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Spišská Nová Ves 
 

1. Košický zlatý poklad ostáva na východe 
[22.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 8; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

TRIUMFOVALA KAPELA NOVÁ DIMENZIA 
Pesničkovú súťaž vyhrali chlapci zo Sniny. 
KOŠICE. Dvanásť nových autorských piesní súťažilo v sobotu večer vo finále Košického zlatého pokladu. O 

prvej šestici rozhodla odborná porota, o druhej poslucháči Slovenského rozhlasu. Spomedzi 161 prihlásených 
piesní si napokon prvenstvo odniesla skupina Nová dimenzia zo Sniny. Štvorica chlapcov bola po vyhlásení 
výsledkov úprimne potešená, v zákulisí si aj zakričali od šťastia. „Sú to neuveriteľné pocity, vážne ich 
nedokážeme ani popísať. Nečakali sme to, ale sme veľmi radi,“ zhodla sa kapela len pár minút po tom, čo si 
prebrali šek na tisíc eur. Okrem neho je súčasťou výhry aj poskytnutie nahrávacieho štúdia. 

Plánujú klip a druhý album 
Chlapci sa posťažovali, že sa od rána so všetkým riadne trápili. „Ani sme netušili, že to bude napokon tak 

veľmi stáť za to. Začínali sme v roku 2015 ako dvojica. Najprv sme hrávali len prevzaté pesničky, neskôr sme si 
ich začali skladať, to sa nám páčilo oveľa viac,“ zhodla sa skupina, ktorá minulý rok nahrala aj album. Práve z 
neho je aj víťazná pieseň Nebezpečenstvo. „Ľuďom hrozí veľa nebezpečenstiev, podstatné je, aby ich 
prekonávali,“ povedali o svojej piesni. Výhru sa štvorica chystá poriadne osláviť, potom sa opäť pustia do práce. 
„Plánujeme natočiť klip a časom nahrať aj druhý album. Nechceme tlačiť na kvantitu, ale na kvalitu. Výhra je pre 
nás obrovský krok dopredu a veľká motivácia pokračovať ďalej.“ 

Odporúčania od víťazov 
Minuloročný víťaz, Adrián Ondov zo Spišskej Novej Vsi, vydáva v týchto dňoch svoj debutový album, 

kolegom odporučil využiť každú spoluprácu, ktorú im niekto ponúkne. Pre Tomáša Buranovského, ktorý vyhral 
súťaž v roku 2010 bol práve Košický zlatý poklad štartom. „Je výborné, že toto nie je karaoke, ale spievajú sa tu 
vlastné autorské skladby. Tohtoročným víťazom odporúčam výhru minúť rozumne, nie príliš skoro a aspoň časť 
investovať späť do hudby. Tiež je dôležité, aby ich výhra neučičíkala, ale povzbudila makať ďalej.“ Druhé miesto 
si zo súťaže odniesla len šestnásťročná Viktória Tarabová z Dolnej Poruby, ktorá si k piesni Jednoduchá sama 
zložila text aj hudbu. Tretie miesto udelila porota speváčke Byii z Bratislavy. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Tipy na dnes - pondelok 22. októbra 
[22.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20936075/tipy-na-dnes-utorok-22-oktobra.html 

https://korzar.sme.sk/c/20936075/tipy-na-dnes-utorok-22-oktobra.html


 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Smejko a Tanculienka 
KOŠICE. V Historickej radnici sa v pondelok o 17.00 hod. začína predstavenie Smejko a Tanculienka, plné 

veselých detských pesničiek. 
CINEMAX 
KOŠICE. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.20, Toman o 17.20, 20.40, Venom 3D o 18.10, Hell Fest: 

Park hrôzy o 17.50, Mníška o 15.30, Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.40, Pivnica o 20.30, 
Po čom muži túžia o 18.50, Prvé človek o 20.45, Tajomstvo domu s hodinami o 15.00, 16.00, Venom o 15.50, 
20.50, Zlé časy v El Royale o 17.40, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Halloween o 18.30, 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom o 

15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Hell Fest: Park hrôzy o 20.35, Po čom muži túžia o 16.00, 
Predator: Evolúcia o 16.20 hod. 

KINO ÚSMEV 
KOŠICE. Prvý človek o 17.15, Toman o 19.50 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.10, Toman o 17.20, 20.20, Venom 3D o 18.30, Mníška o 

16.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Po čom muži túžia o 18.40, Princezná a dráčik o 15.30, Prvé človek o 20.30, 
Tajomstvo domu s hodinami o 16.10, Venom o 20.50, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40 hod. 

Vernisáž výstavy 
TREBIŠOV. V pondelok 22. októbra 2018 sa o 15.00 hod. uskutoční vernisáž výstavy, Región južného 

Zemplína v kontexte vzniku 1. ČSR, v zrkadlovej sieni kaštieľa v Trebišove. Výstava potrvá do 31. decembra 
2018. 

CINEMAX 
POPRAD. Halloween o 20.50, Králi zlodejov o 18.00, Toman o 20.30, Piadinôžka o 16.00, Po čom muži túžia 

o 18.40, Prvé človek o 15.00, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Venom o 18.10, Zrodila sa hviezda o 20.40 
hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Cirkus Rwanda o 19.30 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - Fóbie o 19.00 hod., 
DIVADLO KONTRA 
SP. N. VES. Anjeli v Amerike o 19.00 hod. 
Dom Matice slovenskej 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 15.00 h. na Zimnej 68 sa uskutoční stretnutie s poéziou nositeľa Nobelovej ceny 

Jaroslava Seiferta. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Halloween o 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Po čom muži túžia o 16.00 hod. 
Dom kultúry 
POPRAD. Divadlo Commedia zahrá v divadelnej sále o 18.00 h. predstavenie Jozef a Mária. 
Slovensko – duša moja 
HUMENNÉ. MsKS sprístupnilo zaujímavú výstavu. Autorom je Zufal Gimajev, maliar a pedagóg z 

Uzbekistanu. Je nositeľom mnohých štátnych i medzinárodných vyznamenaní a ocenení. Jeho obrazy sa 
nachádzajú v mnohých štátnych galériách a múzeách a v súkromných zbierkach v mnohých krajinách sveta. 

Debata s kandidátmi 
ROŽŇAVA. Ak si chcete urobiť lepšiu predstavu o tom, kto sú kandidáti na primátora Rožňavy a ak si chcete 

vypočuť ich odpovede na to, ako by spravili naše mesto lepším miestom pre život príďte do KC Kláštor v 
pondelok 22. 10. a 17.00 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Zaujali iných a môžu aj vás… Top 3 najčítanejšie články týždna 
[21.10.2018; dnes24.sk; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/zaujali-inych-a-mozu-aj-vas-top-3-najcitanejsie-clanky-tyzdna-312475 

 
 

Prečítajte si ich aj vy. Toto sú tri najčítanejšie články nášho spravodajského webu z tohto týždna. 
Posledná spoločná jazda sezóny 
Niekoľko stoviek motorkárov sa zišlo, aby absolvovalo poslednú spoločnú jazdu sezóny na Spiši. A tá 

odštartovala práve z nášho mesta a bolo sa veru na čo pozerať. 

https://spisska.dnes24.sk/zaujali-inych-a-mozu-aj-vas-top-3-najcitanejsie-clanky-tyzdna-312475


Zaujímavé info z nemocnice 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči sa plánuje špecializovať "na operácie obéznych pacientov. V 

článku sme vám priniesli zaujímavé podrobnsti. 
Jesenné výjavy Spišskej 
Nejde si ju nevšimnúť, aj v Spišskej Novej Vsi už panuje jeseň. No a pekné výjavy toto ročné obdobie 

ponúka v rôznych kútoch nášho mesta. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

4. V hodnotení transparentnosti má Poprad najlepší výsledok v histórii 
[21.10.2018; dobrenoviny.sk; 18:22; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/145571/v-hodnoteni-transparentnosti-ma-poprad-najlepsi-vysledok-v-
historii 

 
 

Vyplýva to z údajov, ktoré po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko. 
Ilustračná snímka. — Foto: TASR/ Oliver Ondráš 
Poprad 21. októbra (TASR) – V najnovšom hodnotení transparentnosti miest dosiahol Poprad najlepší 

výsledok v histórii. Tamojšia samospráva za tento rok získala 65 percentuálnych bodov, čo je v porovnaní s 
rokom 2016 nárast o 14 percent. Poprad sa zároveň posunul v rebríčku o 29 miest nahor a patrí mu aktuálne 20. 
miesto. Vyplýva to z údajov, ktoré po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko. 

„Tak ako v ostatných oblastiach, v ktorých nás hodnotia nezávislé organizácie, veľmi si vážim aj tieto 
relevantné výsledky hodnotenia transparentnosti, v ktorom sme sa výrazne posunuli. Je to vynikajúci výsledok aj 
v rámci regiónu, v ktorom sme v tejto oblasti lídrom. Ukazuje sa, že sme boli vďaka otvorenosti občanom bližšie,“ 
zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko. 

V rámci regiónu Spiša sa stal Poprad najotvorenejšou samosprávou spomedzi hodnotených miest. Za ním sa 
umiestnili napr. Spišská Nová Ves na 30. mieste, Levoča na 39. pozícii, Stará Ľubovňa na 45. mieste a 

Kežmarok obsadil 63. priečku. 
Transparentnosť bola mapovaná prostredníctvom 105 indikátorov v 11 oblastiach. Autori vychádzali z piatich 

rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotazník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z 
Elektronického kontraktačného systému. Za dva roky sa stovka najväčších miest dokázala v priemere zlepšiť o 
šesť percentuálnych bodov. Priemerné skóre 57 % je dosiaľ najvyššie v histórii meraní. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Púť Rómov v Smižanoch 
[21.10.2018; Rádio Lumen; Infolumen; 17:30; Katarína Plavčanová / Jana Horniaková] 

 
 

Jana Horniaková, moderátorka: „V Smižanoch pri Spišskej Novej Vsi bola opäť po roku púť Rómov. Zo 

Spiša, zo Šariša i zo Zemplína sa pútnici prišli spojiť v jednote tohto etnika a duchovne stráviť čas. V tamojšej 
svätyni Božieho milosrdenstva sa púť tohto druhu koná už po tretíkrát. Nahrávala tam Katarína Plavčanová.“ 

Katarína Plavčanová, redaktorka: „Spoločne chválili Boha, zúčastnili sa modlitieb, sviatosti zmierenia, či 
slávnostnej svätej omše. Jej hlavným celebrantom bol spišský diecézny biskup Štefan Sečka.“ 

Štefan Sečka, spišský diecézny biskup: „Chcem im povedať to, že ak chcú kráčať s Ježišom, tak musia ho 
nasledovať a Ježiš od každého čaká svojho učeníka, že bude slúžiť iným. Sú emočne viac vnímaví ako ostatní. 
Myslím, že toto je taká ich devíza, že to emočné môže byť pre nich veľkým povzbudením.“ 

Katarína Plavčanová: „U Rómov je viera často spojená s poverou. Hovorí kaplán z rómskej osady zo Starej 
Ľubovne Jozef Marhefka.“ 

Jozef Marhefka, kaplán z rómskej osady zo Starej Ľubovne: „Tá práca s Rómami je možno v niektorých 
veciach taká náročnejšia najmä preto, že predsa len Rómom sa dlhú dobu nikto akoby tak systematicky 
nevenoval a zase na druhej strane tá srdečnosť ich povahy, to prijatie také milé, srdečnejšie, že vlastne tí, na 
ktorých neraz pozeráme ako z toho negatívneho svetla, že vlastne oni dokážu byť neuveriteľne vďační.“ 

Katarína Plavčanová: „Na púť prišli Rómovia z prevažne blízkeho okolia. Hovoria pútnici Eva Hangurbadžová, 
po nej Jozef Horváth z Krížovej Vsi.“ 

Eva Hangurbadžová, pútnička: „Sme prestali chodiť za Bohom, ja som prišla sa pozrieť ako to je. Teraz je to 
také neopísateľné, je ten pocit pokoja, že je tu niekto, komu záleží na vás.“ 

https://www.dobrenoviny.sk/c/145571/v-hodnoteni-transparentnosti-ma-poprad-najlepsi-vysledok-v-historii
https://www.dobrenoviny.sk/c/145571/v-hodnoteni-transparentnosti-ma-poprad-najlepsi-vysledok-v-historii


Jozef Horváth, pútnik: „To on je živý Boh. My sme prišli chovaní z Boha tu, Pán Ježiš išiel za nás na kríž, Pán 
Ježiš trpel.“ 

Katarína Plavčanová: „Prežívanie viery je špecifické u každého človeka a u tých z uzavretých komunít zvlášť. 
Tradíciu pútí Rómov začali v Smižanoch v roku 2015, v jubilejnom roku Božieho milosrdenstva.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Hokejové legendy spomínali na spoločnú éru, Filc: Vzťahy pretrvávajú 
[21.10.2018; dobrenoviny.sk; 11:52; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/145558/hokejove-legendy-spominali-na-spolocnu-eru-filc-vztahy-
pretrvavaju 

 
 

Divákom v Poprade sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné akcie, ale miestami i 
vysoké tempo. Tesná výhra SR nebola dôležitá, podstatné boli iné aspekty. 

Hokejová exhibícia legiend Slovenska a Českej republiky v Poprade 20. októbra 2018. Na snímke lavička 
Slovenska. Vpravo s kapitánskym céčkom Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Rastislav Pavlikovský. V pozadí 
sprava asistent trénera Ľubomír Pokovič. — Foto: TASR/František Iván 

Poprad 21. októbra (TASR) - O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových 
legiend Česka a Slovenska v Poprade. Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné 
akcie, ale miestami aj nečakane vysoké tempo. Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa 
organizátorov i hráčov boli podstatné iné aspekty. 

V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. 
"Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a zažili 

niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest podporili aj výťažok z dražby dresov na pozápasovej 
recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia Štefan Pjontek. 

Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia vzniku 
Československej republiky. Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. “Mám v hlave 
nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. S Čechmi to 
môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali hráčom. 
Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” priznal 
Pjontek. 

Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len hráči 
bojovali o každý puk a gól. “Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli 
vyhrať, hoci to bol zápas priateľského charakteru. No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper 
zvolil taktiku hrať na brejky, ktorá im spočiatku vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom 
uťahali, v tretej tretine sme už mali navrch,” uviedol tréner slovenského tímu Ján Filc pre TASR. 

Najstarším hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. Dvojnásobný majster sveta a olympijský 
medailista pohybom na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, keď dokázal držať krok aj s o generáciu 
mladšími súpermi. “Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. 
My takéto zápasy občas hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu. V Poprade však prišlo 
naozaj veľa ľudí, o to lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac mojich slovenských 
rovesníkov, s ktorými som hral v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” poznamenal Chalupa. 

Viacerí z aktérov si pamätajú nielen spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. Takými boli prehra 
Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 2003. “Najviac si 
spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané finále z 
Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, keďže sme po ňom získali prvú slovenskú medailu. V 
hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä sme si dávali 
pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás teší, najmä preto, že bolo doma v Poprade,” poznamenal 
útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky menované zápasy. 

Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné emócie, ktoré 
potvrdili priateľstvá. “Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to svoje 
nostalgické spomienky. Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa. Politici však 
rozhodli inak, žijeme v inej dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto zápase bolo vidieť, že 
napriek určitej súťaživosti pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom najkrajšie. Ja osobne som 
sa najviac tešil na Dušana Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek vekovému rozdielu. 
Obaja máme ako bývalí brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc, ktorý vyzdvihol 
silné hokejové stránky oboch nátur. “Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a snahou uplatniť 
svoju individuálnu vyspelosť. Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to spolu vytvori lo 
veľkú kvalitu. Česi našli spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme hráčov, ktorí 
prinesú väčšiu ”chytrosť," zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

× 
[Späť na obsah] 
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7. Legendy spomínali na spoločnú éru, Filc: “Vzťahy pretrvávajú” 
[21.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 11:31; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/legendy-spominali-na-spolocnu-eru-filc-palcov-vztahy-pretrvavaju-
palcov-/85620 

 
 

O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových legiend Česka a Slovenska v 
Poprade. Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné akcie, ale miestami aj nečakane 
vysoké tempo. Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa organizátorov i hráčov boli podstatné iné 
aspekty. 

V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. 
"Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a zažili 

niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest podporili aj výťažok z dražby dresov na pozápasovej 
recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia Štefan Pjontek. 

Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia vzniku 
Československej republiky. Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. “Mám v hlave 
nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. S Čechmi to 
môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali hráčom. 
Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” priznal 
Pjontek. 

Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len hráči 
bojovali o každý puk a gól. “Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli 
vyhrať, hoci to bol zápas priateľského charakteru. No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper 
zvolil taktiku hrať na brejky, ktorá im spočiatku vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom 
uťahali, v tretej tretine sme už mali navrch,” uviedol tréner slovenského tímu Ján Filc pre TASR. 

Najstarším hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. Dvojnásobný majster sveta a olympijský 
medailista pohybom na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, keď dokázal držať krok aj s o generáciu 
mladšími súpermi. “Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. 
My takéto zápasy občas hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu. V Poprade však prišlo 
naozaj veľa ľudí, o to lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac mojich slovenských 
rovesníkov, s ktorými som hral v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” poznamenal Chalupa. 

Viacerí z aktérov si pamätajú nielen spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. Takými boli prehra 
Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 2003. “Najviac si 
spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané finále z 
Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, keďže sme po ňom získali prvú slovenskú medailu. V 
hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä sme si dávali 
pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás teší, najmä preto, že bolo doma v Poprade,” poznamenal 
útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky menované zápasy. 

Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné emócie, ktoré 
potvrdili priateľstvá. “Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to svoje 
nostalgické spomienky. Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa. Politici však 
rozhodli inak, žijeme v inej dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto zápase bolo vidieť, že 
napriek určitej súťaživosti pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom najkrajšie. Ja osobne som 
sa najviac tešil na Dušana Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek vekovému rozdielu. 
Obaja máme ako bývalí brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc, ktorý vyzdvihol 
silné hokejové stránky oboch nátur. “Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a snahou uplatniť 
svoju individuálnu vyspelosť. Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to spolu vytvorilo 
veľkú kvalitu. Česi našli spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme hráčov, ktorí 
prinesú väčšiu ”chytrosť," zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

8. Bardejovský lekár: Chytili ho za volantom opitého, napriek tomu šokuje súd 

svojou žiadosťou 
[21.10.2018; pluska.sk; Krimi; 09:00; Daniela Pirschelová] 
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Krčný lekár z Bardejova Jozefa P. (42), ktorého 12. mája 2018 prichytila policajná hliadka opitého za volantom 
pri obci Nová Polhora, sa postavil v piatok pred samosudcu Okresného súdu Košice - okolie. 

dnes 9:00 
Muž je obžalovaný z ohrozenie pod vplyvom návykovej latky. Prokurátorka na výzvu samosudcu predniesla 

obžalobu, obhajoba sa vzdala vyjadrenie s tým, že obvinený chce urobiť vyhlásenie. 
Vinu priznal 
V rámci neho odpovedal na otázku samosudcu či sa cíti vinný. „Áno!“ znela odpoveď lekára. Obžaloba i 

obhajoba prijali jeho vyhlásenie. „Priznaním obvineného považujeme skutok za preukázaný, preto sa nebude 
čítať dôkazový materiál,“odznelo z úst sudcu. Nasledovalo skúmanie rodinných, finančných a pracovných 
pomerov obvineného. 

Bardejovského LEKÁRA znova chytili za volantom OPITÉHO: Vodičský preukaz mu však zobrať nemohli! 
Drogy neberie 
„Mám tri deti, dve z prvého manželstva (16, 14) a 9 mes. z druhého,“povedal lekár, ktorý pri kladení otázok 

potvrdil dlhodobejšie užívanie liekov v rámci liečby depresií, tiež príležitostné užívanie alkoholu. To, že by bral 
drogy poprel. Keďže pred časom podal odpor proti rozhodnutiu súdu o zákaze viesť motorové vozidlá, sudca sa 
ho opýtal, aký trest by si predstavoval, za skutok, ktorý spáchal. 

Chce vodičák 
„Navrhol by som skrátenie lehoty na vrátenie vodičského preukazu, keďže nemožnosť viesť motorové vozidlo 

5 rokov a 7 mesiacov ma obmedzuje v pracovnom živote, odbornom raste aj v styku so staršími deťmi, ktoré majú 
pobyt v Spišskej Novej Vsi,“ povedal so sklonenou hlavou. „Radšej by som bol za uloženie peňažného trestu,“ 

dodal pokorne. 
Primátorská kandidátka z Trebišova: Za volantom ju prichytili opitú 
Odročenie kvôli lustrácii 
Samosudca následne prerušil hlavné pojednávanie a odročil ho na iný termín. Zdôvodnil to lustráciou 

obvineného, či sa v ostatných dňoch nedopustil rovnakého skutku, kvôli ktorému momentálne čelí obžalobe. 
Podľa informácií polície Jozef P. v minulosti pravidelne riadil auto aj napriek tomu, že má zadržaný vodičský 
preukaz a bol opakovane prichytený policajtmi za volantom v stave opitosti. 

Záleží mu na rodine 
Na otázku Plus JEDEN DEŇ povedal, že sa hanbí za to čo urobil. “Najmä kvôli svojim deťom, manželke a 

rodičom. Mal som nejaké osobné problémy a riešil som ich alkoholom. Od posledného prípadu z mája 2018, som 
nevypil ani kvapku a chcem v tom zotrvať,” povedal odhodlane. 

Autor: Daniela Pirschelová 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Týždeň v médiách: O odvážnej Lívii zo Spiša, ktorá neuznáva Natalie z Oravy 
[21.10.2018; strategie.hnonline.sk; Stratégie; 07:56; Petronela Sevčíková] 
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“Volám sa Lívia, som študentka na bilingválnom gymnáziu a už nemôžem byť viac ticho,” predstavuje sa 
mladá študentka zo Spišskej Novej Vsi, ktorá sa rozhodla natočiť video na tému “presadzovania multikultúry”. 

