJ - I. SLOVENSKÁ LIGA: 



10. kolo: 
17:00 HK Skalica – HK Spišská Nová Ves 

18:00 HC Prešov – HK Dukla Ingema Michalovce 
18:00 HC Osmos Bratislava – HK Martin 
18:00 MHK Dubnica nad Váhom – HK 95 Považská Bystrica 
18:00 HC Topoľčany – MHK Humenné 
21. kolo: 
17:30 HK Gladiators Trnava - HC Nové Zámky B 
HOKEJ - ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
piatok: 
01:00 Boston Bruins – Edmonton Oilers 
01:00 Buffalo Sabres – Colorado Avalanche 
01:00 Florida Panthers – Columbus Blue Jackets 
01:00 New Jersey Devils – Washington Capitals 
01:00 New York Rangers – San Jose Sharks 
01:00 Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights 
01:30 Montreal Canadiens – Los Angeles Kings 
01:30 Detroit Red Wings – Toronto Maple Leafs 
01:30 Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 
02:00 St. Louis Blues – Calgary Flames 
02:00 Nashville Predators – Winnipeg Jets 
02:00 Minnesota Wild – Chicago Blackhawks 
sobota: 
19:00 New York Rangers - Edmonton Oilers 
19:00 Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 
20:00 Ottawa Senators - Los Angeles Kings 
HOKEJ - KHL: 
16:00 Avtomobilist Jekaterinburg – HK Sibir Novosibirsk 
18:30 CSKA Moskva – Admiral Vladivostok 
18:30 HC Dinamo Riga – Červená hviezda Kun-lun 
18:30 HC Dinamo Minsk – Lokomotiv Jaroslavľ 
18:30 SKA Petrohrad – Severstaľ Čerepovec 
HOKEJ - 9. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha 
17:30 Piráti Chomutov – BK Mladá Boleslav 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera 
18:00 Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec 
18:00 HC Kometa Brno – HC VERVA Litvínov 
18:00 HC Olomouc – HC Škoda Plzeň 
TENIS - WTA HONGKONG: 
Dvojhra ženy - štvrťfinále: 
07:00 Dayana Yastremska (Ukr.) - Kristína KUČOVÁ (SR) 
BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
02:00 New Orleans Pelicans - Toronto Raptors 
04:00 Sacramento Kings - Utah Jazz 
04:30 Los Angeles Clippers (USA) - Maccabi Haifa (IZR) 
BASKETBAL - EWBL WOMEN: 
Skupina B: 
15:30 Piešťanské Čajky - Kibirkstis Vilnius 
18:00 Zabiny Brno - Horizont Minsk 
CYKLISTIKA - OKOLO TURECKA: 
10:00 4. etapa Marmaris-Selcuk (205.5 km) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Kaufland extraliga dorastu: 49. a 50. kolo 
[11.10.2018; hokejportal.net; Mládež; 22:27; Dominika Handzušová] 
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Slovan si doma pochutil na Skalici, pričom v sobotu vyslal na jej bránu 73 striel a v nedeľu brankár Oliver 
Nemec udržal čisté konto. Naplno zabrali doma aj Košice, ktoré sa tak stali vôbec prvým premožiteľom Dukly a 
poslali Trenčanov až na štvrté miesto. Šesť bodov si pripísali ešte Púchov a Spišská Nová Ves. 

49. kolo SLOVAN - SKALICA 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/kaufland-extraliga-dorastu-49-a-50-kolo/85237


7:2 (3:0, 2:2, 2:0) 
02:54 Šandor (Lukošik, R. Patzelt) 
1:0 
08:08 Géci (Ožvald, Verčík) 
2:0 
14:48 Samadov (Vavruška, F. Patzelt) v presilovke 
3:0 
22:25 Vavruška (F. Patzelt, Samadov) 
4:0 
25:54 Kotvan (Rajčák) v presilovke 
4:1 
30:51 Pavelka (Klíma, Rajčák) v presilovke 
4:2 
34:47 Ketner (Lukošik, Černák) v presilovke 
5:2 
43:27 Abaffy (Civilev, Ketner) 
6:2 
59:48 Abaffy (Samadov, Civilev) 
7:2 
Vylúčenia: 5:4 na 2 min, navyše Zaňát 10 vrazenie na mantinel. Presilovky: 2:2. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 73:28 (19:13, 18:10, 36:5). 
Rozhodovali: Róbert Müllner - Roman Výleta, Adam Maškulka. 
Slovan: Ádám Beke 
Tomáš Černák, Oliver Ketner - Adam Lukošik, Richard Petráš, Peter Šandor 
Richard Patzelt, Samuel Houdek - Vladimir Civilev, Alex Géci, Patrik Abaffy 
Branislav Brúder, Filip Patzelt - Viktor Vavruška, Antonio Ožvald, Jaroslav Samadov 
Dominik Verčík - Mojmir Petras 
Skalica: Adam Rekoš 
Maxim Jazovskich, Denis Klíma - Kristián Rajčák, Branislav Kotvan, Adam Pavelka 
Dominik Cagáň, David Novák - Matej Čulen, Vladimir Michalčuk, Lukáš Kuba 
Adam Jančík, Maximilián Mikula - Michal Kučera, Denis Malík, Tomáš Balát 
Erik Zaňát, Daniel Michálik - Timotej Holub 
50. kolo SLOVAN - SKALICA 
9:0 (2:0, 5:0, 2:0) 
07:40 CIvilev (Abaffy, Houdek) 
1:0 
13:04 Ketner (Lukošik, Petráš) 
2:0 
25:16 Lukošik 
3:0 
27:02 Abaffy (Samadov) 
4:0 
34:50 Petras (Ožvald, Vavruška) 
5:0 
35:39 Petras (Ketner, Hauser) 
6:0 
37:50 Abaffy (Civilev, Samadov) 
7:0 
44:15 Petráš (Vavruška) 
8:0 
44:45 Lukošik (Petráš, Šandor) 
9:0 
Vylúčenia: 6:1. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 44:23 (16:10,18:10, 10:3). 
Rozhodovali: Jozef Tvrdoň - Richard Michna, Michal Orolin. 
Divákov: 98. 
Slovan: Oliver Nemec 
William Hauser, Oliver Ketner - Adam Lukošik, Richard Petráš, Peter Šandor 
Richard Patzelt, Samuel Houdek - Vladimir Civilev, Jaroslav Samadov, Patrik Abaffy 
Tomáš Černák, Filip Patzelt - Viktor Vavruška, Antonio Ožvald, Mojmir Petras 
Dominik Verčík 
Skalica: Adam Rekoš (40. Adam Hesek) 
Maxim Jazovskich, Denis Klíma - Kristián Rajčák, Branislav Kotvan, Adam Pavelka 
Dominik Cagáň, David Novák - Matej Čulen, Vladimir Michalčuk, Lukáš Kuba 
Adam Jančík, Maximilián Mikula - Michal Kučera, Denis Malík, Tomáš Balát 
Erik Zaňát, Daniel Michálik - Timotej Holub 
49. kolo NITRA - MICHALOVCE 



10:0 (3:0, 3:0, 4:0) 
05:23 Šipoš (Silčenko) 
1:0 
09:40 Šramaty (Žiak) 
2:0 
19:26 Jandák 
3:0 
20:36 Bagin (Šramaty) 
4:0 
36:12 Stümpel (Ingeli, Jandák) v presilovke 
5:0 
37:22 Klejna (Cápay, Hašto) 
6:0 
41:43 Silčenko (Chomiščák) 
7:0 
46:32 Klejna 
8:0 
49:01 Hašto (Šramaty) 
9:0 
56:56 Klejna (Milo) 
10:0 
Vylúčenia: 4:3. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 41:32 (15:9, 13:10, 13:13). 
Rozhodovali: Milan Adamec - Daniel Konc ml., Jozef Lesay. 
Divákov: 60. 
Nitra: Juraj Beržinec (41. Matej Marinov) 
Samuel Socha, Jakub Ingeli - Dominik Žiak, Marek Šramaty, Dávid Bagin 
Jakub Milo, Peter Pejkovič - Adrián Jandák, Oliver Stümpel, Adam Sýkora 
Samuel Kliment, Zdenko Sedlák - Michal Šipoš, Lukáš Chomiščák, Nikita Silčenko 
Oliver Klejna, Jakub Čulák - Martin Hašto, Matej Lidik, Samuel Cápay 
Michalovce: Rastislav Hancin (41. Jakub Hrubovský) 
Marcel Dobos, Denis Šulof - Dávid Hajnik, Matej Farkaš, Jakub Ragan 
Sebastián Štekláč, Kristián Tomaško - Adam Stripai, Erhan Can Opryska, Jozef Dudurič 
Matúš Šeba, Simon Čollák - Bogdan Stepančenko, Slavomír Nguyen Tien, Davyd Ivaščenko 
Gregor Štefan Horváth - Dominik Kenderka, Jakub Magyar, Dominik Spišák 
50. kolo NITRA - MICHALOVCE 
2:4 (0:0, 0:1, 2:3) 
32:50 Farkaš (Hajnik, Šulof) v presilovke 
0:1 
41:51 Hajnik (Ivaščenko) 
0:2 
42:14 Bagin (Jandák, Šramaty) 
1:2 
47:18 Ragan 
1:3 
57:59 Tomaško v oslabení 
1:4 
58:42 Šipoš (Molnár) v presilovke 
2:4 
Vylúčenia: 4:6 na 2 min, navyše Štekláč 10 napadnutie zozadu. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:1. 
Strely na bránu: 34:38 (8:15, 15:10, 11:13). 
Rozhodovali: Peter Jonák - Juraj Konc ml., Martin Mudrik. 
Divákov: 60. 
Nitra: Juraj Beržinec 
Samuel Socha, Jakub Ingeli - Samuel Cápay, Marek Šramaty, Dávid Bagin 
Jakub Milo, Peter Pejkovič - Adrián Jandák, Oliver Stümpel, Adam Sýkora 
Samuel Kliment, Zdenko Sedlák - Michal Šipoš, Ondrej Molnár, Nikita Silčenko 
Jakub Čulák - Martin Hašto, Oliver Klejna, Lukáš Chomiščák 
Michalovce: Rastislav Hancin 
Marcel Dobos, Denis Šulof - Dávid Hajnik, Matej Farkaš, Jakub Ragan 
Sebastián Štekláč, Kristián Tomaško - Adam Stripai, Erhan Can Opryska, Jozef Dudurič 
Matúš Šeba, Simon Čollák - Bogdan Stepančenko, Slavomír Nguyen Tien, Davyd Ivaščenko 
Gregor Štefan Horváth - Dominik Kenderka, Jakub Magyar, Dominik Spišák 
49. kolo KOŠICE - DUKLA 
2:1 (0:0, 1:0, 1:1) 
26:46 Jobbágy (Faith, Barger) 
1:0 



44:29 Nagy (Faith) 
2:0 
48:41 Zemko 
2:1 
Vylúčenia: 6:5. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 35:26 (15:11, 10:8, 10:7). 
Rozhodovali: Marián Žák - Matej Janiga, Ondrej Homola. 
Divákov: 78. 
Košice: Jakub Balogáč 
Adam Jobbágy, Miroslav Novota - Lukáš Vaculik, Roman Faith, Samuel Nagy 
Tomáš Veteška, Jozef Viliam Kmec - Jakub Demek, Dávid Soľár, Patrik Barger 
Pavol Zůbek, Matej Jacko - Denis Šándor, Alex Novota, Samuel Sárossy 
Marko Ragan, Samuel Lorinc - Lukáš Kaža, Samuel Beluško, Matej Jurčo 
Dukla: Šimon Latkóczy 
Daniel Pisch, Rayen Petrovický - Juraj Wachal, Jakub Gaťár, Tim Danielčák 
Michal Hruška, Erik Jankovský - Matej Blicha, Roman Vaňo, Andrej Krajčovič 
Šimon Miklovič, Ondrej Vereš - Adam Stránský, Matúš Zemko, Marek Wachal 
Ľuboš Pazdera, Marián Moško - Matúš Šimík, Daniel Ján Svitač, Denis Hagara 
50. kolo KOŠICE - DUKLA 
4:2 (2:0, 1:1, 1:1) 
02:44 Vaculik (Faith, Barger) v presilovke 
1:0 
09:51 M. Novota 
2:0 
30:23 Faith (Vaculik, A. Novota) 
3:0 
31:24 Stránský (Pisch) 
3:1 
45:26 Zemko (Danielčák, Vereš) 
3:2 
50:14 Kaža (Sárossy, Zůbek) 
4:2 
Vylúčenia: 6:3 na 2 min, navyše Hagara 10 vrazenie na mantinel. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 24:37 (11:8, 6:15, 7:14). 
Rozhodovali: Vladimír Smerek - Martin Jobbágy, Ondrej Homola. 
Divákov: 129. 
Košice: Rastislav Eliaš 
Adam Jobbágy, Miroslav Novota - Lukáš Vaculik, Roman Faith, Samuel Nagy 
Tomáš Veteška, Jozef Viliam Kmec - Jakub Demek, Dávid Soľár, Patrik Barger 
Pavol Zůbek, Matej Jacko - Denis Šándor, Alex Novota, Samuel Sárossy 
Marko Ragan, Samuel Lorinc - Lukáš Kaža, Samuel Beluško, Matej Jurčo 
Dukla: Šimon Latkóczy 
Daniel Pisch, Rayen Petrovický - Juraj Wachal, Jakub Gaťár, Adam Stránský 
Michal Hruška, Erik Jankovský - Matej Blicha, Roman Vaňo, Andrej Krajčovič 
Šimon Miklovič, Ondrej Vereš - Tim Danielčák, Matúš Zemko, Marek Wachal 
Ľuboš Pazdera, Marián Moško - Matúš Šimík, Daniel Ján Svitač, Denis Hagara 
49. kolo ŽILINA - B. BYSTRICA 
4:3pp (2:1, 1:1, 0:1 - 1:0) 
09:11 Kocúr 
1:0 
15:11 Kristály (Živický, Rákoš) 
1:1 
15:33 Ščasník (Mrázik) 
2:1 
26:16 Forgáč (Legiň, Hojo) 
2:2 
39:17 Šteiniger (Kráľ) 
3:2 
51:55 Ferenčík (Šimko, Širo) 
3:3 
62:27 Hrubo (Ščasník, Myšiak) v presilovke 
4:3 
Vylúčenia: 4:4. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 28:45 (7:15, 13:15, 6:15 - 2:0). 
Rozhodovali: Lukáš Peterka - Michal Macek, Lukáš Ševčík. 
Divákov: 36. 
Žilina: Jakub Sihelský 



Ján Kocúr, Boris Hrubo - Filip Mrázik, Federico Faltínek, Daniel Ščasník 
Jozef Myšiak, Petr Kráľ - Ladislav Vrbica, Jakub Šteiniger, Christián Kuric 
Timofei Dorofejev - Šimon Lopušan, Tomáš Dudáš, Mário Brath 
Marek Súkeník, Samuel Slaninka - Viktor Danylenko, Richard Gašpierik, Michal Pleva 
B. Bystrica: Filip Belányi 
Samuel Hudák, Matúš Vongrej - Patrik Živický, Jozef Rákoš, Adam Kristály 
Ladislav Šidlovský, Viktor Kucej - Branislav Ferenčík, Jakub Šimko, David Gajdáč 
Jakub Krnáč, Patrik Martin Pinka - Miroslav Forgáč, Jakub Legiň, Ľubomír Hojo 
Tomáš Kepka, Michal Žiljak - Jakub Matúch, Samuel Širo, Simon Dokoupil 
50. kolo ŽILINA - B. BYSTRICA 
3:7 (1:3, 1:1, 1:3) 
06:16 Matúch (Vongrej) 
0:1 
14:10 Legiň (Hudák, Forgáč) 
0:2 
15:34 Ščasník (Mrázik, Faltínek) 
1:2 
16:14 Kristály (Hudák, Živický) v presilovke 
1:3 
23:08 Danylenko (Dudáš, Vrbica) 
2:3 
31:26 Legiň (Hudák) 
2:4 
43:37 Matúch (Širo, Vongrej) 
2:5 
46:38 Matúch (Ferenčík, Širo) 
2:6 
49:02 Ferenčík (Gajdáč) 
2:7 
56:22 Mrázik (Slaninka) 
3:7 
Vylúčenia: 1:4. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 29:33 (8:14, 8:8, 14:11). 
Rozhodovali: Ivan Gajdošík - Oto Durmis, Lukáš Ševčík. 
Divákov: 48. 
Žilina: Jakub Sihelský (50. Matúš Cyprich) 
Ján Kocúr, Boris Hrubo - Filip Mrázik, Federico Faltínek, Daniel Ščasník 
Jozef Myšiak, Petr Kráľ - Šimon Lopušan, Jakub Šteiniger, Christián Kuric 
Timofei Dorofejev, David Pavlovič - Ladislav Vrbica, Tomáš Dudáš, Viktor Danylenko 
Marek Súkeník, Samuel Slaninka - Lukáš Kubík, Richard Gašpierik, Michal Pleva 
B. Bystrica: Filip Belányi 
Samuel Hudák, Matúš Vongrej - Patrik Živický, Jozef Rákoš, Adam Kristály 
Ladislav Šidlovský, Viktor Kucej - Branislav Ferenčík, Jakub Šimko, David Gajdáč 
Jakub Krnáč, Patrik Martin Pinka - Miroslav Forgáč, Jakub Legiň, Ľubomír Hojo 
Tomáš Kepka, Michal Žiljak - Jakub Matúch, Samuel Širo, Simon Dokoupil 
49. kolo ZVOLEN - PÚCHOV 
1:2 (1:2, 0:0, 0:0) 
07:14 Petrina (Ľupták) 
1:0 
12:52 Januščák 
1:1 
18:14 Putala (Čykancev, Urbánek) v presilovke 
1:2 
Vylúčenia: 5:3. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 31:32 (14:11, 9:9, 8:12). 
Rozhodovali: Peter Rojík - Erik Krištof, Maroš Paulík. 
Divákov: 35. 
Zvolen: Norbert Uhrovič 
Tomáš Nociar, Martin Šeliga - Martin Suchár, Nikolas Gubančok, Adrián Daniš 
Šimon Šimkovič, Marián Čižniar - Matej Ľupták, Andrej Balciar, Martin Petrina 
Benjamín Gondoľ, Oliver Donoval - Rastislav Baláž, Róbert Svitek, Lukáš Mrenica 
Púchov: Daniel Kmošena 
Dominik Hajas, Ján Urban - Dávid Prna, Ladislav Kuriš, Dominik Plavecký 
Vladimír Omelka, Viliam Krajčovič - Marek Putala, Lukáš Urbánek, Mychailo Čykancev 
Samuel Majerník, Adam Zlocha - David Januščák, Dominik Slugeň, Michal Urban 
Jakub Pobežal, Július Bubela - Maximilián Moravanský, Adrián Suchánek 
50. kolo ZVOLEN - PÚCHOV 



2:5 (1:2, 0:3, 1:0) 
03:03 Urbánek (J. Urban, Putala) 
0:1 
07:55 Putala (Hajas) 
0:2 
11:31 Petrina (Suchár) 
1:2 
23:10 Urbánek (Putala, J. Urban) v presilovke 
1:3 
33:44 Plavecký (Prna, Januščák) 
1:4 
37:58 Hajas (Plavecký, Putala) v presilovke 
1:5 
54:37 Nociar (Šeliga) v presilovke 
2:5 
Vylúčenia: 6:8 na 2 min, navyše Nociar 10 vrazenie na mantinel. Presilovky: 1:2. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 38:35 (14:9, 9:16, 15:10). 
Rozhodovali: Jozef Greguš - Richard Ivan, Erik Krištof. 
Divákov: 55. 
Zvolen: Norbert Uhrovič (41. Dávid Slúka) 
Tomáš Nociar, Martin Šeliga - Martin Suchár, Nikolas Gubančok, Adrián Daniš 
Šimon Šimkovič, Marián Čižniar - Matej Ľupták, Andrej Balciar, Martin Petrina 
Marek Lalík, Oliver Donoval - Rastislav Baláž, Róbert Svitek, Lukáš Mrenica 
Púchov: Daniel Kmošena 
Dominik Hajas, Ján Urban - Marek Putala, Lukáš Urbánek, Mychailo Čykancev 
Vladimír Omelka, Jakub Pobežal - Dávid Prna, Ladislav Kuriš, Dominik Plavecký 
Samuel Majerník, Adam Zlocha - David Januščák, Dominik Slugeň, Michal Urban 
Július Bubela, Maximilián Moravanský, Adrián Suchánek 
49. kolo SPIŠSKÁ - L. MIKULÁŠ 
3:0 (0:0, 2:0, 1:0) 
33:38 Slivka (Džerenga, Klempár) 
1:0 
37:05 Serednickij (Klempár, Jurčák) 
2:0 
59:13 Džerenga (Klempár, Slivka) do prázdnej brány 
3:0 
Vylúčenia: 4:5. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 37:23 (11:5, 15:8, 11:10). 
Rozhodovali: Tomáš Orolin - Ľudovít Šoltés, Matúš Stanzel. 
Divákov: 110. 
Spišská: Eugen Rabčan 
Erik Slezák, Martin Knižka - Ivan Novák, Tomáš Ludányi, Martin Bača 
Matej Grec, Matej Petrek - Alexander Klempár, Samuel Džerenga, Jakub Slivka 
Rastislav Šofranko, Samuel Jurčák - Bogdan Serednickij, Branislav Richnavský, Gabriel Olejník 
Samuel Gonda, Štefan Takáč - Matúš Hadušovský, Dominik Novák, Jakub Kochan 
L. Mikuláš: Jozef Michal Bukas 
Jakub Mihaľ, Šimon Nemec - Fedor Feherpataky, Vladimír Šimalčík, Markus Michalík 
Lukáš Liška, Michal Kapičák - Mário Maňuch, Patrik Sleziak, Oliver Plávka 
Matúš Krendželák, Ján Gažo - Nikodém Šulík, Dominik Pavlák, Tobias Kubaliak 
Vojtech Jánoš - Daniel Josef Dvořák, Dávid Pukluš 
50. kolo SPIŠSKÁ - L. MIKULÁŠ 
4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
16:58 I. Novák (Bača, Petrek) v presilovke 
1:0 
23:25 Knižka 
2:0 
42:06 Serednickij (Olejník, Král) 
3:0 
48:56 Sleziak 
3:1 
51:11 Knižka (Richnavský, Serednickij) 
4:1 
Vylúčenia: 7:5 na 2 min, navyše Bača 10 nešportové správanie, Jurčák 10 nešportové správanie. Presilovky: 

1:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 30:42 (8:16, 12:10, 10:16). 
Rozhodovali: Tomáš Orolin - Ľudovít Šoltés, Vladimír Wolf. 
Spišská: Eugen Rabčan 



Martin Knižka - Ivan Novák, Tomáš Ludányi, Martin Bača 
Matej Grec, Matej Petrek - Alexander Klempár, Samuel Džerenga, Jakub Slivka 
Rastislav Šofranko, Samuel Jurčák - Bogdan Serednickij, Branislav Richnavský, Gabriel Olejník 
Samuel Gonda, Štefan Takáč - Martin Ján Král, Dominik Novák 
L. Mikuláš: Jozef Michal Bukas 
Jakub Mihaľ, Šimon Nemec - Fedor Feherpataky, Vladimír Šimalčík, Markus Michalík 
Lukáš Liška, Michal Kapičák - Mário Maňuch, Patrik Sleziak 
Matúš Krendželák, Ján Gažo - Nikodém Šulík, Dominik Pavlák, Tobias Kubaliak 
Vojtech Jánoš - Daniel Josef Dvořák, Dávid Pukluš 
49. kolo MARTIN - POPRAD 
2:1 (0:0, 0:1, 2:0) 
37:03 Vernarec (M. Mešár, Petrás) 
0:1 
52:08 Smidžár (Kráľ, Kočalka) v presilovke 
1:1 
58:45 Kráľ (Vitkovský, Smidžár) 
2:1 
Vylúčenia: 4:4. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 22:36 (6:12, 6:14, 10:10). 
Rozhodovali: Miroslav Kollár - Marek Makúch, Michal Drblík. 
Divákov: 26. 
Martin: Matej Sekeráš 
Andrej Volko, Jakub Kovačka - František Smidžár, Matej Kočalka, Lukáš Michnáč 
Šimon Vitkovský, Dávid Nátny - Adam Kráľ, Adam Čatloš, Ondrej Grega 
Tomáš Sajdák, Sebastián Ábel - Matúš Ulbricht, Matej Grega, Ivan Thomka 
Tomáš Ďurkovič - Kristián Malík, Kristián Stročka, Andrej Kubala 
Poprad: Štefan Valluš 
Slavomír Šlosárik, René Turan - Jakub Dzivjak, Štefan Dlugoš, Branislav Krigovský 
Ján Lukáč, Patrik Baláži - Adam Žlnka, Filip Mešár, Michal Stanček 
Maroš Mešár, Peter Harbut - Dominik Pokorný, Markus Suchý, Alex Šotek 
Jakub Petrás, Jakub Vernarec, Patrik Sokoli 
50. kolo MARTIN - POPRAD 
3:6 (0:4, 3:0, 0:2) 
03:07 Vernarec 
0:1 
03:45 Stanček (Dzivjak, F. Mešár) 
0:2 
13:00 Pokorný 
0:3 
13:30 Dlugoš (Petrás) 
0:4 
33:05 Kočalka (Kráľ, Smidžár) 
1:4 
35:13 Čatloš (Kovačka, Ulbricht) 
2:4 
37:17 O. Grega (Ulbricht) 
3:4 
47:21 F. Mešár (Dzivjak, Stanček) 
3:5 
54:58 Dzivjak (Lukáč) 
3:6 
Vylúčenia: 2:1 na 2 min, navyše Smidžár 10 nešportové správanie. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. 
Strely na bránu: 23:48 (8:15, 9:15, 6:18). 
Rozhodovali: Miroslav Valach - Andrej Jakubec, Michal Kováčik. 
Divákov: 82. 
Martin: Matej Sekeráš (21. Pavol Maťovčík) 
Andrej Volko, Jakub Kovačka - František Smidžár, Matej Kočalka, Adam Kráľ 
Šimon Vitkovský, Dávid Nátny - Ivan Thomka, Adam Čatloš, Ondrej Grega 
Tomáš Sajdák, Sebastián Ábel - Matúš Ulbricht, Matej Grega, Kristián Stročka 
Kristián Malík, Tomáš Ďurkovič, Andrej Kubala 
Poprad: Kristián Budinský (38. Štefan Valluš) 
Slavomír Šlosárik, René Turan - Jakub Vernarec, Branislav Krigovský, Lukáš Bujňák 
Ján Lukáč, Patrik Baláži - Jakub Dzivjak, Filip Mešár, Michal Stanček 
Maroš Mešár, Peter Harbut - Patrik Sokoli, Markus Suchý, Alex Šotek 
Jakub Petrás, Štefan Dlugoš, Dominik Pokorný 

[Späť na obsah] 



 
 

6. Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis 
[11.10.2018; dobrenoviny.sk; 21:31; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/144885/hudba-spoji-spisske-mesta-zacina-sa-festival-musica-nobilis 

 
 

Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov a komorných zoskupení. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Bratislava 11. októbra (TASR) - Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis. Tohtoročný 23. 

ročník medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od nedele 14. októbra do nedele 21. októbra. Osem dní 
bude znieť hudba vo ôsmich obciach a mestách Spiša, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Smižanoch, Kežmarku, 

Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a Markušovciach. TASR informovala PR manažérka Martina 
Tolstova. 

Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie založenia 
Československej republiky. Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov 
a komorných zoskupení, predstavia sa sólisti Opery SND Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček, česká flautistka 
pôsobiaca v Portugalsku Monika Duarte Štreitová, popredný slovenský organista Marek Vrábel, hráč na 
barokovej gitare a theorbe Jan Krejča, hráčka na virginale Monika Knoblochová, traja členovia Slovenskej 
filharmónie, tentoraz v komornom zoskupení, flautista Tomáš Janošík, hobojista Igor Fábera a čembalistka 
Marica Dobiášová, popredná česká harfistka Jana Boušková, Mucha Quartet či súbor starej hudby Solamente 
Naturali. 

Prvé festivalové tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi. Večer v koncertnej sále Reduty bude patriť 

vokálnemu umeniu a dvom slovenským operným spevákom, sopranistke Ľubici Vargicovej a basbarytonistovi 
Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných scénach. Otvárací koncert festivalu 
zaznie v nedeľu 14. októbra. 

V pondelok 15. októbra sa festival presunie do Popradu. Koncert sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. 
Egídia. Diela starých majstrov zaznejú v interpretácii českých umelcov na dobových nástrojoch, Jana Krejču, 
baroková gitara, theorba, a Moniky Knoblochovej, virginal. 

Tretí festivalový večer sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, kde sa 
predstaví jedno z najambicióznejších mladých komorných zoskupení Mucha Quartet. Na koncerte vystúpia s 
kontrabasistom Filipom Jarom. 

V stredu 17. októbra bude hudba znieť v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku, publiku sa 
predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Zaznie Zbierka 
piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej z 18. storočia, ktorá ožila práve vďaka členom Solamente Naturali. 

Hudobný maratón sa presunie vo štvrtok 18. októbra do cirkevného mestečka Spišská Kapitula. V 
neskororománskej Katedrále sv. Martina je na programe komorný projekt česko-portugalskej flautistky Moniky 
Duarte Štreitovej v spolupráci s organistom Markom Vráblom v duchovne ladenom programe. Obyvatelia 
Spišského Podhradia a okolitých mestečiek sa môžu tešiť na umelecký zážitok. 

V piatok 19. októbra budú koncertovať v obci Hrabušice traja členovia Slovenskej filharmónie, ktorí vytvorili 
zaujímavú komornú zostavu - Tomáš Janošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, a Marica Dobiášová, čembalo. Koncert 
zostavený z diel barokových majstrov zaznie v rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Ten istý program sa 
zopakuje v sobotu 20. októbra v Malom katolíckom kostole v Spišských Vlachoch. 

Medzinárodný festival vyvrcholí v nedeľu 21. októbra v historickej obci Markušovce. V miestnom Letohrádku 
Dardanely, ktorý je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, vystúpi popredná česká harfistka Jana 
Boušková, ktorá vďaka výrazným umeleckým úspechom koncertuje na renomovaných svetových pódiách. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Hrozí mu až 12 rokov 
[11.10.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: „Pred piatimi mesiacmi zažili obyvatelia Krompách doposiaľ nevídanú 
rukojemnícku drámu. V pobočke banky vystrájal Miroslav, ktorý bol ozbrojený čerstvo nabrúseným tĺčikom na 
mäso.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Piatkové pokojné popoludnie sa v Krompachoch zmenilo na drámu o jedenástej 
hodine. Vtedy vtrhol do pobočky banky na námestí 32-ročný miestny Miroslav.“ 

Svedok drámy: „Vyšiel nejaký blázon, čo držal to tú mladú čiernovlasú pod krkom a nožík mal v roku a vravel, 
že choďte všetci preč, lebo začínam.“ 

https://www.dobrenoviny.sk/c/144885/hudba-spoji-spisske-mesta-zacina-sa-festival-musica-nobilis


Matúš Gavlák: „V banke z páchateľom ostala iba Daniela a jej skrytá kolegyňa, o ktorej Miro nevedel. Pred 
bankou ozbrojení policajti v nepriestrelných vestách. Nik netušil, čo sa bude diať. Krompašan chcel vrtuľník a 
pizzu.“ 

Juraj Leško, riaditeľ KR PZ KE: „Vstúpili do priestorov banky vyjednávači. Títo komunikovali spoločne s 
podozrivým. Ten musím povedať, že začal komunikovať, spolupracoval.“ 

Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice: „Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s 
policajným vyjednávačom. Poškodená využila chvíľkovú nepozornosť obvineného a ušla.“ 

Matúš Gavlák: „To sa udialo po dvoch hodinách rukojemníckej drámy. Vzápätí dnu vtrhli kukláči a PMJ-čkári, 
ktorí Krompašana zadržali. Po dráme ho vzali na ošetrenie. Po troch dňoch v cele putoval do väzby, kde je 
doteraz. Keďže policajné vyšetrovanie v tomto prípade už bolo ukončené, krajský prokurátor na Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi podal návrh na obžalobu.“ 

Milan Filičko: „Na Miroslava V. za zločin brania rukojemníka.“ 
Matúš Gavlák: „Ako sa uvádza v obžalobe, Krompašan chcel takto upútať pozornosť na svoje finančné a 

rodinné problémy. Miroslavovi namerali takmer 2 promile alkoholu a stopy marihuany.“ 
Obyvateľka Krompách: „Odkedy jemu mamka zomrela, on sa tak spustil.“ 
Milan Filičko: „V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.“ 
Matúš Gavlák: „Termín hlavného pojednávania v Mirovom prípade zatiaľ vytýčený nie je.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Vyšetrovanie drámy na Spiši ukončili 
[11.10.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Daniela Fulová / Daniela Fulová] 

 
 

Daniela Fullová, moderátorka: „V prípade rukojemníckej drámy na Spiši z júna tohto roka sa skončilo policajné 
vyšetrovanie. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Košiciach podal na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu 

na Miroslava V. z Krompách. Obžalobu podali pre zločin brania rukojemníka. Len pripomenieme, že obvinený 
Miroslav vtrhol prvého júna okolo jedenástej hodiny predpoludním do jednej z bánk v Krompachoch, bolo pod 
vplyvom alkoholu. Pracovníčku banky vyvliekol pred vchod, pod krkom jej držal tĺčik na mäso ostrou časťou. 
Žiadal splnenie svojich podmienok a pokračoval v tom aj počas policajného vyjednávania. Pracovníčke banky sa, 
našťastie, podarilo ujsť. V prípade dokázania viny hrozí Miroslavovi sedem až dvanásť rokov za mrežami.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci 
[11.10.2018; dobrenoviny.sk; 11:44; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/144826/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici-sa-budu-venovat-
dobrovolnici 

 
 

Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí 
siedmou. 

Tomáš Bezdeda — Foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať 

dobrovoľníci. Vo štvrtok tam totiž odštartovali projekt centier Krajší deň. Ambasádorom projektu na Spiši sa stal 
spevák Tomáš Bezdeda. 

„Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre 
jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do tohto projektu, ktorý je práve o jednoduchých, 
no dôležitých dobrých skutkoch,“ uviedol. 

Mnohí pacienti sa môžu podľa autorky projektu Tatiany Kosťovej cítiť v nemocnici opustení. „Ak sú deti 
hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení 
procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa 
pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a 
podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ objasnila. 

Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí 
siedmou. „Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný 
azda pre každého, pre deti a starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať 
časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Môžu tak prísť na iné myšlienky a zmysluplne 
využiť svoj voľný čas,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková. 

Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a oddelení dlhodobo 
chorých. Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú 

https://www.dobrenoviny.sk/c/144826/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici-sa-budu-venovat-dobrovolnici
https://www.dobrenoviny.sk/c/144826/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici-sa-budu-venovat-dobrovolnici


prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé 
dielničky, okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie. „Veľmi dôležité je 
komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a 
sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu,“ vysvetľuje Kosťová. V rámci centra Krajší deň sa na Spiši vyškolilo 
už 23 dobrovoľníkov, najviac z radov študentov, ale i dôchodcov a ľudí v produktívnom veku. 

Vlani projekt prebiehal v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, kde sa doň zapojilo 
103 aktívnych dobrovoľníkov a ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov. Počas prvých 
deviatich mesiacov tohto roka v nemocniciach pôsobilo 61 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venovali 
311 detským a 2753 dospelým pacientom. Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Michalovciach, Dunajskej 
Strede a Partizánskom. Svidnícka nemocnica ho oficiálne odštartovala tento týždeň. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. V Poprade exhibícia legiend. Predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; dobrenoviny.sk; 11:42; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/144821/v-poprade-exhibicia-legiend-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak 

 
 

Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Ilustračná snímka. — Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa 
Poprad 11. októbra (TASR) - Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční 

hokejový zápas legiend Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky. 

Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Rukojemnícka DRÁMA na východe: Pracovníčka banky bola na pokraji 

SMRTI! 
[11.10.2018; pluska.sk; Krimi; 11:21; pem;TASR] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/rukojemnicka-drama-vychode-pracovnicka-banky-bola-pokraji-smrt 

 
 

Horor na vlastnej koži zažila pracovníčka banky v Krompachoch v okrese Spišská Nová Ves. Miroslav V. 

ohrozoval ženu kovovým tĺčikom pod krkom aj pred vyjednávačmi! 
dnes 11:21 
Miroslava V., ktorý má byť zodpovedný za rukojemnícku drámu v Krompachoch zo začiatku júna tohto roka, 

prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach obžaloval. Hovorca KP Milan Filičko informoval, že Krompašana 
obžalovali zo zločinu brania rukojemníka. 

Miroslav V. s kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový tĺčik 
ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich podmienok. 

Foto: Korzár 
"Po skončení vyšetrovania podal prokurátor na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z 

Krompách, ktorý je vo väzbe. Obvinený 1. júna približne o 11. hodine pod vplyvom alkoholu vošiel do pobočky 
banky v Krompachoch a s kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový 
tĺčik ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s 
policajným vyjednávačom,"priblížil incident Filičko. Pracovníčka banky však využila jeho chvíľkovú nepozornosť a 
ušla. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/144821/v-poprade-exhibicia-legiend-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak
https://www1.pluska.sk/krimi/rukojemnicka-drama-vychode-pracovnicka-banky-bola-pokraji-smrt


V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 
Scéna ako z filmu. Rukojemnícku drámu ukončil zásah policajtov 
Autori: pem, TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Filc sa opäť posadí na trénersku lavičku, v tíme bude mať aj Šatana 
[11.10.2018; cas.sk; Čas.sk; 10:12; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/751817/filc-sa-opat-posadi-na-trenersku-lavicku-v-time-bude-mat-aj-satana/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 

Slovenska a Česka. 
Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 

Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

Foto: 
Ján Filc (vpravo) sa opäť posadí na lavičku. V tíme bude mať aj Mira 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Poprad čaká exhibičný zápas, na ľad vybehne viacero našich i českých 

legiend 
[11.10.2018; tvnoviny.sk; Hokej; 10:10; POPRAD/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1938541 

 
 

Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc. 
Tweet 
Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 

Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 

zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel - Milan Nový s hráčmi ako Josef 

Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. 

Pred stretnutím bude autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé 
hokejové nádeje z Popradu, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu 

HK Poprad. 
Tweet 
–> 

[Späť na obsah] 

 
 

14. V Poprade exhibícia legiend SR a ČR, predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 09:52; TASR] 

https://www.cas.sk/clanok/751817/filc-sa-opat-posadi-na-trenersku-lavicku-v-time-bude-mat-aj-satana/
http://www.tvnoviny.sk/a/1938541


 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-poprade-exhibicia-legiend-sr-a-cr-predstavia-sa-satan-handzus-i-
lasak/85216 

 
 

Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 
Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Festival horského filmu 
[11.10.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Kristína Plajdicsková / Martin Hílek] 

 
 

Martin Hílek, moderátor: „Mnohí milovníci horolezectva, lyžovania i dobrodruhovia zamieria v najbližších 
dňoch do Popradu. Pod Tatrami totiž včera večer otvorili dvadsiaty šiesty ročník festivalu horského filmu. Už 
tradičné jesenné podujatie prinesie nielen päťdesiatsedem súťažných filmov zo šestnástich krajín sveta, ale aj 
besedy so zaujímavými hosťami. Festival vlani prilákal viac ako desaťtisíc ľudí.“ 

Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Lezecké výzvy na prvý pohľad nedostupných sklá, spoznávanie odľahlých 
oblastí v extrémnych podmienkach či profily osobností horolezeckého sveta. Podľa riaditeľky festivalu Márie 
Hámorovej tohtoročnú ponuku tvoria filmy, ktoré vyberali z takmer dvojnásobného počtu prihlásených.“ 

Mária Hámorová, riaditeľka festivalu: „Tie zábery sú úchvatné hlavne pri tých zjazdoch. Niekedy môže byť tá 
kamera horšia, ale samozrejme ten príbeh musí byť silný.“ 

Kristína Plajdicsková: „Okrem Popradu premietnu niektoré snímky v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a po prvý 

raz v Tatranskej Lomnici. Trojčlenná porota začala ešte pred otvorením pozerať a hodnotiť filmy, aby sme sa 
mohli v nedeľu dozvedieť, ktoré sú tie najlepšie. Medzi porotcami je aj spisovateľ a horolezec Boris Hlaváček.“ 

Boris Hlaváček, spisovateľ, horolezec: „Dávam veľký dôraz tiež na to, aby sa ukázali aj morálne vlastnosti 
športovcov a taktiež aby tam bolo niečo nové.“ 

Kristína Plajdicsková: „O grand prix či cenu diváka zabojuje aj osem slovenských snímok. Medzi nimi diela 
režisérov ako Pavol Barabáš alebo Rasťo Hatiar, ktorý takmer päť rokov pracoval na filmovom portréte horolezca 
Petra Hámora. Vrcholová príťažlivosť vznikla v koprodukcii RTVS.“ 

Rasťo Hatiar, režisér: „Petra Hámora chcem ponúknuť takého, aký v skutočnosti je, aby ľudia nemohli 
povedať, že sme urobili nejakú modlu.“ 

Kristína Plajdicsková: „Festival doplnia stretnutia s ľuďmi, pre ktorých sú hory významnou súčasťou života. 
Príde rakúska horolezkyňa Gerlinde Kaltenbrunner, ktorá ako prvá žena bez kyslíka vystúpila na všetkých štrnásť 
osemtisícoviek.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Nový projekt v spišskonovoveskej nemocnici: Pacientom sa budú venovať 

dobrovoľníci 
[11.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/novy-projekt-v-spisskonovoveskej-nemocnici-pacientom-sa-budu-venovat-
dobrovolnici-311695 

 
 

Vo štvrtok odštartoval v nemocnici v Spišskej Novej Vsi projekt centier Krajší deň. Ambasádorom projektu na 

Spiši sa stal spevák Tomáš Bezdeda. 
Mnohí pacienti sa môžu podľa autorky projektu Tatiany Kosťovej cítiť v nemocnici opustení. „Ak sú deti 

hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení 
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procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa 
pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a 
podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ objasnila. 

Môžu prísť na iné myšlienky 
Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí 

siedmou. „Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný 
azda pre každého, pre deti a starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať 
časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Môžu tak prísť na iné myšlienky a zmysluplne 
využiť svoj voľný čas,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková. 

Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a oddelení dlhodobo 
chorých. Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú 
prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé 
dielničky, okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie. 

Ako je dôležité komunikovať 
„Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky 

z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu,“ vysvetľuje Kosťová. V rámci centra Krajší deň sa na 
Spiši vyškolilo už 23 dobrovoľníkov, najviac z radov študentov, ale i dôchodcov a ľudí v produktívnom veku. 