Správne tušíte, slovami reaguje na poslednú reklamu Absolut, kde vystupuje mulatka Natália z Oravy v úlohe 
pekného slovenského dievčaťa. 

Multikulturalizmus je dnes podľa Lívie “v móde asi ako ľadvinka zavesená na krku v najlepšom prípade aj s 
dúhovým odznačikom.” Pohnútkou k natočeniu tohto video blogu bolo to, že slečna “už nemôže vystáť, čo robí 
táto neomarxistická propaganda nášmu národu.” Samozrejme, že video zožalo ovácie na sociálnych sieťach a 
začalo sa šíriť rýchlosťou blesku. 

A Lívia pravdu aj má. Keď tvrdí, že “Európa vždy bola jedinečným miestom na zemi, patrí vyspelej civilizácii s 
bohatými dejinami”. A to je všetko. 

Nemôžem si pomôcť, ale mám pocit, že tento text, ktorý je popretkávaný zámerne zvolenými obrázkami na 
dokreslenie extrémnej situácie, nie je vytvorený študentkou. A ak sa mýlim, potom je na tomto videoblogu ešte 
smutnejší fakt, že Lívia reprezentuje našu mladú generáciu. O názoroch v statusoch, poznajúcu iba jedinú, 
“Líviinu pravdu” nehovoriac. 

Rovnako smutné je aj to, ako sa z bezvýznamného dievčaťa zo Spišskej Novej Vsi stáva vďaka jednému 

videoblogu osoba, dobre že nie národná hrdinka, ktorá vie odvážne povedať svoj názor, pravdu. Lívia, ktorú len 
pred nedávnom poznalo možno len zopár ľudí na jednej z ulíc v Spišskej Novej Vsi. 

https://www1.pluska.sk/krimi/bardejovsky-lekar-opity-volantom-ziada-sud-miernejsi-trest-vratenie-vodicaku
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A smutné je aj to, že to tvrdí práve študentka zo Spiša, kde kedysi pospolu žili Maďari, Nemci, Židia, Rómovia, 
katolíci, evanjelici, ale aj židia. Viem o tom niečo a nielen preto, že som si prečítala text Michala Havrana. Možno 
sa to v histórii nevolalo práve multikulturalizmus, ale tí ľudia na Spiši spolu naozaj žili. A ešte jedna vec - Lívia 
považuje reklamu Absolutky s Natáliou za “neomarxistickú propagandu značky”. Doteraz som si myslela, že 
reklama je výdobytok kapitalizmu. Hovorilo sa to predsa svojho času o Coca -Cole napríklad. 

Svoju pravdu má vždy aj Tibor Eliot Rostas. Ten si na svojom Facebookovom profile tentoraz sťažuje na 
redaktora RTVS - Ladislav Ďurkovič, ktorý chcel so šéfredaktorom časopisu Zem a Vek chcel pripraviť reportáž 
do nových Repotérov. Ďurkovič nakoniec k Rostasovi neprišiel. A to šéfredaktora nesmierne urazilo. Plánoval 
totiž z rozhovoru urobiť vlastnú “one man show” na svojom Fcaebooku. Ale rozhovor do RTVS nie je šou, milý 
pán Rostas. 

Chvalabohu, že RTVS ešte neklesla na takú úroveň, aby vysielala “one man show Tibora Eliota Rostasa”. 
Pud sebazáchovy zaúčinkoval aj v prípade kauzy okolo uniknutého dokumentu, po ktorom rezignovala šéfka 

spravodajstva v Rozhlase Petra Stano Maťašovská. Dôvody prečo tak urobila, si prečítajte tu. 
A ešte jedna príjemná správa. Režisér Peter Bebjak pracuje na novom 12-dielnom televíznom seriáli Slovania. 

Historicko-dobrodružný seriál s prvkami fantasy je produkovaný slovenskou spoločnosťou Wandal Production a 
medzinárodnou mediálnou skupinou Garnet. Novinka je postavená na tradíciách a mytológii starých Slovanov, 
podľa portálu FilmNewEurope pripomína svetoznámy seriál Hra o tróny. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. III. liga: Hostia nezískali ani jediný bod 
[21.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20942864/iii-liga-hostia-bez-jedineho-bodu.html 

 
 

Vedúca dvojica doma vysoko vyhrala. 
V 14. kole III. futbalovej ligy mali cez víkend jasne navrch domáce kolektívy, ktoré nestratili ani bod a 

inkasovali len jeden gól. Ten zaznamenali Giraltovce na Spiši. 
Maria Huta – Humenné 2:0 (1:0) 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Góly: 42. Figúr, 87. Haluška. Pred 96 divákmi rozhodoval Knap. ŽK: Labun, Angelovič M. – Dolutovský F., 

Laković 2x, Vasiľ. ČK: 47. Laković (hostia). 
MARIA HUTA: Binda – Labun, Kučera (81. Drozd), Angelovič M. (89. Nemčík), Kunzo, Timkovič, Kandráč, 

Haluška, Sciranka, Kornecký (72. Sovič), Figúr (81. Angelovič P.). 
HUMENNÉ: Klamár – Dolutovský F., Bialončík, Laković, Krajník, Kokočák (70. Popik), Vasiľ, Andrić, 

Dolutovský M., Sitarčík, Radovanović. 
Sp. N. Ves – Giraltovce 3:1 (1:1) 
Góly: 8., 57. a 78. Hagara – 41. Kuriplach (11 m). Pred 300 divákmi rozhodoval Anguš. ŽK: Stančák, Šoltés, 

Kováč (domáci). 
SP. N. VES: Stančák – Markulík, Kamenický, Sedláček, Dunajčan, Majko (85. Lapšanský), Šoltés, Tkáč, 

Kováč, Kočik (80. Ruman), Hagara (89. Cmorej). 
GIRALTOVCE: Juhás – Partila, Tomko, Jurč, Galik (78. Chovanec), Furmanek, Verčimák, Vojta (90. Gazdič), 

Gdovin (60. Sepeši), Tomko, Kuriplach. 
Vranov n/T – Bard. N. Ves 4:0 (1:0) 
Góly: 29., 81. a 84. Bellás, 76. Straka. Pred 300 divákmi rozhodoval Leško. ŽK: Babjak, Kulich (domáci). 
VRANOV: Makó – Straka, Babjak, Štefančík, Lukáč, Digoň, Mihok (78. Kuca), Kulich, Voľanský, Bellás (87. 

Komloš), Ficko. 
B. N. VES: Pillár – Kendra (78. Mašlej), Kyjak, Tuch, Pangrác-Piter, Stachura, Sosňak, Vasiliak (21. Šott), 

Piľar, Pillár, Imrich. 
FC Košice – Prešov B 5:0 (3:0) 
Prečítajte si tiež:Bavoľár: Zlaté Moravce budú súper z iného súdka 
Góly: 9., 21. a 33. Bavoľár, 47. Šemrák, 89. Trebuňák. Pred 420 divákmi rozhodoval Jasečko. ŽK: Dziak, 

Vaščák, Kočiš (hostia). 
FC KOŠICE: Tkáč – Dobias, Ristovski, Vilčko, Kis (68. Trebuňák), Bavoľár, Serečin (65. Rizie), Hazrolli, 

Šemrák, Pilipčuk, Lesniak. 
PREŠOV B: Hynek – Dziak, Gduľa, Vaščák, Kolivoška, Lukčo, Milenky, Ondrej, Kočiš, Olejár, Rečičár (50. 

Jurčišin). 
Snina – V. Revištia 1:0 (1:0) 
Gól: 45. Lukáč. Pred 250 divákmi rozhodoval Filipák. ŽK: Svistun, Jankaj (domáci). 
SNINA: Diňa – Lukáč, Svistun (70. Fedorka), Hišem, Jankaj, Sehediy (89. Rohach), Skvašík, Roman, Ferko 

(46. Popovič), Plevka (76. Prokopčák), Pčola. 
V. REVIŠTIA: Sudimák – Konate, Gužiňák, Krochta, Dargaj, Diarra, Lelovič (46. Devečka), Šalagovič, Fedor 

(56. Surmin), Kertis (65. Kotlár), Vorotylo. 
Krompachy – Plavnica 1:0 (0:0) 

https://korzar.sme.sk/c/20942864/iii-liga-hostia-bez-jedineho-bodu.html


Gól: 56. Jochman (11 m). Pred 175 divákmi rozhodoval Dušek. ŽK: Čegiň – Reľovský. 
KROMPACHY: Gaborčík – Košč M., Kaľavský, Rodzik, Kiseľa, Stropkay (72. Baluch), Nalevanko, Jochman, 

Čegiň (87. Uhrín), Mihalik. 
PLAVNICA: Poloha – Verešpej, Štupák Š., Vislocký, Berecký, Rindoš (70. Rabatin), Tináth J., Vojtek, Perháč, 

Tináth K., Reľovský (83. Valek). 
Svidník – Stropkov 1:0 (0:0) 
Gól: 81. Losiev. Pred 450 divákmi rozhodoval Mišenčík. ŽK: Rohulskyi – Vaško, Poľák, Jakubčo, Lehocký. 
SVIDNÍK: Gmitter – Bochin, Zapotocký, Rohulskyi, Matkobiš, Losiev (88. Petrik), Nemergut, Ducár, Paňko, 

Košč Š., Ľalík (70. Stachura). 
STROPKOV: Prysiazhniuk – Čurlík, Pavlík, Varga, Polaščík, Tokar, Burcák, Vaško, Poľák, Jakubčo, Lehocký 

(59. Jaselský). 
Program 15. kola 
Sobota 27. 10. o 14.00 hod.: Giraltovce – Vranov nad Topľou, Humenné – Spišská Nová Ves. Nedeľa 28. 10. 

o 10.30 hod.: Prešov B – Snina, o 14.00 hod.: Stropkov – Šarišské Michaľany, Plavnica – Svidník, Veľké Revištia 
– Krompachy, Bardejovská Nová Ves – FC Košice. 

Tabuľka 
1. FC Košice 13 12 0 1 37:4 36 
2. Vranov n/T 13 11 1 1 35:6 34 
3. Humenné 13 9 1 3 23:14 28 
4. Snina 13 8 1 4 23:18 25 
5. Šar. Michaľany 13 8 0 5 24:13 24 
6. Spišská Nová Ves 13 7 1 5 22:20 22 

7. Svidník 13 6 1 6 17:16 19 
8. Krompachy 13 5 1 7 13:15 16 
9. Stropkov 13 4 2 7 16:19 14 
10. Maria Huta 14 4 2 8 16:27 14 
11. Veľké Revištia 13 3 3 7 11:19 12 
12. Plavnica 13 3 3 7 18:27 12 
13. Prešov B 13 3 1 9 12:42 10 
14. Giraltovce 13 3 0 10 10:21 9 
15. Bard. Nová Ves 13 2 3 8 15:31 9 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Košický zlatý poklad ostáva na východe 
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Pesničkovú súťaž vyhrali chlapci zo Sniny. 
KOŠICE. Dvanásť nových autorských piesní súťažilo v sobotu večer vo finále Košického zlatého pokladu. 
O prvej šestici rozhodla odborná porota, o druhej poslucháči Slovenského rozhlasu. 
Spomedzi 161 prihlásených piesní si napokon prvenstvo odniesla skupina Nová dimenzia zo Sniny. 
Štvorica chlapcov bola po vyhlásení výsledkov úprimne potešená, v zákulisí si aj zakričali od šťastia. 
„Sú to neuveriteľné pocity, vážne ich nedokážeme ani popísať. Nečakali sme to, ale sme veľmi radi,“ zhodla 

sa kapela len pár minút po tom, čo si prebrali šek na tisíc eur. 
Okrem neho je súčasťou výhry aj poskytnutie nahrávacieho štúdia. 
Plánujú klip a druhý album 
Chlapci sa posťažovali, že sa od rána so všetkým riadne trápili. 
„Ani sme netušili, že to bude napokon tak veľmi stáť za to. Začínali sme v roku 2015 ako dvojica. Najprv sme 

hrávali len prevzaté pesničky, neskôr sme si ich začali skladať, to sa nám páčilo oveľa viac,“ zhodla sa skupina, 
ktorá minulý rok nahrala aj album, Práve z neho je aj víťazná pieseň Nebezpečenstvo. 

„Ľuďom hrozí veľa nebezpečenstiev, podstatné je, aby ich prekonávali,“ povedali o svojej piesni. 
Výhru sa štvorica chystá poriadne osláviť, potom sa opäť pustia do práce. 
„Plánujeme natočiť klip a časom nahrať aj druhý album. Nechceme tlačiť na kvantitu, ale na kvalitu. Výhra je 

pre nás obrovská krok dopredu a veľká motivácia pokračovať ďalej.“ 
Odporúčania od víťazov 
Minuloročný víťaz, Adrián Ondov zo Spišskej Novej Vsi, vydáva v týchto dňoch svoj debutový album, 

kolegom odporučil využiť každú spoluprácu, ktorú im niekto ponúkne. 
Pre Tomáša Buranovského, ktorý vyhral súťaž v roku 2010 bol práve Košický zlatý poklad štartom. 
„Je výborné, že toto nie je karaoke, ale spievajú sa tu vlastné autorské skladby. Tohtoročným víťazom 

odporúčam výhru minúť rozumne, nie príliš skoro a aspoň časť investovať späť do hudby. Tiež je dôležité, aby ich 
výhra neučičíkala, ale povzbudila makať ďalej.“ 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20942586/kosicky-zlaty-poklad-ostava-na-vychode.html


Druhé miesto si zo súťaže odniesla len šestnásťročná Viktória Tarabová z Dolnej Poruby, ktorá si k piesni 
Jednoduchá sama zložila text aj hudbu. 

Tretie miesto udelila porota speváčke Byii z Bratislavy. 
[Späť na obsah] 
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24hod.sk Šport 
Hokejová exhibícia legiend Slovenska a Českej republiky v Poprade 20. októbra 2018. Na snímke lavička 

Slovenska. Vpravo s kapitánskym céčkom Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Rastislav Pavlikovský. V pozadí 
sprava asistent … 

Poprad 21. októbra (TASR) - O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových 
legiend Česka a Slovenska v Poprade. Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné 
akcie, ale miestami aj nečakane vysoké tempo. Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa 
organizátorov i hráčov boli podstatné iné aspekty. 

V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. 
"Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a zažili 

niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest podporili aj výťažok z dražby dresov na pozápasovej 
recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia Štefan Pjontek. 

Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia vzniku 
Československej republiky. Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. “Mám v hlave 
nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. S Čechmi to 
môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali hráčom. 
Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” priznal 
Pjontek. 

Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len hráči 
bojovali o každý puk a gól. “Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli 
vyhrať, hoci to bol zápas priateľského charakteru. No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper 
zvolil taktiku hrať na brejky, ktorá im spočiatku vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom 
uťahali, v tretej tretine sme už mali navrch,” uviedol tréner slovenského tímu Ján Filc pre TASR. 

Najstarším hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. Dvojnásobný majster sveta a olympijský 
medailista pohybom na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, keď dokázal držať krok aj s o generáciu 
mladšími súpermi. “Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. 
My takéto zápasy občas hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu. V Poprade však prišlo 
naozaj veľa ľudí, o to lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac mojich slovenských 
rovesníkov, s ktorými som hral v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” poznamenal Chalupa. 

Viacerí z aktérov si pamätajú nielen spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. Takými boli prehra 
Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 2003. “Najviac si 
spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané finále z 
Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, keďže sme po ňom získali prvú slovenskú medailu. V 
hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä sme si dávali 
pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás teší, najmä preto, že bolo doma v Poprade,” poznamenal 
útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky menované zápasy. 

Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné emócie, ktoré 
potvrdili priateľstvá. “Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to svoje 
nostalgické spomienky. Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa. Politici však 
rozhodli inak, žijeme v inej dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto zápase bolo vidieť, že 
napriek určitej súťaživosti pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom najkrajšie. Ja osobne som 
sa najviac tešil na Dušana Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek vekovému rozdielu. 
Obaja máme ako bývalí brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc, ktorý vyzdvihol 
silné hokejové stránky oboch nátur. “Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a snahou uplatniť 
svoju individuálnu vyspelosť. Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to spolu vytvorilo 
veľkú kvalitu. Česi našli spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme hráčov, ktorí 
prinesú väčšiu ”chytrosť," zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Poprad 21. októbra (TASR) – V najnovšom hodnotení transparentnosti miest dosiahol Poprad najlepší 

výsledok v histórii. Tamojšia samospráva za tento rok získala 65 percentuálnych bodov, čo je v porovnaní s 
rokom 2016 nárast o 14 percent. Poprad sa zároveň posunul v rebríčku o 29 miest nahor a patrí mu aktuálne 20. 
miesto. Vyplýva to z údajov, ktoré po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko. 

„Tak ako v ostatných oblastiach, v ktorých nás hodnotia nezávislé organizácie, veľmi si vážim aj tieto 
relevantné výsledky hodnotenia transparentnosti, v ktorom sme sa výrazne posunuli. Je to vynikajúci výsledok aj 
v rámci regiónu, v ktorom sme v tejto oblasti lídrom. Ukazuje sa, že sme boli vďaka otvorenosti občanom bližšie,“ 
zhodnotil primátor Popradu Jozef Švagerko. 

V rámci regiónu Spiša sa stal Poprad najotvorenejšou samosprávou spomedzi hodnotených miest. Za ním sa 
umiestnili napr. Spišská Nová Ves na 30. mieste, Levoča na 39. pozícii, Stará Ľubovňa na 45. mieste a 

Kežmarok obsadil 63. priečku. 
Transparentnosť bola mapovaná prostredníctvom 105 indikátorov v 11 oblastiach. Autori vychádzali z piatich 

rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotazník zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z 
Elektronického kontraktačného systému. Za dva roky sa stovka najväčších miest dokázala v priemere zlepšiť o 
šesť percentuálnych bodov. Priemerné skóre 57 % je dosiaľ najvyššie v histórii meraní. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Hokejová exhibícia legiend Slovenska a Českej republiky v Poprade 20. októbra 2018. Na snímke lavička 
Slovenska. Vpravo s kapitánskym céčkom Miroslav Šatan, Ľubomír Višňovský, Rastislav Pavlikovský. V pozadí 
sprava asistent trénera Ľubomír Pokovič. Foto: TASR/František Iván 

Divákom v Poprade sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné akcie, ale miestami i 
vysoké tempo. Tesná výhra SR nebola dôležitá, podstatné boli iné aspekty. 

Poprad 21. októbra (TASR) - O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových 
legiend Česka a Slovenska v Poprade. Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné 
akcie, ale miestami aj nečakane vysoké tempo. Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa 
organizátorov i hráčov boli podstatné iné aspekty. V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou 
predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. "Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej 
Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a zažili niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest 

podporili aj výťažok z dražby dresov na pozápasovej recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia 
Štefan Pjontek. Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia 
vzniku Československej republiky. Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. “Mám v hlave 
nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. S Čechmi to 
môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali hráčom. 
Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” priznal 
Pjontek. Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len 
hráči bojovali o každý puk a gól. “Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli 
vyhrať, hoci to bol zápas priateľského charakteru. No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper 
zvolil taktiku hrať na brejky, ktorá im spočiatku vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom 
uťahali, v tretej tretine sme už mali navrch,” uviedol tréner slovenského tímu Ján Filc pre TASR. Najstarším 
hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. Dvojnásobný majster sveta a olympijský medailista pohybom 
na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, keď dokázal držať krok aj s o generáciu mladšími súpermi. “Bol 
to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. My takéto zápasy občas 
hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu. V Poprade však prišlo naozaj veľa ľudí, o to 
lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac mojich slovenských rovesníkov, s ktorými som hral 
v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” poznamenal Chalupa. Viacerí z aktérov si pamätajú nielen 
spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. Takými boli prehra Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 
2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 2003. “Najviac si spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj 

https://www.24hod.sk/v-hodnoteni-transparentnosti-ma-poprad-najlepsi-vysledok-v-historii-cl625299.html
http://www.teraz.sk/sport/hokej-legendy-spominali-na-spolocnu/355876-clanok.html


na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané finále z Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, 
keďže sme po ňom získali prvú slovenskú medailu. V hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, 
ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä sme si dávali pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás 
teší, najmä preto, že bolo doma v Poprade,” poznamenal útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky 
menované zápasy. Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné 
emócie, ktoré potvrdili priateľstvá. “Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to 
svoje nostalgické spomienky. Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa. Politici 
však rozhodli inak, žijeme v inej dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto zápase bolo 
vidieť, že napriek určitej súťaživosti pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom najkrajšie. Ja 
osobne som sa najviac tešil na Dušana Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek 
vekovému rozdielu. Obaja máme ako bývalí brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc, 
ktorý vyzdvihol silné hokejové stránky oboch nátur. “Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a 
snahou uplatniť svoju individuálnu vyspelosť. Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to 
spolu vytvorilo veľkú kvalitu. Česi našli spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme 
hráčov, ktorí prinesú väčšiu ”chytrosť," zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Legendy hokeja spomínali na spoločnú minulosť, aj na rivalitu 
[21.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20942594/legendy-hokeja-spominali-na-spolocnu-minulost-aj-na-rivalitu.html 

 
 

Na exhibícu v Poprade prišlo množstvo divákov. 
Exhibícia hokejových osobností Slovensko - Česko 
(15 fotografií) 
POPRAD. O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových legiend Česka a 

Slovenska v Poprade. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné akcie, ale miestami aj nečakane 

vysoké tempo. 
Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa organizátorov i hráčov boli podstatné iné aspekty. 
V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. 
"Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a 

zažili niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest podporili aj výťažok z dražby dresov na 
pozápasovej recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia Štefan Pjontek. 

Možno vznikne tradícia 
Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia vzniku 

Československej republiky. 
Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. 
“Mám v hlave nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. 

S Čechmi to môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali 
hráčom. Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” 
priznal Pjontek. 

Nebola to len exhibícia 
Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len hráči 

bojovali o každý puk a gól. 
“Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli vyhrať, hoci to bol zápas 

priateľského charakteru. No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper zvolil taktiku hrať na brejky, 
ktorá im spočiatku vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom uťahali, v tretej tretine sme už mali 
navrch,” uviedol tréner slovenského tímu Ján Filc. 

Legendárny Chalupa stále stíhal 
Najstarším hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. 
Dvojnásobný majster sveta a olympijský medailista pohybom na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, 

keď dokázal držať krok aj s o generáciu mladšími súpermi. 
“Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. My takéto 

zápasy občas hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu. V Poprade však prišlo naozaj 
veľa ľudí, o to lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac mojich slovenských rovesníkov, s 
ktorými som hral v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” poznamenal Chalupa. 

Šatan si najviac spomína na zápas o bronz 
Viacerí z aktérov si pamätajú nielen spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. 
Takými boli prehra Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 

2003. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20942594/legendy-hokeja-spominali-na-spolocnu-minulost-aj-na-rivalitu.html


“Najviac si spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané 
finále z Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, keďže sme po ňom získali prvú slovenskú 
medailu. V hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä 
sme si dávali pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás teší, najmä preto, že bolo doma v 
Poprade,” poznamenal útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky menované zápasy. 

Filc sa najviac tešil na Salfického 
Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné emócie, ktoré 

potvrdili priateľstvá. 
“Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to svoje nostalgické spomienky. 

Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa. Politici však rozhodli inak, žijeme v inej 
dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto zápase bolo vidieť, že napriek určitej súťaživosti 
pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom najkrajšie. Ja osobne som sa najviac tešil na Dušana 
Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek vekovému rozdielu. Obaja máme ako bývalí 
brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc. 

Vyzdvihol silné hokejové stránky oboch nátur. 
“Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a snahou uplatniť svoju individuálnu vyspelosť. 

Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to spolu vytvorilo veľkú kvalitu. Česi našli 
spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme hráčov, ktorí prinesú väčšiu ”chytrosť," 
zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

Fakty 
Slovensko - Česko 8:7 
Slovensko: Lašák - Višňovský, Podhradský, Obšut, Suchý, Sekeráš, Rasť. Pavlikovský, Milo, Droppa - 

Nedorost, Stmpel, Šatan - Pavlikovský, Kroták, Jánoš - Vorobel, Vaic, Filip - R. Školiak, Pucher, Uram 
Česko: Salfický - Chalupa, Ščerban, Posmyk, Maškarinec, Mocek, Mrázek - Pospíšil, Klimt, Andrašovský - 

Eichenmann, Král, Kucharčík - Czerlinski, Zehnal, Petrčka 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Rapáč: Sem-tam to vzbĺkne, nerobme z hokeja basketbal 
[21.10.2018; mynitra.sme.sk; Nitra / Šport; 00:00; Juraj Fazekaš] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/20942440/rapac-sem-tam-to-vzblkne-nerobme-z-hokeja-basketbal.html 

 
 

Derby so všetkým, čo k tomu patrí. Atraktívna konfrontácia medzi Nitrou a Novými Zámkami napísala svoj 18. 
diel v Tipsport lige. 

Celý článok 
prinesie v pondelok najnovšie vydanie týždenníka MY Nitrianske noviny. 
Neskrotné emócie, trojtisícová divácka kulisa či slušný počet gólov. To všetko sú faktory, ktoré ovplyvnili 

piatkové ponitrianske derby medzi domácou Nitrou a Novými Zámkami. „Otočili sme zápas pred plným 
hľadiskom, to sa vždy cení. Pocity máme pozitívne. Myslím si, že to bola dobrá pozvánka pre divákov na ďalší 
domáci zápas s Banskou Bystricou,“ začal s hodnotením útočník Nitry Branislav Rapáč. 

Do stretnutia však po dlhom čase nevstupovali Nitrania ako favorit, nasvedčovali tomu posledné merania síl s 
hokejistami z najjužnejšieho mesta na tipsportligovej mape. A veru, bielo-modré víťazstvo sa nerodilo ľahko. 
„Tento zápas nerozhodol jeden konkrétny moment, bolo toho viac. Konečne sme sa presadili v presilovke, 
predtým nám to trošku haprovalo. Verím, že nás to posunie vpred a budeme využívať presilovky vo väčšom 
počte. Tie nám pomôžu k lepším výsledkom." 

((piano)) 
Po hvizde hlavného arbitra, ktorým ukončil úvodnú dvadsaťminútovku, to začalo doslova iskriť. Najskôr medzi 

Marekom Slovákom a Exnitranom Michalom Novákom a neskôr sa konflikt presunul aj na striedačku, kde sa do 
ostrej slovnej výmeny pustil hosťujúci kouč Milan Jančuška s Andrejom Kmečom. „Nevidel som to úplne presne, 
čo sa stalo. Je to však derby, emócie k tomu patria. Mám rád také zápasy, kde sú emócie. Aj keď, spomínané 
záležitosti boli už asi za hranou, keďže sa to odohralo po tretine. Diváci si to tiež určite užili. Je to hokej, sem-tam 
to vzbĺkne, nerobme z toho basketbal. Som rád, že to bolo vyhecované," nechal sa počuť autor posledného gólu 
Branislav Rapáč. 

Branislav Rapáč pečatil výsledok gólom na 5:3. (zdroj: Miroslav Slávik) 
Keď už sme pri basketbale… Práve hra pod deravými košmi je pre 25-ročného krídelníka športom číslo dva. 

Podľa jeho slov, keď by sa rozhodoval druhýkrát, bol by basketbalista. „Keď som cez leto doma v Spišskej Novej 
Vsi, často hrávam basketbal a mám aj veľa kamarátov z tohto prostredia. Je to môj najobľúbenejší šport po 

hokeji. Sledujem NBA aj slovenskú ligu a chodím na zápasy. Bol som na poslednom finále v Leviciach a 
Košiciach. Keď som náhodou v stredu alebo sobotu doma, tak idem na basketbal do Spišskej alebo Svitu. 
Málokedy sa stane, že by som vynechal zápas,“ dodal Branislav Rapáč, bývalý hráč Třinca či Pardubíc. 

[Späť na obsah] 
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17. BKM Lučenec už štyri zápasy bez víťazstva 
[21.10.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20942452/bkm-lucenec-uz-styri-zapasy-bez-vitazstva.html 

 
 

Vinu beriem aj na seba, povedal hráč BKM Shelton po prehre v Prievidzi. 
BC Prievidza – BKM Lučenec 86:74 (23:19, 19:17, 21:9, 23:29) 
Prievidza: Derksen 17, Johnson 11, Körner 10, Jones 7, Jašš 1 (Musil, Popovič a Scott po 9, Mokráň 6, 

Glasgow 5, Zorvan 2). 
Lučenec: Griffin a Shelton po 16, Vranjes 13, Agusi 8 Sarna 2 (Jacobs 10, Menashe 6, Jackuliak 3). 
TH: 22/18 – 15/11, Fauly: 19 – 20, Trojky: 8 – 7, Rozhodovali: Šarišský, Margala, Holländer. 
PRIEVIDZA/LUČENEC. Nevyšlo to ani po štvrtý raz. BKM Lučenec nastúpil vo štvrtom extraligovom kole na 

palubovke Prievidze. 
Domáci favorit nedal nováčikovi šancu a s výnimkou posledného dejstva bodovo ovládol všetky štvrtiny. Za 

BKM bodovo potiahli Američania Griffin a Shelton, ktorí si do štatistík pripísali po osemnásť bodov. 
Lučenec potrebuje víťazný zápas ako soľ. Vytúženého triumfu sa zverenci Rudolfa Juga môžu dočkať v stredu 

24. októbra, kedy o 18.00 hod. v športovej hale Arena privítajú Spišskú Novú Ves. Pôjde o zápas susedov z dna 

tabuľky, keďže aj hostia z východu republiky čakajú na svoju prvú výhru v aktuálnej sezóne. 
Povedali po zápase: 
Rudolf Jugo, tréner Lučenca: “Gratulujem Prievidzi k víťazstvu. V tomto zápase bolo príliš veľa momentov, 

kedy sme strácali koncentráciu. Dovolili sme Prievidzi dať ľahké koše, vzdialiť sa na dvojciferný rozdiel a pre nás 
bolo ťažké vrátiť sa späť do zápasu. Musíme sa zlepšiť do ďalších stretnutí.” 

Duke Shelton, hráč Lučenca: "Hrali sme tvrdo, ale spravili sme niekoľko chýb. Musíme sa z nich poučiť, 
zlepšiť našu defenzívu a doskakovanie. Vinu beriem aj na seba v tomto smere. Som hrdý na svojich spoluhráčov, 
snažili sme sa a bojovali sme.“ 

Michael Claxton, tréner Prievidze: “Bol to výkon hore-dole. Väčšinu zápasu sme kontrolovali, ale boli tam 
momenty, kedy sme mali výpadky kvôli ich tlaku. Pripravovali sme sa na to, ale nedodržiavali sme pokyny. 
Nevedeli sme mnohokrát dostať loptu cez polovicu, z čoho pramenilo veľa strát. V určitých momentoch sme hrali 
tímový basketbal. Bolo tam veľa pozitívnych vecí, ale aj momentov, z ktorých sa môžeme poučiť. Bol to prvý 
domáci zápas, takže máme ešte čas na zlepšenie našej hry.” 

Jaroslav Musil, hráč Prievidze: “Zápas s Lučencom hodnotím veľmi dobre. Zvládli sme prvý polčas 
koncentrovaní, niekde sme tam mali hluché momenty v útoku a obrane. Po polčase sme sa v šatni zhodli, že 
musíme zlepšiť obranu. Prišli otvorené strely, ktoré sme premenili, a to nám vyhralo zápas.” (zdroj: basketliga.sk) 

Ostatné výsledky 4. kola: Svit - Levice 80:79, Spišská Nová Ves - Handlová 79:93, Inter - Komárno (21.10. o 

18.00 hod.) 
TABUĽKA 
1.BK Levickí Patrioti 4 3 1 348:306(+42) 7 
2.Iskra Svit 4 3 1 346:317(+29) 7 
3.BC Prievidza 3 3 0 251:224(+27) 6 
4.PP & TV RAJ Žilina 3 2 1 267:244(+23) 5 
5.MBK Handlová 4 1 3 292:336(-44) 5 
6.BK Inter Bratislava 2 2 0 186:132(+54) 4 
7.MBK Rieker Com-Therm Komárno 3 1 2 225:238(-13) 4 
8.BKM Lučenec 4 0 4 286:342(-56) 4 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 3 0 3 241:303(-62) 3 

BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 
Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda X PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, Autosport 
Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA Reštaurácia, 
23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Legendy spomínali na spoločnú éru. Ján Filc: Česi našli, my hľadáme 
[21.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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O stretnutiach, spomienkach a hokejovej zábave bolo stretnutie hokejových legiend Česka a Slovenska v 
Poprade. Divákom sa predstavilo množstvo osobností, ktoré predviedli exhibičné akcie, ale miestami aj nečakane 
vysoké tempo. Tesná výhra slovenského tímu nebola dôležitá, podľa organizátorov i hráčov boli podstatné iné 
aspekty. 

FOTO: Parádny súboj veľkých legiend ovládli Slováci >> 
V prestávkach exhibičného zápasu sa pred búrlivou kulisou predstavili hokejové nádeje z neďalekých miest. 

"Presne to bol zámer. Zavolali sme deti z Kežmarku, Spišskej Novej Vsi aj Popradu, aby si to vyskúšali a zažili 

niečo takéto nezvyčajné. Mládežnícky hokej z týchto miest podporili aj výťažok z dražby dresov na pozápasovej 
recepcii a zo vstupného," uviedol organizátor podujatia Štefan Pjontek. 

Súboj hokejových osobností z brehov rieky Moravy vznikol aj ako pripomenutie si 100. výročia vzniku 
Československej republiky. Divácky záujem ukázal, že by nemuselo ísť o jednorazovú akciu. 

“Mám v hlave nejaké nápady. Momentálne najviac myslím na to, že by sme o rok zavolali Švédov alebo Fínov. 
S Čechmi to môžeme striedať, raz u nás, raz u nich. Nie je však jednoduché zladiť termíny tak, aby vyhovovali 
hráčom. Snažíme sa totiž volať najmä takých, ktorí sú ešte v nejakej záťaži, viacerí z nich ešte aktívne hrajú,” 
priznal Pjontek. 

Od úvodu zápasu bolo zrejmé, že nikto kožu lacno nepredá a hoci s úsmevom na tvárach, predsa len hráči 
bojovali o každý puk a gól. “Bolo to zábavné pre ľudí, ale nebola to iba šou. Ukázalo sa, že obe strany chceli 
vyhrať, hoci to bol zápas priateľského charakteru.” 

“No a na radosť domácich divákov sa to podarilo nám. Súper zvolil taktiku hrať na brejky, ktorá im spočiatku 
vychádzala. My sme ich však postupne zvýšeným pohybom uťahali, v tretej tretine sme už mali navrch,” uviedol 
tréner slovenského tímu Ján Filc pre TASR. 

Slovensko vs Česko, Ľubomír Višňovský Zdroj: TASR 
Najstarším hráčom na ľade bol český obranca Milan Chalupa. Dvojnásobný majster sveta a olympijský 

medailista pohybom na ľade potvrdil, že sa udržiava v solídnej forme, keď dokázal držať krok aj s o generáciu 
mladšími súpermi. “Bol to vyrovnaný zápas, v ktorom Slováci ťažili z toho, že predsa len mali o niečo mladší tím. 
My takéto zápasy občas hrávame a chodievajú na nás najmä skalní diváci z daného klubu.” 

“V Poprade však prišlo naozaj veľa ľudí, o to lepšie to bolo. Mňa mrzí iba to, že na tento zápas neprišlo viac 
mojich slovenských rovesníkov, s ktorými som hral v národnom tíme, prípadne sme sa stretávali v lige,” 
poznamenal Chalupa. 

Viacerí z aktérov si pamätajú nielen spoločné časy, ale aj prestížne súboje po rozdelení. Takými boli prehra 
Slovenska s Českom (3:5) vo finále MS 2000, ale aj výhra 4:2 v zápase o bronz na MS 2003. 

“Najviac si spomínam práve na ten zápas o 3. miesto, ale aj na víťazné semifinále z MS 2012. Aj prehrané 
finále z Petrohradu si dobre pamätám, to však až tak nebolelo, keďže sme po ňom získali prvú slovenskú 
medailu.” 

“V hlavách sme si spomenuli na dlhoročnú rivalitu s Čechmi, ale na ľade tá rivalita nebola veľká. Najmä sme si 
dávali pozor, aby nedošlo k nejakému zraneniu. Víťazstvo nás teší, najmä preto, že bolo doma v Poprade,” 
poznamenal útočník Miroslav Šatan, ktorý osobne zažil všetky menované zápasy. 

Pozrite si fotogalériu veľkých slovenských a českých hokejových legiend >> 
Stretnutie bývalých súperov, ale na klubovej úrovni často spoluhráčov, prinieslo radostné emócie, ktoré 

potvrdili priateľstvá. “Väčšiu časť našich životov sme prežili vo federálnom usporiadaní. Máme na to svoje 
nostalgické spomienky. Ja sám som bol reprezentant v juniorských kategóriách Československa.” 

“Politici však rozhodli inak, žijeme v inej dobe a museli sme sa prispôsobiť. Je však skvelé, že aj v tomto 
zápase bolo vidieť, že napriek určitej súťaživosti pretrvávajú rešpekt, úcta a kamarátske vzťahy. To je na tom 
najkrajšie.” 

“Ja osobne som sa najviac tešil na Dušana Salfického. Dlhé roky sme v kamarátskom vzťahu a to aj napriek 
vekovému rozdielu. Obaja máme ako bývalí brankári k sebe blízko a vždy si máme čo povedať,” poznamenal Filc, 
ktorý vyzdvihol silné hokejové stránky oboch nátur. 

“Český hokej vždy vynikal technikou, priam až ekvilibritou a snahou uplatniť svoju individuálnu vyspelosť. 
Slovenský viac strdiečkom a zápalom pre hru, v československej to spolu vytvorilo veľkú kvalitu. Česi našli 
spôsoby uplatnenia svojich predností v modernom hokeji. My hľadáme hráčov, ktorí prinesú väčšiu ”chytrosť," 
zatiaľ však nie príliš úspešne," dodal Filc. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. NAŽIVO: MHK 32 Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín 
[21.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362386/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dukla-trencin/ 

 
 

Trenčania sa po rozpačitejšom úvode začínajú rozbiehať a posúvajú sa v tabuľke stále vyššie. Naopak, Liptáci 
sa trápia, ťahajú už sedem zápasovú šnúru bez zisku bodu. Podarí sa im to dnes proti favoritovi zmeniť? Sledujte 
NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
21.10.2018|15:00|Tipsport Liga (SR)|14. kolo 

https://sport.aktuality.sk/c/362386/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dukla-trencin/


MHK 32 Liptovský Mikuláš 
0 : 0(-:-, -:-, -:-)1. tretina 
Dukla Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľad Live prenos ZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
00:57 
Milan Bartovič strieľal z miesta medzi kruhmi a modrou do brankára domácich, následne nebezpečne 

nahadzovať Bohunický. 
00:31 
Richard Huna backhandom zakončoval z kruhu na vhadzovanie, Michal Valent mal dobrý výhľad a zakročil. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, P. Horváth, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, M. 

Bača – Rób. Huna, Rich. Huna, Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Uram – Vybiral, Piatka, Heikkilä – Žiak, Uhrík, Nechaj 
Dukla Trenčín: Valent – Luža, Kovář, Bohunický, Holenda, Rýgl, Frühauf, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, 

Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – O. Mikula, Bližňák, T. Varga – J. Švec, J. Pardavý, D. Hudec – Špankovič 
Rozhodca: Orolin, Haszonits – Gajan, Muszik – Martinko. 
MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Liptáci naďalej nehrajú na domácom štadióne, ktorý sa stále prerába, a tak Trenčín privítajú v Spišskej Novej 

Vsi. Zverenci Antona Tomka sa navyše nachádzajú vo veľmi zlej situácií, keďže ťahajú šnúru až siedmich prehier 

v rade a nachádzajú sa na desiatom mieste so ziskom štrnástich bodov. Rovnaký počet majú aj dva posledné 
maďarské tímy. Liptovský Mikuláš sa naposledy tešil ešte 30. septembra po výhre 4:0 v Nitre. V piatok mužstvo 
opustil Peter Lichanec, výmenou za Alexa Tamášiho. Najproduktívnejším hráčom mužstva je desaťbodový Róbert 
Huna (5+5). 

Dukla Trenčín 
Trenčín v piatok doma porazil vo veľmi dobrom zápase Banskú Bystricu a z malej časti jej tak vrátil prehru z 

finálovej série. Zároveň sa v tabuľke posunul na šieste miesto so ziskom 25 bodov a po nie ideálnom štarte sa 
derie v postavení nahor. Aj proti Liptákom bude favoritom stretnutia. Dukla teda ťahá sériu troch výhier v rade, 
porazila aj Poprad a Orange 20. Najproduktívnejším hráčom mužstva je šestnásťbodový Branko Radivojevič 
(6+10). 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. 
Matej Bača M. Bača Samuel Fereta S. Fereta Milka Heikkila Milka Heikkila Peter Horváth P. Horváth Richard 

Huna R. Huna Róbert Huna R. Huna Anton Kislitsyn A. Kislitsyn Karol Korím K. Korím Mário Kurali M. Kurali 
Andrej Lištiak A. Lištiak Filip Mezovský F. Mezovský Tomáš Nádašdi T. Nádašdi Adam Nechaj A. Nechaj Jakub 
Nemec J. Nemec Patrik Oško P. Oško Maroš Piatka M. Piatka Jakub Sukeľ J. Sukeľ Michal Uhrík M. Uhrík Marek 
Uram M. Uram Vladimír Vybíral V. Vybíral Zlak, Lukas Lukas Zlak 

Milan Bartovič M. Bartovič Mário Bližňák M. Bližňák Lukáš Bohunický L. Bohunický Peter Frühauf P. Frühauf 
Marek Hecl M. Hecl Matúš Holenda M. Holenda Denis Hudec D. Hudec Marek Hudec M. Hudec Lukas Kovar 
Lukas Kovar Patrik Luza Patrik Luza Ondrej Mikula O. Mikula Peter Olvecky Peter Olvecký Ján Pardavý J. 
Pardavý Branko Radivojevič B. Radivojevič Martin Rýgl M. Rýgl Boris Sádecký B. Sádecký Sojcik, Peter Peter 
Sojčík Adam Špankovič A. Špankovič Jozef Švec J. Švec Michal Valent M. Valent Tibor Varga T. Varga 
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MsHK Žilina Žilina 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 0 4.3.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
HC Košice Košice 
0 : 3 2.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 0 28.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Nitra Nitra 
4 : 1 25.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC 07 Detva Detva 
0 : 2 9.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 3 7.2.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
0 : 2 4.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 14. kolo 



1 
X 
2 
HK Orange 20 Orange 20 
1 : 5 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
(0:1, 0:2, 1:2) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 0 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
(0:0, 2:0, 0:0) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 0 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
16:00 
21.10.2018 
MsHK Žilina Žilina 
1.42 5.35 5.30 
HK Poprad Poprad 
16:00 
21.10.2018 
HK Nitra Nitra 
2.25 4.25 2.40 
HC Košice Košice 
17:00 
21.10.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
1.24 7.00 7.50 
HC 07 Detva Detva 
17:30 
21.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
4.55 5.05 1.51 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
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20. Netriedený eko odpad 
[21.10.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/494544/netriedeny-eko-odpad.html?ref=rss 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves dbá na triedenie ekologického odpadu. Nie je to tak celkom pravda. V tomto článku 