Vlani projekt prebiehal v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, kde sa doň zapojilo 
103 aktívnych dobrovoľníkov a ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov. Počas prvých 
deviatich mesiacov tohto roka v nemocniciach pôsobilo 61 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venovali 
311 detským a 2753 dospelým pacientom. Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Michalovciach, Dunajskej 
Strede a Partizánskom. Svidnícka nemocnica ho oficiálne odštartovala tento týždeň. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

17. Kovový tĺčik, rukojemníčka a poriadna dráma: Miroslava nečaká svetlá 

budúcnosť 
[11.10.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1744043/Kovovy-tlcik–rukojemnicka-a-poriadna-drama–Miroslava-necaka-
svetla-buducnost 

 
 

KOŠICE - Rukojemnícka dráma v Krompachoch, ku ktorej došlo prvý júnový deň tohto roka, vystrašila 
verejnosť. Nevinná žena, pracovníčka banky, padla do rany Miroslavovi, ktorý od polície žiadal splnenie svojich 
požiadaviek. Ako zbraň mu poslúžil kovový tĺčik. Okoliu tuhla krv v žilách niekoľko hodín. V súčasnosti Miroslav 
čelí obžalobe, v base si môže posedieť až 12 rokov. 

Od nepríjemnej udalosti v meste na východnom Slovensku prešli viac než štyri mesiace, prípad však nestojí 
na mŕtvom bode. "Po skončení vyšetrovania prokurátor Krajskej prokuratúry Košice podal na Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z Krompách, toho času vo väzbe," informoval vo štvrtok hovorca 

Krajskej prokuratúry Košice Milan Filičko. Obžaloba bola podaná pre zločin brania rukojemníka. 
Zdroj: Tip čitateľa 
Čo presne sa ale udialo 1. júna? Miroslav vošiel do pobočky banky VÚB v Krompachoch na Lorencovej ulici. 

Zabarikádoval sa ako ozbrojený zlodej. Polícia núdzový signál o lúpeži prijala v piatok o 11.09 hod. Muž 
zadržiaval ako rukojemníčku jednu z pracovníčok banky. 

Rukojemnícka dráma v Krompachoch: Muža spacifikovala polícia, FOTO zo zákroku 
Na mieste vypomáhala aj skupina vyjednávačov.„Počas vyjednávania bol vykonaný služobný zákrok. Dve 

pracovníčky banky, ktoré sa v nej nachádzali, boli oslobodené, neutrpeli žiadne zranenia, bol k nim privolaný 
posttraumatický tím," uviedla krátko po udalosti Lenka Ivanová, košická policajná hovorkyňa. 

Kovový tĺčik pod krkom 
Situácia sa však vyhrotila. Miroslav si so sebou vzal kovový tĺčik, ktorý mu poslúžil ako zbraň. Navyše bol pod 

vplyvom alkoholu. “Vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový tĺčik ostrím pod krkom a žiadal 
splnenie svojich podmienok,” ujasnil Milan Filičko. 

Zdroj: FB/Polícia SR 
Obžalovaný chcel, aby mu polícia pristavila helikoptéru a mestského policajta so zbraňou. Rukojemníčka 

našťastie využila chvíľku nepozornosti a podarilo sa jej ujsť. Situácia tak mala napokon zlý koniec práve pre 
Miroslava. 

V prípravnom konaní sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu so záverom, že je závislý od alkoholu a užívania 
marihuany, no v čase spáchania skutku bol trestne zodpovedný. Svojím konaním chcel upozorniť na seba a na 
zlú finančnú situáciu. V prípade uznania viny mu teraz hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. 

[Späť na obsah] 
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18. V Poprade exhibícia legiend SR a ČR, predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/poprade-exhibicia-legiend-sr-cr-predstavia-sa-satan-handzus-i-
lasak/1547478 

 
 

Poprad 11. októbra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc) 
Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 

Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky 
Ilustračné foto: Na snímke bývalý slovenský hokejista Miroslav Šatan 
Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 

Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Ďalší hokejový zápas je za nami: Tentokrát sme si sily zmerali s Trnavou 
[11.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/dalsi-hokejovy-zapas-je-za-nami-tentokrat-sme-si-sily-zmerali-s-trnavou-311663 

 
 

V stredu mali hokejisti na programe už 9. kolo 1. hokejovej ligy. Spišiaci vycestovali za svojimi súpermi 
tentokrát do Trnavy. 

Po nevydarenom východniarskom derby, keď sme Michalovciam podľahli vysoko 0:5, vycestovali naši 
hokejisti za svojimi súpermi do Trnavy. Tentokrát sme mali v dueli navrch a po tretinách (0:2, 1:2, 0:0) sme sa 
mohli tešiť z víťazstva. 

Najbližšie čaká na našich hokejistov Skalica a to už tento piatok. Ďalší domáci zápas si budú môcť fanúšikovia 
vychutnať až 17. októbra, keď budeme hostiť Nové Zámky. 

HK Gladiators Trnava – HK Spišská Nová Ves 1:4 

Góly: 7. Klema – 8., 13. Vartovník, 23. Nagy, 32. Cvengroš. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Hokejisti privítali Spišskú Novú Ves: Body si odnášajú hostia + TABUĽKA 
[11.10.2018; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://trnava.dnes24.sk/hokejisti-privitali-spissku-novu-ves-body-si-odnasaju-hostia-tabulka-311681 

 
 

Hokejisti Trnavy už potrebujú získavať body ako soľ. Smolu mohli zlomiť počas deviateho ligového kola. 
HK Gladiators Trnava tak na svojom ľade počas 9. kola I. hokejovej ligy privítal súpera z HK Spišská Nová 

Ves. Súboj tabuľkových susedov mohol, pri troche šťastia, priniesť Trnave vytúžené body. 

V prvom dejstve to boli práve hostia, ktorí udreli ako prví. V ôsmej minúte otváral skóre zápasu Vartovník, aby 
do prvej prestávky zvyšoval ešte druhým presným zásahom (0:2). Na rozdiel troch gólov hostia odskočili zásluhou 

https://www.hlavnespravy.sk/poprade-exhibicia-legiend-sr-cr-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak/1547478
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Nagya, o desať minút pridal presný zásah Cvengroš (0:4). Trnava do konca tretiny odpovedala zásluhou Klema. 
V poslednom dejstve už gól nepadol. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Gladiators Trnava – HK Spišská Nová Ves 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 

Góly: 37. Klema (Lukačovič) – 8. Vartovník (Nagy, Olejník), 13. Vartovník (Nagy), 23. Nagy (Zekucia, 
Vantroba), 32. Cvengroš (Osuský, Ondov). Strely: 36:32 

Vylúčenia: 4:9 na 2 min., navyše Mikeš 5+DKZ za vrazenie na mantinel 
Presilovky: 0:0 
Oslabenia: 0:0 
Rozhodovali: Jonák, Mĺkvy – Ziolkovsky, Michna 
Diváci: 145 
Trnava: Kutej (23. Košút) – Schmidt, Klein, Kuna, Burian, Kormúth, Šanko, Kiss – Szalay, Hrbáčik, Ševčík – 

Škokor, Valo, Hudec – Ftáčnik, Klema, Lukačovič – Mikeš, Lindeman, Olša 
Spišská Nová Ves: Surák – Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík – Vartovník, Nagy, 

Olejník – Ondov, Macko, Zwick – Raáb, Pastucha, Polomský 
Tabuľka po 9. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 2

7 
2. Martin 2

4 
3. Skalica 2

1 
4. Topoľčany 2

0 
5. Dubnica nad 

Váhom 
1

9 
6. Bratislava 1

6 
7. Považská 

Bystrica 
1

5 
8. Humenné 1

4 
9. Spišská Nová 

Ves 
1

4 
10. Trnava 4 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Zápolenia v I. hokejovej lige: Skalica otočila šláger v Topoľčanoch, 

Michalovce víťazne 
[11.10.2018; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://michalovce.dnes24.sk/zapolenia-v-i-hokejovej-lige-skalica-otocila-slager-v-topolcanoch-
michalovce-vitazne-311658 

 
 

Druhá najvyššia hokejová súťaž pokračovala zápasmi deviateho kola. Pozrite si, ako sa darilo jednotlivým 
tímom. 

HK Martin – HC Prešov 7:2 (2:0, 3:2, 2:0) 
Góly: 8. Themár (Tabaček, Poliaček), 14. Dírer (Oravec), 21. Rudzan (Langhammer, Markovič), 30. Brezniak 

(Poliaček, Jurášek), 37. Dírer (Pokrivčák, Rusina), 44. Poliaček (Oravec), 47. Dírer (Pokrivčák, Pacalaj) – 25. 
Halama (Magdolen), 40. Tužinský (Magdolen). Strely: 43:18. Vylúčenia: 3:2 na 2 min. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 
1:0. Rozhodovali: Krist – Hanko, Jurčiak. Diváci: 938 

HC Topoľčany – HK Skalica 4:5pp (3:0, 1:1, 0:3 – 0:1) 
Góly: 7. Tomčák (Ďurčo, Podstavek), 9. Tomčák (Podstavek, Bečka), 19. Dvonč (Bystričan), 36. Uhnák 

(Bystričan, Kluka) – 38. Dufek (Kotzman), 47. Straka (Štumpf), 50. Hujsa (Kutálek, Vaškovič.), 60. Janík (Škapik, 
Kutálek), 62. Štumpf (Kutálek, Trávniček). Strely: 34:34. Vylúčenia: 5:6 na 2 min., navyše Laššo a Mowrey 5+DKZ 
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za pästný súboj a P. Kotzman 10 min. OT za nešportové správanie. Presilovky: 1:1. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: 
Novák, Valko – Valo, Jedlička. Diváci: 954 

MHK Humenné – MHK Dubnica nad Váhom 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) 
Góly: 55. Jokeľ (Ondrej, Petráš), 55. Solomončak (Babinets, Bylina) – 42. Krajči (Ďuriš, Kokavec), 44. Krajči 

(Rehák, Kokavec), 47. Krajči (Serkin, Kokavec). Strely: 37:27. Vylúčenia: 7:7 na 2 min. Presilovky: 0:1. Oslabenia: 
0:0. Rozhodovali: Korba – Gavalier, Ordzovenský. Diváci: 626 

HK 95 Považská Bystrica – HC Osmos Bratislava 4:3pp (0:0, 1:1, 2:2 – 1:0) 
Góly: 24. Rodionov (Koleda, Fančovič), 49. L. Ďurkech (J. Ďurkech, Dolinajec), 54. Mokrohajský (Bednár), 62. 

L. Ďurkech (Rodionov) – 34. Musliu, 42. Danišovský (Musliu, Prokop), 60. Brodek (Valjent, Prokop). Strely: 43:31. 
Vylúčenia: 6:3 na 2 min., navyše L. Ďurkech OT 10 min. za vrazenie na mantinel a Pavešic 5+DKZ za pád pod 
nohy. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Štefík, Purgat – Frimmel, Junek. Diváci: 289 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK Gladiators Trnava – HK Spišská Nová Ves 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 

Góly: 37. Klema (Lukačovič) – 8. Vartovník (Nagy, Olejník), 13. Vartovník (Nagy), 23. Nagy (Zekucia, 
Vantroba), 32. Cvengroš (Osuský, Ondov). Strely: 36:32. Vylúčenia: 4:9 na 2 min., navyše Mikeš 5+DKZ za 
vrazenie na mantinel. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Jonák, Mĺkvy – Ziolkovsky, Michna. Diváci: 
145 

HC Mikron Nové Zámky B – HK Dukla Ingema Michalovce 2:9 (0:3, 1:4, 1:2) 
Góly: 32. Maroš (Buc, Sabo), 43. König (Sorokin, Ondrušek) – 1. Piatak (Kolba), 9. Mašlonka (Kolba, Piatak), 

15. Hamráček (Balko, Mesaroš), 21. Bdžoch (Mašlonka, Gavrik), 28. Róth (Linet, Mesaroš), 29. Mašlonka 
(Kolba), 40. Cútt (Valečko, Banovský), 44. Toma (Mesaroš), 52. Linet (Róth, Pulščák). Strely: 16:65. Vylúčenia: 
6:3 na 2 min. Presilovky: 1:2. Oslabenia: 0:0. Rozhodovali: Stano, Hatala – Crman, Číž. Diváci: 42 

Tabuľka po 9. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 2

7 
2. Martin 2

4 
3. Skalica 2

1 
4. Topoľčany 2

0 
5. Dubnica nad 

Váhom 
1

9 
6. Bratislava 1

6 
7. Považská 

Bystrica 
1

5 
8. Humenné 1

4 
9. Spišská Nová 

Ves 
1

4 
10. Trnava 4 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. MYJAVA JE HORE NOHAMI: Prepadli tam pobočku banky 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/policia-prepadli-pobocku-banky-v-myja/353978-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Drozd 
Polícia zatiaľ neuviedla, koľko bolo páchateľov, výšku škody ani ďalšie podrobnosti. 
,aktualizované 
Myjava 11. októbra (TASR) – Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie pobočky banky, ku ktorému došlo vo 

štvrtok v Myjave. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena 
Antalová.“Môžem potvrdiť, že v Myjave bola prepadnutá pobočka banky. Momentálne prebiehajú na mieste 
zaisťovacie úkony,” povedala hovorkyňa. Polícia zatiaľ neuviedla, koľko bolo páchateľov, výšku škody ani ďalšie 

http://www.teraz.sk/regiony/policia-prepadli-pobocku-banky-v-myja/353978-clanok.html


podrobnosti.Výberová chronológia prepadov bánk na území SR v rokoch 2017 a 2018:16. júla 2018 - Kráľovský 
Chlmec: Ozbrojený muž prepadol banku na východe Slovenska v Kráľovskom Chlmci. Pracovníčke banky 
maskovaný muž prikázal, aby mu vydala hotovosť a celý čas na ňu mieril zbraňou. V banke bolo v čase 
prepadnutia šesť ľudí.1. júna 2018 – Krompachy: Muž prepadol pobočku VÚB banky na Lorencovej ulici v 
Krompachoch (okres Spišská Nová Ves). Nožom ohrozoval jednu zo zamestnankýň banky a držal ju ako 

rukojemníčku. Druhej pracovníčke sa podarilo uniknúť. Lupič sa vzdal po zhruba dvoch hodinách po komunikác ii 
s policajnými vyjednávačmi. Personál banky vyviazol bez zranení.9. novembra 2017 - Bratislava: V centre 
Bratislavy prepadli pobočku banky na Námestí SNP. K ozbrojenej lúpeži došlo krátko po 15.00 h, zranených si 
nevyžiadala. Muž, ozbrojený krátkou guľovou zbraňou, vošiel do priestorov banky a pod hrozbou jej použitia 
požadoval od zamestnankyne vydanie finančnej hotovosti. Zamestnankyňa mu finančnú hotovosť odmietla vydať, 
na čo páchateľ z miesta odišiel na neznáme miesto.11. októbra 2017 – Šaľa: Pobočku Slovenskej sporiteľne v 
Šali prepadli dve osoby. Z banky ukradli hotovosť.8. septembra 2017 - Bratislava: Neznámy páchateľ ozbrojený 
pištoľou si z pobočky banky na Galvaniho ulici v Bratislave odniesol približne 20.000 eur. Po lúpeži odišiel ma 
čiernej motorke na neznáme miesto po Studenej ulici v smere na Zlaté piesky. K zraneniu osôb nedošlo.31. júla 
2017 - Bratislava: Krátko pred 16.00 h vošiel do pobočky banky na Topoľčianskej ulici v bratislavskej Petržalke 
neznámy páchateľ ozbrojený krátkou guľovou strelnou zbraňou. Pod hrozbou požadoval od zamestnancov banky 
vydanie finančnej hotovosti. Zamestnankyňa mu z obavy o svoj život a zdravie vydala finančnú hotovosť vo výške 
približne 6000 eur. Neznámy páchateľ následne utiekol smerom k budove Technopolu.3. mája 2017 - Kremnica: 
Strelným poranením sa skončilo lúpežné prepadnutie pobočky banky, ktoré sa stalo v Kremnici, 44-ročného 
Jaroslava z Ružomberka spacifikovala hliadka Mestskej polície (MsP) v Kremnici. Ozbrojený muž vošiel so 
zbraňou v ruke do pobočky banky, kde si pýtal peniaze. Z banky vybehol von, kde sa ho podarilo spacifikovať 
hliadke MsP, ktorá použila voči páchateľovi služobnú zbraň.19. januára 2017 - Bratislava: Páchateľ ozbrojený 
krátkou strelnou zbraňou vošiel do pobočky banky na Komárnickej ulici v Bratislave krátko pred 15.30 h. Tam pod 
hrozbou zbrane žiadal o vydanie finančnej hotovosti, ktorú mu zamestnankyňa v obave o život a zdravie vydala. 
Peniaze vložil do žltočiernej igelitovej tašky. Následne z pobočky ušiel doľava medzi bytovky. Počas prepadu sa v 
pobočke nenachádzal žiaden klient a nikto sa nezranil. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. V Poprade exhibícia legiend SR a ČR: Predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Martin Sýkora] 

 
http://poprad.dnes24.sk/v-poprade-exhibicia-legiend-sr-a-cr-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak-311683 

 
 

Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 
Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 

České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Pacientom vo svidníckej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/pacientom-vo-svidnickej-nemocnici-sa-bu/353924-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc 
Projekt vznikol v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a 

Banskej Štiavnici. Vo svidníckej už majú dobrovoľníci za sebou niekoľko odpracovaných hodín. 
Svidník 11. októbra (TASR) - Detským a starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Svidník budú chvíle 

strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské 

http://poprad.dnes24.sk/v-poprade-exhibicia-legiend-sr-a-cr-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak-311683
http://www.teraz.sk/regiony/pacientom-vo-svidnickej-nemocnici-sa-bu/353924-clanok.html


hry alebo len budú mlčky na blízku. Svidnícka nemocnica odštartovala v stredu (10.10.) projekt dobrovoľníckych 
centier Krajší deň a stala sa tak šiestou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila.“Mnohí pacienti sa 
môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je 
dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich 
psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu,” uviedla Tatiana Kosťová, autorka a garantka projektu v sieti 
nemocníc. Projekt vznikol v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom 
a Banskej Štiavnici. Vo svidníckej už majú dobrovoľníci za sebou niekoľko odpracovaných hodín.“Verím, že o 
tento komunitný projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Už naše skúsenosti z prvých dní potvrdzujú, že 
nezištnú pomoc a nasadenie dobrovoľníkov naši pacienti veľmi oceňujú. Za čas, ktorý im venujú, sme im preto 
skutočne vďační,” povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Svidník Slavko Rodák. Svoju aktivitu dobrovoľníci 
zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a seniorov na doliečovanom a geriatrickom oddelení. 
Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil svojím 
hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice. “Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť 
milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť 
megalomanské veci a byť hrdinami,” povedal. Vo svidníckej nemocnici je už prvých päť zaškolených 
dobrovoľníkov. K dispozícii im je jeden zamestnanec ako ich koordinátor. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku 
činnosť pochádza podľa hovorkyne Jany Fedákovej zo siete nemocníc Svet zdravia z radov študentov, no sú 
medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku. Minulý rok projekt realizovali v piatich nemocniciach 
Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote a Rožňave. Do projektu sa 
zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí strávili s pacientmi vyše 1170 hodín. Ich služby využilo takmer 3400 
prevažne starších pacientov. Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, 

Dunajskej Strede a Partizánskom. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Krajský prokurátor obžaloval Krompašana zo zločinu brania rukojemníka 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/krajsky-prokurator-obzaloval-krompas/353930-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Obvinený 1. júna približne o 11. hodine pod vplyvom alkoholu vošiel do pobočky banky v Krompachoch a s 

kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod. 
Krompachy 11. októbra (TASR) – Miroslava V., ktorý má byť zodpovedný za rukojemnícku drámu v 

Krompachoch zo začiatku júna tohto roka, prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach obžaloval. Hovorca 
KP Milan Filičko informoval, že Krompašana obžalovali zo zločinu brania rukojemníka. "Po skončení vyšetrovania 
podal prokurátor na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z Krompách, ktorý je vo väzbe. 

Obvinený 1. júna približne o 11. hodine pod vplyvom alkoholu vošiel do pobočky banky v Krompachoch a s 
kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový tĺčik ostrím pod krkom a 
žiadal splnenie svojich podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s policajným vyjednávačom," 
priblížil incident Filičko. Pracovníčka banky však využila jeho chvíľkovú nepozornosť a ušla. V prípade uznania 
viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Prokurátor obžaloval Miroslava, ktorý prepadol banku v Krompachoch a 

vzal aj rukojemníka 
[11.10.2018; webnoviny.sk; Krimi správyKošiceKrimi správy z lokality Košice; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/miroslav-prepadol-banku-v-krompachoch-s-tlcikom-a-vzal-aj-rukojemnika-
hrozi-mu-12-rokov-vazenia/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
KOŠICE 11. októbra (WebNoviny.sk) – Po skončení vyšetrovania prokurátor Krajskej prokuratúry Košice 

podal na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z Krompách, ktorý je vo väzbe. Ako 

informoval hovorca košickej krajskej prokuratúry Milan Filičko, prokurátor podal obžalobu pre zločin bran ia 
rukojemníka. 

http://www.teraz.sk/regiony/krajsky-prokurator-obzaloval-krompas/353930-clanok.html
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Podľa Filička obvinený 1. júna 2018 asi o jedenástej predpoludním pod vplyvom alkoholu prepadol pobočku 
banky v Krompachoch s kovovým tĺčikom, ktorý mal na jednej strane ostrie. 

Vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový tĺčik ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich 
podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s policajným vyjednávačom, pracovníčka banky však 
využila jeho chvíľkovú nepozornosť a ušla. 