Vám objasním prečo 
V súčasnosti je v spoločnosti trendom triedenie komunálneho odpadu. Mesto Spišská Nová Ves však tento 

trend nie tak celkom podporuje. Problém nastáva pri eko odpade. Najmä teraz, na jeseň zo stromov opadávajú 
listy. Do nádoby určenej na eko odpad sa však nevojdú, kvôli preplnenosti. a preto ich obyvatelia mesta dávajú do 
vriec. Tie však mesto odmieta prevziať. Pýtam sa prečo ? Má to obyvateľ zaniesť do prírody a vytvoriť tak to, proti 
čomu všetci bojujeme ? Chceme sa predsa zbaviť čiernych skládok. Preto by som chcel v tomto článku poprosiť 
predstaviteľov mesta, aby prehodnotili separovanie odpadu a tak nasledovali aj ostatné mestá. Chcem aby 
považovali lístie za skutočný odpad. K ekológií patria aj listy a ostatný záhradný odpad. Preto by mesto nemalo 
zabúdať aj na tento odpad. Inak sa môže stať to, čo v minulosti, že ľudia si budú tento odpad páliť na záhrade. 
Mesto Spišská Nová Ves zakazuje svojvoľný výrub stromu, prečo potom ale odmieta odvoz listov vo vreciach 

[Späť na obsah] 

 
 

21. V hodnotení transparentnosti má Poprad najlepší výsledok v histórii 
[21.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/poprad-v-hodnoteni-transparentnosti-do/355903-clanok.html 

https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/494544/netriedeny-eko-odpad.html?ref=rss
http://www.teraz.sk/regiony/poprad-v-hodnoteni-transparentnosti-do/355903-clanok.html


 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Oliver Ondráš 
Vyplýva to z údajov, ktoré po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko. 
Poprad 21. októbra (TASR) – V najnovšom hodnotení transparentnosti miest dosiahol Poprad najlepší 

výsledok v histórii. Tamojšia samospráva za tento rok získala 65 percentuálnych bodov, čo je v porovnaní s 
rokom 2016 nárast o 14 percent. Poprad sa zároveň posunul v rebríčku o 29 miest nahor a patrí mu aktuálne 20. 
miesto. Vyplýva to z údajov, ktoré po piatykrát zostavila Transparency International Slovensko.„Tak ako v 
ostatných oblastiach, v ktorých nás hodnotia nezávislé organizácie, veľmi si vážim aj tieto relevantné výsledky 
hodnotenia transparentnosti, v ktorom sme sa výrazne posunuli. Je to vynikajúci výsledok aj v rámci regiónu, v 
ktorom sme v tejto oblasti lídrom. Ukazuje sa, že sme boli vďaka otvorenosti občanom bližšie,“ zhodnotil primátor 
Popradu Jozef Švagerko. V rámci regiónu Spiša sa stal Poprad najotvorenejšou samosprávou spomedzi 
hodnotených miest. Za ním sa umiestnili napr. Spišská Nová Ves na 30. mieste, Levoča na 39. pozícii, Stará 

Ľubovňa na 45. mieste a Kežmarok obsadil 63. priečku. Transparentnosť bola mapovaná prostredníctvom 105 
indikátorov v 11 oblastiach. Autori vychádzali z piatich rôznych zdrojov od webových stránok miest, cez dotazník 
zaslaný radniciam až po údaje o súťažiach z Elektronického kontraktačného systému. Za dva roky sa stovka 
najväčších miest dokázala v priemere zlepšiť o šesť percentuálnych bodov. Priemerné skóre 57 % je dosiaľ 
najvyššie v histórii meraní. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Rázny krok: Riaditeľka gymnázia zrušila účasť svojich študentov na besede 

pod vedením redaktora Denníka N 
[21.10.2018; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto: Screnshot YouTube] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/razny-krok-riaditelka-gymnazia-zrusila-ucast-svojich-studentov-na-besede-
pod-vedenim-redaktora-dennika-n/1556548 

 
 

Spišská Nová Ves 21. októbra 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube) 

Pred niekoľkými dňami zverejnila mladá gymnazistka Lívia na sociálnych sieťach video, v ktorom sa vyslovila 
proti multikulti politike. Za svoje úprimné slová zožala mnoho pozitívnych ohlasov – aktuálne má jej video už 
takmer 170 000 videní. Nevyhla sa však aj ostrej kritike a kádrovaniu. Aktuálne reagovali redaktor denníka N 
Andrej Bán i známy kádrovač Michal Havran 

Na snímke Lívia 
Žiaci vyšších ročníkov osemročného gymnázia a všetky ročníky bilingválneho odboru gymnázia v Spišskej 

Novej Vsi, kde Lívia študuje, sa totiž mali zúčastniť besedy redaktora Denníka N Andreja Bána a občianskej 

iniciatívy Zabudnuté Slovensko. Diskusia na tému extrémizmus sa mala uskutočni v utorok 16. októbra. 
Riaditeľka školy však v konečnom dôsledku konala racionálne. Účasť svojich približne 200 študentov na 

kontroverznej diskusii zrušila. Bán tvrdí, že k zrušeniu došlo zrejme zo strachu po záplave protestných emailov 
voči diskusii, ktoré im kotlebovci a im podobní naposielali. 

Kým Bán hovorí o ľuďom podobným kotlebovcom, samozvaný kádrovač Michal Havran na svojej autorskej 
strane uvádza, že riaditeľka zrušila účasť študentov kvôli rozhorčeným rodičom, ktorí nechcú, aby ich deti 
diskutovali s neoliberálnymi neomarxistami a neožidovskými neoluteránmi. 

Kde je pravda vie riaditeľka a my môžeme len hádať, keďže ani obaja páni sa nevedia vo svojich tvrdeniach 
zhodnúť. Ak však riaditeľka vyhovela rozhorčeným rodičom, ktorí si neželajú účasť svojich detí na besedách s 
ideologistami hlásajúcimi liberalizmus a multikulturalizmus, je pozitívnym príkladom pre ďalších riaditeľov našich 
škôl. 

Príbeh Lívie 
Gymnazistka Lívia reagovala videom na reklamu vodky absolut Absolut, ktorá tvrdí, že Slovensko už dávno 

žije všetkými farbami. Liberálni aktivisti video chvália aj napriek tomu, že ide o reklamu na alkohol, ktorý vytvára 
závislosť nielen u dospelých, ale tiež u mladých ľudí. 

Mladá dievčina vo svojom videu uvádza, že už nemôže zostať ticho, keď sa pozerá na súčasnú spoločnosť. 
“Presadzovanie multikultúry je v móde asi ako ľadvinka zavesená na krku, najlepšie aj s dúhovým odznačikom. 
Ak ju niekto presadzuje, nemusí sa báť, že ho obvinia z nenávisti – veď presadzuje len bezhraničnú lásku. Pre 
takéto konanie sa často aj v dobrej vôli rozhodne množstvo ľudí, lebo je to pokrokové. ale ak by sa títo “bojovníci” 
zamysleli, a do tohto “boja” sa skutočne rozumeli, a triezvo sa pozreli na dnešný Západ, pochopili by, že namiesto 
šíriteľov mieru sú spolupáchateľmi pri samovraždách všetkých kultúr sveta.” 

Po zverejnení videa sa spustil na Líviu hon. Kontroverzný profil Zomri ihneď reagoval, či niekto dievča 
nepozná. S odpoveďou neotáľal známy udavač Ján Levoslav Benčík, ktorý zverejnil jej priezvisko. 

Pridal sa aj projektový manažér Nadácie otvorenej spoločnosti Tomáš Kriššák – na sociálnej sieti dokonca 
uviedol, že mladá Lívia musí byť za toto video vyšetrovaná. 

https://www.hlavnespravy.sk/razny-krok-riaditelka-gymnazia-zrusila-ucast-svojich-studentov-na-besede-pod-vedenim-redaktora-dennika-n/1556548
https://www.hlavnespravy.sk/razny-krok-riaditelka-gymnazia-zrusila-ucast-svojich-studentov-na-besede-pod-vedenim-redaktora-dennika-n/1556548


Užívatelia sociálnych sietí, naopak, vyzývajú, aby sa ľudia postavili na stranu dievčiny a zahrnuli gymnázium 
pozitívnymi komentármi na adresu dievčiny; prípadne, aby uskutočnili na jej podporu pochod. V relácii rádia 
Slobodný vysielač sa dokonca prihlásil aj advokát, ktorý by sa jej právne zastal. 

Následne však mladé dievča zverejnilo ďalšie video, v ktorom sa poďakovalo za podporu. Z jej vyjadrení je 
zároveň zrejmé, že sa nebojí liberálnej úderky. Vyzýva preto ostatných, aby sa tiež nebáli a otvorene vyjadrili 
svoje názory a postoje. 

Viac k téme študentky Lívie: 
- Mladá Slovenka vo videu odkazuje svojim rovesníkom podporujúcim multikulti: “Ak sa triezvo pozriete na 

dnešný Západ, pochopíte, že namiesto šíriteľov mieru ste spolupáchateľmi pri samovraždách všetkých kultúr 
sveta” 

- Už po nej idú: Gymnazistka Lívia na YouTube hovorila o ideológiách multikulturalizmu, liberáli a slniečka jej 
hrubo nadávajú a snažia sa zistiť jej totožnosť 

- Benčík už totožnosť dievčaťa z Youtube pozná. Manažér Sorosovej organizácie žiada jej policajné 
vyšetrovanie 

- Mladá Lívia sa nebojí liberálnej úderky. Vyzýva ostatných, aby konali podobne 
- Róbert Švec o študentke z Youtube: To, čo Lívia urobila a povedala, si zaslúži obdiv každého normálneho 

človeka 
Pošlite nám tip 
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23. Starší muž (68) šiel navštíviť kamaráta do nemocnice. Skončil s putami na 

rukách 
[21.10.2018; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/LS] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/380861-starsi-muz-68-siel-navstivit-kamarata-do-nemocnice-skoncil-s-
putami-na-rukach 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Miroslav išiel do spišskonovoveskej nemocnice navštíviť svojho kamaráta. Nešlo však 

o pokojnú návštevu. Svojím vystrájaním vystrašil personál oddelenia. Pomáhať im museli policajti, na ktorých tiež 
zaútočil. 

Policajné hliadky boli vyslané do spišskonovoveskej nemocnice. Problémy tam robil Miroslav, ktorý prišiel 
pozrieť hospitalizovaného kamaráta. Na oddelenie ho najprv ani personál nechcel pustiť. Muž však bol 
neodbytný. Keď sa nad ním zľutovali, začal byť agresívny a vulgárny. 

“Po príchode policajnej hliadky bol príslušníkmi Policajného zboru vyzvaný, aby upustil od agresívneho 
správneho voči personálu nemocnice, na čo muž nereagoval a následne na zasahujúcich policajtov fyzicky 
zaútočil,” informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Na oddelení, kde musí vládnuť pokoj to bolo neprístojné správanie sa. Policajti nemali na výber, muž sa 
nenechal upokojiť. Z nemocnice ho chceli vyviesť s putami na rukách, dôchodca pri tom policajtov kopal do nôh. 
“Voči mužovi boli v zmysle zákona použité donucovacie prostriedky. Muž bol hliadkou Policajného zboru vyzvaný, 
aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie požitia alkoholu, čo však odmietol,” dodáva Ivanová. 

Keďže zaútočiť na policajnú hliadku, Miroslav skončil v cele predbežného zadržania. Po pár dňoch sa pos tavil 
pred sudkyňu, ktorá rozhodovala o jeho väzobnom stíhaní. “Spišskonovoveský policajný vyšetrovateľ v tejto 
súvislosti 68-ročného Miroslava obvinil z prečinu útoku na verejného činiteľa,” uviedla Ivanová. 

Súd napokon rozhodol, že obvineného do väzby nevezme, miesto toho ju nahradil prijatím ponúknutého 
písomného sľubu. 

Pozrite si archívnu reportáž o podobnom prípade útoku na policajta: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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24. Liptovský Mikuláš prehral s Duklou Trenčín 
[21.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362386/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dukla-trencin/ 

 
 

https://www.noviny.sk/krimi/380861-starsi-muz-68-siel-navstivit-kamarata-do-nemocnice-skoncil-s-putami-na-rukach
https://www.noviny.sk/krimi/380861-starsi-muz-68-siel-navstivit-kamarata-do-nemocnice-skoncil-s-putami-na-rukach
https://sport.aktuality.sk/c/362386/nazivo-mhk-32-liptovsky-mikulas-dukla-trencin/


Trenčania sa po rozpačitejšom úvode začínajú rozbiehať a posúvajú sa v tabuľke stále vyššie. Naopak, Liptáci 
sa trápia, ťahajú už sedem zápasovú šnúru bez zisku bodu. Podarí sa im to dnes proti favoritovi zmeniť? Sledujte 
NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
21.10.2018|15:00|Tipsport Liga (SR)|14. kolo 
MHK 32 Liptovský Mikuláš 
1 : 3(0:1, 1:0, 0:2)koniec zápasu 
Dukla Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľad Video ZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
59’ Bližňák (Sojčík / Radivojevič), 43’ Ölvecký (Hecl / Bartovič), 34’ Uram (Heikkilä), 08’ Ölvecký (Mikula / 

Radivojevič) 
Online prenos 
Dukla Trenčín dnes síce nepredviedla dominantný výkon, ale získava tri body a tento týždeň tak získala plný 

počet deviatich bodov v troch odohraných stretnutiach. Liptovský Mikuláš sa znova presadil iba raz a prehral 
ôsmy duel v rade. Ja vám ďakujem za pozornosť, ale program Tipsport ligy pokračuje. 

Koniec zápasu. 
59:34 
Trenčín dal gól! 
MÁRIO BLIŽŇÁK rozhoduje. Pred prázdnou bránou ho našiel Peter Sojčík a skúsený útočník už vedel čo s 

pukom. 
59:18 
Michal Valent skúsil strelu cez všetky čiary, brankár Trenčína mieril tesne vedľa priestoru troch žrdí. 
59:01 
Liptovský Mikuláš sa stále nedokázal usadiť v útočnom pásme, Trenčín dobre bráni. 
58:34 
Trenčín sa dostal k puku v útočnej tretine, dobre zapracovala obrana Mikuláša a zakončenie neprišlo. 
58:17 
Anton Kislicyn na striedačke, domáci to skúšajú šiesti. 
58:17 
Oddychový čas domácich. 
58:17 
Zakázané uvoľnenie MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
57:40 
Až teraz sú hráči v červenom v útočnom pásme, všetko sa to ťahá pri mantineloch. 
56:57 
Domáci sa veľmi ťažko dostávajú z vlastnej tretiny, momentálne Liptáci nevedia nič vymyslieť. 
56:07 
Kislicyn veľmi dobre rýchlo rozohral, jeho spoluhráči sa preto rýchlo usadili v útočnom pásme, no nezakončili. 
55:23 
Sojčík strieľal cez obrancu súpera z ľavého kruhu, mieril vedľa brány Antona Kislicyna. 
54:52 
Oddychový čas hostí. 
54:52 
Zakázané uvoľnenie Dukly Trenčín. 
54:35 
Kurali poslal bombu do betónu Valenta, následne to obranca domácich skúsil znova a jeho nahodenie išlo len 

tesne vedľa. 
Dnešné stretnutie sleduje 365 divákov. 
54:11 
Zakázané uvoľnenie Dukly Trenčín. 
53:29 
MHK 32 Liptovský Mikuláš hrá v plnom počte. 
52:55 
Holenda vypálil od modrej, tečovaný pokus išiel tesne vedľa brány. Kislicyn bol úplne dezorientovaný. 
52:35 
Bartovičovi sa skĺzol puk po hokejke pred bránou, ešte sa tam snažili dorážať Trenčania, avšak zakončenia 

boli zablokované. 
52:14 
Liptovský Mikuláš sa bráni zatiaľ dobre, Trenčín sa ešte nerozostavil v útočnom pásme. 
51:29 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Róbert Huna – 2 min., hákovanie). 
50:43 
Jozef Švec to skúsil od modrej čiary, pri strele zlomil hokejku, a tak neohrozil bránu Kislicyna. 
50:01 



Z hranice kruhu na vhadzovanie prišlo dobré zakončenie, Anton Kislicyn na všetko videl a bez problémov 
zasiahol. 

49:35 
Liptáci sa veľmi pekne pohybovali v útočnej tretine, prihrávka do bránkoviska šancu nepriniesol vďaka zásahu 

obrany. 
48:53 
Kovář nahadzoval, vzápätí spomedzi kruhov udrel do puku Sojčík, mieril tesne vedľa troch žrdí. 
48:26 
Marek Uram hľadal Sukeľa medzi kruhmi, ten sa do strely nedostal. Od modrej ale prišla dobrá bomba, s 

ktorou mal Valent čo robiť. 
47:09 
Frühauf poslal puk od modrej do skrumáže tiel pred bránou, kde si dokázal poradiť brankár Kislicyn. 
46:49 
Milan Bartovič sa takmer dostal k odrazenému puku pred bránou súpera, v poslednej chvíli bol zablokovaný. 
46:36 
Heikkilä sa ocitol úplne voľný pred bránkoviskom, puk ho neposlúchol a Fín trafil vedľa. Vzápätí Piatka 

zakončoval do Valenta. 
46:21 
Uram znova našiel Mateja Baču, jeho bomba trafil Pardavého a ten ostáva ležať na ľade. Domáci hrajú ďalšej, 

no zakončenie už neprišlo. 
45:54 
Uram uvoľnil na modrej Mateja Baču, nahodenie obranu Mikuláša išlo mimo priestor troch žrdí. 
45:12 
Fereta získal nahodený puk na zadnom mantinelu, na opačnej strane iba do hráčov súpera zakončoval 

Lištiak. 
44:20 
Anton Kislicyn si musel dať pozor na strelu od mantinelu, ktorú sa snažil tečovať Mikula. Ruský brankár to 

zvládol. 
43:55 
Jozef Švec tvrdo skončil na ľade po kontakte so súperom, píska sa ale ofsajd domáceho celku. 
43:33 
Ďalšia práca pre Kislicyna, ktorý dokázal pokryť nahodenie od modrej. Keby puk pustil, tak doráža Bližňák. 
43:05 
Trenčín dal gól! 
PETER ÖLVECKÝ prešiel popred Kislicyna a pravdepodobne tečoval puk po strele Mareka Hecla, takže 

skúsený útočník by mal byť dvojgólovým strelcom. 
42:53 
Róbert Huna hľadal svojho brata pred bránou, prihrávka nebola presná a dopredu tak išli aj hostia, no ani 

zakončenie Hecla nebolo ideálne. 
42:29 
Branko Radivojevič ostal ležať za bránou súpera po kontakte s Nemcom. Nevyzeralo to na nejaký tvrdý 

kontakt, no kapitán Dukly má zdravotné problémy. 
42:07 
Michal Valent chytil nahodenie zo stredného pásma, puk radšej podržal, a tak sa bude vhadzovať po jeho 

pravici. 
41:36 
Marek Hudec rozohrával nepresne, Liptovský Mikuláš sa dostal do útočného pásma, ale tam nevymyslel 

vôbec nič. 
40:49 
Uramova zrazená prihrávka sa dostala k Mezovskému, jeho zakončenie z pravého kruhu vyrazil do bezpečia 

Michal Valent. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
MHK 32 Liptovský Mikuláš v druhej tretine dokázal vyrovnať, keď sa počas presilovky presadil Marek Uram, 

takže v Spišskej Novej Vsi je pred tretím dejstvom, ktoré začne zhruba o 16:41, všetko otvorené. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:29 
Branko Radivojevič strieľal z bodu na vhadzovanie, v dobrej pozícii trafil iba miesta, kde bol Kislicyn. 
39:01 
Začala sa posledná minúta druhej tretiny. 
38:20 
Frühauf zachytil vyhodenie puku na modrej, prudkou ranou trafil prvého hráča Liptákov. 
37:39 
Trenčín sa nedokázal dostať do útočnej tretiny a následne striedal, takže domáci mali čas na strelu. Tú Valent 

pokryl. 
36:46 



Liptovský Mikuláš sa držal v tretine súpera, kde sa puk pohyboval pri mantineloch, a tak rozhodcovia hru 
prerušili. 

35:52 
Róbert Huna sa dostal do zakončenia z ľavého kruhu, brankár Valent puk udržal a Lištiak nemohol dorážať. 
34:53 
Peter Ölvecký vystrelil spomedzi kruhov napriek tomu, že mal na sebe dvoch hráčov súpera. Jeho pokus na 

Kislicyna neprešiel. 
34:38 
Liptovský Mikuláš dal gól! 
Miika Heikkilä mal síce dosť priestoru na strelu na ľavom kruhu, ale ešte prihral nečakane pred bránu, kde bol 

MAREK URAM a ten úplne osamotený musel dať. Domáci využili presilovku. 
33:39 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Matúš Holenda – 2 min., podrazenie). 
33:18 
Zakázané uvoľnenie Dukly Trenčín. 
32:33 
Ján Pardavý získal puk za bránou, na kolenách dostal puk do bránkoviska. Kislicyn zareagoval prvý, Švec sa 

do zakončenia nedostal. 
32:09 
Bartovič strieľal z krídla pod brvno, Kislicyn vyrazil pred seba, kde neuspel Hecl, avšak ešte prihral do dobrej 

pozície. Bartovič ani na druhýkrát neprekvapil ruského gólmana. 
31:35 
Oba tímy stratili minútu mnohými nepresnosťami, po ktorých sa niečo snažá vymyslieť v ofenzívnej tretine 

Trenčín. 
30:34 
Jozef Švec síce získal puk za bránou súpera, neprihral presne. Dopredu prešli domáci backhand Piatku pokryl 

Valent. 
29:38 
Liptáci momentálne zavreli súpera v jeho tretine. Najviac zaujala prihrávka Urama do bránkoviska, Oško puk v 

skvelej pozícii minul. 
29:14 
Tentoraz si hráči role vymenili. Bartovič prihrával a Mário Bližňák pálil spomedzi kruhov do pravého betónu 

Kislicyna. 
28:54 
Bližňák hľadal voľného Bartoviča pred bránou súpera, v poslednej chvíli tam vložil hokejku Horváth a všetko 

vyriešil. 
28:47 
Dukla Trenčín hrá s piatimi hráčmi. 
28:18 
Richard Huna veľmi zle prihrával. Puk zachytil Ölvecký a poslal ho cez všetky čiary. 
27:38 
Ďalšie vyhodenie Trenčína, hostia bránia veľmi dobre a nepúšťajú Mikuláš do zakončení. 
27:03 
Liptovský Mikuláš síce dostal krátku presilovku o dvoch mužov, ale Trenčín okamžite puk vyhodil a bez 

problémov toto oslabenie ubránil. 
26:47 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (2 min. – príliš veľa hráčov na ľade). Trest odpyká Milan Bartovič. 
26:17 
Pardavý zlomil hokejku, Trenčín bol oslabený ešte viac. Domáci v tomto čase nevystrelili a sami stratili pásmo. 
25:52 
Nádašdi dvakrát vystrelil od modrej čiary, ani raz sa puk nedostal za dobre stojacich obrancov Trenčína. 
25:39 
Liptovský Mikuláš sa síce rozostavil v útočnej tretine, dlho to netrvalo a Švec vyhodil cez všetky čiary. 
25:03 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Ondrej Mikula – 2 min., podrazenie). 
24:32 
Až teraz sa prvýkrát v druhej tretine prerušuje hra. Nahodenie Hudeca skončilo zákrokom Antona Kislicyna. 
24:19 
Peter Ölvecký využil prácu svojich spoluhráčov za bránou, spred bránkoviska z prvej vystrelil, ale vedľa. 
23:55 
Na zadnom mantineli bojuje Richard Huna, Liptovský Mikuláš útočné pásmo neudržal. 
23:16 
Kovář dostal puk k bráne, z uhlu neprekonal Kislicyna, ktorý si pokryl bližšiu žrď. 
22:50 
Spomedzi kruhov to zaujímavo skúsil Pardavý, no Kislicyn včas vystrčil pravý betón a spoľahlivo zasiahol. 
22:11 
Domáci získali puk v útočnej tretine, po nepresnej prihrávke ho dostal bližšie k bráne Kislicyna Pardavý. 



21:38 
Oško našiel pred bránou Urama, ten vo veľmi dobrej pozícii mieril pod brvno, Michal Valent sa vyznamenal. 
21:09 
Na začiatku tejto tretiny vidíme dosť veľa nepresností. Trenčín je však aktívnejším mužstvom. 
20:39 
Trenčín sa na začiatku usadil v pásme súpera, následne hostia o puk prišli a Mikuláš prešiel vpred. 

Bezúspešne. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
Dukla Trenčín bola v prvej tretine lepším tímom a zaslúžene vedie po góle Petra Ölveckého počas presilovky. 

Druhé dejstvo sa v Spišskej Novej Vsi začne o 15:50. 

20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:35 
Dukla sa ešte snaží v závere niečo vymyslieť v útočnej tretine, ale čas sa kráti a do zakončení sa hostia 

nedostali. 
19:01 
Začala sa posledná minúta prvej tretiny. 
18:17 
Tibor Varga zakončoval spomedzi kruhov, zrazený pokus chytil brankár Anton Kislicyn. 
17:49 
Zo stredného pásma prišla strela priamo na bránu Trenčína, Michal Valent puk radšej podržal. 
17:23 
Trenčín si ako keby v posledných desiatkach sekúnd vybral menší timeout, pretože domáci mali viac z hry. 

Teraz sa zverenci Petra Oremusa vracajú k aktivite. 
16:29 
Milan Bartovič stál pred bránkoviskom súpera, k dorážke sa dostal, no Mezovský jeho pokus pod brvno 

tečoval nad. 
15:59 
Peter Ölvecký vystrelil do Kislicyna, následne svoj pokus aj dorazil, ale opäť iba do ruského gólmana. 
15:25 
Liptovský Mikuláš sa nejaký čas držal v útočnom pásme, nebezpečná bola iba strela od mantinelu, ktorá 

skončila na ochrannej sieti. 
14:29 
Marek Uram prihrával do bránkoviska, kde sa k puku nedostal Oško, Valent čiernu gumu vyrazil pred seba, no 

Sukeľ to mal na korčule. 
14:17 
Zakázané uvoľnenie MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
13:59 
Holenda tvrdo vypálil od modrej, jeho zrazená strela išla do rohu hracej plochy. 
13:26 
Branko Radivojevič nahodil puk do bránkoviska, ten bez ďalšieho dotyku prešiel tesne vedľa brány domáceho 

celku. 
13:09 
Po rýchlej prihrávke Mateja Baču zakončil švihom Nechaj, Michal Valent opäť nemal vážnejší problém. 
12:49 
Richard Huna sa dostal individuálne od vlastnej brány za tú súperovu, prihrávka pred bránkovisko nikoho 

nenašla. 
12:10 
Róbert Huna si parádne zo vzduchu prebral puk, z ľavého kruhu potom do Valenta zakončil jeho brat Richard. 
11:58 
Trenčín sa usadil v útočnom pásme, dlho to bolo bez strely, až sa do zakončenia z vrchu kruhu dostal Marek 

Hudec, našiel Kislicyna. 
11:01 
Marek Uram sa ocitol úplne sám s pukom na hokejke vedľa bránkoviska, z bezprostrednej blízkosti chcel 

skórovať pomedzi betóny Valenta, ktorý si miesto zastal. 
10:37 
Zľava to skúsil Marek Uram, jeho nahodenie išlo do Michala Valenta, ktorý so zákrokom problém nemohol 

mať. 
09:46 
Lukáš Bohunický to veľmi dobre skúsil od modrej. Strieľaná prihrávka mala nájsť Mikulu, pred ním zasiahol 

Anton Kislicyn. 
09:18 
Miika Heikkilä vystrelil z diaľky cez obrancu, jeho zrazený pokus smeroval až na ochrannú sieť. 
08:23 
Trenčín dal gól! 



Ondrej Mikula dostal puk pred bránu súpera, kde ešte prihral pod seba a bol to PETER ÖLVECKÝ, kto dostal 
puk do siete spred bránkoviska. 

07:46 
Mikuláš začal druhé oslabenie dobre. Puk držal pri mantineloch a potom ho poslali domáci za bránu Valenta. 
07:16 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (Maroš Piatka – 2 min., podrazenie). 
07:06 
Zakázané uvoľnenie MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
06:38 
Zakázané uvoľnenie MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
06:08 
Holenda vystrelil od modrej čiary, Uram dostúpil neskoro, a tak musel zasahovať brankár Kislicyn. 
05:36 
Liptovský Mikuláš síce dlho držal puk na svojich hokejkách, nedokázal sa však dostať do útočnej tretiny, kde 

by mohol kombinovať. 
04:59 
Domáci sa s problémami dostali do útočného pásma, odtiaľ puk na svoju striedačku vystrelil Lukáš Kovář. 
04:29 
Lukáš Bohunický švihom vystrelil od modrej čiary, Bartovič tečovať nedokázal, a tak zakročil Kislicyn. 
04:00 
Zakázané uvoľnenie hráčov MHK 32 Liptovský Mikuláš. 
03:19 
MHK 32 Liptovský Mikuláš v plnom počte. 
02:30 
Milan Bartovič vystrelil z pravého kruhu, trafil hráčov súpera. Puk sa potom pohyboval pred bránou Mikuláša, 

odkiaľ ho domáci poslali preč. 
01:46 
Od modrej to skúsil Frühauf a aj keď bránu minul, tak Trenčín ostal v ofenzíve. Strela Mikulu išla iba do 

Kislicyna. 
01:19 
Vylúčenie v tíme MHK 32 Liptovský Mikuláš (2 min. – príliš veľa hráčov na ľade). Trest odpyká Vybiral. 
00:57 
Milan Bartovič strieľal z miesta medzi kruhmi a modrou do brankára domácich, následne nebezpečne 

nahadzovať Bohunický. 
00:31 
Richard Huna backhandom zakončoval z kruhu na vhadzovanie, Michal Valent mal dobrý výhľad a zakročil. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MHK 32 Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, P. Horváth, Korím, Mezovský, Kurali, Fereta, J. Nemec, M. 

Bača – Rób. Huna, Rich. Huna, Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Uram – Vybiral, Piatka, Heikkilä – Žiak, Uhrík, Nechaj 
Dukla Trenčín: Valent – Luža, Kovář, Bohunický, Holenda, Rýgl, Frühauf, M. Hudec – Sádecký, Sojčík, 

Radivojevič – Hecl, Ölvecký, Bartovič – O. Mikula, Bližňák, T. Varga – J. Švec, J. Pardavý, D. Hudec – Špankovič 
Rozhodca: Orolin, Haszonits – Gajan, Muszik – Martinko. 
MHK 32 Liptovský Mikuláš 
Liptáci naďalej nehrajú na domácom štadióne, ktorý sa stále prerába, a tak Trenčín privítajú v Spišskej Novej 

Vsi. Zverenci Antona Tomka sa navyše nachádzajú vo veľmi zlej situácií, keďže ťahajú šnúru až siedmich prehier 

v rade a nachádzajú sa na desiatom mieste so ziskom štrnástich bodov. Rovnaký počet majú aj dva posledné 
maďarské tímy. Liptovský Mikuláš sa naposledy tešil ešte 30. septembra po výhre 4:0 v Nitre. V piatok mužstvo 
opustil Peter Lichanec, výmenou za Alexa Tamášiho. Najproduktívnejším hráčom mužstva je desaťbodový Róbert 
Huna (5+5). 

Dukla Trenčín 
Trenčín v piatok doma porazil vo veľmi dobrom zápase Banskú Bystricu a z malej časti jej tak vrátil prehru z 

finálovej série. Zároveň sa v tabuľke posunul na šieste miesto so ziskom 25 bodov a po nie ideálnom štarte sa 
derie v postavení nahor. Aj proti Liptákom bude favoritom stretnutia. Dukla teda ťahá sériu troch výhier v rade, 
porazila aj Poprad a Orange 20. Najproduktívnejším hráčom mužstva je šestnásťbodový Branko Radivojevič 
(6+10). 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. 
Strelci / Asistencie 
60’ Mário Bližňák M. Bližňák 
44’ Peter Olvecky Peter Olvecký / Marek Hecl M. Hecl 
Milka Heikkila Milka Heikkila / Marek Uram M. 

Uram 
35’ 

9’ Peter Olvecky Peter Olvecký / Ondrej Mikula O. 
Mikula 

Matej Bača M. Bača Samuel Fereta S. Fereta Milka Heikkila Milka Heikkila Peter Horváth P. Horváth Richard 
Huna R. Huna Róbert Huna R. Huna Anton Kislitsyn A. Kislitsyn Karol Korím K. Korím Mário Kurali M. Kurali 



Andrej Lištiak A. Lištiak Filip Mezovský F. Mezovský Tomáš Nádašdi T. Nádašdi Adam Nechaj A. Nechaj Jakub 
Nemec J. Nemec Patrik Oško P. Oško Maroš Piatka M. Piatka Jakub Sukeľ J. Sukeľ Michal Uhrík M. Uhrík Marek 
Uram M. Uram Vladimír Vybíral V. Vybíral Zlak, Lukas Lukas Zlak 

Milan Bartovič M. Bartovič Mário Bližňák M. Bližňák Lukáš Bohunický L. Bohunický Peter Frühauf P. Frühauf 
Marek Hecl M. Hecl Matúš Holenda M. Holenda Denis Hudec D. Hudec Marek Hudec M. Hudec Lukas Kovar 
Lukas Kovar Patrik Luza Patrik Luza Ondrej Mikula O. Mikula Peter Olvecky Peter Olvecký Ján Pardavý J. 
Pardavý Branko Radivojevič B. Radivojevič Martin Rýgl M. Rýgl Boris Sádecký B. Sádecký Sojcik, Peter Peter 
Sojčík Adam Špankovič A. Špankovič Jozef Švec J. Švec Michal Valent M. Valent Tibor Varga T. Varga 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 21.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 pp18.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 14.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 20.12.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
2 : 1 pp5.11.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 2 8.10.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 1 8.9.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 4 9.4.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 pp2.4.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp26.3.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 4 pp19.3.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
2 : 1 5.2.2017 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
8 : 3 3.1.2017 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
0 : 3 4.12.2016 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 2 30.10.2016 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
6 : 1 30.9.2016 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Posledné zápasy MHk 32 L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 21.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HKM Zvolen Zvolen 
3 : 1 19.10.2018 



MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
7 : 2 14.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC Košice Košice 
3 : 2 12.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HKM Zvolen Zvolen 
6 : 3 9.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Poprad Poprad 
2 : 0 7.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 3 5.10.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 1 2.10.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
HK Nitra Nitra 
0 : 4 30.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 27.9.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
2 : 3 sn23.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
1 : 2 21.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 pp18.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
4 : 5 sn14.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Orange 20 Orange 20 
1 : 5 12.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Comarch Krakow Krakow 
2 : 0 6.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 sn16.8.2018 
Comarch Krakow Krakow 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 2 9.8.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 2 10.4.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
4 : 6 8.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
1 : 5 6.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
2 : 6 3.4.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 3 1.4.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
7 : 0 30.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 



MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
6 : 0 27.3.2018 
Dukla Michalovce Michalovce 
HC 07 Detva Detva 
5 : 1 25.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Skalica HK Skalica 
0 : 4 23.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
Dukla Michalovce Michalovce 
4 : 3 sn20.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
5 : 3 18.3.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 2 16.3.2018 
HK Skalica HK Skalica 
MsHK Žilina Žilina 
4 : 3 pp11.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 1 9.3.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HKM Zvolen Zvolen 
5 : 2 6.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 4.3.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
0 : 4 2.3.2018 
HK Nitra Nitra 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
2 : 0 28.2.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 2 pp25.2.2018 
HC 07 Detva Detva 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 9.2.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 1 7.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 4.2.2018 
HK Poprad Poprad 
HK Nitra Nitra 
7 : 4 2.2.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC Košice Košice 
2 : 1 pp30.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC 07 Detva Detva 
6 : 3 28.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 26.1.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
3 : 2 21.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 



2 : 4 19.1.2018 
HC Košice Košice 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 2 14.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 3 pp12.1.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
4 : 3 sn7.1.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy HK Dukla Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 21.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
2 : 0 19.10.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
5 : 0 16.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
HK Poprad Poprad 
0 : 3 14.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
4 : 2 12.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 0 7.10.2018 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
HC 07 Detva Detva 
2 : 4 5.10.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
2 : 4 2.10.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HC Košice Košice 
5 : 1 30.9.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 0 28.9.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HK Nitra Nitra 
3 : 1 23.9.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 3 pp21.9.2018 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 pp18.9.2018 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 1 16.9.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 2 14.9.2018 
HK Poprad Poprad 
Vítkovice Vítkovice 
6 : 0 7.9.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 4.9.2018 
Olomouc Olomouc 
Olomouc Olomouc 
4 : 0 30.8.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 



AZ Residomo Havířov Havířov 
2 : 4 28.8.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
Oceláři Třinec Třinec 
3 : 1 23.8.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC Frýdek-Místek Frýdek-Místek 
1 : 0 21.8.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
Karlovy Vary Karl. Vary 
4 : 5 17.8.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
6 : 1 14.8.2018 
UJPEST Budapest UJPEST Budapest 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 5 24.4.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 3 22.4.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
6 : 0 20.4.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 4 18.4.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
6 : 1 17.4.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 4 sn14.4.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 4 pp13.4.2018 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 2 9.4.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
2 : 3 7.4.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 4 sn5.4.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 1 4.4.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
HKM Zvolen Zvolen 
3 : 4 sn1.4.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HKM Zvolen Zvolen 
5 : 2 31.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Poprad Poprad 
2 : 3 22.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Poprad Poprad 
3 : 5 21.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
3 : 1 18.3.2018 
HK Poprad Poprad 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 0 17.3.2018 
HK Poprad Poprad 
HK Dukla Trenčín Trenčín 



6 : 4 11.3.2018 
HC 07 Detva Detva 
HKM Zvolen Zvolen 
4 : 5 9.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
5 : 0 6.3.2018 
MsHK Žilina Žilina 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
4 : 0 4.3.2018 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
HC Košice Košice 
0 : 3 2.3.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 0 28.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Nitra Nitra 
4 : 1 25.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
3 : 2 pp11.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HC 07 Detva Detva 
0 : 2 9.2.2018 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1 : 3 7.2.2018 
HKM Zvolen Zvolen 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 14. kolo 
1 
X 
2 
HK Orange 20 Orange 20 
1 : 5 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
(0:1, 0:2, 1:2) 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
2 : 0 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
(0:0, 2:0, 0:0) 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
1 : 3 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
(0:1, 1:0, 0:2) 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
3 : 1 
MsHK Žilina Žilina 
(1:0, 1:1) 
HK Poprad Poprad 
3 : 2 
HK Nitra Nitra 
(0:1, 2:1) 
HC Košice Košice 
1 : 1 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
(1:1) 
HC 07 Detva Detva 
0 : 2 
HKM Zvolen Zvolen 
(0:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 



[Späť na obsah] 

 
 

25. Série pokračujú. Trenčín vyhral štvrtýkrát po sebe, Liptovský Mikuláš 

prehral ôsmy zápas v sérii 
[21.10.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20942816/tipsport-liga-2018-2019-14-kolo-nedela-suhrn.html 

 
 

Súhrn nedeľňajších výsledkov Tipsport liga 2018/2019. 
Tipsport liga 2018/2019 - nedeľňajšie výsledky >>> 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad hráčmi MHk 32 Liptovský Mikuláš 3:1 v 

nedeľňajšom stretnutí 14. kola Tipsport ligy 2018/2019. 
Skóre stretnutia otvorili v 9. min v presilovej hre Trenčania, presne namieril Peter Ölvecký. Domáci odpovedali 

až v 35. min rovnako v početnej prevahe, Valenta v bráne hostí prekonal Marek Uram. 
Post by hkdukla. 
Po druhej siréne sa však presadili už len hostia, v 44. min sa opäť skóroval Ölvecký a 26 sekúnd pred koncom 

stretnutia rozvlnil odkrytú sieť Mário Bližňák. 
Trenčania zvíťazili už vo štvrtom zápase v sérii, naopak hráči Liptovského Mikuláša prehrali ôsme stretnutie v 

sérii. 
Hokej - Tipsport liga 2018/2019 - 14. kolo - nedeľa: 
MHk 32 Liptovský Mikuláš - Dukla Trenčín 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) 
Góly: 35. M. Uram (Heikkilä) - 9. Ölvecký (O. Mikula, Radivojevič), 44. Ölvecký (M. Hecl, Bartovič ), 60. 

Bližňák (Ján Pardavý ml., Radivojevič) 
Vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: T. Orolín, Haszonits - Gajan, Muzsik, 365 

divákov 
L. Mikuláš: Kislicyn - P. Horváth, Nádašdi, Mezovský, Korím, Fereta, Kurali, Matej Bača, J. Nemec - Róbert 

Huna, Richard Huna, A. Lištiak - J. Sukeľ, Oško, M. Uram - Vybiral, Piatka, Heikkilä - L. Žiak, Uhrík, Nechaj 
Trenčín: M. Valent - L. Kovář, Luža, Holenda, L. Bohunický, Frühauf, Rýgl, Marek Hudec, Špankovič - 

Sádecký, Sojčík, Radivojevič - M. Hecl, Ölvecký, Bartovič - O. Mikula, Bližňák, T. Varga - J. Švec, Ján Pardavý 
ml., D. Hudec 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Rekordér z Rudnian: Starosta úraduje 7 volebných období 
[20.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

DO SAMOSPRÁVY HO DOSTALA PÄŤKORUNÁČKA 
Blišťan končí, chce prenechať miesto mladším. Z duše neznáša počítače. 
RUDŇANY. Miroslav Blišťan (nezávislý) starostuje v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves 

neuveriteľných 28 rokov. Do úradu nastúpil v 90. rokoch. Zostal v ňom sedem volebných období. Vo veku 82 
rokov sa stal najstarším a zároveň najdlhšie úradujúcim starostom obce v Košickom samosprávnom kraji. V 
blížiacich sa komunálnych voľbách sa však rozhodol už nekandidovať. Vidí zanietenosť mladých, ktorí chcú pre 
obec niečo urobiť. 

Nepokoj v baníckom srdci 
Rudňany, kedysi významná banícka obec, po útlme baníctva začala upadať. „Prišla k nám pražská finančná 

suita a rozhodla bane zatvoriť. Nielen v našej obci, ale aj v iných obciach Spiša a Gemera. Regióny ostali 
prázdne. Nezaujímalo ich tých 20-tisíc ľudí, ktorí ostali bez práce. Odvtedy mám v srdci nepokoj a neviem im to 
odpustiť. Ložiská v našej obci boli pritom vyťažené len z 30 percent,“ zaspomínal na smutné udalosti v obci 
súčasný starosta. Do bane vstúpil ako učeň vo veku 15 rokov a ostal v nej dlhé roky. V Rudňanoch sa oženil, 
založil rodinu, s obcou prežil celý doterajší život. Až kým baníctvo nezamenil za starostovskú funkciu. Banícke 
srdce však v jeho hrudi bilo ďalej. „Pamätám si, ako sme si na banskom závode hodili päťkorunáčkou. Hlasovali 
sme, kto pôjde na úrad starostovať. Padlo to na mňa. A tak som išiel. Prišiel však ďalší úder, zatvorenie baní. 
Viete, keby som vedel, že bane zatvoria, nešiel by som robiť starostu. Tretí zlom, dosť nepríjemný bol, keď som 
sa zoznámil so stavom obecných financií. Boli sme bez peňazí a s dlhom vyše 1,5 milióna korún. Všetko, čo aj 
prišlo na účet obce, zhabali banky. No a čerešničkou na torte bola skutočnosť, že úradujeme v budove, ktorá bola 
už predaná aj s pozemkami pod ňou. Také ružové začiatky to boli,“ zaspomínal si Blišťan. Pustil sa do prestavby 
budovy, kde v súčasnosti úrad sídli a kde má svoje miesto aj obecná polícia. Za tie roky sa v obci vybudovalo 300 

https://sport.sme.sk/c/20942816/tipsport-liga-2018-2019-14-kolo-nedela-suhrn.html


bytov. Do rozvoja upadajúcej obce vrazili milióny. „Zastavili sme pád Rudnian, krásnej obce v údolí. Som rád, že 
tu máme pitnú vodu, plyn, že sa podarilo postupne naštartovať obec,“ priblížil starosta. 