Obžalovaný chcel, aby mu polícia pristavila helikoptéru a mestského policajta so zbraňou. V prípravnom 
konaní sa podrobil psychiatrickému vyšetreniu so záverom, že je závislý od alkoholu a užívania marihuany, no v 
čase spáchania skutku bol trestne zodpovedný. 

Svojím konaním chcel upozorniť na seba a na zlú finančnú situáciu. Do banky sa išiel vyvŕšiť za to, že mu na 
účet neprišla mzda. V prípade uznania viny hrozí Miroslavovi V. trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. V Poprade exhibícia legiend. Predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-poprade-exhibicia-legiend-predstavia-sa-satan-handzus-i-lasak-cl623082.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná snímka. 
Poprad 11. októbra (TASR) - Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční 

hokejový zápas legiend Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky. 

Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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28. V Poprade sa uskutoční exhibícia legiend Slovenska a Česka, predstavia sa 

Šatan, Višňovský či Lašák 
[11.10.2018; sportinak.sk; hokej; 00:00; tasr] 

 
http://www.sportinak.sk/v-poprade-sa-uskutocni-exhibicia-legiend-slovenska-a-ceska–predstavia-sa-
satan–visnovsky-ci-lasak 

 
 

Výber Slovenska povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc. Na zimnom štadióne v Poprade sa 
v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude 
konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

Príde Šatan, Handzuš i Lašák 
Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 

Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 
České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred stretnutím bude 
autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové nádeje z Popradu, 
Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK Poprad. 

Generálny manažér slovenskej hokejovej reprezentácie Miroslav Šatan. Foto - TASR 
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29. Martin Kohút: Fiasko s lístkami už nepripustíme, aktívne vstupujeme do 

predaja 
[11.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360611/martin-kohut-fiasko-s-listkami-uz-nepripustime-aktivne-vstupujeme-do-
predaja/ 

 
 

Prokop Tomáš 
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút vyriešil v uplynulých dňoch situáciu okolo nového 

hokejového loga, ktoré vyvolalo nepochopiteľné vášne. 
Na zväze si sľubujú, že nový marketingový prístup by mal pomôcť k zlepšeniu financovania hokeja. Martin 

Kohút sa snaží zlepšiť predajný systém vstupeniek na domáci svetový šampionát 2019. 
MARTIN KOHÚT: Až 85 percent doteraz predaných vstupeniek na majstrovstvá sveta sa dostalo k fanúšikom, 

nie k priekupníkom 
V hokejových debatách predošlého obdobia dominovalo nové logo, ktoré ste pripravili na zväze. Očakávali ste 

toľko búrlivých reakcií? 
„V prvom rade treba povedať, že vytvorenie nového loga a vizuálu nebol rýchly výmysel. Vizualizácia sa 

pripravovala dlhý čas. Najskôr sme dostali návrhy, potom vypísali súťaž a na záver procesu sme urobili priesku 
ako budú zmeny vnímať fanúšikovia. Navyše sme riešili legislatívne záležitosti na úrade priemyselného 
vlastníctva nielen u nás, ale aj v Európskej únii. Na úradoch sme registrovali ochrannú známku. Až potom sme 
logo predstavili.“ 

„Kľúčové bolo, že sme všetko komunikovali so špičkovými slovenskými hokejistami. Boli sme príjemné 
prekvapení z ich reakcií. Mariána Hossu sme nemuseli dlho presviedčať, aby prišiel na prezentáciu loga. 
Rovnako ako iným hráčom sa mu zapáčilo. Je to moderné, inovatívne logo. Nie je to žiaden nový štátny znak, ale 
je to logo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jeho príbeh má chuť po víťazstvách. Autor Peter Kačenka dostal 
už veľa ocenení za svoje práce.“ 

Zazneli vyhrážky, že ministerstvo školstva môže zobrať hokeju dotáciu. Bolo to reálne? 
„Reakcie politikov boli rôzne, od kladných po záporné. Mali sme už rokovania na ministerstve vnútra, sedeli s 

ministerkou školstva Martinou Lubyovou, s ktorou sme absolvovali korektné rozhovory. Našli sme riešenie vhodné 
pre obe strany. Nič sme z dresu nedali preč, len sme doplnili štátny znak na rukáv a nápis Slovensko. To ešte 
viac zadefinuje príslušnosť ku Slovensku a našej štátnosti.“ 

Nie je úsmevné, že hokej má veľa iných problémov, ale vy musíte riešiť, či je logo dobré alebo zlé? 
„Je pravda, že radšej by sme sa venovali iným veciam a nezdržiavali sa. Stále je toho veľa, čo treba riešiť. Na 

druhej strane poslancovi Hrnkovi sa môžeme poďakovať za marketing. Keď bude chcieť prísť na hokej, bude 
mojím hosťom na hociktorom zápase. Pracujeme na viacerých frontoch a toto je jeden z dôležitých príjmových 
kanálov hokeja v budúcnosti. Mohli by sme chodiť k politikom a žiadať od nich viac peňazí, ale radšej si chceme 
urobiť domácu úlohu a snažiť sa hokej premeniť na produkt, ktorý si dokáže peniaze zarobiť, aby mal na rozvoj 
mládeže a budovanie infraštruktúry.“ 

„Mohli by sme chodiť k politikom a žiadať od nich viac peňazí, ale radšej si chceme urobiť domácu úlohu a 
snažiť sa hokej premeniť na produkt, ktorý si dokáže peniaze zarobiť, aby mal na rozvoj mládeže a budovanie 
infraštruktúry.“ 

Martin Kohút 
prezident SZĽH 
Reálne to znamená, že všetky marketingové predmety, ktoré budú späté so slovenským hokejom a využije sa 

na nich logo, podliehajú schváleniu zväzu? 
„Áno, máme potvrdenú ochrannú známku na území Európskej únie. Každý, kto bude chcieť použiť náš znak 

na predmetoch, bude musieť získať súhlas Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý je majiteľom ochrannej 
známky.“ 

Začiatok predaja vstupeniek na majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach dopadol fiaskom. Vyzerá to, že 
väčšina lístkov skončila u priekupníkov. Ako to celé vnímate? 

„Urobili sme dobrý krok, že do predaja išlo len 21 percent vstupeniek. Ostatné lístky stále máme a pôjdu von v 
ďalších fázach predaja. Spoľahli sme sa na to, že partner, s ktorým sme mali podpísanú zmluvu, je odborníkom 
na tieto veci a vyrieši ich. Záujem o lístky je oveľa väčší ako bol pred siedmimi rokmi. Takisto sme vo vysokej fáze 
rozpredanosti skyboxov. Toto ma veľmi teší. Čo sa udialo s lístkami nám ukázalo, že nemôžeme nechať ďalší 
priebeh len na Ticketportal. Oficiálnym listom sme požiadali jeho vedenie za ospravedlnenie pre poškodenie 
povesti. Zároveň rokujeme o tom, aby sme vstúpili do procesu predaja. V najbližších týždňoch ho detailne 
predstavíme.“ 

Vstupenky na MS v hokeji 2019. Zdroj: TASR 
Znamená to, že teraz budete predávať vstupenky iným spôsobom? 

https://sport.aktuality.sk/c/360611/martin-kohut-fiasko-s-listkami-uz-nepripustime-aktivne-vstupujeme-do-predaja/
https://sport.aktuality.sk/c/360611/martin-kohut-fiasko-s-listkami-uz-nepripustime-aktivne-vstupujeme-do-predaja/


„Urobili sme kroky, aby sa k lístkom dostali hokejové kluby, rozdeľovali by sa podľa počtu tímov. Môžu si kúpiť 
vstupenky prednostne, nerozdávame ich zadarmo. Už máme od klubov aj spätnú väzbu. Následne pôjdu do 
predaja aj lístky pre ďalších fanúšikov. Nebudem ešte zachádzať do detailov, časom o tom budeme podrobne 
informovať.“ 

Predajca priznal, že ho zaskočil veľký nápor v internetovom predaji. Vyžadovali ste od neho pred oficiálnym 
predajom vyskúšanie systému? 

„Konzultovali sme všetko dopredu, aj tak ich to zaskočilo. Až 84 percent z celého predaja išlo cez internet, v 
ktorom sa na začiatku spustilo veľa robotov, ktoré zahlcovali systém. Predajca sa ich snažil odpájať a tým pádom 
presúval na koniec radu aj fanúšikov. Napriek tomu to vyzerá, že roboty nezafungovali a 85 percent vstupeniek sa 
dostalo ku skutočným fanúšikom. V kamenných predajniach vznikol problém, že si priekupníci postavili do radov 
brigádníkov, ktorí im vykúpili lístky. Tomu sme na zväze nemali ako zabrániť.“ 

Nemali by byť lístky predávané na občiansky preukaz, ako to napríklad býva v anglickej futbalovej Premier 
League? 

„Áno, vstupenky mali byť registrované.“ 
Pri cenách lístkov ste sa zachovali biznisovo, sumy za vstupenky na slovenské zápasy sa pohybujú v 

priemere okolo sto eur. Nie je to privysoká cena vzhľadom na to, že okolie Košíc nemá také finančné možnosti, 
aké sú v Bratislave? 

„Išli sme do toho s porovnávaním s inými krajinami, nemohli sme ísť pod cenu. Cenovú politiku sme určili po 
konzultácii s marketingovým partnerom Medzinárodnej hokejovej federácie. Snažili sme sa to čo najviac priblížiť 
Česku, ktoré organizovalo šampionát v roku 2015. V najnižších cenách sme lacnejší ako Dánsko či Nemecko, 
ktoré usporiadali predchádzajúce šampionáty.“ 

V Trenčíne otvárate prvú akadémiu, ktorá by mala zlepšiť situáciu v mládežníckom hokeji, čo od nej 
očakávate? 

„Nie je to len akadémia, ale ukážka, ako by mal systém fungovať. V tom nám veľmi pomohol Richard 
Pavlikovský. Pracovali sme dlho, aby sme získali podporu mestskej samosprávy, žúp, riaditeľov škôl, kultúrnych 
pracovníkov a miestnych podnikateľov. V Trenčíne sa to podarilo. Postaví sa celý komplex s novým zimným 
štadiónom. To bude stredoškolská akadémia. Pri základných školách sme vyškolili ambasádorov športovania, 
ktorí sú v kraji a chodia po školách, družinách a hrajú sa s deťmi, aby ich prilákali k pohybu a športu.“ 

„Druhý krok je, že deti od ôsmich rokov sa bez výdavkov naučia v rámci školy korčuľovať. Zlepší sa 
metodológia, všade budú kamery a podľa výsledkov testov vyberieme talenty, ktoré budú mať v štrnástich rokoch 
najväčší potenciál byť úspešní. Následne budú pokračovať v stredoškolskej akadémii, kde dostanú vzdelanie, 
jazykovú vybavenosť a tréningový proces, ktorý nebude musieť rodič platiť. Deti budú mať k dispozícii celý areál 
so štadiónom, halou, jedálňou, internátmi. Podobných komplexov by sme chceli mať po Slovensku osem.“ 

Stále zaostávate za futbalom v infraštruktúre, v najvyššej súťaži majú už skoro všetky futbalové kluby 
vynovené štadióny, hokej nemá ani jeden. Ako to zmeniť? 

„Možno nerobíme marketing ako futbalový zväz, ktorý dostal od štátu veľké peniaze, aby zlepšil infraštruktúru. 
Financie nevygeneroval, ale dostal. My zatiaľ opravujeme infraštruktúru pre mládež. Treba sa ísť pozrieť do 
Gelnice, Považskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, kde sa modernizujú priestory. Ligové štadióny nemôžeme 

opraviť priamo zo zväzu, lebo nie sme ich vlastníkmi. Môžeme pomôcť mestám. Opravili sa teraz štadióny v 
Michalovciach či Liptovskom Mikuláši. Máme pripravené ďalšie projekty.“ 

„Oproti futbalu máme jeden zásadný problém, že hokejový zimný štadión vytvára ekologickú záťaž. Príkladom 
je Trenčín, kde sme spoločne s mestom opravili chladenie a znížili sme ekologickú záťaž z deväť ton čpavku na 
jednu. To by si mali uvedomiť aj politici, že takýchto ekologických bômb majú po Slovensku veľké množstvo. 
Snažíme sa nájsť model, ktorým by sme to odstránili. Sme na dobrej ceste, aby sme pripravili s vládou projekt, 
ktorý komplexne zastreší štadióny na Slovensku. To je však na dlhšiu dobu, aj futbal všetko robí deväť či desať 
rokov. Pozitívnym príkladom je Trenčín, ktorý už má nové chladenie, budúci rok bude mať nové sedadlá a mesto 
prisľúbilo, že zmodernizuje aj ostatné veci.“ 

Denník Šport 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Opitý Dušan vyčíňal v Spišskej Novej Vsi: Nožom zaútočil na muža, skončil 

vo väzbe 
[11.10.2018; topky.sk; Krimi; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1744177/Opity-Dusan-vycinal-v-Spisskej-Novej-Vsi–Nozom-zautocil-na-
muza–skoncil-vo-vazbe 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Obvineniam zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu čelí 55-ročný Dušan zo 
Spišskej Novej Vsi. 

Ako informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, v pondelok posilnený alkoholom po 
predchádzajúcej hádke napadol nožom 39-ročného muža. Niekoľkokrát ho zasiahol a vyhrážal sa mu. 
Napadnutému mužovi spôsobil ľahké zranenia. Stíhaný je vo väzbe, hrozí mu trest na štyri až 10 rokov. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1744177/Opity-Dusan-vycinal-v-Spisskej-Novej-Vsi--Nozom-zautocil-na-muza--skoncil-vo-vazbe
https://www.topky.sk/cl/100370/1744177/Opity-Dusan-vycinal-v-Spisskej-Novej-Vsi--Nozom-zautocil-na-muza--skoncil-vo-vazbe


[Späť na obsah] 

 
 

31. Kandidát na primátora R. Javorský chce zmeniť systém práce v meste 
[11.10.2018; 24hod.sk; Z domova Regióny; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/kandidat-na-primatora-r-javorsky-chce-zmenit-system-prace-v-meste-cl623200.html 

 
 

24hod.sk Z domova Regióny 
Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – O post primátora v Spišskej Novej Vsi majú záujem štyria 

kandidáti. Jedným z nich je 46-ročný Rastislav Javorský, ktorý sa o hlasy voličov uchádza s podporou koalície 
KDH, SaS, OĽaNO, OKS, SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko. 

Člen KDH, v troch posledných volebných obdobiach poslanec Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 

a od roku 2003 aj krajský poslanec, sa rozhodol kandidovať na post primátora z troch dôvodov. “Cítim, že mám 
dostatok skúseností z práce v komunálnej politike a moju kandidatúru podporilo spektrum politických strán. 
Zároveň mi prekáža súčasný systém práce v meste, kde politikárčenie často nahrádza odbornosť. Veľa dobrých 
návrhov nebolo realizovaných len preto, že ich prekladali poslanci opozície. Tento prístup chcem zmeniť,” 
zdôvodnil svoju kandidatúru s tým, že pomáhať chce tak, aby to pocítil každý. 

Doplnil, že mestský úrad sa musí stať miestom, na ktorom dostane každý Spišskonovovešťan profesionálnu 
pomoc a pocíti slušné správanie úradníkov. “Mestský rozpočet sa musí využívať oveľa rozumnejšie a bez 
šafárenia. Zároveň sa mesto musí stať otvorenejšie, transparentnejšie, pretože sme v rebríčku otvorených 
samospráv, oprávnene, klesli veľmi hlboko,” konštatoval Javorský. 

Tvrdí, že do volieb prichádza dobre pripravený, s tímom odborníkov dlhé mesiace plánovali projekty, ktoré sú 
podľa neho odborne podložené, realizovateľné a pomôžu občanom i mestu, aby naštartovalo svoj rozvoj. 
“Znižovať mieru nezamestnanosti už nesmieme len tým, že pre prácu najmä mladí ľudia mesto opúšťajú,” dodal 
Javorský, ktorý pripravil zoznam projektov rozdelený do troch okruhov. V nich sa zameriava napr. na zvýhodnenie 
občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu, ďalej na turizmus, ale aj dokončenie rekonštrukcie ciest a 
začiatok komplexnej obnovy chodníkov či na podporu komunitného života v meste. Plánuje zmeniť systém 
podpory kultúry a športu, obnoviť oddychové zóny napr. plážové kúpalisko na sídlisku Mier a “Rybníky” v 
Novoveskej Hute. Za dôležitú tiež považuje výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny a v neposlednom rade aj 
obnovu starých a výstavbu nových fontán. 

V Spišskej Novej Vsi sa bude 10. novembra o hlasy voličov okrem Javorského uchádzať aj nezávislý 

kandidát Miroslav Uhrin, Pavol Bečarík kandiduje s podporou koalície strán SNS, Most-Híd a Smer-SD a štvoricu 
uzatvára Oto Stettner zo Slovenskej národnej jednoty – strany vlastencov. 

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

 
 

32. Kandidát na primátora R. Javorský chce zmeniť systém práce v meste 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Benkovičová] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/sp-nova-ves-kandidat-na-primatora/354036-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Doplnil, že mestský úrad sa musí stať miestom, na ktorom dostane každý Spišskonovovešťan profesionálnu 

pomoc a pocíti slušné správanie úradníkov. 
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – O post primátora v Spišskej Novej Vsi majú záujem štyria 

kandidáti. Jedným z nich je 46-ročný Rastislav Javorský, ktorý sa o hlasy voličov uchádza s podporou koalície 
KDH, SaS, OĽaNO, OKS, SPOLU - občianska demokracia a Progresívne Slovensko. Člen KDH, v troch 
posledných volebných obdobiach poslanec Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi a od roku 2003 aj 

krajský poslanec, sa rozhodol kandidovať na post primátora z troch dôvodov. “Cítim, že mám dostatok skúseností 
z práce v komunálnej politike a moju kandidatúru podporilo spektrum politických strán. Zároveň mi prekáža 
súčasný systém práce v meste, kde politikárčenie často nahrádza odbornosť. Veľa dobrých návrhov nebolo 
realizovaných len preto, že ich prekladali poslanci opozície. Tento prístup chcem zmeniť,” zdôvodnil svoju 
kandidatúru s tým, že pomáhať chce tak, aby to pocítil každý. Doplnil, že mestský úrad sa musí stať miestom, na 
ktorom dostane každý Spišskonovovešťan profesionálnu pomoc a pocíti slušné správanie úradníkov. “Mestský 
rozpočet sa musí využívať oveľa rozumnejšie a bez šafárenia. Zároveň sa mesto musí stať otvorenejšie, 
transparentnejšie, pretože sme v rebríčku otvorených samospráv, oprávnene, klesli veľmi hlboko,” konštatoval 
Javorský. Tvrdí, že do volieb prichádza dobre pripravený, s tímom odborníkov dlhé mesiace plánovali projekty, 

https://www.24hod.sk/kandidat-na-primatora-r-javorsky-chce-zmenit-system-prace-v-meste-cl623200.html
http://www.teraz.sk/regiony/sp-nova-ves-kandidat-na-primatora/354036-clanok.html


ktoré sú podľa neho odborne podložené, realizovateľné a pomôžu občanom i mestu, aby naštartovalo svoj rozvoj. 
“Znižovať mieru nezamestnanosti už nesmieme len tým, že pre prácu najmä mladí ľudia mesto opúšťajú,” dodal 
Javorský, ktorý pripravil zoznam projektov rozdelený do troch okruhov. V nich sa zameriava napr. na zvýhodnenie 
občanov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu, ďalej na turizmus, ale aj dokončenie rekonštrukcie ciest a 
začiatok komplexnej obnovy chodníkov či na podporu komunitného života v meste. Plánuje zmeniť systém 
podpory kultúry a športu, obnoviť oddychové zóny napr. plážové kúpalisko na sídlisku Mier a “Rybníky” v 
Novoveskej Hute. Za dôležitú tiež považuje výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny a v neposlednom rade aj 
obnovu starých a výstavbu nových fontán. V Spišskej Novej Vsi sa bude 10. novembra o hlasy voličov okrem 

Javorského uchádzať aj nezávislý kandidát Miroslav Uhrin, Pavol Bečarík kandiduje s podporou koalície strán 
SNS, Most-Híd a Smer-SD a štvoricu uzatvára Oto Stettner zo Slovenskej národnej jednoty – strany vlastencov. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. V zoo sa narodili trojičky kapybar – mama je „spišačka“ 
[11.10.2018; dnes24.sk; Košice; 00:00; kosice.dnes24.sk] 

 
http://kosice.dnes24.sk/v-zoo-sa-narodili-trojicky-kapybar-mama-je-spisacka-311493 

 
 

Ďalším juhoamerickým druhom, ktorý v našej zoologickej záhrade odchováva potomkov, je kapybara 
močiarna a je to aj najväčší hlodavec na svete. 

Tri mláďatá tohto najväčšieho hlodavca sveta sa narodili minulý týždeň. Matkou je samica, ktorá do ZOO 
Košice prišla v roku 2011 zo ZOO Spišská Nová Ves. V košickej zoologickej záhrade porodila už sedem mláďat. 

ZOO Košice chová kapybary močiarne od roku 2002. Prvé jedince, tri samce, prišli zo Zoo Brno. Samicu 
získali o dva roky neskôr zo Zoo Ústí nad Labem. 

Kapybara močiarna obýva prevažnú časť Južnej Ameriky. Vyskytuje sa v oblastiach, kde je ľahký prístup k 
vode. Výborne pláva a potápa sa, pod vodou vydrží až päť minút. 