Takmer 30 rokov v úrade 
Rozhodol sa už nekandidovať. Ako sám hovorí, zdravie rozhoduje. „Som po ťažkých operáciách. Už ani 

vedomostne nestačím na tento moderný systém nastavený v našom štáte. A z duše neznášam počítače. Ľudia sa 
vďaka nim odcudzujú, málo sa rozprávajú. Chcem sa radšej s ľuďmi rozprávať, žiť s nimi, a keď je nutné, s nimi 
sa aj pohádať, ak je to na prospech veci. Rád by som ešte nejaký ten rôčik požil. A ešte sa chcem na dôchodku 
naučiť hrať na fujare, ktorú som dostal ako darček,“ poznamenal starosta. S takmer tridsiatimi rokmi v úrade v 
začiatkoch nepočítal. Teší ho však, že obci aspoň trocha pomohol. „Každý úspech človeka teší. A to, že vám 
ľudia dajú dôveru, teší rovnako. Aj ako baník som na závode robil pre ľudí a ostalo mi to. Je čas uvoľniť miesto 
mladším,“ doplnil. Ak by nástupca na starostovskej stoličke potreboval pomoc či radu, neodmietne, no dodáva, 
len ak bude záujem. „Nútiť nikoho netreba.“ Rudňany majú v súčasnosti 4 500 obyvateľov, z toho je 2 500 
Rómov. Blišťan riešil veľa problémov s touto časťou obyvateľstva. Priznáva, že nie všetko sa mu podarilo. Pri 
vstupe do obce návštevníka upúta výjav ako z vojnového filmu. „Túto obec mám rád, ale musím povedať pravdu, 
že je to azda najhoršia osada na Slovensku. V pláne je zbúranie polorozpadnutých domov a výstavba nových. 
Pôjde zhruba o 48 bytových jednotiek v tejto časti obce,“ spresnil Blišťan. Zaspomínal aj na návštevy rôznych 
komisií, veľvyslancov či splnomocnencov. „Podávali si u nás kľučky. Pozreli si nás, skonštatovali a odišli. Raz k 
nám prišiel nejaký vyslanec pre fondy zo Švajčiarska. Keď videl, čo všetko tu treba urobiť, iba skonštatoval, že na 
to nie sú peniaze. Tak som mu povedal, že nie je vyslanec švajčiarsky, ale škótsky. Zrejme som ho urazil, nedal 
nič a odišiel. No krátko na to prišiel nejaký zástupca z Ameriky a dal nám peniaze. Aby jeho švajčiarsky kolega 
neostal v hanbe, poslal nám dva kamióny nábytku. Aj tak to pomohlo,“ s úsmevom doplnil starosta. Ako sám 
hovorí, v práci vyžaduje presnosť a disciplínu. 

Ocenenie od župana 
Pracovať s toľkými sociálne odkázanými ľuďmi nie je ľahké. Myslí si to aj košický župan Rastislav Trnka 

(nezávislý), ktorý prišiel Miroslavovi Blišťanovi odovzdať najvyššie ocenenie svojho úradu – plaketu predsedu 
KSK. Spolu s ňou nezabudol ani na trnkovicu. „Pracovať v obci, kde je toľko sociálne odkázaných ľudí, je 
nesmierna drina. Som rád, že máme v kraji takých šikovných a aktívnych starostov, ktorí úradovanie berú ako 
poslanie. Aj to je odkaz pre ostatných,“ uviedol Trnka. Návštevu župana ocenil aj Blišťan. Vraj župan k nim do 
obce ešte nezavítal. „Úprimne ma pobavilo, keď starosta povedal, čomu sa bude venovať na dôchodku. 
Vzhľadom na svoj vek, vlastne väčšiu časť svojho funkčného obdobia vekom dôchodkoval. Určite si to zaslúži náš 
obdiv,“ poznamenal s úsmevom Trnka. 

TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 
Vstup do obce s nelichotivými príbytkami. 
Miroslav Blišťan – najstarší starosta v Košickom kraji. 
Rudňany – zrekonštruované byty. 
Trnka odovzdáva Blišťanovi plaketu predsedu KSK. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. 14. kolo Tipsport ligy tipuje Róbert Spišák 
[20.10.2018; hokejportal.net; Slovensko Extraliga; 22:43; Ján Karašinský] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/14-kolo-tipsport-ligy-tipuje-robert-spisak/85607 

 
 

Najvyššia hokejová súťaž pokračuje v nedeľu 14. kolom. Na programe je päť stretnutí, keďže zápas Banskej 
Bystrice s MAC Budapešť (2:0) predohrali 25. septembra. Kolo natipoval súčasný tréner Martina Róbert Spišák, 
ktorý verí, že zabodujú jeho bývalé kluby z Popradu, Košíc, Nových Zámkov, Trenčína aj Liptovského Mikuláša. 

Poprad - Nitra 1 
„Poprad využije domáce prostredie. Naposledy zaváhal v Budapeští a bude sa chcieť za prehru rehabilitovať. 

Má silný káder a proti Nitre to potvrdí.“ 
Tip na strelca gólu: Samuel Mlynarovič 
Pred zápasom: Popradčania prehrali dva predchádzajúce zápasy proti Trenčínu a MAC Budapešť, Nitrania 

naopak zvíťazila v predošlých troch stretnutiach s Detvou, Miškovcom a Novými Zámkami. 
Liptovský Mikuláš – Trenčín X2 
„Trenčín má v posledných zápasoch lepšiu formu, má silný a kvalitnejší tím ako Liptovský Mikuláš.“ 
Tip na strelca gólu: Marek Uram 
Pred zápasom: Liptáci sa po siedmich prehrách v rade prepadli v tabuľke až takmer na samé dno. V 

dočasnom domácom prostredí v Spišskej Novej Vsi prehrali oba predchádzajúce zápasy (Miškovec 1:3, Nové 

Zámky 0:1). 
Detva – Zvolen 1X 
„Detva preruší víťaznú sériu Zvolena. Doma vie byť nepríjemným súperom a v tomto zápase sa to ukáže.“ 
Tip na strelca gólu: Michal Murček 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/14-kolo-tipsport-ligy-tipuje-robert-spisak/85607


Pred zápasom: Zvolen je lídrom súťaže, ťahá sériu ôsmich víťazstiev v rade a s Detvou neprehral ani jeden zo 
siedmich vzájomných zápasov v minulej sezón, respektíve na začiatku tohto ročníka. 

Nové Zámky – Žilina 1 
„Nové Zámky majú kvalitne vyskladaný káder, dobrý v obidvoch fázach hry. Z môjho pohľadu teda jasný tip na 

jednotku.“ 
Tip na strelca gólu: Adam Zbořil 
Pred zápasom: Žilina stále čaká na svoju prvú výhru z ľadu súperov, keď prehrala všetkých doterajších šesť 

stretnutí. 
Košice – Miškovec 1 
„Košice potvrdia svoju silu a postavenie v tabuľke. V domácom prostredí na veľkej ľadovej ploche zdolajú 

súpera z Maďarska.“ 
Tip na strelca gólu: Ladislav Nagy 
Pred zápasom: DVTK zatiaľ získal na ľade súperov len jediné víťazstvo, keď koncom septembra zdolal v 

Spišskej Novej Vsi Liptovský Mikuláš 3:1. Ak by uspel v Košiciach, bolo to by prekvapenie. 
[Späť na obsah] 

 
 

28. Nehody pre rýchlosť aj alkohol 
[20.10.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Nehodovkári na Spiši majú za sebou ťažkú noc, v priebehu štyroch hodín ich 
zamestnali 2 nehody. Riešili auto na streche uprostred cesty, nadránom čelnú zrážku do betónového vpustu. 
Okrem vysokej rýchlosti asistoval pri druhej nehode aj alkohol.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Podľa svedka sa mladík hnal vysokou rýchlosťou už od Krompách. Po niekoľkých 
kilometroch skončila jeho jazda takto. Auto prevrátil na strechu za Kolinovcami, namierené mal do Spišských 
Vlách. Ako vodič sám priznal, neodhadol rýchlosť na mokrej ceste. V zákrute dostal šmyk a po streche sa šúchal 
desiatky metrov.“ 

Ladislav Balúch, veliteľ zásahu HaZZ Krompachy: „Po našom príjazde sa už vodič nachádzal mimo 
havarovaného vozidla. Ošetrovala ho posádka RZP. Činnosť spočívala naša v zamedzení úniku ropných látok a 
protipožiarnych opatreniach.“ 

Matúš Gavlák: „Krompašana vzali záchranári na ošetrenie do nemocnice, odkiaľ ho neskôr prepustili. Dychová 
skúška bola negatívna. Krompašskí hasiči museli dostať auto na kolesá. Do Ferčekoviec pri Spišskej Novej Vsi 

vytiahla záchranné zložky zbesilá jazda dvoch mladíkov. Najprv sa obtreli o strom a potom skončili s rozbitým 
autom pri ceste. Po náraze pravou prednou časťou do stromu Oplu odtrhlo koleso. Auto s mladíkmi však išlo 
ďalej po priekope.“ 

Peter Onderuš, súdny znalec z odboru dopravy: „Vozidlo začalo rotovať a skončilo v konečnej polohe ako je 
vidieť.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): „Bezprostredne po dopravnej nehode sa v čase 
osobného voľna v blízkosti nachádzali príslušníci Policajného zboru, ktorí zranenému spolujazdcovi do príchodu 
zdravotníkov poskytli prvú pomoc a zároveň jeden z policajtov zabránil vodičovi v úteku z miesta dopravnej 
nehody.“ 

Matúš Gavlák: „Zranenému pomáhali riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu a riaditeľka vnútorného 
oddelenia. Za unikajúcim vodičom sa rozbehol riaditeľ spišskonovoveských obvoďákov. Ak by úsekom 
prechádzali o pár sekúnd skôr, mladíci v Opli by pravdepodobne vrazili aj do nich. Na mieste zasahovali dve 
záchranárske posádky.“ 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa Falck: „Pri nehode sa zranili 2 osoby. Jeden pacient utrpel stredne ťažké 
poranenia v oblasti hlavy, druhý pacient mal len ľahšie poranenia.“ 

Matúš Gavlák: „Na mieste zaisťoval biologické stopy aj policajný technik. Tým sa policajti poistili, ak by mladíci 
nechceli priznať, ktorý sedel za volantom. Obaja boli opití a s pravdou nakoniec vyšli von.“ 

Lenka Ivanová: „Výsledok vodičovej dychovej skúšky bol pozitívny a to takmer 1,3 promile alkoholu v dychu.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Pamätník elektrifikácie v Spišskej Novej Vsi 
[20.10.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Marie Balážová Melníková / Rado 

Tomeš] 

 
 

Rado Tomeš, moderátor: „Na konci 19. storočia nahradilo petrolejové lampy v mestách elektrické osvetlenie. 
K priekopníkom v strednej Európe patrila Spišská Nová Ves. Verejné elektrické osvetlenie tam zaviedli o 10 

rokov skôr než v Prahe či v Bratislave.“ 



Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Verejné osvetlenie v Spišskej Novej Vsi inštalovala šľachtická rodina 

Münnich pred stodvadsiatimi štyrmi rokmi po tom, ako museli zavrieť svoje bane na Spiši a Gemeri. Vysvetľuje 
regionálny historik Ján Petrík.“ 

Ján Petrík, regionálny historik: „Chceli investovať ďalej. Nakoniec sa inžinier Koloman Münnich rozhodol, že 
postaví v Spišskej Novej Vsi elektráreň. Bola o napätí stodesať volt, osvetľovala mesto. Toto je náš prínos 

celkove do dejín slovenskej elektriky.“ 
Marie Balážová Melníková: „Postupne zavádzali elektriku aj do rodinných domov. Podľa historika išlo na tú 

dobu o veľmi revolučný počin.“ 
Ján Petrík: „Spišská Nová Ves bola elektrifikovaná tak, že bola skôr než bola Bratislava, skôr než Praha. 

Predbehli sme ich o celú jednu dekádu, o desať rokov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Jediný pôvodný stĺp so starou lampou, ktorý sa po zavedení elektrifikácie v 

Spišskej Novej Vsi zachoval, stojí pri cirkevnom gymnáziu. Na počesť rodiny Münnichovcov tam vybudovali a 

zažali pamätník. Jeho autor Emil Labaj ho postavil z materiálu, ktorý je pre mesto typický, zo spišského 
travertínu.“ 

Emil Labaj, autor pamätníka: „Keďže aj celé námestie, chodníky boli predtým vydláždené spišským 
travertínom, objavuje sa to v architektúre, takže som ani na chvíľku nezaváhal a zvolil tento materiál.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pamätník elektrifikácie, ktorá preslávila Spišskú Novú Ves, postavili za päťtisíc 

eur. Peniaze vyzbierali vo verejnej zbierke.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Sereď otočila s Ružomberkom 
[20.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362311/nazivo-skf-sered-mfk-ruzomberok/ 

 
 

Nováčik zo Serede privíta v 12. kole slovenskej Fortuna Ligy MFK Ružomberok a toto stretnutie môžete 
sledovať NAŽIVO aj na ŠPORT.sk. 

Online prenos 
20.10.2018|17:00|Fortuna liga|12. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
3 : 1(0:1)koniec zápasu 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentár Video HighlightsPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
81’ Ondong-Mba, 58’ Gatarić, 49’ Morong, 44’ Kochan 
Online prenos 
Máme tu koniec stretnutia, z ktorého si všetky tri body zoberie Sereď po víťazstve 3:1. Odo mňa to je na dnes 

všetko. Ja ďakujem za pozornosť a prajem príjemný zvyšok večera. Z pozície komentátora sa vám hlásil Róbert 
Gašpárek. 

Držení míče: 45 % : 55 %. 
Střely na branku: 4:7. 
Střely mimo: 6:1. 
Rohy: 5:7. 
Ofsajdy: 2:0. 
Fauly: 12:12. 
90+3 
Koniec zápasu. 
90+2 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Nikola Gatarić, prichádza Nemanja Subotić. 
90+1 
V druhom polčase sa budú hrať ešte dve minúty navyše. 
90 
Žltú kartu dostáva Ľubomír Michalík (ŠKF iClinic Sereď). Tú si vyslúžil za zdržovanie hry. 
89 
Gál-Andrezly opäť skúsil centrovať do šestnástky súpera, ale loptu pohodlne zachytil domáci gólman. 
88 
Martin Sus ako exekútor rohového kopu zvolil možnosť krátkej rozohrávky so svojím spoluhráčom. Domáci tak 

môžu aj naďalej pokračovať vo svojej útočnej snahe. 
87 
Sereď bude mať možnosť pridať aj štvrtý kúsok do siete Ružomberka po nariadenom rohovom kope. 
86 
Aktuálny pomer držania lopty na oboch stranách je: 45% – 55%. 

https://sport.aktuality.sk/c/362311/nazivo-skf-sered-mfk-ruzomberok/


85 
Zdá sa, že hostia už rezignovali. Nejavia takmer žiadnu snahu smerom dopredu. Domáci hráči sú opäť 

nasťahovaní na polovici súpera. 
83 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Matej Kochan, prichádza Dalibor Takáč. 
81 
Sereď dala gól! 
Denis Ventúra poslal krásny kros, ktorý smeroval na hranicu malého vápna. Tam sa najlepšie zorientoval 

MARLON ONDONG MBA, ktorý prekona bezmocného gólmana. Stav stretnutia je 3:1! Asistencia: Denis Ventúra. 
81 
Hlásateľka oznámila, že na dnešné stretnutie sa prišlo pozrieť 490 platiacich divákov. 
80 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Ľubomír Ulrich, prichádza Róbert Richnák. 
79 
8:8, to je aktuálny pomer streleckých pokusov na oboch stranách. 
78 
Nwolokor musel vyutekať zo svojej obvyklej pozície, aby bol pri lopte skôr ako útočiaci hráč. To sa mu 

podarilo, a tak ju má už vo svojej moci. 
77 
Žltú kartu dostáva Adam Morong (ŠKF iClinic Sereď). 
76 
Žltú kartu dostáva Zinedin Mustedanagić (MFK Ružomberok). 
75 
Gál-Andrezly prihral pod seba na voľného spoluhráča, ktorý sa snažil skórovať z veľkého streleckého uhlu. To 

sa mu však nepodarilo. Nwolokor si dal na tento pokus pozor a loptu bez väčších problémov zachytil. 
74 
Matej Kochan teraz nepresne prihrával na svojho spoluhráča. Loptu zachytil Martin Sus, ktorý rozbieha rýchly 

protiútok. 
73 
Domáci hráči zahrávajú outové vhadzovanie na vlastnej polovici ihriska. Zbierajú cenné sekundy pri každej 

možnej príležitosti. 
72 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Filip Pankarićan, prichádza Chris Marlon Ondong-

Mba. 
71 
Žltú kartu dostáva Matej Kochan (MFK Ružomberok). 
71 
Ľubomír Ulrich sa po súboji ocitol na hracej ploche a hlavný rozhodca tento zákrok uznal ako nedovolený. Pri 

lopte tak bude domáci tím. 
70 
Martin Sus vyslal smerom k bráne prudký pokus, ktorý smeroval len tesne vedľa pravej tyčky. Nasleduje 

odkop od bránky Ružomberka. 
69 
Po dlhej dobe sme sa presunuli na polovici Ružomberka, kde domáci hráči budú zahrávať outové 

vhadzovanie. 
68 
Gál-Andrezly centroval z ľavej strany ihriska, ale tam si svoj priestor postrážil Nwolokor, ktorý si loptu zo 

vzduchu stiahol. 
67 
Máme tu čas na malé štatistické okienko. Momentálny pomer držania lopty na oboch stranách je: 44% – 56%. 
66 
Qose vyskúšal pozornosť gólmana z väčšej vzdialenosti. Nwolokor si na svoje konto pripíše úspešný zákrok. 
65 
Domáci sa viac sústredia na defenzívu, čo robí starosti hosťujúcim futbalistom, ktorým sa ťažšie dostáva do 

lepších streleckých pozícií. 
64 
MFK Ružomberok mal výhodu rohového kopu, ale centrovaná lopta neznamenala väčšie ohrozenie. Pri lopte 

sú aj naďalej hráči Ružomberka. 
63 
Mali sme možnosť vidieť veľmi nepresnú prihrávku hosťujúceho hráča, po ktorej lopta opustila hraciu plochu. 

Sereď bude zahrávať outové vhadzovanie. 
62 
Žltú kartu dostáva Erik Daniel (MFK Ružomberok). 
60 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Tihomir Kostadinov, prichádza Štefan 

Gerec.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Ismar Tandir, prichádza Zinedin Mustedanagić. 
60 



Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Tihomir Kostadinov, prichádza Štefan 
Gerec.Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Ismar Tandir, prichádza Zinedin Mustedanagić. 

58 
Sereď dala gól! 
Denis Ventúra krásnou prihrávkou oklamal snáď sedem brániacich hráčov a našiel kopačku dobre 

postaveného NIKOLA GATARIĆA, ktorý to nemohol namieriť lepšie. Lopta smeruje do siete, a tak sa stav 
stretnutia mení na 2:1! Asistencia: Denis Ventúra. 

58 
K realizácií rohového kopu sa postavil Erik Daniel, ale jeho center bol pretiahnutý a nenašiel nikoho zo svojich 

spoluhráčov. 
57 
MFK Ružomberok bude mať možnosť opäť sa dostať do vedenia po nariadenom rohovom kope. 
56 
Lopta putuje za postrannú čiaru a Sereď tak bude zahrávať outové vhadzovanie na vlastnej polovici ihriska. 
55 
Tandir sa teraz prezentoval útočným faulom, po ktorom bude Sereď zahrávať nepriamy voľný kop. 
54 
Tandir mal teraz dostatok času na zakončenie, pretože sa úplne sám ocitol v pokutovom území súpera. Mohol 

ešte prihrať úplne voľnému spoluhráčovi, ale rozhodol sa zakončil. Jeho zakončenie bolo veľmi zlé a nesmerovalo 
medzi tri žrde. 

53 
Gál-Andrezly sa snažil svojou prihrávkou nájsť nabiehajúceho spoluhráča, ale ten túto prihrávku nečakal, a 

tak na ňu vôbec nereagoval. 
52 
Budeme sledovať outové vhazdovanie domáceho celku na ich vlastnej polovici. 
51 
Denis Ventúra teraz veľmi nešetrným zákrokom zastavil Kostadinova a za tento zákrok mohol kľudne vidieť 

ďalšiu žltú kartu. 
49 
Sereď dala gól! 
Martin Sus nacentroval loptu z rohového kopu na bližšiu žrď, kde sa objavil ADAM MORONG. Ten zakončil z 

nevýhodnej pozície, ale presne k pravej žrdi. Stav stretnutia je 1:1! Asistencia: Martin Sus. 
49 
Pri lopte sú už domáci hráči, ktorí v strede ihriska vyčkávajú na ten správny moment ohrozenia. 
48 
Erik Daniel si loptu nachystal na svoju lavačku a následne zakončil z hranice veľkého vápna, ale mieril až 

príliš vysoko. Nasleduje odkop od brány Serede. 
47 
Lopta sa nachádza v strede ihriska, kde si ju medzi sebou vymieňajú hráči Ružomberka. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Máme za sebou prvý polčas, ktorý možno označiť ako priemerný. Mali sme možnosť vidieť zopár šancí na 

oboch stranách. Priebeh hry je pomerne vyrovnaný, ale vo vedení je aktuálne Ružomberok, a to 1:0 po šťastnom 
góle Mateja Kochana. My sa vám opäť hlásime približne o 15 minút. 

45+7 
Prvý polčas sa skončil. 
45+7 
Centrovaná lopta po rohovom kope smerovala do hĺbky šestnástky, kde sa najlepšie zorientoval brániaci hráč, 

ktorý ju odvrátil. 
45+6 
Tandir si loptu pripravil na svoju pravačku a z otočky zakončil. Jeho strelecký pokus dokázal zblokovať 

Michalík. Nasleduje rohový kop v prospech Ružomberka. 
45+5 
Už to vyzeralo tak, že sa Morong dostane do zlatej príležitosti, ale nič z toho nebude, pretože sa v čase 

prihrávky nachádzal v postavení mimo hry. 
45+4 
K lopte sa dostal Nwolokor, ktorý ju okamžite odkopol čo najďalej od vlastnej bránky. 
45+3 
Exekútor voľného kopu zvolil možnosť krátkej rozohrávky so svojím spoluhráčom. 
45+2 
Maslo nepustil za seba útočiaceho hráča, ale len za cenu nedovoleného zákroku. Sereď bude zahrávať voľný 

kop zo strednej vzdialenosti. 
45+1 
V prvom polčase sa nadstavuje ešte 6 minút navyše. 
44 
Ružomberok dal gól! 



Domáci gólman vyboxoval centrovanú loptu mimo vlastného vápna. Do nej sa z prvej oprel MATEJ KOCHAN, 
ktorý z dvadsiatich piatich metrov trafil pravú žrď, od ktorej sa lopta odrazila do Nwolokora a od neho lopta 
smerovala do brány. Veľmi zaujímavý gól. Stav stretnutia je 0:1! Bez asistencie. 

43 
Zdá sa, že Denis Ventúra bude v poriadku a čoskoro sa zapojí späť do hry. Hra bude o malú chvíľu 

pokračovať. 
41 
Twardzik to skúsil priamo z voľného kopu na bránu, ale trafil len dobre postavený múr Serede. Denis Ventúra 

však potrebuje opateru lekárov. Vyzerá to na vyrazený dych. Hra je opäť prerušená. 
40 
Daniel bol teraz faulovaný, a tak bude Ružomberok zahrávať voľný kop zo strednej vzdialenosti. 
39 
Domáci sú v druhej polovici prvého polčasu aktívnejším celkom, ale nedarí sa im dostať do lepších príležitostí. 

Defenzíva Ružomberka zatiaľ funguje výborne a svojmu súperovi ponúka len minimum priestoru na vlastnej 
polovici. 

38 
Urdinov sa snažil vysunúť Gál-Andrezlyho, ale ten sa napokon k lopte nedostal po včasnom zákroku 

brániaceho hráča. 
36 
Lopta sa nachádza na polovici Ružomberka, ale sú to práve hostia kto ju má pevne pod kontrolou. 
35 
MFK Ružoberok bude zahrávať outové vhadzovanie na vlastnej polovici ihriska. 
34 
Mali sme možnosť vidieť štandardnú situáciu na strane domácich, ale s týmto centrom si defenzíva hostí 

poradila a loptu odvrátila. 
33 
Domáci sa dostali do rýchleho protiútoku, na ktorom konci bol Morong. Neurobil to vôbec dobre, keď namiesto 

prihrávky volil zakončenie z väčšej vzdialenosti. Tento jeho pokus bol zblokovaný hneď prvým brániacim hráčom. 
32 
Maslo nakopol loptu dopredu, ale len do priestoru, kde sa nenachádzal nikto z jeho spoluhráčov. Ružomberok 

o loptu prišiel. 
31 
Napokon z toho bol hlavičkový pokus Michalíka, ktorý však smeroval nad brvno. Nasleduje odkop od bránky 

Ružomberka. 
30 
Sereď bude mať možnosť skórovať po nariadenom rohovom kope. Nechajme sa prekvapiť, či si dokážu niečo 

vypracovať. 
29 
Skvelá obranná činnosť Michalíka, ktorý zachytil centrovanú loptu súpera, vďaka čomu nikomu nedovolil 

zakončiť. 
28 
Kostadinov si prehodil loptu na svoju silnejšiu nohu, ale vôbec to tak nevyzeralo. Pripomínalo to skôr 

prihrávku, čo smerovalo na Nwolokora. 
27 
Urdinov centroval z prvej. Nevyzeralo to vôbec zle, ale Nwolokor stál v správnom čase na správnom mieste a 

loptu si zo vzduchu stiahol. 
26 
Žltú kartu dostáva Denis Ventúra (ŠKF iClinic Sereď). 
26 
Sledovali sme center na prednú žrď, ale tam stál pozorný obranca, ktorý loptu upratal do bezpečia. 
25 
Hráči Serede si vďaka svojej útočnej aktivite vybojovali výhodu v podobe rohového kopu. 
24 
Domácim sa prvýkrát v zápase podarilo na dlhšiu dobu usadiť na polovici súpera, kde sa im však nedarí 

dostávať do lepších pozícií. 
23 
Domáci borci budú vhadzovať na polovici súpera. To je skvelá príležitosť k usadeniu sa. 
22 
Lopta sa po sérií krátkych prihrávok dostala až na kopačku Macíka, ktorý hral na istotu a poslal ju čo najďalej 

od vlastného vápna. 
21 
Qose zakončil z nevýhodnej pozície, a tak vyzerala aj jeho strela. Tá nemala potrebnú razanciu a smerovala 

len do miest, kde stál pozorný Nwolokor, ktorý si pripíše ľahký zákrok. 
20 
Loptu majú na svojich kopačkách hostia, ktorí sa dokázali usadiť na polovici súpera, kde si hľadajú lepšiu 

streleckú pozíciu. 
19 



Domáci tím lekárov už opúšťa hraciu plochu a Nwolokor už stojí v bráne. Očakávame minimálne 5 minút 
nadstavenia. 

18 
Vyzerá to tak, že Nwolokor bude s ozdobou na hlave pokračovať v zápase ďalej. Už stojí na vlastných nohách 

a pomaličky je pripravený zasiahnúť opäť do zápasu. 
14 
Kostadinov teraz kolenom zasiahol domáceho gólmana a ten potrebuje opateru tímu lekárov. Dúfajme, že 

bude v poriadku a v hre bude aj naďalej pokračovať. 
13 
Žltú kartu dostáva Tihomir Kostadinov (MFK Ružomberok). 
13 
Pankarićan bol v útoku až príliš aktívny, čo neuniklo pozornosti hlavného arbitra. Pankarićan si na svoje konto 

pripíše útočný faul. 
12 
Gatarić si prevzal loptu od svojho spoluhráča a bez väčšieho premýšľania zakončil zvnútra šestnástky. Lopta 

smeruje úplne mimo brány. Nasleduje odkop od brány Ružomberka. 
11 
Hostia založili útok po pravej strane ihriska, ale celé to zbrzdil Maslo, ktorý volil prihrávku dozadu. 
9 
Lopta sa ocitla za postrannou čiarou a MFK Ružomberok bude zahrávať outové vhadzovanie na polovici 

súpera. 
7 
Centrovaná lopta po rohovom kope našla hlavu Masla, ktorého hlavičkové zakončenie smerovalo len do 

stredu brány, kde stál pripravený Nwolokor. 
6 
Twardzik skúsil svoje strelecké šťastie strelou z väčšej vzdialenosti, ale tento pokus neprešiel až ku gólmanovi 

Serede. Nasleduje rohový kop. 
5 
Urdinov sa pokúsil loptu odcentrovať z ľavej strany ihriska, ale jeho úmysel dokázal zachytiť jeden z 

brániacich hráčov. 
4 
Loptu majú pevne pod kontrolou aj naďalej hostia, ktorí si na vlastnej polovici ihriska medzi sebou vymieňajú 

série krátkych prihrávok. 
3 
Lopta po nepresnosti domáceho hráča putovala za postrannú čiaru, a tak budú hostia zahrávať outové 

vhadzovanie. 
2 
Pri lopte sú futbalisti Ružomberka, ktorí sa snažia niečo vymyslieť na polovici súpera. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
ŠKF iClinic Sereď: Nwolokor – Loduha, Menich, Michalík (C), Sus – Adekuoroye, Ventúra – Ulrich, 

Pankarićan, Gatarić – Morong. 
Náhradníci: Baša, Baéz, Richnák, Ba, Subotić. 
MFK Ružomberok: Macík – Kružliak (C), Maslo, Twardzik, Urdinov – Kochan, Qose – Daniel, Kostadinov, Gál-

Andrezly – Tandir. 
Náhradníci: Čtvrtečka – Takáč, Kunca, Madleňák, Gerec, Jonec, Mustedanagić. 
Rozhodca: Hrčka – Benko, Bednár – Pavlík. 
Vítam všetkých priaznivcov futbalu pri sledovaní tohto online textového prenosu. V ňom sa spoločne 

zameriame na stretnutie 12. kola, v ktorom proti sebe nastúpia mužstvá ŠKF iClinic Sereď a MFK Ružomberok. 
Poďme si v krátkosti predstaviť aktuálnu formu oboch tímov. 

ŠKF ICLINIC SEREĎ: 
Futbalisti zo Serede v aktuálnom ročníku Fortuna ligy okupujú 7. priečku ligovej tabuľky so ziskom 13 bodov. 

Na svojom konte majú štyri víťazstvá, jednu remízu a šesť prehier. Svojím súperom dovedna nastrieľali 13 gólov, 
ale až 21 inkasovali. Striedajú víťazstvá s prehrami. Naposledy vycestovali do Trnavy, kde dokonca od 22. minúty 
vyhrávali zásluhou Moronga, ale Trnava napokon dokázala nepriaznivý stav otočiť a zvíťaziť 2:1. 

MFK RUŽOMBEROK: 
Tento tím sa momentálne pohybuje na skvelom 4. mieste so ziskom 20 bodov. To sa im podarilo po piatich 

výhrach, piatich remízach a jednej porážke. Na vedúci Slovan strácajú hráči Ružomberka sedem bodov. Aktuálne 
ťahajú v lige úctihodnú sedemzápasovú šnúru bez prehry. Naposledy si však zahrali v Slovnaft cupe, kde sa 
predstavili na ihrisku Skalice, odkiaľ prekvapivo cestovali s debaklom 1:4. 

Z pozície komentátora sa vám bude hlásiť Róbert Gašpárek. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
Nemanja Subotič N. Subotič / Nikola Gatarič N. Gatarič 90’ 
83’ Matej Kochan M. Kochan / Dalibor Takáč D. 

Takáč 



Denis Ventúra D. Ventúra / Mba, Chris Ondong Marlon 
Mba, Chris Ondong Marlon 

81’ 

Róbert Richnák R. Richnák / Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich 80’ 
Adam Morong A. Morong 77’ 
77’ Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič 
Mba, Chris Ondong Marlon Mba, Chris Ondong Marlon / 

Filip Pankaričan F. Pankaričan 
72’ 

71’ Matej Kochan M. Kochan 
62’ Erik Daniel E. Daniel 
60’ Tihomir Kostadinov T. Kostadinov / Štefan 

Gerec Š. Gerec 
60’ Ismar Tandir I. Tandir / Zinedin 

Mustedanagič Z. Mustedanagič 
Denis Ventúra D. Ventúra / Nikola Gatarič N. Gatarič 58’ 
Filip Pankaričan F. Pankaričan / Adam Morong A. Morong 49’ 
44’ Matej Kochan M. Kochan 
Denis Ventúra D. Ventúra 26’ 
15’ Tihomir Kostadinov T. Kostadinov 
Držanie lopty 45% 55% 
Strely na bránu 4 7 
Strely mimo bránu 6 1 
Priame kopy 12 14 
Rohové kopy 5 7 
Ofsajdy 2 0 
Vhadzovania 25 29 
Brankárske zákroky 6 1 
Výkopy 5 7 
Fauly 12 12 
Brankári 
David Nwolokor D. Nwolokor Matúš Macík M. Macík 
Základné zostavy 
Matej Loduha M. Loduha Jozef Menich J. Menich Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Martin Sus M. Sus Bankole 

Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Denis Ventúra D. Ventúra Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich Filip Pankaričan F. 
Pankaričan Nikola Gatarič N. Gatarič Adam Morong A. Morong 

Dominik Kružliak D. Kružliak Ján Maslo J. Maslo Filip Twardzik F. Twardzik Yani Urdinov Y. Urdinov Matej 
Kochan M. Kochan Kristi Qose K. Qose Erik Daniel E. Daniel Tihomir Kostadinov T. Kostadinov Peter Gal 
Andrezly P. Gal Andrezly Ismar Tandir I. Tandir 

Aldo Baez A. Baez Dávid Baša D. Baša Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Lka, Martin Lka, Martin Mba, Chris 
Ondong Marlon Mba, Chris Ondong Marlon Róbert Richnák R. Richnák Nemanja Subotič N. Subotič 

Jan Čtvrtečka J. Čtvrtečka Štefan Gerec Š. Gerec Michal Jonec M. Jonec Dominik Kunca D. Kunca Matej 
Madleňák M. Madleňák Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič Dalibor Takáč D. Takáč 

#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 



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

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



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 3 29.10.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

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



Posledné zápasy MFK Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 6.10.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 22.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Gerlachov Gerlachov 
2 : 6 5.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
1 : 3 7.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.7.2018 
Třinec Třinec 
MFk Karviná Karviná 
1 : 3 10.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sigma Olomouc Olomouc 
2 : 1 3.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Pardubice Pardubice 
0 : 0 30.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sparta Praha Sparta Praha 
0 : 0 27.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 
1 : 0 23.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 



AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 1.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 2 7.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 3.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 0 31.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Poprad Poprad 
0 : 2 13.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 10.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 3.3.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 26.2.2018 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 18.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Bohemians 1905 Bohemians 
1 : 0 10.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 
2 : 1 9.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Triglav Triglav 
1 : 2 1.2.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Domžale Domžale 
1 : 0 26.1.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Krsko Posavlje Posavlje 



0 : 1 23.1.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 2 19.1.2018 
Vítkovice Vítkovice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 19.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
6 : 0 12.1.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.12.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 2.12.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 12. kolo 
1 
X 
2 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 1 
FK Senica Senica 
(2:1, 2:0) 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(1:0, 1:2) 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(0:1, 3:0) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:2, 2:0) 
AS Trenčín Trenčín 
0 : 1 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:0) 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(2:1, 1:0) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Prievidza doma porazila Lučenec 
[20.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362566/prievidza-doma-porazila-lucenec/ 

 
 

Výsledky sobotňajších zápasov 4. kola Slovenskej basketbalovej ligy mužov 2018/2019: 
BC Prievidza - BKM Lučenec 86:74 (23:19, 19:17, 21:9, 23:29) 
Najviac bodov: Derksen 17, Johnson 11, Körner 10 - Shelton a Griffin po 16, Vranjes 13 
Iskra Svit - BK Levickí Patrioti 80:79 (22:25, 26:13, 14:20, 18:21) 
Najviac Bodov: Avramovič 23, D. Davis 15, Guillory 13 - Žiak 18, S. Davis 16, Bojanovský 13 

https://sport.aktuality.sk/c/362566/prievidza-doma-porazila-lucenec/


BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - MBK Hanldová 79:93 (17:27, 21:23, 29:23, 12:20) 

Najviac bodov: Nottage 23, Rocca 16, Marshall 15, - Tresač 31, Goodwin 28, Hoferica 11 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 4. kolo 
1 
X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
86 : 74 
BKM Lučenec Lučenec 
(23:19, 19:17, 21:9, 23:29) 
BK Iskra Svit Svit 
80 : 79 
BK Levickí Patrioti Levice 
(22:25, 26:13, 14:20, 18:21) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
79 : 93 
MBK Handlová Handlová 
(17:27, 21:23, 29:23, 12:20) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
21.10.2018 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.10 21.00 6.52 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

32. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (20. októbra): HC Slovan proti Spartaku 

Moskva, slovenská Fortuna liga i NHL 
[20.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362017/sportove-udalosti-dna-20-oktobra-hc-slovan-proti-spartaku-moskva-
slovenska-fortuna-liga-i-nhl/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. Na programe je futbalová sobota, zápasy zámorskej NHL aj kvalifikácia na Veľkú cenu USA. 

FUTBAL - 12. KOLO SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY: 
13:45 FC Spartak Trnava - FK Senica / NAŽIVO >> 
17:00 ŠKF iClinic Sereď - MFK Ružomberok / NAŽIVO >> 
17:00 ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce / NAŽIVO >> 
17:00 FC DAC Dunajská Streda - FK Železiarne Podbrezová / NAŽIVO >> 
17:00 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce / NAŽIVO >> 
17:00 AS Trenčín - FC Nitra / NAŽIVO >> 
FUTBAL - 14. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
14:30 ŠK Odeva Lipany - MFK Dukla Banská Bystrica 
14:30 1. FC Tatran Prešov - FK Dubnica 
14:30 KFC Komárno - FK Pohronie Žiar n.H. Dolná Ždaňa 
17:00 FK Poprad - Partizán Bardejov 
18:00 MFK Skalica - FC Petržalka 
FUTBAL - 12. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
15:00 SK Sigma Olomouc - FC Fastav Zlín 
17:00 1.FK Příbram - FK Jablonec 
17:00 FC Baník Ostrava - MFK Karviná 
17:00 1.FC Slovácko - FK Teplice 
FUTBAL - 9. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Chelsea FC – Manchester United / ONLINE >> 
16:00 AFC Bournemouth – Southampton FC 
16:00 Cardiff City FC – Fulham FC 
16:00 Manchester City – Burnley FC 
16:00 Newcastle United – Brighton & Hove Albion FC / ONLINE >> 

https://sport.aktuality.sk/c/362017/sportove-udalosti-dna-20-oktobra-hc-slovan-proti-spartaku-moskva-slovenska-fortuna-liga-i-nhl/
https://sport.aktuality.sk/c/362017/sportove-udalosti-dna-20-oktobra-hc-slovan-proti-spartaku-moskva-slovenska-fortuna-liga-i-nhl/


16:00 West Ham United – Tottenham Hotspur 
16:00 Wolverhampton Wanderers – Watford FC 
18:30 Huddersfield Town – Liverpool FC / ONLINE >> 
FUTBAL - 9. KOLO ŠPANIELSKEJ PRIMERA DIVISION: 
13:00 Real Madrid CF – Levante UD / ONLINE >> 
16:15 Valencia CF – CD Leganés 
18:30 Villarreal CF – Atlético Madrid / ONLINE >> 
20:45 FC Barcelona – FC Sevilla / ONLINE >> 
FUTBAL - 8. KOLO NEMECKÁ BUNDESLIGA: 
15:30 FC Augsburg – RB Leipzig 
15:30 Bayer Leverkusen – Hannover 96 
15:30 1. FC Norimberg – TSG 1899 Hoffenheim 
15:30 VfB Stuttgart – Borussia Dortmund 
15:30 VfL Wolfsburg – FC Bayern Mníchov 
18:30 FC Schalke 04 – Werder Brémy 
FUTBAL - 9. KOLO TALIANSKEJ SERIA A: 
15:00 AS Rím – Spal 
18:00 Juventus Turín – CFC Janov / ONLINE >> 
20:30 Udinese Calcio – SSC Neapol / ONLINE >> 
FUTBAL - 10. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
17:00 Paríž Saint-Germain – Amiens SC / ONLINE >> 
20:00 SM Caen – EA Guingamp 
20:00 Dijon FCO – Lille OSC 
20:00 FC Nantes – Toulouse FC 
20:00 Stade de Reims – Angers SCO 
20:00 RC Štrasburg Alsace – AS Monaco FC 
FUTBAL - 8. KOLO NEMECKEJ BUNDSLIGY: 
15:30 FC Augsburg - RB Lipsko 
15:30 Bayer Leverkusen - Hannover 96 
15:30 1. FC Norimberg - TSG 1899 Hoffenheim 
15:30 VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 
15:30 VfL Wolfsburg - FC Bayern Mníchov 
18:30 FC Schalke 04 - Werder Brémy 
FUTBAL - 12. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
15:30 Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 
18:00 Śląsk Wrocław - Arka Gdynia 
20:30 KKS Lech Poznań - Korona Kielce 
HOKEJ - ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
01:00 Washington Capitals – Florida Panthers 
02:00 Dallas Stars – Minnesota Wild 
03:00 Calgary Flames – Nashville Predators 
19:00 Philadelphia Flyers – New Jersey Devils 
19:00 Carolina Hurricanes – Colorado Avalanche 
21:00 Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 
22:00 Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 
nedeľa ráno: 
01:00 Toronto Maple Leafs – St. Louis Blues 
01:00 Ottawa Senators – Montreal Canadiens 
01:00 Florida Panthers – Detroit Red Wings 
01:00 Columbus Blue Jackets – Chicago Blackhawks 
02:00 Minnesota Wild – Tampa Bay Lightning 
04:00 Vancouver Canucks – Boston Bruins 
04:00 Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 
04:00 Edmonton Oilers – Nashville Predators 
04:30 San Jose Sharks – New York Islanders 
HOKEJ - KHL: 
09:00 Kunlun – Neftechimik Nižnekamsk 
12:30 HK Sibir Novosibirsk – HC Dinamo Minsk 
13:30 Traktor Čeljabinsk – Avangard Omsk 
16:00 Spartak Moskva – HC Slovan Bratislava / ONLINE >> 
16:00 Viťaz Moskovská oblasť – HC Dinamo Riga 
HOKEJ - 11. KOLO ČESKEJ TIPSPORT LIGY: 
15:00 HC VERVA Litvínov - HC Sparta Praha 
TENIS - ITF SUZHOU: 
Dvojhra ženy - semifinále: 
05:00 Jana ČEPELOVÁ (SR) - Anhelina Kalinina (Ukr.) 
BASKETBAL - ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 



01:00 Orlando Magic - Charlotte Hornets 
01:30 Brooklyn Nets - New York Knicks 
02:00 Memphis Grizzlies - Atlanta Hawks 
02:00 Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers 
02:00 New Orleans Pelicans - Sacramento Kings 
02:00 Toronto Raptors - Boston Celtics 
02:30 Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 
04:30 Los Angeles Clippers - Oklahoma City Thunder 
04:30 Utah Jazz - Golden State Warriors 
nedeľa ráno: 
01:00 Indiana Pacers - Brooklyn Nets 
01:00 Washington Wizards - Toronto Raptors 
01:30 New York Knicks - Boston Celtics 
01:30 Philadelphia 76ers - Orlando Magic 
02:00 Chicago Bulls - Detroit Pistons 
02:00 Miami Heat - Charlotte Hornets 
02:30 Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 
03:00 Denver Nuggets - Phoenix Suns 
04:00 Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs 
04:30 Los Angeles Lakers - Houston Rockets 
BASKETBAL - 4. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
16:00 BC Prievidza - BKM Lučenec 
18:00 BK Iskra Svit - BK Patrioti Levice 
18:00 Spišská Nová Ves - MBK Handlová 

BASKETBAL - 4. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
16:00 BKM Junior UKF Nitra - BK Slovan Bratislava 
18:00 ŠBK Šamorín - BAM Poprad 
18:00 YOUNG ANGELS Košice - BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
18:00 Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok 
HÁDZANÁ - 7. KOLO SEHA LIGY MUŽOV: 
20:15 RK Metalurg Skopje - Tatran Prešov 
HÁDZANÁ - 6. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
17:30 DHK Zora Olomouc – DHC Plzeň 
17:30 Iuventa Michalovce – HK Gabor Bánovce nad Bebravou 
18:00 DHC Sokol Poruba – Sokol Písek 
18:00 Bemaco ŠŠK Prešov – HC Zlín 
VOLEJBAL - 6. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
17:00 VK Mirand PU Prešov - MVK Zvolen 
18:00 VKP - SPU Nitra - VK Spartak Komárno 
18:00 TJ Spartak Myjava - VK KDS Śport Košice 
18:00 VK Prievidza - TJ Slávia Svidník 
19:00 VKM Stará Ľubovňa - COP Trenčín 
VOLEJBAL - 4. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY ŽIEN: 
18:00 VK Nové Mesto Nad Váhom - VTC Pezinok 
19:00 Hit UCM Trnava - VK Prešov 
19:00 BVK Bratislava - KV MŠK Oktan Kežmarok 
VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ SVETA ŽIEN: 
o 3. miesto: 
10:20 Holandsko - Čína 
finále: 
12:40 Srbsko - Taliansko 
MOTOŠPORT - FORMULA 1: 
23:00 Kvalifikácia na Veľkú cenu USA / ONLINE >> 
CYKLISTIKA - GREE-TOUR V ČÍNE: 
04:40 5. etapa - Liuzhou-Guilin (212.2 km, kopcovitá etapa) 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Okres Sabinov má zaujímavosti a unikáty, ktoré sa určite oplatí vidieť 
[20.10.2018; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Zaujímavosti z regiónu Šariš; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/20940789/zaujimavosti-a-unikaty-okresu-sabinov-ktore-sa-urcite-oplati-
vidiet.html 
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Za pozornosť stoja príroda, pamiatky, aj oddychové areály. 
Zaujímavosti a unikáty okresu Sabinov 
(11 fotografií) 
Rožkovianske rybníky 
Sú rajom rybárov, ale aj obľúbeným miestom na relax. Rožkovianske rybníky, niekedy označované aj ako 

jazerá alebo štrkoviská sa nachádzajú v katastri obce Rožkovany a ich rozloha je približne 2 300 štvorcových 
metrov. 