Vodu využíva tiež ako útočisko pred predátormi. Medzi prstami má malé plávacie blany. Aj naše kapybary 
trávia v horúcich letných mesiacoch veľa času vo vode. To ako si kúpeľ užívajú, môžete sledovať pri malom 
jazierku. 

Kapybary močiarne sú v súčasnoti v chovnom zariadení oproti tigrovi. 
Zdroj: kosice.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Katarína Bačová] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/hudba-spis-musica-nobilis/354099-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov a komorných zoskupení. 
Bratislava 11. októbra (TASR) - Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis. Tohtoročný 23. 

ročník medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od nedele 14. októbra do nedele 21. októbra. Osem dní 
bude znieť hudba vo ôsmich obciach a mestách Spiša, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Smižanoch, Kežmarku, 

Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a Markušovciach. TASR informovala PR manažérka Martina 
Tolstova. Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie 
založenia Československej republiky. Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských 
interpretov a komorných zoskupení, predstavia sa sólisti Opery SND Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček, česká 
flautistka pôsobiaca v Portugalsku Monika Duarte Štreitová, popredný slovenský organista Marek Vrábel, hráč na 
barokovej gitare a theorbe Jan Krejča, hráčka na virginale Monika Knoblochová, traja členovia Slovenskej 
filharmónie, tentoraz v komornom zoskupení, flautista Tomáš Janošík, hobojista Igor Fábera a čembalistka 
Marica Dobiášová, popredná česká harfistka Jana Boušková, Mucha Quartet či súbor starej hudby Solamente 
Naturali. Prvé festivalové tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi. Večer v koncertnej sále Reduty bude 

patriť vokálnemu umeniu a dvom slovenským operným spevákom, sopranistke Ľubici Vargicovej a 
basbarytonistovi Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných scénach. Otvárací 
koncert festivalu zaznie v nedeľu 14. októbra. V pondelok 15. októbra sa festival presunie do Popradu. Koncert sa 
uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. Egídia. Diela starých majstrov zaznejú v interpretácii českých umelcov 
na dobových nástrojoch, Jana Krejču, baroková gitara, theorba, a Moniky Knoblochovej, virginal. Tretí festivalový 
večer sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, kde sa predstaví jedno z 
najambicióznejších mladých komorných zoskupení Mucha Quartet. Na koncerte vystúpia s kontrabasistom 

http://kosice.dnes24.sk/v-zoo-sa-narodili-trojicky-kapybar-mama-je-spisacka-311493
http://www.teraz.sk/kultura/hudba-spis-musica-nobilis/354099-clanok.html


Filipom Jarom. V stredu 17. októbra bude hudba znieť v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v 
Kežmarku, publiku sa predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom 
Valentom. Zaznie Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej z 18. storočia, ktorá ožila práve vďaka 
členom Solamente Naturali. Hudobný maratón sa presunie vo štvrtok 18. októbra do cirkevného mestečka 
Spišská Kapitula. V neskororománskej Katedrále sv. Martina je na programe komorný projekt česko-portugalskej 
flautistky Moniky Duarte Štreitovej v spolupráci s organistom Markom Vráblom v duchovne ladenom programe. 
Obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých mestečiek sa môžu tešiť na umelecký zážitok. V piatok 19. októbra 
budú koncertovať v obci Hrabušice traja členovia Slovenskej filharmónie, ktorí vytvorili zaujímavú komornú 
zostavu - Tomáš Janošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, a Marica Dobiášová, čembalo. Koncert zostavený z diel 
barokových majstrov zaznie v rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Ten istý program sa zopakuje v sobotu 20. 
októbra v Malom katolíckom kostole v Spišských Vlachoch. Medzinárodný festival vyvrcholí v nedeľu 21. októbra 
v historickej obci Markušovce. V miestnom Letohrádku Dardanely, ktorý je významnou pamiatkou rokokovej 
architektúry, vystúpi popredná česká harfistka Jana Boušková, ktorá vďaka výrazným umeleckým úspechom 
koncertuje na renomovaných svetových pódiách. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis 
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Osem dní bude znieť v ôsmich obciach a mestách. 
SPIŠ. Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis. 
Tohtoročný 23. ročník medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od nedele 14. októbra do nedele 21. 

októbra. 
Osem dní bude znieť hudba v ôsmich obciach a mestách Spiša, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Smižanoch, 

Kežmarku, Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a Markušovciach, informovala PR manažérka 
Martina Tolstova. 

Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie založenia 
Československej republiky. 

Špičkoví interpreti 
Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov a komorných zoskupení, 

predstavia sa sólisti Opery SND Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček, česká flautistka pôsobiaca v Portugalsku 
Monika Duarte Štreitová, popredný slovenský organista Marek Vrábel, hráč na barokovej gitare a theorbe Jan 
Krejča, hráčka na virginale Monika Knoblochová, traja členovia Slovenskej filharmónie, tentoraz v komornom 
zoskupení, flautista Tomáš Janošík, hobojista Igor Fábera a čembalistka Marica Dobiášová, popredná česká 
harfistka Jana Boušková, Mucha Quartet či súbor starej hudby Solamente Naturali. 

Prvé festivalové tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi. Večer v koncertnej sále Reduty bude patriť 

vokálnemu umeniu a dvom slovenským operným spevákom, sopranistke Ľubici Vargicovej a basbarytonistovi 
Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných scénach. 

Otvárací koncert 
Otvárací koncert festivalu zaznie v nedeľu 14. októbra. 
V pondelok 15. októbra sa festival presunie do Popradu. 
Koncert sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. Egídia. Diela starých majstrov zaznejú v interpretácii 

českých umelcov na dobových nástrojoch, Jana Krejču, baroková gitara, theorba, a Moniky Knoblochovej, 
virginal. 

Tretí festivalový večer sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, kde sa 
predstaví jedno z najambicióznejších mladých komorných zoskupení Mucha Quartet. Na koncerte vystúpia s 
kontrabasistom Filipom Jarom. 

V stredu 17. októbra bude hudba znieť v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku, publiku sa 
predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. 

Zaznie Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej z 18. storočia, ktorá ožila práve vďaka členom 
Solamente Naturali. 

Hudobný maratón sa presunie vo štvrtok 18. októbra do cirkevného mestečka Spišská Kapitula. 
V neskororománskej Katedrále sv. Martina je na programe komorný projekt česko-portugalskej flautistky 

Moniky Duarte Štreitovej v spolupráci s organistom Markom Vráblom v duchovne ladenom programe. 
Obyvatelia Spišského Podhradia a okolitých mestečiek sa môžu tešiť na umelecký zážitok. 
V piatok 19. októbra budú koncertovať v obci Hrabušice traja členovia Slovenskej filharmónie, ktorí vytvorili 

zaujímavú komornú zostavu - Tomáš Janošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, a Marica Dobiášová, čembalo. Koncert 
zostavený z diel barokových majstrov zaznie v rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. 

Ten istý program sa zopakuje v sobotu 20. októbra v Malom katolíckom kostole v Spišských Vlachoch. 
Medzinárodný festival vyvrcholí v nedeľu 21. októbra v historickej obci Markušovce. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20935779/hudba-spoji-spisske-mesta-zacina-sa-festival-musica-nobilis.html


V miestnom Letohrádku Dardanely, ktorý je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, vystúpi popredná 
česká harfistka Jana Boušková, ktorá vďaka výrazným umeleckým úspechom koncertuje na renomovaných 
svetových pódiách. 

[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka 
Svidník 11. októbra (TASR) - Detským a starším pacientom v Nemocnici Svet zdravia Svidník budú chvíle 

strávené v nemocnici spríjemňovať dobrovoľníci. Prečítajú im noviny, vypočujú trápenia, zahrajú sa spoločenské 
hry alebo len budú mlčky na blízku. Svidnícka nemocnica odštartovala v stredu (10.10.) projekt dobrovoľníckych 
centier Krajší deň a stala sa tak šiestou v sieti Svet zdravia, ktorá sa doň oficiálne zapojila. 

“Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov 
bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení liečebno-diagnostických procedúr trávili zmysluplne. 
To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu,” uviedla Tatiana Kosťová, autorka a 
garantka projektu v sieti nemocníc. 

Projekt vznikol v roku 2016, kedy sa doň zapojili prvé nemocnice siete Svet zdravia, a to v Humennom a 
Banskej Štiavnici. Vo svidníckej už majú dobrovoľníci za sebou niekoľko odpracovaných hodín. 

“Verím, že o tento komunitný projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Už naše skúsenosti z prvých 
dní potvrdzujú, že nezištnú pomoc a nasadenie dobrovoľníkov naši pacienti veľmi oceňujú. Za čas, ktorý im 
venujú, sme im preto skutočne vďační,” povedal riaditeľ svidníckej nemocnice Svidník Slavko Rodák. 

Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a seniorov na 
doliečovanom a geriatrickom oddelení. 

Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil svojím 
hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice. “Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť 
milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť 
megalomanské veci a byť hrdinami,” povedal. 

Vo svidníckej nemocnici je už prvých päť zaškolených dobrovoľníkov. K dispozícii im je jeden zamestnanec 
ako ich koordinátor. Najviac záujemcov o dobrovoľnícku činnosť pochádza podľa hovorkyne Jany Fedákovej zo 
siete nemocníc Svet zdravia z radov študentov, no sú medzi nimi aj dôchodcovia a ľudia v produktívnom veku. 

Minulý rok projekt realizovali v piatich nemocniciach Sveta zdravia – v Humennom, Banskej Štiavnici, 
Trebišove, Rimavskej Sobote a Rožňave. Do projektu sa zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov, ktorí strávili s 
pacientmi vyše 1170 hodín. Ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov. 

Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach, Dunajskej Strede a 

Partizánskom. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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24hod.sk Z domova 
Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci. Vo štvrtok tam totiž odštartovali 

projekt centier Krajší deň. Ambasádorom … 
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať 

dobrovoľníci. Vo štvrtok tam totiž odštartovali projekt centier Krajší deň. Ambasádorom projektu na Spiši sa stal 
spevák Tomáš Bezdeda. 

„Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre 
jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do tohto projektu, ktorý je práve o jednoduchých, 
no dôležitých dobrých skutkoch,“ uviedol. 

https://www.24hod.sk/pacientom-vo-svidnickej-nemocnici-sa-budu-venovat-dobrovolnici-cl623092.html
https://www.24hod.sk/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici-sa-budu-venovat-dobrovolnici-cl623116.html
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Mnohí pacienti sa môžu podľa autorky projektu Tatiany Kosťovej cítiť v nemocnici opustení. „Ak sú deti 
hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení 
procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa 
pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a 
podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ objasnila. 

Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí 
siedmou. „Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je náročný 
azda pre každého, pre deti a starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli obetovať 
časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Môžu tak prísť na iné myšlienky a zmysluplne 
využiť svoj voľný čas,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková. 

Svoju aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a oddelení dlhodobo 
chorých. Celý priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú 
prítomnosť, rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé 
dielničky, okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie. „Veľmi dôležité je 
komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a 
sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu,“ vysvetľuje Kosťová. V rámci centra Krajší deň sa na Spiši vyškolilo 
už 23 dobrovoľníkov, najviac z radov študentov, ale i dôchodcov a ľudí v produktívnom veku. 

Vlani projekt prebiehal v Humennom, Banskej Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, kde sa doň zapojilo 
103 aktívnych dobrovoľníkov a ich služby využilo takmer 3400 prevažne starších pacientov. Počas prvých 
deviatich mesiacov tohto roka v nemocniciach pôsobilo 61 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venovali 
311 detským a 2753 dospelým pacientom. Tento rok projekt spúšťajú aj nemocnice v Michalovciach, Dunajskej 
Strede a Partizánskom. Svidnícka nemocnica ho oficiálne odštartovala tento týždeň. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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Bardejov podáva v II. lige nevyrovanané výkony, no ako sa predvedie v Slovnaft Cupe proti Trnave? Sledujte 
zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
11.10.2018|15:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
Partizán Bardejov 
0 : 5(0:1)koniec zápasu 
FC Spartak Trnava 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
89’ Yilmaz, 85’ Tóth, 66’ Dangubić, 49’ Dangubić, 21’ Dangubić 
Online prenos 
Trnava bez väčších problémov postupuje do osemfinále Slovnaft Cupu, kde už na ňu čaká Podbrezová. Hrať 

sa bude na strednom Slovensku, pôvodný termín je 24. október, všetko sa ale môže zmeniť najmä pri pohľade na 
nabitý program Spartaka. 

Bardejov dnes nemal nárok, hoci ešte po polčase prehrával iba o gól. Dangubić však po zmene strán zavŕšil 
svoj hattrick, po zásahu pridali aj Tóth s Yilmazom. 

90+1 
Koniec zápasu. 
90 
Nebude sa nadstavovať ani minúta, bola by totiž úplne zbytočná. V posledných momentoch duelu sú pri lopte 

futbalisti Bardejova. 
89 
Trnava dala gól! 
A tak ešte jeden zásah do čierneho, so záverom zápasu sa nám to na východe Slovenska rozstrieľalo. Na 

konečných 5:0 upravil striedajúci KUBILAY TÜRK YILMAZ. 
88 
Na jeho konci bola tretia strela do priestoru brány, Chudý s tretím zákrokom. 
87 
Nasledoval ďalší roh hostí, tentoraz sa domáci strachovať nemuseli a vyrazili do brejku. 
87 
Dnešné stretnutie sleduje 2 061 divákov. 
85 

https://sport.aktuality.sk/c/360527/online-partizan-bardejov-fc-spartak-trnava/


Trnava dala gól! 
Akcia pokračovala ďalej, Spartak zahrával štvrtý roh, po ktorom prišiel aj štvrtý gól. Do streleckej listiny sa 

zapísal aj skúsený MARTIN TÓTH. 
84 
Čikoš-Pavličko predviedol skvelý zákrok pri priamom kope, lopta zostáva na kopačkách Trnavy. 
82 
Uvidíme štandardnú situáciu z nepríjemnej vzdialenosti, bránia sa domáci. 
80 
Bardejov predvádza solídny futbal v posledných minútach, Spartak pod tlakom. 
79 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Ghorbani, prichádza Jarović. 
79 
Je z toho iba ofenzívny priestupok, Trnava však po rozohrávke veľmi rýchlo stráca loptu. 
78 
Pri lopte sú momentálne domáci borci, ktorí sa snažia usadiť na polovici súpera. 
77 
Chudý nedovolí Bardejovu streliť ani čestný zásah, jednotka Spartaka v Európskej lige si pripisuje druhý 

úspešný zákrok. 
75 
Striedanie v tíme Partizán Bardejov: z ihriska odchádza Haladej, prichádza Sarki. 
75 
Strela na úvod vyzerala nádejne, nakoniec sa hostia nemuseli obávať. Lopta končí za bránou. 
74 
Domáci futbalista sa z ľavého krídla nedokázal presadiť. Nasleduje kop od brány. 
73 
Nedovolené bránenie prieniku pozdĺž postrannej čiary znamená nedovolený zákrok a loptu pre hostí. 
73 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Grendel, prichádza Yilmaz. 
71 
Emócie lomcujú aktérmi na trávniku, no o postupujúcom je po hattricku Dangubića rozhodnuté. 
69 
Žltú kartu dostáva Grendel (FC Spartak Trnava). 
69 
Žltú kartu dostáva Milunović (Partizán Bardejov). 
68 
Domáci futbalista to s aktivitou prehnal. Rozhodca odpískal útočný faul. 
66 
Trnava dala gól! 
Tu už niet pochýb o postupujúcom do osemfinále. Hostia vedú rozdielom triedy a museli by odísť z trávnika, 

aby prišli o komfortný náskok. FILIP DANGUBIĆ uzavrel svoju one-man show. 
64 
Bardejov sa snaží o skorigovanie, avšak defenzíva Trnavy len potvrdila fakty, ktoré ju dostali do Ligy majstrov 

a následne do Európskej ligy. 
63 
Operácia po ľavom krídle sa skončila načasovaným zákrokom domáceho obrancu. Je po šanci. 
62 
Ďalší pokus mieri mimo, domáci sa teraz nevedia trafiť do priestoru troch žrdí. 
60 
Striedanie v tíme Partizán Bardejov: z ihriska odchádza Romulo, prichádza Grohoľ.Striedanie v tíme Partizán 

Bardejov: z ihriska odchádza Staško, prichádza Stachura. 
60 
Striedanie v tíme Partizán Bardejov: z ihriska odchádza Romulo, prichádza Grohoľ.Striedanie v tíme Partizán 

Bardejov: z ihriska odchádza Staško, prichádza Stachura. 
60 
Nevydarená akcia stredom ihriska. Dobrá robota domácich zadákov, hostia sa už prebíjali do pokutového 

územia. 
59 
Trnava ale nevystrelila, čo nás dostáva o niečo bližšie k tomu, že jej strelecká efektivita pri strelách do 

priestoru brány je stopercentná. 
58 
Po výbornej obrannej práci prechádzajú do útoku hostia. 
58 
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava: z ihriska odchádza Miesenboeck, prichádza Malecki. 
56 
Po rohu sa do zakončenia dostal domáci hráč, lopta ale minula vytýčený cieľ… 
55 
Na to si ale budeme musieť počkať, pred nami je rohový kop Šarišanov. 



54 
Štvrtý ofsajd Trnavy. Obrana Bardejova sa bude otvárať čoraz viac, hostia môžu pridať ďalšie klince do rakvy 

svojho súpera. 
52 
Žltú kartu dostáva Romulo (Partizán Bardejov). 
51 
Pre Bardejov je táto situácia veľmi ťažká. Pre tím, ktorý nedáva veľa gólov ani v lige, to bude proti najlepšiemu 

mužstvu za uplynulý ročník naozaj ťažké. 
49 
Trnava dala gól! 
Hostia veľmi rýchlo po zmene strán odskakujú na rozdiel dvoch zásahov, vyzerá to na definitívne K.O. pre 

druholigistu z východu Slovenska. FILIP DANGUBIĆ s druhým gólom zápasu. 
48 
Chudý zasahuje už v prvých minútach druhého dejstva, brankár Trnavy je prakticky nerozchytaný. To isté ale 

môžeme povedať aj o jeho náprotivku. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Od Trnavy sa čakalo rozhodne viac, ako len jedna strela do priestoru brány a jedna mimo nej. Bardejov tak aj 

po zmene strán bude mať šancu zabojovať o obrat. 
Druhý polčas sa začne približne o 16:02. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45 
Nákop po rohovom kope nenašiel správneho adresáta, Ján Valášek sa už pozerá na hodinky. 
44 
Center sa hosťom úplne nepodaril, je to však na niečo dobré. Zblokovaná lopta – uvidíme roh. 
43 
Vyzeralo to nádejne s touto kombináciou domácich, všetko to ale stroskotalo na nepresnosti. 
42 
Šarišania sa veľmi rýchlo lopty zbavili a sami faulovali na vlastnej polovici. Spartak ponúknutú šancu 

zahadzuje po nevydarenej finálnej prihrávke. 
41 
Ofenzívny faul útočníka Trnavy, načali sme záverečnú päťminútovku prvého dejstva. 
39 
Po rohovom kope sa do zakončenia dostal jeden z hráčov hostí, ale jeho strela smerovala len mimo bránky. 
38 
Hostia sa vrhli do útoku po osi hracieho poľa, tam však nevymysleli takmer nič. Šťastena sa ale priklonila na 

ich stranu, budú zahrávať rohový kop. 
37 
Sledujeme však aj vysoký počet nepresných prihrávok, ktoré kazia dojem z hry. Lopta tak často mení svojho 

majiteľa, plynulé tempo sa kúskuje a to pre futbal nie je dobré. 
36 
To už však neplatí, Trnavčania získali loptu a môžu skúsiť niečo vymyslieť. 
35 
Bardejov pridal na svojom výkone a drží súpera uzavreného na jeho vlastnej polovici. 
34 
Faul hostí v stredovom kruhu. Voľný kop pre domáci tím. 
33 
Domáci sa po sérii krátkych prihrávok dostali až k bránke súpera, odkiaľ strieľali len mimo bránky. Nasledovať 

bude odkop. 
32 
Spartakovcom nevyšiel atak stredom poľa. Prihrávka z hĺbky ihriska bola prisilná a skončila mimo hracej 

plochy. 
30 
Polhodina zápasu za nami, videli sme len jeden strelecký pokus medzi žrde, ktorý sa aj skončil gólom. Čakali 

sme teda oveľa viac. 
29 
Ofenzívne snaženie hostí slávi neúspech. Akcia z ľavej strany nebola úspešná. 
27 
Chudý v bráne slovenského zástupcu v Európskej lige zasahovať nemusel ani v tomto prípade. Hostia sa 

pomaly dostávajú dopredu. 
26 
Opäť ale vidíme faul Trnavy pred vlastnou šestnástkou, Bardejov v posledných chvíľach spartakovcom 

podkúril. 
25 
Nákop do pokutového územia to nebol zlý, hostia sa ale ubránili a loptu odkopli do stredu poľa. 
24 



Jeden z hráčov hostí sa dopustil nedovoleného zákroku pred hranicou šestnástky. Voľný kop pre domáce 
mužstvo z dobrej vzdialenosti. 

23 
Bardejov skúsil kontrovať atakom cez stred poľa, avšak defenzíva Trnavy na čele s Godálom bola pozorná. 
21 
Trnava dala gól! 
Na prvé priame ohrozenie sme čakali dvadsať minút, no okamžite je z toho trefa do čierneho. Zakončenie 

zvnútra šestnástky od FILIPA DANGUBIĆA, Čikoš-Pavličko už loví loptu zo siete. 
20 
Spartak pokračuje v tlaku, Bardejov hlboko zatlačený na vlastnej polovici. 
18 
Faul domáceho futbalistu v okolí deliacej čiary. Voľný kop pre hostí. 
17 
Po nákope sa ku koncovke dostal jeden z domácich borcov, avšak loptu poslal mimo bránu. 
16 
Prvé zakončenie prichádza na domácej strane, zrazená strela končí za bránkovou čiarou. Roh pre Bardejov. 
14 
Postavenie hry na strane favorita, Bardejov sa s rozohrávkou nikam neponáhľa. 
13 
Trinásť minút za nami, aktuálny majster Slovenska stále ani len nevystrelil. 
11 
Akcia hostí už pokračovať nebude, dôvodom je útočný faul na pravom krídle. 
10 
Hostia sa usadili na polovici súpera a zakladajú postupný útok. 
9 
Operácia po ľavom krídle sa skončila načasovaným zákrokom defenzívneho hráča hostí. Je po šanci. 
8 
Trnavčania dominujú na lopte, zakončenia však neprichádzajú. Je to však len otázkou času, kedy bude 

musieť byť Čikoš-Pavličko v permanencii. 
6 
Center do veľkého vápna veľa neplechy nenarobil, lopta už je na polovici ihriska. 
5 
Prvý rohový kop duelu patrí hosťom. 
4 
Center do šestnástky síce dorazil, hostia ale nezakončili. 
3 
Priamy kop pre Spartak z približne dvadsiatich piatich metrov, Partizán sa musí mať na pozore. 
2 
Trnavčania od úvodu držia loptu na kopačkách, momentálne sú usadení na polovici Bardejova. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
Partizán Bardejov: Čikoš-Pavličko – Šuľa, Berežný, Belunek, Romulo, Staško, Siwahla, Lipták, Milunović (C), 

Katona, Haladej 
Náhradníci: Majerník – Grohoľ, Sarki, Stachura, Mikolaj, Dybala, Peregrim 
FC Spartak Trnava: Chudý – Janso, Grendel, Ghorbani, Dangubić, Skhirtladze, Miesenboeck, Godál (C), 

Tóth, Oravec, Rada 
Náhradníci: Rusov – Yilmaz, Malecki, Lupták, Jarović 
Rozhodca: Ján Valášek – Gabriel Ádám, Michal Tomčík. 
Favorit je jasný, trnavský Spartak by sa mal dostať do osemfinále Slovnaft Cupu. Otázne ale bude, ako s 

hosťami otrasie dlhá cesta do regiónu Horného Šariša. 
Cesta Slovnaft Cupom: 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: MFK Sobrance 0:5 Partizán Bardejov 
3. kolo: ŠK Sačurov 1:3 Partizán Bardejov 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: FK Rača Bratislava 0:9 FC Spartak Trnava 
3. kolo: FK Slovan Most pri Bratislave 1:3 FC Spartak Trnava 
Partizán Bardejov 
Druholigistovi sa v dlhodobej súťaži veľmi nedarí. Po dvanástich dueloch je Bardejov na poslednej priečke, 

keď získali osem bodov za jediné víťazstvo a päť remíz. Aktuálna strata na záchranu činí body štyri. Skóre 
Partizána nie je tiež nijako očarujúce – 15:25. V ofenzíve to nie je najhoršie, trpí ale obrana, ktorá je druhou 
najhoršou v 16-člennom pelotóne. 

FC Spartak Trnava 
Spartakovcom sa splnil sen a po majstrovskom titule z minulej sezóny sa dostali aj do európskych súťaží, 

konkrétne do skupinovej fázy Európskej ligy, kde doma porazili Anderlecht, no v Turecku nestačili na Fenerbahce. 



V lige sa Trnave až tak nedarí. Po jedenástich zápasoch jej patrí až deviata priečka práve s jedenástimi bodmi 
za tri výhry a dve remízy. V stretnutiach Trnavčanov padá málo gólov, čo dokazuje aj nízke a negatívne skóre 
10:11. Horšiu ofenzívu má vo Fortuna lige už len Senica, na druhej strane je obrana Spartaka druhou najlepšou v 
celej súťaži. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom prenose zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. Aktuálny majster 
Slovenska dnes cestuje na východ republiky, Bardejov hostí Trnavu. 

Stretnutie sa začne o 15:00. 
Rohové kopy 2 5 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy Partizán Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 6.10.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 29.9.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 1 22.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 1 15.9.2018 
FC Petržalka Petržalka 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 8.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
ŠK Sačurov Sačurov 
1 : 3 4.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 2 1.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 3 24.8.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 1 17.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 11.8.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
MFK Sobrance Sobrance 
0 : 5 7.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 2 4.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 28.7.2018 
KFC Komárno Komárno 
MŠK Žilina B Žilina B 
6 : 4 22.7.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
4 : 3 11.7.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 20.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 0 13.5.2018 



Partizán Bardejov Bardejov 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 6.5.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 2 2.5.2018 
KFC Komárno Komárno 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 28.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 1 21.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Slavoj Trebišov Trebišov 
3 : 1 18.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 0 14.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 10.4.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
1 : 2 31.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Poprad Poprad 
3 : 1 27.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 0 10.2.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 4 8.2.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 6.2.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 13.1.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 0 18.11.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

2 : 1 11.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 1 3.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 3 28.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
7 : 0 20.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 13.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



MŠK Žilina B Žilina B 
2 : 0 1.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 23.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 16.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Sol Sol 
2 : 1 12.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 9.9.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
3 : 3 2.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 1 25.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 
5 : 0 19.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 12.8.2017 
FK Poprad Poprad 
FK Kechnec Kechnec 
1 : 3 8.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava 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 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 



(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 
(1:1, 0:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
(0:0, 0:1) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(1:2, 0:1) 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:1, 0:3) 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 
FK Senica Senica 
(0:5, 0:6) 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(2:0, 2:1) 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 
FC Spartak Trnava Trnava 
(0:1, 0:4) 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Krajský prokurátor obžaloval Krompašana Miroslava V. zo zločinu brania 

rukojemníka 
[11.10.2018; pravda.sk; Regióny; 00:00; TASR] 



 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/487553-krajsky-prokurator-obzaloval-krompasana-miroslava-v-
zo-zlocinu-brania-rukojemnika/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Miroslava V., ktorý má byť zodpovedný za rukojemnícku drámu v Krompachoch zo začiatku júna tohto roka, 
prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach obžaloval. Hovorca KP Milan Filičko informoval, že Krompašana 
obžalovali zo zločinu brania rukojemníka. 

„Po skončení vyšetrovania podal prokurátor na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z 

Krompách, ktorý je vo väzbe. Obvinený 1. júna približne o 11. hodine pod vplyvom alkoholu vošiel do pobočky 
banky v Krompachoch a s kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový 
tĺčik ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s 
policajným vyjednávačom,“ priblížil incident Filičko. Pracovníčka banky však využila jeho chvíľkovú nepozornosť a 
ušla. 

V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

40. Partizán Bardejov - FC Spartak Trnava 
[11.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360527/online-partizan-bardejov-fc-spartak-trnava/ 

 
 

Bardejov podáva v II. lige nevyrovanané výkony, no ako sa predvedie v Slovnaft Cupe proti Trnave? Sledujte 
zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
11.10.2018|15:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
Partizán Bardejov 
0 : 5(0:1)koniec zápasu 
FC Spartak Trnava 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
89’ Yilmaz, 85’ Tóth, 66’ Dangubić, 49’ Dangubić, 21’ Dangubić 
Online prenos 
Trnava bez väčších problémov postupuje do osemfinále Slovnaft Cupu, kde už na ňu čaká Podbrezová. Hrať 

sa bude na strednom Slovensku, pôvodný termín je 24. október, všetko sa ale môže zmeniť najmä pri pohľade na 
nabitý program Spartaka. 

Bardejov dnes nemal nárok, hoci ešte po polčase prehrával iba o gól. Dangubić však po zmene strán zavŕšil 
svoj hattrick, po zásahu pridali aj Tóth s Yilmazom. 

90+1 
Koniec zápasu. 
90 
Nebude sa nadstavovať ani minúta, bola by totiž úplne zbytočná. V posledných momentoch duelu sú pri lopte 

futbalisti Bardejova. 
89 
Trnava dala gól! 
A tak ešte jeden zásah do čierneho, so záverom zápasu sa nám to na východe Slovenska rozstrieľalo. Na 

konečných 5:0 upravil striedajúci KUBILAY TÜRK YILMAZ. 
88 
Na jeho konci bola tretia strela do priestoru brány, Chudý s tretím zákrokom. 
87 
Nasledoval ďalší roh hostí, tentoraz sa domáci strachovať nemuseli a vyrazili do brejku. 
85 
Trnava dala gól! 
Akcia pokračovala ďalej, Spartak zahrával štvrtý roh, po ktorom prišiel aj štvrtý gól. Do streleckej listiny sa 

zapísal aj skúsený MARTIN TÓTH. 
84 
Čikoš-Pavličko predviedol skvelý zákrok pri priamom kope, lopta zostáva na kopačkách Trnavy. 
82 
Uvidíme štandardnú situáciu z nepríjemnej vzdialenosti, bránia sa domáci. 
80 
Bardejov predvádza solídny futbal v posledných minútach, Spartak pod tlakom. 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/487553-krajsky-prokurator-obzaloval-krompasana-miroslava-v-zo-zlocinu-brania-rukojemnika/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/487553-krajsky-prokurator-obzaloval-krompasana-miroslava-v-zo-zlocinu-brania-rukojemnika/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.aktuality.sk/c/360527/online-partizan-bardejov-fc-spartak-trnava/


79 
Je z toho iba ofenzívny priestupok, Trnava však po rozohrávke veľmi rýchlo stráca loptu. 
78 
Pri lopte sú momentálne domáci borci, ktorí sa snažia usadiť na polovici súpera. 
77 
Chudý nedovolí Bardejovu streliť ani čestný zásah, jednotka Spartaka v Európskej lige si pripisuje druhý 

úspešný zákrok. 
75 
Strela na úvod vyzerala nádejne, nakoniec sa hostia nemuseli obávať. Lopta končí za bránou. 
74 
Domáci futbalista sa z ľavého krídla nedokázal presadiť. Nasleduje kop od brány. 
73 
Nedovolené bránenie prieniku pozdĺž postrannej čiary znamená nedovolený zákrok a loptu pre hostí. 
72 
Emócie lomcujú aktérmi na trávniku, no o postupujúcom je po hattricku Dangubića rozhodnuté. 
70 
Žltú kartu dostáva doplníme neskôr (FC Spartak Trnava). 
69 
Žltú kartu dostáva doplníme neskôr (Partizán Bardejov). 
68 
Domáci futbalista to s aktivitou prehnal. Rozhodca odpískal útočný faul. 
66 
Trnava dala gól! 
Tu už niet pochýb o postupujúcom do osemfinále. Hostia vedú rozdielom triedy a museli by odísť z trávnika, 

aby prišli o komfortný náskok. FILIP DANGUBIĆ uzavrel svoju one-man show. 
64 
Bardejov sa snaží o skorigovanie, avšak defenzíva Trnavy len potvrdila fakty, ktoré ju dostali do Ligy majstrov 

a následne do Európskej ligy. 
63 
Operácia po ľavom krídle sa skončila načasovaným zákrokom domáceho obrancu. Je po šanci. 
62 
Ďalší pokus mieri mimo, domáci sa teraz nevedia trafiť do priestoru troch žrdí. 
60 
Nevydarená akcia stredom ihriska. Dobrá robota domácich zadákov, hostia sa už prebíjali do pokutového 

územia. 
59 
Trnava ale nevystrelila, čo nás dostáva o niečo bližšie k tomu, že jej strelecká efektivita pri strelách do 

priestoru brány je stopercentná. 
58 
Po výbornej obrannej práci prechádzajú do útoku hostia. 
56 
Po rohu sa do zakončenia dostal domáci hráč, lopta ale minula vytýčený cieľ… 
55 
Na to si ale budeme musieť počkať, pred nami je rohový kop Šarišanov. 
54 
Štvrtý ofsajd Trnavy. Obrana Bardejova sa bude otvárať čoraz viac, hostia môžu pridať ďalšie klince do rakvy 

svojho súpera. 
52 
Žltú kartu dostáva doplníme neskôr (Partizán Bardejov). 
51 
Pre Bardejov je táto situácia veľmi ťažká. Pre tím, ktorý nedáva veľa gólov ani v lige, to bude proti najlepšiemu 

mužstvu za uplynulý ročník naozaj ťažké. 
49 
Trnava dala gól! 
Hostia veľmi rýchlo po zmene strán odskakujú na rozdiel dvoch zásahov, vyzerá to na definitívne K.O. pre 

druholigistu z východu Slovenska. FILIP DANGUBIĆ s druhým gólom zápasu. 
48 
Chudý zasahuje už v prvých minútach druhého dejstva, brankár Trnavy je prakticky nerozchytaný. To isté ale 

môžeme povedať aj o jeho náprotivku. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Od Trnavy sa čakalo rozhodne viac, ako len jedna strela do priestoru brány a jedna mimo nej. Bardejov tak aj 

po zmene strán bude mať šancu zabojovať o obrat. 
Druhý polčas sa začne približne o 16:02. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45 



Nákop po rohovom kope nenašiel správneho adresáta, Ján Valášek sa už pozerá na hodinky. 
44 
Center sa hosťom úplne nepodaril, je to však na niečo dobré. Zblokovaná lopta – uvidíme roh. 
43 
Vyzeralo to nádejne s touto kombináciou domácich, všetko to ale stroskotalo na nepresnosti. 
42 
Šarišania sa veľmi rýchlo lopty zbavili a sami faulovali na vlastnej polovici. Spartak ponúknutú šancu 

zahadzuje po nevydarenej finálnej prihrávke. 
41 
Ofenzívny faul útočníka Trnavy, načali sme záverečnú päťminútovku prvého dejstva. 
39 
Po rohovom kope sa do zakončenia dostal jeden z hráčov hostí, ale jeho strela smerovala len mimo bránky. 
38 
Hostia sa vrhli do útoku po osi hracieho poľa, tam však nevymysleli takmer nič. Šťastena sa ale priklonila na 

ich stranu, budú zahrávať rohový kop. 
37 
Sledujeme však aj vysoký počet nepresných prihrávok, ktoré kazia dojem z hry. Lopta tak často mení svojho 

majiteľa, plynulé tempo sa kúskuje a to pre futbal nie je dobré. 
36 
To už však neplatí, Trnavčania získali loptu a môžu skúsiť niečo vymyslieť. 
35 
Bardejov pridal na svojom výkone a drží súpera uzavreného na jeho vlastnej polovici. 
34 
Faul hostí v stredovom kruhu. Voľný kop pre domáci tím. 
33 
Domáci sa po sérii krátkych prihrávok dostali až k bránke súpera, odkiaľ strieľali len mimo bránky. Nasledovať 

bude odkop. 
32 
Spartakovcom nevyšiel atak stredom poľa. Prihrávka z hĺbky ihriska bola prisilná a skončila mimo hracej 

plochy. 
30 
Polhodina zápasu za nami, videli sme len jeden strelecký pokus medzi žrde, ktorý sa aj skončil gólom. Čakali 

sme teda oveľa viac. 
29 
Ofenzívne snaženie hostí slávi neúspech. Akcia z ľavej strany nebola úspešná. 
27 
Chudý v bráne slovenského zástupcu v Európskej lige zasahovať nemusel ani v tomto prípade. Hostia sa 

pomaly dostávajú dopredu. 
26 
Opäť ale vidíme faul Trnavy pred vlastnou šestnástkou, Bardejov v posledných chvíľach spartakovcom 

podkúril. 
25 
Nákop do pokutového územia to nebol zlý, hostia sa ale ubránili a loptu odkopli do stredu poľa. 
24 
Jeden z hráčov hostí sa dopustil nedovoleného zákroku pred hranicou šestnástky. Voľný kop pre domáce 

mužstvo z dobrej vzdialenosti. 
23 
Bardejov skúsil kontrovať atakom cez stred poľa, avšak defenzíva Trnavy na čele s Godálom bola pozorná. 
21 
Trnava dala gól! 
Na prvé priame ohrozenie sme čakali dvadsať minút, no okamžite je z toho trefa do čierneho. Zakončenie 

zvnútra šestnástky od FILIPA DANGUBIĆA, Čikoš-Pavličko už loví loptu zo siete. 
20 
Spartak pokračuje v tlaku, Bardejov hlboko zatlačený na vlastnej polovici. 
18 
Faul domáceho futbalistu v okolí deliacej čiary. Voľný kop pre hostí. 
17 
Po nákope sa ku koncovke dostal jeden z domácich borcov, avšak loptu poslal mimo bránu. 
16 
Prvé zakončenie prichádza na domácej strane, zrazená strela končí za bránkovou čiarou. Roh pre Bardejov. 
14 
Postavenie hry na strane favorita, Bardejov sa s rozohrávkou nikam neponáhľa. 
13 
Trinásť minút za nami, aktuálny majster Slovenska stále ani len nevystrelil. 
11 
Akcia hostí už pokračovať nebude, dôvodom je útočný faul na pravom krídle. 
10 



Hostia sa usadili na polovici súpera a zakladajú postupný útok. 
9 
Operácia po ľavom krídle sa skončila načasovaným zákrokom defenzívneho hráča hostí. Je po šanci. 
8 
Trnavčania dominujú na lopte, zakončenia však neprichádzajú. Je to však len otázkou času, kedy bude 

musieť byť Čikoš-Pavličko v permanencii. 
6 
Center do veľkého vápna veľa neplechy nenarobil, lopta už je na polovici ihriska. 
5 
Prvý rohový kop duelu patrí hosťom. 
4 
Center do šestnástky síce dorazil, hostia ale nezakončili. 
3 
Priamy kop pre Spartak z približne dvadsiatich piatich metrov, Partizán sa musí mať na pozore. 
2 
Trnavčania od úvodu držia loptu na kopačkách, momentálne sú usadení na polovici Bardejova. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
Partizán Bardejov: Čikoš-Pavličko – Šuľa, Berežný, Belunek, Romulo, Staško, Siwahla, Lipták, Milunović (C), 

Katona, Haladej 
Náhradníci: Majerník – Grohoľ, Sarki, Stachura, Mikolaj, Dybala, Peregrim 
FC Spartak Trnava: Chudý – Janso, Grendel, Ghorbani, Dangubić, Skhirtladze, Miesenboeck, Godál (C), 

Tóth, Oravec, Rada 
Náhradníci: Rusov – Yilmaz, Malecki, Lupták, Jarović 
Rozhodca: Ján Valášek – Gabriel Ádám, Michal Tomčík. 
Favorit je jasný, trnavský Spartak by sa mal dostať do osemfinále Slovnaft Cupu. Otázne ale bude, ako s 

hosťami otrasie dlhá cesta do regiónu Horného Šariša. 
Cesta Slovnaft Cupom: 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: MFK Sobrance 0:5 Partizán Bardejov 
3. kolo: ŠK Sačurov 1:3 Partizán Bardejov 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: FK Rača Bratislava 0:9 FC Spartak Trnava 
3. kolo: FK Slovan Most pri Bratislave 1:3 FC Spartak Trnava 
Partizán Bardejov 
Druholigistovi sa v dlhodobej súťaži veľmi nedarí. Po dvanástich dueloch je Bardejov na poslednej priečke, 

keď získali osem bodov za jediné víťazstvo a päť remíz. Aktuálna strata na záchranu činí body štyri. Skóre 
Partizána nie je tiež nijako očarujúce – 15:25. V ofenzíve to nie je najhoršie, trpí ale obrana, ktorá je druhou 
najhoršou v 16-člennom pelotóne. 

FC Spartak Trnava 
Spartakovcom sa splnil sen a po majstrovskom titule z minulej sezóny sa dostali aj do európskych súťaží, 

konkrétne do skupinovej fázy Európskej ligy, kde doma porazili Anderlecht, no v Turecku nestačili na Fenerbahce. 
V lige sa Trnave až tak nedarí. Po jedenástich zápasoch jej patrí až deviata priečka práve s jedenástimi bodmi 

za tri výhry a dve remízy. V stretnutiach Trnavčanov padá málo gólov, čo dokazuje aj nízke a negatívne skóre 
10:11. Horšiu ofenzívu má vo Fortuna lige už len Senica, na druhej strane je obrana Spartaka druhou najlepšou v 
celej súťaži. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom prenose zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. Aktuálny majster 
Slovenska dnes cestuje na východ republiky, Bardejov hostí Trnavu. 

Stretnutie sa začne o 15:00. 
Rohové kopy 2 5 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Posledné zápasy Partizán Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 6.10.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 29.9.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 



1 : 1 22.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 1 15.9.2018 
FC Petržalka Petržalka 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 8.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
ŠK Sačurov Sačurov 
1 : 3 4.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 2 1.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 3 24.8.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 1 17.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 11.8.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
MFK Sobrance Sobrance 
0 : 5 7.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 2 4.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 28.7.2018 
KFC Komárno Komárno 
MŠK Žilina B Žilina B 
6 : 4 22.7.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
4 : 3 11.7.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 20.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 0 13.5.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 6.5.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 2 2.5.2018 
KFC Komárno Komárno 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 28.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 1 21.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Slavoj Trebišov Trebišov 
3 : 1 18.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 0 14.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 10.4.2018 



FK Inter Bratislava Inter 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
1 : 2 31.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Poprad Poprad 
3 : 1 27.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 0 10.2.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 4 8.2.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 6.2.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 13.1.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 0 18.11.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

2 : 1 11.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 1 3.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 3 28.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
7 : 0 20.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 13.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina B Žilina B 
2 : 0 1.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 23.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 16.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Sol Sol 
2 : 1 12.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 9.9.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
3 : 3 2.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 1 25.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 
5 : 0 19.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 



Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 12.8.2017 
FK Poprad Poprad 
FK Kechnec Kechnec 
1 : 3 8.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 11.10.2018 
FC Spartak Trnava 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 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 
(1:1, 0:2) 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 



(0:0, 0:1) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(1:2, 0:1) 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:1, 0:3) 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 
FK Senica Senica 
(0:5, 0:6) 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(2:0, 2:1) 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 5 
FC Spartak Trnava Trnava 
(0:1, 0:4) 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis 
[11.10.2018; 24hod.sk; Gala Hudba; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/hudba-spoji-spisske-mesta-zacina-sa-festival-musica-nobilis-cl623268.html 

 
 

24hod.sk Gala Hudba 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 11. októbra (TASR) - Hudba spojí spišské mestá, začína sa festival Musica Nobilis. Tohtoročný 23. 

ročník medzinárodného hudobného festivalu sa uskutoční od nedele 14. októbra do nedele 21. októbra. Osem dní 
bude znieť hudba vo ôsmich obciach a mestách Spiša, Spišskej Novej Vsi, Poprade, Smižanoch, Kežmarku, 

Spišskej Kapitule, Hrabušiciach, Spišských Vlachoch a Markušovciach. TASR informovala PR manažérka Martina 
Tolstova. 

Festival bude dramaturgiou jednotlivých večerov aj zastúpením umelcov reflektovať na 100. výročie založenia 
Československej republiky. Spiš sa tento rok môže tešiť na prehliadku špičkových česko-slovenských interpretov 
a komorných zoskupení, predstavia sa sólisti Opery SND Ľubica Vargicová a Gustáv Beláček, česká flautistka 
pôsobiaca v Portugalsku Monika Duarte Štreitová, popredný slovenský organista Marek Vrábel, hráč na 
barokovej gitare a theorbe Jan Krejča, hráčka na virginale Monika Knoblochová, traja členovia Slovenskej 
filharmónie, tentoraz v komornom zoskupení, flautista Tomáš Janošík, hobojista Igor Fábera a čembalistka 
Marica Dobiášová, popredná česká harfistka Jana Boušková, Mucha Quartet či súbor starej hudby Solamente 
Naturali. 

Prvé festivalové tóny zaznejú už tradične v Spišskej Novej Vsi. Večer v koncertnej sále Reduty bude patriť 

vokálnemu umeniu a dvom slovenským operným spevákom, sopranistke Ľubici Vargicovej a basbarytonistovi 
Gustávovi Beláčkovi, ktorí pravidelne vystupujú na domácich a zahraničných scénach. Otvárací koncert festivalu 
zaznie v nedeľu 14. októbra. 

V pondelok 15. októbra sa festival presunie do Popradu. Koncert sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole sv. 
Egídia. Diela starých majstrov zaznejú v interpretácii českých umelcov na dobových nástrojoch, Jana Krejču, 
baroková gitara, theorba, a Moniky Knoblochovej, virginal. 

https://www.24hod.sk/hudba-spoji-spisske-mesta-zacina-sa-festival-musica-nobilis-cl623268.html


Tretí festivalový večer sa uskutoční v rímskokatolíckom Kostole Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, kde sa 
predstaví jedno z najambicióznejších mladých komorných zoskupení Mucha Quartet. Na koncerte vystúpia s 
kontrabasistom Filipom Jarom. 

V stredu 17. októbra bude hudba znieť v Drevenom evanjelickom artikulárnom kostole v Kežmarku, publiku sa 
predstaví súbor pre starú hudbu Solamente Naturali s umeleckým vedúcim Milošom Valentom. Zaznie Zbierka 
piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej z 18. storočia, ktorá ožila práve vďaka členom Solamente Naturali. 

Hudobný maratón sa presunie vo štvrtok 18. októbra do cirkevného mestečka Spišská Kapitula. V 
neskororománskej Katedrále sv. Martina je na programe komorný projekt česko-portugalskej flautistky Moniky 
Duarte Štreitovej v spolupráci s organistom Markom Vráblom v duchovne ladenom programe. Obyvatelia 
Spišského Podhradia a okolitých mestečiek sa môžu tešiť na umelecký zážitok. 

V piatok 19. októbra budú koncertovať v obci Hrabušice traja členovia Slovenskej filharmónie, ktorí vytvorili 
zaujímavú komornú zostavu - Tomáš Janošík, flauta, Igor Fábera, hoboj, a Marica Dobiášová, čembalo. Koncert 
zostavený z diel barokových majstrov zaznie v rímskokatolíckom Kostole sv. Vavrinca. Ten istý program sa 
zopakuje v sobotu 20. októbra v Malom katolíckom kostole v Spišských Vlachoch. 

Medzinárodný festival vyvrcholí v nedeľu 21. októbra v historickej obci Markušovce. V miestnom Letohrádku 
Dardanely, ktorý je významnou pamiatkou rokokovej architektúry, vystúpi popredná česká harfistka Jana 
Boušková, ktorá vďaka výrazným umeleckým úspechom koncertuje na renomovaných svetových pódiách. 

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

 
 

42. Na kamaráta zaútočil nožom, hrozí mu desať rokov 
[11.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Kristián Sabo] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20935329/kamarata-bodal-nozom-hrozi-mu-desat-rokov.html 

 
 

Vraj sa ani nepohádali, no napriek tomu prišiel k slovu nôž. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Policajti odboru kriminálnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi obvinili zo zločinu 

ublíženia na zdraví v štádiu pokusu 55-ročného Dušana zo Spišskej Novej Vsi. 

„Tento muž v pondelok krátko po 20.30 hodine v svojpomocne postavenom drevenom dome v jednom z lesov 
v Spišskej Novej Vsi, bez predchádzajúcej hádky a pod vplyvom alkoholu, napadol 39-ročného miestneho muža. 

Niekoľkokrát ho nožom zasiahol do rôznych častí tela a slovne sa mu vyhrážal,“ vysvetľuje krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Dodala, že muž podľa predbežnej lekárskej správy utrpel ľahké zranenia. 
„Obvinenému, ktorého sudca Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi vzal vo štvrtok do väzby, hrozí v prípade 

dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. 
[Späť na obsah] 

 
 

43. Symbolické uzavretie ciest: Poprad sa môže tešiť na motorkársku jazdu! 
[11.10.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Martin Sýkora] 

 
http://poprad.dnes24.sk/symbolicke-uzavretie-ciest-poprad-sa-moze-tesit-na-motorkarsku-jazdu-311698 

 
 

Motorkárski nadšenci si už túto sobotu (13.10.) dajú rande na popradskom námestí. Týmto spôsobom chcú 
symbolicky uzavrieť jazdeckú sezónu. 

Motorky odštartujú v Spišskej Novej Vsi, aby sa o 12:00 hod. zastavili na popradskom námestí, kde 

zaparkujú stovky motoriek všetkého druhu. Podujatie organizuje OZ Motorkári Spiša v spolupráci s nezávislými 
motorkárskymi klubmi New Rider Apocalypse Poprad a Tatra Gang Kežmarok. 

Ľudia, ktorí majú radi jazdu na dvoch kolesách s príchuťou benzínu a neraz aj vetra vo vlasoch, uzatvoria a 
symbolicky motorkársky zamknú cesty. V priebehu roka motorkári brázdia cesty v malých skupinách alebo aj 
individuálne. Sobotná jazda bude spoločnou a v tomto roku poslednou. Bude čas a priestor na hodnotenie sezóny 
a prípravu na motorkársky zimný spánok. 

Zdroj: poprad.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

44. Dávajú do poriadku trápenia detí 
[11.10.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20935329/kamarata-bodal-nozom-hrozi-mu-desat-rokov.html
http://poprad.dnes24.sk/symbolicke-uzavretie-ciest-poprad-sa-moze-tesit-na-motorkarsku-jazdu-311698


 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/487525-davaju-do-poriadku-trapenia-
deti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Dagmar Potočná z Krízového strediska Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 

V troch kategóriách po sedem ocenených sme spoznali na 15. ročníku podujatia Sociálny čin roka. Po 
ocenenie si prišla aj Dagmar Potočná zo Spišskej Novej Vsi, pre ktorú je každé dieťa výnimočné. Netají sa, že 

bez “mamovského” vnímania by svoju prácu nezvládla. Ale to zrejme ani jeden z tých, ktorým sa v utorok dostalo 
verejného poďakovania. 

Oceneným z celého Slovenska premiér Peter Pellegrini a minister práce Ján Richter v historickej budove 
Národnej rady v Bratislave poďakovali za prácu, ktorú vykonávajú so srdcom na dlani v detských domovoch či v 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Uznanie získali za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, deťom 
ohrozeným vyňatím z rodín alebo žijúcim v náhradnom rodinnom prostredí. Ocenení boli tiež za to, že vykonali 
mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. 

„Chcem vyzdvihnúť nezameniteľnosť práce v sociálnej oblasti, ktorá je v našej spoločnosti čoraz žiadanejšia a 
potrebnejšia. Spoločenský vývoj prináša nielen množstvo informácií a inovácií, ale, žiaľ, sprievodným javom sú aj 
nové problémy, osobitne problémy v životoch jednotlivcov a rodín,“ prihovoril sa oceneným premiér. Podotkol, že 
význam práce všetkých, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti, narastá a vníma celú veľkú a potrebnú komunitu 
sociálnych pracovníkov. 

Dagmar Potočná je vychovávateľkou v Krízovom stredisku Alžbetka. Tichá, pokorná žena, s upokojujúcim 
odhodlaním v hlase sa ostýcha, keď má hovoriť o sebe. Radšej sa rozhovorí o neveľkom tíme odborníkov, ktorí 
pre osemnásť klientov vytvárajú prostredie dôvery a rodinnej atmosféry. 

Každé dieťa je pre ňu výnimočné 
Do Alžbetky prichádzajú deti na čas nie dlhší ako rok a pol a každé dieťa je pre Dagmar Potočnú výnimočné. 

Žiadna situácia nie je pre ňu menej dôležitá. V jej opatere sú staršie deti. Narodili sa v rodine a zakúsili život v 
detskom domove, ale s nádejou na návrat k rodičom. „A predsa sa čosi zlomilo, rodiny sa opäť dostali do 
problémov, prišli o bývanie a deti o porozumenie domova a každodenné pohladenie,“ hovorí vychovávateľka. Deti 
to doviedlo do krízového centra na čas, kým príde rozhodnutie súdu, či je možný návrat do rodín, alebo 
umiestnenie do detského domova. Centrum sa stáva akousi prestupnou stanicou, kde vychovávatelia vedia liečiť 
zranenia, sklamania, očakávania… Kto si vie predstaviť traumu dieťaťa, druhýkrát odchádzajúceho od rodiča, z 
domova? 

Pani Dagmar načúva deťom v centre s porozumením a trpezlivosťou. „Je to veľmi zložité, aj keď deti u nás 
majú veľkú podporu. Vieme, v akom rozpoložení žijú. Ide nám o to, vyliečiť ich naším pôsobením, na všetkých 
úrovniach starostlivosti, vieme ich psychologickým vplyvom usmerniť,“ vo svojom rozprávaní nevynechá celý tím. 
Prichádzajú k nim deti s rôznymi psychologickými problémami aj s rôznym postihnutiami. „Neraz až u nás 
odhalíme aj zastarané zdravotné problémy a zanedbané ochorenia. Všetky trápenia detí dávame do poriadku,“ 
rozhovorí sa. 

Spomína chlapca, piataka, ktorý nedávno prišiel do centra z psychiatrického liečenia, mlčanlivý, uzavretý. S 
veľkou traumou, keď mu mamička povedala, že domov sa už nevráti… „Detská dušička je veľmi krehká,“ hovorí 
azda všeobecne, s rešpektom k citlivosti každého detského osudu. Postupuje opatrne, slovo za slovom otvára 
komunikáciu s malým klientom. Vľúdny prístup a postupná adaptácia sú jej kroky k napredovaniu chlapca. 

Všetko je zrazu a opäť iné, aj škola, do ktorej chlapec chodí. „Učím sa s ním, chodievame spolu na 
vychádzky, je veľmi tichý, uzavretý. Som vďačná za každý signál, za každý náznak, že vníma veci, ktoré sa mu 
páčia,“ opisuje svoju prácu. Bez citlivého vnímania, ako sama hovorí – mamovského, si prácu nevie ani 
predstaviť. Kto takéto prepojenie v pomáhajúcej profesii nemá, po čase odchádza. Dagmar Potočná má studnicu 
rodinnej láskavosti a podpory zažitú zo svojho detstva a toto zázemie dáva aj svojej vlastnej rodine s dvoma 
deťmi: „Veľmi mi pomáha vlastné rodinné zázemie, veľmi dôležité sú rodinné putá,“ hovorí. 

Podujatie Sociálny čin roka pripravilo ministerstvo práce so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov 
Úsmev. Vnímajú ho ako pokračovanie v tradícii oceňovania pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám 
v kríze, pomoci deťom ohrozeným vyňatím z rodín alebo žijúcim v náhradnom rodinnom prostredí. 

Podľa premiéra sa systém sociálnoprávnej ochrany detí zlepšuje 
Premiér pripomenul, že systém sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štát vylepšuje, navýšili 

peňažné príspevky na kompenzácie pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zvýši sa finančná podpora 
náhradnej starostlivosti. Vo finančnom vyjadrení opatrenia v sociálnej oblasti predstavujú asi 140 miliónov eur 
ročne. 

Minister Richter pripomenul tohtoročnú novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 
Novela dáva napríklad nové možnosti, ako riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v 
oblasti rodičovských zručností. „Je dôležité, aby sa každé jedno dieťa vrátilo do rodiny. Toto je najlepšia cesta, 
ktorou sme sa vydali. Medzi najvýznamnejšie patrí zakotvenie záujmu dieťaťa ako prvoradého hľadiska pri 
rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú tak v prostredí rodinného práva, ako aj v prostredí 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ pripomenul minister. 

Trikrát sedem šľachetných, oddaných práci s deťmi, rodinám, ako aj dospelým a seniorom, ktorých životné 
okolnosti nie sú priaznivé. Aby si nešťastne nezúfali a nepoddávali sa ťaživej etape života, odborníci a ostatní 
pracovníci v sociálnych službách pomáhajú odkázaným. Ďalších vedú z útrap, aby ich nasmerovali k 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/487525-davaju-do-poriadku-trapenia-deti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/487525-davaju-do-poriadku-trapenia-deti/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


samostatnosti a novým obzorom života. Profesionálne, ale najmä ľudskou spolupatričnosťou a láskavým 
osobným prístupom k svojim zverencom. 

Ocenení na 15. ročníku podujatia Sociálny čin roka 
Zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Viliam Gyürke, Detský domov Studienka Bratislava; 
Katarína Štefaničiaková, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec; 
Jaroslav Bryndzák, Detský domov Košická Nová Ves; 
Mária Sabatulová, Detský domov Prešov; 
Erika Garayová, Detský domov Mlynky – Biele Vody; 
Dagmar Potočná, Krízové stredisko Alžbetka, Spišská Nová Ves; 

Edit Fördösová, Detský domov Kolárovo 
Zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce 
Mária Juhásová, Bardejov; 
Anna Lakatošová, Vranov nad Topľou; 
Iveta Pelcová, Banská Bystrica; 
Vladimír Suchánek, Čadca; 
Eva Kolenčíková, Nitra; 
Oľga Benetinová, Nové Mesto nad Váhom; 
Marcela Tutková, Michalovce 
Sociálny čin roka 
Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mestský úrad Zvolen; 
Jana Danišová, Bánovce nad Bebravou; 
rehoľná sestra Maristella, spoločnosti Congregatio Jesu, Prešov; 
Hudobné kapely Lamačské chvály a F6; 
Mária Cehelníková, Detský domov Košice; 
Juraj Malý, Saleziáni don Bosca 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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45. V Poprade exhibícia legiend. Predstavia sa Šatan, Handzuš i Lašák 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/hokej-v-poprade-exhibicia-legiend-sr-a/353916-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/Radovan Stoklasa 
Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 
Poprad 11. októbra (TASR) - Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční 

hokejový zápas legiend Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku 
Československej republiky. Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na 
medzinárodnej scéne. Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme 
svojich bývalých zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či 
Jána Lašáka. České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi 
ako Josef Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří 
Hrdina či Petr Kameš. Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si 
zakúpia vstupenky na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. Pred 
stretnutím bude autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé hokejové 
nádeje z Popradu, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu HK 

Poprad. 
[Späť na obsah] 

 
 

46. Krajský prokurátor obžaloval Krompašana zo zločinu brania rukojemníka 
[11.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/krajsky-prokurator-obzaloval-krompasana-zo-zlocinu-brania-rukojemnika-
cl623106.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
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Krompachy 11. októbra (TASR) – Miroslava V., ktorý má byť zodpovedný za rukojemnícku drámu v 
Krompachoch zo začiatku júna tohto roka, prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Košiciach obžaloval. Hovorca 
KP Milan Filičko informoval, že Krompašana obžalovali zo zločinu brania rukojemníka. 

"Po skončení vyšetrovania podal prokurátor na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi obžalobu na Miroslava V. z 

Krompách, ktorý je vo väzbe. Obvinený 1. júna približne o 11. hodine pod vplyvom alkoholu vošiel do pobočky 
banky v Krompachoch a s kovovým tĺčikom v rukách vyvliekol pracovníčku banky pred vchod, kde jej držal kovový 
tĺčik ostrím pod krkom a žiadal splnenie svojich podmienok. Vo svojom konaní pokračoval aj počas kontaktu s 
policajným vyjednávačom," priblížil incident Filičko. Pracovníčka banky však využila jeho chvíľkovú nepozornosť a 
ušla. 

V prípade uznania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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47. V Poprade sa predvedú legendy SR a ČR. V akcii budú Šatan, Handzuš, 

Lašák i Eliáš 
[11.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360754/v-poprade-sa-predvedu-legendy-sr-a-cr-v-akcii-budu-satan-handzus-
lasak-i-elias/ 

 
 

Na zimnom štadióne v Poprade sa v sobotu 20. októbra o 17.00 h uskutoční hokejový zápas legiend 
Slovenska a Česka. Exhibičný duel sa bude konať pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

Na popradskom ľade sa predstavia hráči, ktorí v minulosti preslávili obe krajiny na medzinárodnej scéne. 
Výber SR povedie tréner majstrov sveta z Göteborgu 2002 Ján Filc, ktorý bude mať v tíme svojich bývalých 
zverencov Miroslava Šatana, Ľubomíra Sekeráša, Michala Handzuša, Ľubomíra Višňovského či Jána Lašáka. 

České mužstvo príde pod Tatry pod vedením trénerskej dvojice Jan Havel – Milan Nový s hráčmi ako Josef 
Beránek, Martin Erat, Patrik Eliáš, Jaroslav Špaček, Petr Bříza, František Kučera, Petr Nedvěd, Jiří Hrdina či Petr 
Kameš. 

Pred aj počas zápasu sú pre fanúšikov pripravené rôzne sprievodné akcie. Diváci, ktorí si zakúpia vstupenky 
na podujatie, budú mať možnosť vyhrať dva lístky na MS 2019 na zápasy Slovenska. 

Pred stretnutím bude autogramiáda hráčov oboch tímov. Počas prestávok sa divákom predstavia mladé 
hokejové nádeje z Popradu, Spišskej Novej Vsi a Kežmarku. O akcii informovala webstránka hokejového klubu 

HK Poprad. 
[Späť na obsah] 

 
 

48. Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať dobrovoľníci 
[11.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici/353942-clanok.html 

 
 

Tomáš Bezdeda Foto: TASR/Radovan Stoklasa 
Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v poradí 

siedmou. 
Spišská Nová Ves 11. októbra (TASR) – Pacientom v spišskonovoveskej nemocnici sa budú venovať 

dobrovoľníci. Vo štvrtok tam totiž odštartovali projekt centier Krajší deň. Ambasádorom projektu na Spiši sa stal 
spevák Tomáš Bezdeda.„Nemusíme hneď tvoriť megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora 
veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. Aj preto som sa rozhodol zapojiť do tohto projektu, ktorý je práve 
o jednoduchých, no dôležitých dobrých skutkoch,“ uviedol. Mnohí pacienti sa môžu podľa autorky projektu Tatiany 
Kosťovej cítiť v nemocnici opustení. „Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, 
je dôležité, aby svoj voľný čas po ukončení procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a 
napomáha liečebnému procesu. Aj preto sme sa pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, 
priniesť na oddelenia viac pozitívnej energie a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,“ 
objasnila. Projekt funguje už v šiestich nemocniciach, ktoré patria do siete Svet zdravia, spišskonovoveská je v 
poradí siedmou. „Čas, ktorý musí pacient stráviť v nemocnici, bez blízkych a so zdravotnými problémami, je 
náročný azda pre každého, pre deti a starších obzvlášť. Sme preto veľmi vďační dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli 
obetovať časť svojho voľného času a nezištne ho venovať našim pacientom. Môžu tak prísť na iné myšlienky a 
zmysluplne využiť svoj voľný čas,“ zhodnotila riaditeľka nemocnice v Spišskej Novej Vsi Renáta Šuláková. Svoju 

https://sport.aktuality.sk/c/360754/v-poprade-sa-predvedu-legendy-sr-a-cr-v-akcii-budu-satan-handzus-lasak-i-elias/
https://sport.aktuality.sk/c/360754/v-poprade-sa-predvedu-legendy-sr-a-cr-v-akcii-budu-satan-handzus-lasak-i-elias/
http://www.teraz.sk/regiony/pacientom-v-spisskonovoveskej-nemocnici/353942-clanok.html


aktivitu dobrovoľníci zameriavajú primárne na pacientov na detskom oddelení a oddelení dlhodobo chorých. Celý 
priebeh návštevy je prispôsobený predstavám a zdravotnému stavu pacientov. Môže ísť o tichú prítomnosť, 
rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú aj tvorivé dielničky, okrem 
individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú aj spoločné akcie. „Veľmi dôležité je komunikovať s chorými 
ľuďmi pozitívne a s orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich 
mikroregiónu,“ vysvetľuje Kosťová. V rámci centra Krajší deň sa na Spiši vyškolilo už 23 dobrovoľníkov, najviac z 
radov študentov, ale i dôchodcov a ľudí v produktívnom veku. Vlani projekt prebiehal v Humennom, Banskej 
Štiavnici, Trebišove, Rimavskej Sobote, kde sa doň zapojilo 103 aktívnych dobrovoľníkov a ich služby využilo 
takmer 3400 prevažne starších pacientov. Počas prvých deviatich mesiacov tohto roka v nemocniciach pôsobilo 
61 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí svoj čas venovali 311 detským a 2753 dospelým pacientom. Tento rok 
projekt spúšťajú aj nemocnice v Michalovciach, Dunajskej Strede a Partizánskom. Svidnícka nemocnica ho 
oficiálne odštartovala tento týždeň. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Bratislava – hlavné mesto svojvoľného zadávania zákaziek 
[11.10.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Transparency International Slovensko] 

 
https://transparency.blog.sme.sk/c/493881/bratislava-hlavne-mesto-svojvolneho-zadavania-
zakaziek.html?ref=rss 

 
 

Až tretina veľkých miest porušila zákon o verejnom obstarávaní. Na svojvôľu v hlavnom meste sa však nik 
nechytá. 

Pri nákupe áut v Šali pred dvomi rokmi tamojší úradníci podmienky súťaže nastavili tak, že mohli vyhrať v 
dvoch prípadoch len autá značky Škoda, respektíve v ďalšej zákazke na elektromobil len Nissan. Do podkladov 
napísali presné rozmery áut na milimeter, presnú spotrebu v meste i mimo neho, dokonca aj meno autorádia. 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý nákupy kontroloval, vyrubil mestu za porušenie zákona dokopy tri 
pokuty v sume 3300 eur. 

Minulý rok zase v Nitre radnica tak šikovne rozdelila rekonštrukčné práce na základnej škole za takmer dvesto 
tisíc eur na sedem (!) častí, že sa vyhla verejnej súťaži a všetky práce zadala jednoduchým postupom s 
oslovením nimi vybraných firiem. Strecha šla osobitne, takisto podlaha, elektorinštalácia, a podobne. ÚVO 
vysolilo Nitre pokutu 9600 eur. 

Kreativite sa v tomto volebnom období darilo aj vo Svidníku. Povinnosť súťažiť o výstavbu bytovky obišli tak, 
že svoje pozemky prenajali dvom domácim firmám (v jednej bol majiteľom miestny poslanec) a cez reťazec zmlúv 
sa tvárili, že si idú budovy prenajímať, na čo existuje výnimka v zákone. Keďže si v skutočnosti zadávali výstabu, 
nie prenájom, tak ÚVO im naparil pokutu 90 tisíc eur. 

Zo sto najväčších slovenských samospráv nachytal kontrolný úrad až 31 miest s aspoň jedným porušením 
zákona o zákazkách. Medzi nájdenými pochybeniami boli aj vylučovanie inak kvalifikovaných uchádzačov, alebo 
naopak uznanie za víťazov takých, čo nesplnili zadanie. 

Úradom napadnutých bolo celkovo zhruba jedno percento mestských zákaziek, čo nie je veľké číslo. Skutočne 
počet zlých tendrov však bude vyšší. Väčšinu porušení riešil úrad ako námietky uchádzačov a do sporu zďaleka 
nejdú všetci uchádzači. A mnohé námietky ešte nie sú uzavreté. 

Všetky tieto porušenia majú na rováši súčasné radnice – do štatistiky sme nerátali, ak ÚVO posudzoval 
zákazky z minulého volebného obdobia. 

Kde sa ako súťaží 
Mestá vykazujú veľké rozdiely v tom, aká silná konkurencia sa pri ich zákazkách zvykne zbehnúť. Porovnali 

sme výsledky pri dvoch najvýznamnejších spôsoboch nakupovania– centrálne vyhlasované zákazky väčšieho 
objemu (Vestník) a elektronické aukcie pre bežne nakupované predmety (systém EKS). 

Pre lepšiu porovnateľnosť sme zo sto najväčších samospráv zahrnuli do vizualizácie len tie, ktoré mali aspoň 
po 5 ukončených súťaží tak vo Vestníku, ako aj v EKS. Dokopy takých bolo 69 miest. 

Výsledky vidíte v grafe dole (pre zväčšenie si naň kliknite). 
Čím sú mestá bližšie pravého horného rohu grafu, tým viac konkurencie prilákali. Myjava, Spišská Nová Ves, 

Bratislava-Ružinov či Prievidza vykazujú medzi slovenskými mestami najlepšie čísla. V priemere v ich tendroch 
súťažilo až päť firiem, čo sa blíži európskemu štandardu. 

Naopak v Stupave a Žiari nad Hronom vo väčšine veľkých tendrov nemajú ani len dvoch uchádzačov, a v e-
aukciách dosahujú menej ako troch. Slabé výsledky majú aj Modra, Martin, či Komárno. 

Mapa súťaživosti a nezákonnosti zadávania zákaziek slovenských miest (2014-18) (TIS, zdroj: tender.sme.sk, 
eks.sk, uvo.gov.sk)Ružovou farbou sú na grafe vyznačené mestá, ktoré dostali za ostatné 4 roky negatívne 
rozhodnutie od ÚVO. Tu veľkú súvislosť s konkurenciou uchádzačov nevidno. Výraznou červenou sú zase 
vyznačené samosprávy, ktoré od ÚVO dostali aj pokuty. Je evidentné, že ide aj o samosprávy, ktoré majú 
celkovo slabú súťaživosť, a teda je na mieste predpoklad, že nepôjde o problém nedostatku firiem na trhu, ale 
dôvod bude vnútri radnice. 

Tieto indikátory sme preto zaradili aj do veľkého predvolebného rebríčka otvorenosti miest, ktorý 
Transparency zverejní v utorok 16.10. 
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Nitrianska tendrová saláma 
Mimo menších miest zaujmú výrazne podpriemerné výsledky dvoch veľkých miest – Nitra a Bratislava. 
Nitru vedie už 12 rokov Jozef Dvonč (Smer-SD), donedávna predseda a súčasný podpredseda klubu 

starostov a primátorov ZMOS. ÚVO okrem spomínanej pokuty na opravu školy zrušilo Nitre aj megatender za 
viac ako 12 miliónov eur. Tentokrát šlo paradoxne nie o nezákonné rozdeľovanie zákazky, ale naopak spájanie 
nesúvisiacich vecí. V jednom jedinom tendri sa súťažilo o 8 (!) rozličných predmetov: modernizácia futbalového 
štadióna, rekonštrukcia kina, sanácia statiky jednej a zateplenie dvoch ďalších materských škôl, výstavba nového 
cintorína plus rekonštrukcia základnej školy. Nitra pritom nútila firmy dať ponuku na všetky stavby, alebo na 
žiadnu. Umelo tak znižovala možnú konkurenciu medzi firmami. 

Do kritérií súťaže popri cene dokonca vsunuli aj také absurdné kritérium ako účasť na oficiálnej obhliadke (s 
váhou 14% na celkovom hodnotení). Na základe námietok dvoch uchádzačov ÚVO potvrdil, že takto postavený 
tender bol nezákonný, netransparentný a diskriminačný. 

Kontrolóri nachytali pri porušení zákona aj mestom vlastnenú developerskú firmu Nitriansku investičnú. Pri 
zákazke na nový umelý trávnik za 720 tisíc eur šachovala firma s kvalifikačnými kritériami pre účasť, ako aj s 
technickými vlastnosťami trávnika bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Úrad prikázal mestskej firme súťaž minulé leto 
zrušiť. 

Nezávislá od zákona? 
Bratislavu vedie od minulých volieb nezávislý kandidát Ivo Nesrovnal. V zadávaní mestských zákaziek však 

úradníci pod Nesrovnalovým vedením kopili chybu na chybu. Magistrát dostal od roku 2015 od ÚVO celkovo šesť 
krát nariadenie zrušiť či zmeniť nezákonne vedené tendre, najviac zo všetkých slovenských miest. Žiadne iné 
mesto nemalo viac ako tri pochybenia. 

Bratislava si vyslúžila aj najvyššiu pokutu. V auguste už na druhom stupni ÚVO potvrdil sankciu 174 tisíc eur 
za nezákonný priebeh tendra na vodorovné dopravné značenie v roku 2016. Súťaž s predpokladanou cenou 6 
miliónov eur na štyri roky zadala cez elektronické trhovisko, kde nie je možné overovať od firiem technické či 
osobné predpoklady – a ani sa proti podmienkam odvolať. A to celé s uzávierkou na ponuky za štyri dni, vrátane 
víkendu. Do 24 hodín od uzavretia aukcie mal víťaz predložiť všetky certifikáty a referencie magistrátu. Ináč by 
víťaz čelil pokute 600 tisíc eur. Nečudo, že sa takého štedré podmienky štátnym kontrolórom nepáčili. 

Pokút bude určite viac, ešte však nie sú všetky konania uzavreté. Pri tendri o starostlivosť o zeleň, v ktorom 
sme podali podnet na kontrolu aj my v Transparency na jeseň 2016, vyhlásil ÚVO za diskriminačnú podmienku 
bratislavských úradníkov, že uchádzači musia mať skusenosť s podobnými zákazkami z miest s aspoň 350 tisíc 
obyvateľmi. Inými slovami, ak si predtým niekedy nekosil v Bratislave (alebo vo veľkom meste v zahraničí), 
nemáš čo v tendri hľadať. Asi si na magistráte myslia, že stromy a tráva sú v hlavnom meste iné ako v Trnave, 
Žiline, či v Košiciach. 

Keďže vlastnou vinou musel magistrát súťaž opakovať, prešla aj zima a na jar – napodiv – opäť začala rásť 
tráva. Úradníci tak zadali v apríli 2017 napriamo zákazku za 555 tisíc eur víťazovi neférového tendra, čím podľa 
kontrolórov opäť raz porušili zákon. 

Aj zákazku na výmenu okien za 172 tisíc zadal bratislavský magistrát podľa ÚVO cez elektronické trhovisko 
nezákonne, lebo nešlo o bežne nakupovaný tovar, a tým pádom nemal byť nakupovaný zrýchleným spôsobom. 
Navyše, okná neboli podľa úradu ani dostatočne našpecifikované, čo si už po uzavretí zmluvy vyžiadalo 
dodatočné práce a odklad dodania okien o mesiac. Išlo o zimné mesiace, takže odklad tamojších úradníkov určite 
nepotešil. 

Nový informačný systém na správu písomnosti za 119 tisíc eur sa zase Nesrovnalovi úradníci pokúsili nakúpiť 
priamym zadaním, lebo vraj sú v časovej tiesni (GDPR) a nik iný okrem dovtedajšieho dodávateľa by to nevedel 
spraviť. Kontrolóri im priame zadanie zrušili s argumentom, že na trhu existuje viacero porovnateľných produktov 
a o GDPR sa predsa vedelo dlho dopredu, tak aká že už mimoriadna udalosť. 

Rovnako „krajnú časovú tieseň“ citoval magistrát pre udelenie 1,8 miliónovej zákazky pre Siemens, ktorý mal 
naďalej poskytovať riadenie a údržbu verejného osvetlenia pre rok 2018. ÚVO neprekvapivo rozhodol, že časovú 
tieseň si spôsobil magistrát sám, keďže dobre vedel, že mu so Siemensom končí dovtedajšia zmluva a len svojou 
nečinnosťou sa dostal do krízovej situácie. 

Vidíme vás 
Ťažko povedať, či v spomínaných prípadoch šlo o neskutočnú neznalosť, chaos na úradoch alebo naopak o 

vedomé konanie s nekalým zámerom. Podľa čerstvého prieskumu verejnej mienky, ktorý si Transparency zadala 
v agentúre Focus tento september, je z hlavných činností samospráv obstarávanie druhé najrizikovejšie (horšie je 
na tom len prijímanie zamestnancov). Až 43% občanov si myslí, že pri zadávaní zákaziek v ich meste dochádza 
ku korupcii. Z celoslovenského priemeru sa však vymyká jedno mesto, kde korupciu pri zákazkách vidia až dve 
tretiny jeho obyvateľov. Sú to – Bratislavčania. 

Gabriel Šípoš 
Ak bol tento článok pre Vás užitočný, podporte Transparency, aby sme mohli kontrolovať zákazky ešte 

častejšie. Ďakujeme! 
[Späť na obsah] 

 
 

50. V banke držal rukojemníčku, lebo mu na účet neprišla mzda 
[11.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 



 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20934836/v-banke-drzal-rukojemnicku-lebo-mu-na-ucet-neprisla-mzda.html 

 
 

Prokuratúra ukončila vyšetrovanie prepadu banky v Krompachoch. 
Prepadnutie banky v Krompachoch 
(27 fotografií) 
KOŠICE. Krajská prokuratúra ukončila vyšetrovanie prípadu prepadu banky v Krompachoch a spis odstúpila 

Okresnému súdu (OS) Spišská Nová Ves (SNV). 

Obvineniu zo zločinu brania rukojemníka čelí miestny 32-ročný obyvateľ Miroslav V. 
Pôvodne bol obvinený aj zo zločinu lúpeže, no tento paragraf napokon z obžaloby vypadol. 
Rukojemníčka ušla, zasiahli policajti 
Miroslav sa zviditeľnil v prvý júnový deň krátko predpoludním, keď ozbrojený vošiel do pobočky VÚB banky na 

Lorencovej ulici v Krompachoch. 
Podľa znenia obžaloby prišiel k 23-ročnej Daniele S., ktorá sedela na pracovisku č. 3, a prikázal jej, aby 

zatiahla všetky žalúzie a žiadal miestnosť bez okien. 
V ruke pri tom držal kovový tĺčik na mäso. 
Prečítajte si tiež:Rukojemnícka dráma sa skončila, lúpežník je v rukách polície 
Keď to zbadala kolegyňa Zuzana D., v obave pred hroziacim nebezpečenstvom sa ukryla v trezorovej 

miestnosti. 
Ďalšia zamestnankyňa, ktorej dal Miroslav pokyn, aby otvorila pokladňu, z banky ušla. 
Následne Miroslav chytil Danielu, vyvliekol ju pred vchod banky tak, že držal tĺčik pod jej krkom. Na policajtov 

kričal, aby vypratali parkovisko. 
Po návrate do interiéru banky komunikoval s políciou cez mobil a žiadal splnenie niekoľkých podmienok, 

napríklad pristavenie helikoptéry. 
Počas komunikácie s vyjednávačom Vladimír opäť ohrozoval Danielu S. tĺčikom a vyhrážal sa jej ublížením. 
Po dvoch hodinách patovej situácie zamestnankyňa banky využila nepozornosť páchateľa a z objektu ušla. 
Následne vtrhli do banky policajti a Vladimíra zadržali. 
Svoje konanie oľutoval 
Na polícii Krompašan svoje konanie oľutoval. 
Motív vysvetlil snahou upútať na seba pozornosť v dôsledku zlých finančných, osobných a rodinných 

pomerov, ktoré už nebol schopný sám ďalej riešiť. 
Dychová skúška odhalila 1,95 promile alkoholu so stopami marihuany. 
Zážitok s páchateľom opísali aj zamestnankyne banky, najmä rukojemníčka Daniela. 
Priznala, že z muža mala strach, lebo pôsobil agresívne a po celý čas ju ohrozoval tĺčikom. 
Hovoril jej o svojej zlej životnej situácii aj zlom zdravotnom stave. Dodal vraj, že týmto konaním chce odovzdať 

odkaz pre celé Slovensko, lebo príčinou jeho problémov je štát a jeho systém. 
Rozhodovanie o väzbe na SNV 
(6 fotografií) 
Nie je duševne chorý 
V priebehu prípravného konania bola mimoriadna pozornosť venovaná znaleckému skúmaniu príčetnosti 

obvineného. 
((piano)) 
Od roku roku 2015 je totiž vedený ako psychiatrický pacient pre problémy sa nadmerným užívaním alkoholu a 

marihuany. Psychické problémy začal mať po smrti svojej matky. 
Psychiater napriek tomu skonštatoval, že Miroslav bol v čase činu príčetný a netrpel žiadnou duševnou 

chorobou. Znalec však zistil výraznú závislosť na alkohole a škodlivé užívanie kanabionoidov. 
Psychológ dodal, že osobnostná štruktúra obvineného je nevyrovnaná s dominantnými rysmi emočnej 

nestability a impulzivity. 
Dominujú u neho egocentrické a egoistické pohnútky, čo bol primárny motív konania. 
Sekundárny mohla byť kombinácia impulzívnych, agresívnych a asociálnych pohnútok obvineného, ktorý 

nebral do úvahy možný dopad svojho správania na okolie. 
Spúšťacím impulzom bola nemožnosť kúpiť si alkohol, lebo mu na účet neprišla mzda. 
Preto svoju frustráciu preniesol na bankovú inštitúciu. 
Hrozí mu 12 rokov 
Miroslav bol raz súdne trestaný v roku 2007, v súčasnosti sa voči nemu vedie trestné stíhanie pre prečin 

poškodzovania cudzej veci. 
Ako nás ešte v júni informoval hovorca krajskej prokuratúry Milan Filičko, okresná prokuratúra podala návrh 

na väzobné stíhanie Krompašana pre obavu, že na slobode by mohol pokračovať v trestnej činnosti. 
Sudca OS v SNV bol podobného názoru, lebo návrhu vyhovel. 
V prípade uznania viny hrozí hrozí Miroslavovi 7 až 12 rokov väzenia. 

[Späť na obsah] 
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Deviate kolo I. hokejovej ligy prinieslo šláger kola. Viac ako 900 divákov si v Topoľčanoch pozrelo dokonalý 
obrat Skalice. 

Hokejisti Topoľčian sa do zápasu pustili s veľkou chuťou. Zásluhou dvoch gólov Tomčáka a jedného presného 
zásahu Dvonča viedli po prvej tretine už 3:0. V druhom dejstve pridal štvrtý gól domácich Uhnák. Skalica stihla do 
konca tretiny odpovedať a znížiť na rozdiel troch gólov zásahom Dufeka (4:1). 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
Všetko nasvedčovalo jasnej výhre domáceho celku, no Skalica zbrane nezložila. V 47. minúte znižoval na 

rozdiel dvoch gólov Straka. O tri minúty neskôr bol náskok Topoľčian už iba jednogólový, keď sa v drese Skalice 
presadil Hujsa (4:3). V poslednej minúte vybojoval nerozhodný stav Janík a išlo sa do predĺženia. V ňom sa po 
dokonalom obrate napokon tešili Skaličania. 

„O tom, či vyhralo lepšie mužstvo sa dá polemizovať, rozhodujúci je však bodový podiel. Skalica sa usídlila na 
tretej priečke ligy a Topoľčany zostali v tesnom závese o pozíciu nižšie,“ informuje klub HC Topoľčany na svojom 
webe. 

Najbližšie sa hokejisti Topoľčian predstavia na domácom ľade v piatok 12. októbra o 18.00 hodine, keď budú 
hostiť celok na ôsmom mieste ligovej tabuľky – Humenné. 

HC Topoľčany – HK Skalica 4:5pp (3:0, 1:1, 0:3 – 0:1) 
Góly: 7. Tomčák (Ďurčo, Podstavek), 9. Tomčák (Podstavek, Bečka), 19. Dvonč (Bystričan), 36. Uhnák 

(Bystričan, Kluka) – 38. Dufek (Kotzman), 47. Straka (Štumpf), 50. Hujsa (Kutálek, Vaškovič.), 60. Janík (Škapik, 
Kutálek), 62. Štumpf (Kutálek, Trávniček). Strely: 34:34. 

Vylúčenia: 5:6 na 2 min., navyše Laššo a Mowrey 5+DKZ za pästný súboj a P. Kotzman 10 min. OT za 
nešportové správanie. 

Presilovky: 1:1 
Oslabenia: 0:0 
Rozhodovali: Novák, Valko – Valo, Jedlička 
Diváci: 954 
Topoľčany: Halo – Kováčik, Hrudík, Hruška, Bystričan, Ďurčo, Král, Duran, Gergel A. – Kluka, Laššo, Tábi – 

Dvonč, Uhnák, Bogoslovskii – Podstavek, Bečka, Tomčák – Gergel D., Klenko, Pekarčík 
Skalica: Romančík – Janík, Škápik, Straka, Trávniček, P. Kotzman, Hílek, Mrázik, Kniazev – Kutálek, Hujsa, 

Vaškovič – Janáč, Jurák, Štumpf – Okoličány, Dufek, A. Kotzman – Trnka, Jaša, Mowrey 
Tabuľka po 9. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Michalovce 2

7 
2. Martin 2

4 
3. Skalica 2

1 
4. Topoľčany 2

0 
5. Dubnica nad 

Váhom 
1

9 
6. Bratislava 1

6 
7. Považská 

Bystrica 
1

5 
8. Humenné 1

4 
9. Spišská Nová 

Ves 
1

4 
10. Trnava 4 
11. Prešov 3 
12. Nové Zámky B 0 
. HK Orange 20 3 
Zdroj: Dnes24.sk 
" 
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