Využíva ich Slovenský rybársky zväz ako chovné rybníky, a hoci je tam kúpanie oficiálne zakázané, mnoho 
ľudí si tam rado chodieva oddýchnuť. 

Krásne miesto je ako stvorené na piknik, prechádzky či na opaľovanie počas horúceho leta. 
Brezovický náučný chodník 
Prečítajte si tiež:Pri Brezovici dokončujú turistický chodník s knižnicou vo včeľom úli 
Prechádzka v krásnej prírode je prospešná pre telo aj dušu. Ale ak sa k tomu pridá aj myseľ, je to trojnásobná 

výhra. Za takýmto zážitkom sa treba vybrať napríklad k obci Brezovica nad Torysou. 
Pri miestnom ľudovom múzeu sa začína i končí Brezovický náučný chodník. Je dlhý 4,3 km a prechádza 

nenáročným terénom, ktorý zvládnu bez problémov aj menšie deti. 
Po celej dĺžke chodníka sú umiestnené informačné tabule, ktoré plnia nielen primárnu náučnú funkciu, ale 

pomáhajú tiež pri orientácii na trase, takže zablúdenia sa netreba obávať. 
Dohromady je ich 33 a turistom prezradia zaujímavosti najmä o rastlinstve a živočíšstve okolitej krajiny. 
Po ceste sa naskytnú krásne výhľady na okolitú krajinu. Okrem toho sú po trase roztrúsené studničky i miesta 

na posedenie. 
Unikátom je horská knižnica vo včeľom úli, kde si môže ktokoľvek knihy požičať či vymeniť. 
Ľudové múzeum v Brezovici 
Prečítajte si tiež:V Brezovici sa zachoval tucet vidieckych sídiel 
Obdivovatelia tradičnej kultúry by mali určite zájsť do Brezovice. 
Vo februári tohto roku tam otvorili ľudové múzeum, ktoré zobrazuje život v obci za posledných sto rokov. 
Sídlom múzea je bývalá kúria, ktorú dostali do správy miestni aktivisti. Exponáty darovala samotná obec. 
Stála expozícia návštevníkom predstavuje históriu života a práce v Brezovici. 
Vystavené je napríklad náčinie používané na gazdovstve, tradičné zariadenie izieb či dobové fotografie, z 

ktorých najstaršia vznikla v roku 1901. 
Vidieť sa tu ale dá aj kompletný postup spracovania ľanu či výroby plátna a pokrovcov. 
Súčasťou výstavy je aj zachovalý lodný kufor, ktorý predstavuje dôkaz vysťahovaleckej vlny na konci 19. a 

začiatku 20. storočia. 
Vstup do múzea a mini galérie je zadarmo, no prehliadku je nutné dohodnúť si vopred. 
Centrum ľudovej kultúry v Krivanoch 
Prečítajte si tiež:Ján Lazorík zanechal výraznú stopu. Celý život sa bil za šarišský jazyk a folklór 
Keby sa v obci Krivany neďaleko Lipian nenarodil pedagóg, etnológ, folklorista a zberateľ Ján Lazorík, zrejme 

by tu Centrum ľudovej kultúry nikdy nevzniklo. 
Jeho expozíciu totiž tvorí veľká Lazoríkova zbierka starých dokumentov a predmetov, ktoré mapujú nielen 

život v Krivanoch, ale aj v celom šarišskom regióne. 
Celkový dojem dotvárajú pamiatky typickej ľudovej architektúry, ako napríklad budova drevenej sýpky či 

zrekonštruovaná obytná chyža, ktorá je vnútri vybavená ľudovým nábytkom. 
Tieto stavby sa nachádzajú v areáli, expozícia remeselníckeho a technického náradia z rozličných oblastí je 

dostupná na priľahlom remeselníckom dvore. 
Nájsť sa tu dajú aj drevené plastiky z dielne miestneho rezbára. Okrem toho je možné prezrieť si aj výstavu 

tradičných ľudových krojov v budove miestneho obecného úradu. 
Mlyn v Krivanoch 
Prečítajte si tiež:V starom vodnom mlyne v Krivanoch sa vraj dejú ešte aj dnes čudné veci 
Obec Krivany ukrýva ešte jednu zaujímavú pamiatku. Ide o dolný vodný mlyn s pílou zo 17. storočia. 
Pôvodne sa zrno mlelo medzi dvoma veľkými, špeciálne upravenými kameňmi, neskôr v tzv. „valkach“. 

Gazdovia sem dovážali zrno, z ktorého získavali nielen múku. 
Vyrábala sa tu kukuričná krupica, krúpy, no aj elektrická energia pre vlastnú potrebu v čase, keď v obci ešte 

nebola zavedená. 
Na drevenej píle sa rezalo drevo na dosky, hranoly a fošne. Počas fungovania mlyna došlo k viacerým 

modernizáciám a rekonštrukciám, ktoré vyplynuli z meniacej sa doby. Bol funkčný a využívaný do roku 1952. 
O 32 rokov neskôr bol vyhlásený za technickú pamiatku. V súčasnosti ponúka po dohode možnosť táborenia 

a ubytovania sa priamo v areáli alebo v jeho priestoroch. 
Hradby mesta Sabinov s baštami 
Okresné mesto Sabinov bolo v minulosti súčasťou kráľovského hradného panstva Šariš. 
Keďže má strategickú polohu blízko poľských hraníc, v 16. storočí dostalo povolenie postaviť si po obvode 

vtedajšieho mesta vlastné hradby s baštami a dvoma bránami – severnou a južnou. 
Dodnes sa v intraviláne mesta nachádzajú ich pozostatky. 
Hradobné múry sú postavené v goticko-renesančnom slohu, pre ktoré je charakteristické rozmiestnenie bášt, 

s veľkými rozstupmi (cca 50 – 77 m). 
V 16. storočí sa ich počet ustálil na čísle šestnásť, no do dnešného dňa sa z nich zachovalo v plnej miere len 

šesť. 



Majú dve až štyri podlažia a svojím pôdorysom a výškovými parametrami si zachovávajú gotický charakter. 
Múry sú 7 m dlhé a 2 m hrubé so strieľňami a ochodzami. 

Celková dĺžka komplexu hradieb bola približne 1,4 km, dnes je z neho vidieť len 500 m. 
Práce na záchrane Kamenického hradu pokračujú 
(11 fotografií) 
Kamenický hrad 
Okolie Sabinova toho ukrýva viac, než by sa na prvý pohľad zdalo. Severozápadne od okresného mesta sa 

nad obcou Kamenica vypína dnes už zrúcanina Kamenického hradu. 
Stojí na vápencovom brale pohoria Čergov od začiatku 14. storočia. V tom čase ho však nazývali castrum 

Thorku, neskôr sa zmenil na Tarkeu, Torkew či Tarkö. 
Kedysi bol centrom diania v hornošarišskom regióne, no mal aj obrannú a vojenskú úlohu. 
Vybudovať ho dal muž menom Rikolf na vlastné náklady. V 15. storočí hrad obsadili bratríci Jána Jiskru z 

Brandýsa, neskôr bol však opäť vrátený do rúk pôvodných majiteľov. 
O hrad a jemu náležiace rozsiahle pozemky, ktoré sa časom zväčšovali, bol však veľký záujem. 
Sprvoti oň proti sebe bojovali Rikolfovi potomkovia, neskôr ho králi ako Matej Korvín či Ferdinand I. 

Habsburský darovávali šľachtickým rodom. 
Niekoľko ráz bol obliehaný a dobývaný poľskými či uhorskými vojskami. 
Počas bojov bol zborený a ani poslední majitelia z rodu Dessewffyovcov ho už neopravili. 
Dnes patrí pod správu občianskeho združenia Kamenná veža, ktoré sa stará o zachovanie ruín. 
Kaštieľ Šarišské Michaľany 
Prečítajte si tiež:Kaštieľ v Šarišských Michaľanoch má honosnú výzdobu, v klenbách sú zrkadlá 
Len zopár kilometrov od okresného mesta sa rozprestiera obec Šarišské Michaľany, ktorá má za sebou 

bohatú históriu. 
V 15. storočí tu sídlili zemania, ktorí si v súčasnej centrálnej časti obce vystavali kúriu. 
V 16. storočí získala budova nových majiteľov. Vlastníkom sa stal zámožný rod. Szirmay, ktorý ju rokoch 1585 

až 1642 prestaval do dnešnej podoby renesančného kaštieľa. 
Je to nízka, prízemná budova so štyrmi mnohouholníkovými nárožnými vežami. Severozápadná bašta bola 

prebudovaná na vstup do kaplnky. 
Na západnej strane sa ešte stále dá vidieť pôvodný vstup do kaštieľa. K nemu bolo v 19. storočí pristavané 

dvojramenné schodisko. 
Na fasádach sa čiastočne zachovali pôvodné okná s kamennou obrubou. 
Vnútrajšok je bohato zdobený rozličnými dekoráciami. Pohľad upútava najmä baroková štuková výzdoba, 

nachádzajúca sa na strope jednej z miestností. 
V súčasnosti sa budova využíva ako sídlo obecného úradu a je prístupná verejnosti. 
Hradisko Lipany 
Len zopár minút od centra mesta Lipany sa nachádza miesto, kde sa minulosť prelína s prítomnosťou. 
Lipianske Hradisko, nachádzajúce sa v tichej lesnej lokalite v blízkosti Rožkovianskych rybníkov, v sebe spája 

viacero prvkov. 
Jedným z nich je archeopark, ktorý má podobu slovanského hradiska. Majú tam aj zverinec, aké sa tradične 

vyskytovali aj na slovanských hradiskách. 
Aj fanúšikovia tradičnej lukostreľby si tu prídu na svoje a môžu si tento historický šport vyskúšať. 
V jeho areáli sa nachádza aj neveľký amfiteáter, na ktorom sa organizujú kultúrne podujatia, ako napríklad 

festival Dzedovizeň, ktorý okrem hudby, spevu, tancov a divadelných hier ponúka množstvo chutných 
slovenských jedál či možnosť spoznať prácu a výrobky tradičných remeselníkov. 

Koná sa tu tiež Historický festival s neodmysliteľnou prehliadkou rytierskych turnajov, brušnými tanečnicami či 
sokoliarmi. 

Hanigovský hrad 
(12 fotografií) 
Hanigovský hrad 
V blízkosti obcí Ľutina a Hanigovce sa nachádza zrúcanina stredovekej stavby, kedysi nazývanej aj Nový hrad 

či castrum Wywar. 
Je ukrytý v blízkych kopcoch, no vedú k nemu turistické chodníky z oboch blízkych obcí. 
Vybudoval ho šľachtic Mikča približne v 14. storočí, no doba vzniku nie je istá najmä vďaka falzifikátom 

historických listín. Bol postavený na mieste bývalého slovanského hradiska. 
Pôvodne to bola len drevená strážna pevnosť, no Mikča so synom Lorandom ho v roku 1342 prebudovali na 

kamenný hrad. Lorand ho neskôr ešte opevnil baštami, pozorovateľňami a bránami. 
V čase bratríckych bojov na východe Uhorska ho obsadil Jiskrov kapitán Peter z Ratkova, ktorý dal na jeho 

juhovýchodnom rohu vysekať priamo do skalného masívu strieľne pre osadenie ťažkých palebných zbraní. 
V 16. storočí hrad vyhorel a viac ho už nik neobnovoval. Poslední majitelia sa presťahovali do sídla v 

Spišskej Novej Vsi a odvtedy bol neobývaný a chátral. 

Súčasne patrí pod správu občianskeho združenia Novum castrum, ktoré tu okrem iného organizuje aj 
archeologicko-konzervačné workshopy. 

Útulňa a Minčol v zime 
(22 fotografií) 
Čergovský Minčol 
Prečítajte si tiež:Zo Šariša dovidieť na Oravu. To nie je hoax, ale realita 



Územie s veľkosťou 171 hektárov zvané Čergovský Minčol je národná prírodná rezervácia, rozprestierajúca 
sa v západnej časti pohoria Čergov. 

Názov je odvodený od najvyššieho vrchu pohoria, ktoré sa takisto nazýva Minčol a má výšku 1 157 m n. m. 
Patrí do katastrálnych území troch obcí, z ktorých každá patrí do iného okresu. Ide o Kamenicu v 

Sabinovskom okrese, Kyjov v okrese Stará Ľubovňa a Livovskú Hutu, ktorá patrí pod okres Bardejov. 
Toto územie spravuje Štátna ochrana prírody – regionálna správa Prešov. Za národnú prírodnú rezerváciu so 

stupňom ochrany 5 bol vyhlásený v roku 1986. 
Zaujímavosťou tohto miesta je najmä typická horská flóra so zastúpením východokarpatských prvkov a 

lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova. 
Na horských lúkach, ktoré zaberajú plochu približne 83 hektárov rezervácie, bolo pozorovaných aj viacero 

ohrozených druhov rastlín. 
Miestna flóra je dôležitá z vedeckovýskumného či náučného hľadiska, no plní aj kultúrno-výchovnú funkciu. 
Unikátne výhľady z pohoria Čergov 
(9 fotografií) 
Ďalšie zaujímavé pamiatky okresu SabinovPrečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Piaristické lýceum je jednou z dominánt Sabinova, obnovujú ho 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kostol sv. Juraja v Hubošovciach-Jure skrýva vzácne maľby aj gotickú fresku 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kaštieľ v Krivanoch postavili v 17. storočí, viaceré prestavby ho menili 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kostol v Krásnej Lúke patrí medzi výnimočné pamiatky 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Nadšenec oživil tristoročný park so vzácnymi stromami 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Stredoveký kostol v Orkucanoch mal aj strieľne 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kaštieľ v Šarišských Dravciach skrýva veľa zaujímavostí 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Románsky kostol v Jakubovej Voli ukrýva zaujímavé fresky 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Barokovú kúriu v Brezovici zapísali medzi pamiatky až v roku 2013 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V Šarišských Michaľanoch stál unikátny letohrádok 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Koneiserovmu kaštieľu hrozí zánik 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Mauzóleum v Uzovciach nezbúrajú, vyhlásili ho za pamiatku 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V Uzovciach sa zachoval vzácny renesančný kaštieľ 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V kostole v Červenici našli vzácne nástenné maľby 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Na kostole v Nižnom Slavkove obnovili vzácnu maľbu 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Pečovská Nová Ves je obcou kúrií a kaštieľov 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V jarovnickej kúrii sa zachovali vzácne maľby 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:V dubovickom kaštieli sa zachovali unikátne maľby 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Kúria v Uzovskom Šalgove je jedným z najstarších sídiel šľachty 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Vzácnej synagóge v Pečovskej Novej Vsi hrozí zánik 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Ela a jej kľúče k zázrakom otvorili dobré ľudské srdcia 
[20.10.2018; myzvolen.sme.sk; Zvolen / Spoločnosť; 00:00; Adriana Antolová] 

 
https://myzvolen.sme.sk/c/20938949/ela-a-jej-kluce-k-zazrakom-otvorili-dobre-ludske-srdcia.html 

 
 

Na prvom krste knihy o Ele vyzbierala autorka s ilustrátorkou takmer dvetisíc eur pre postihnutú Janku. 
Z krstu knihy Ela a jej kľúče k zázrakom 

https://myzvolen.sme.sk/c/20938949/ela-a-jej-kluce-k-zazrakom-otvorili-dobre-ludske-srdcia.html


(5 fotografií) 
ZVOLEN. Ela a jej kľúče k zázrakom. Knihu zvolenskej rodáčky Zuzany Almáši Koreňovej krstili v piatok vo 

Zvolene. 
Autorka knihy sa okrem písania už dva roky venuje výrobe šitých originálnych bábok pod značkou Bábky, 

ktoré liečia dušu. Bábky vyrobila aj pre svoju druhú knihu, ktorú ilustrovala Iveta Košíková. 
Peniaze rozdelili 
Obidve sa rozhodli, že tieto originálne diela predajú a finančný výťažok z predaja venujú dvom rodinám so 

zdravotne postihnutým dieťatkom. 
„Do piatku, keď sa vo Zvolene konal prvý krst knihy, sme vyzbierali 2416 eur,“ povedala Zuzana Almáši 

Koreňová. 
Túto sumu vyzbierali vďaka ľuďom, ktorí si kúpili dielo, ale aj vďaka dobrovoľným darcom, ktorí prispeli 

ľubovoľnou sumou bez zakúpenia diela. Celý výťažok autorka a ilustrátorka knihy rozdelili v deň krstu na polovicu; 
1208 eur pre jednu aj druhú rodinu. 

Na krste sa autorke podarilo vyzbierať aj ďalšie peniaze na dobrovoľnom vstupnom, dobrovoľných 
príspevkoch a pri vydražení pokrstenej knihy, ktorá bola vydražená v sume sto eur. Všetky financie získané v deň 
krstu pripočítali k pôvodnej sume 1208 eur, a tak rodina sedemročnej Janky dostala 1820 eur. 

„Odovzdali sme ich priamo na krste jej mamine, s ktorou sa poznám už dlhšie,“ prezradila autorka knihy. 
Janka sa narodila s rázštepom chrbtice a hydrocefalom. 

Je na invalidnom vozíčku a jej liečba si vyžaduje aj také terapie, ktoré nie sú preplácané zdravotnými 
poisťovňami. 

Krstili trblietkami 
Knihu na prvom krste priviedla do života Lucia Hablovičová, a to pomocou trblietok. Ďalšieho krstu sa ujme 

Ján Gáll, ktorý sa stal tento rok víťazom Ankety Zlatý Amos ako Najobľúbenejší učiteľ. 
„Druhý krst sa bude konať 26. októbra v Smižanoch, kde žije ilustrátorka knihy Ivetka Košíková. Tam 

odovzdáme vyzbieranú sumu rodine deväťročného Jurka zo Spišskej Novej Vsi, ktorý trpí ťažkým zdravotným 

postihnutím, a jeho maminka sa stará o neho a ešte druhé dieťa len sama,“ objasnila autorka. 
O čom je Ela? 
„Kniha Ela a jej kľúče k zázrakom je určená pre všetkých od desať rokov až donekonečna. Obsahuje sedem 

autentických príbehov zo života dievčatka Ely v čase jej detstva až do 13,5 roka,“ priblížila Almáši Koreňová. 
Ela rozpráva o tom, ako sa v období dieťaťa vyrovnávala s rôznymi smutnými aj hravými a vtipnými situáciami 

a tiež o svojich významných ponaučeniach – kľúčoch, ktoré jej otvorili cesty k zázrakom. 
„Ela je knihou ,realistických rozprávok‘, ktorá nadchne dieťa aj dospelého a v ktorej sa nájde každý čitateľ. V 

krátkych epizódach zo života rozpráva príbeh o detstve, o rodine a vzťahoch a problémoch v nej, podaný s 
jedinečnou ľahkosťou a čarovnosťou,“ povedal Branislav Gröhling, ktorý je poslancom slovenského parlamentu. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Tréneri o zápase Martin - Topoľčany 
[20.10.2018; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/20942109/treneri-o-zapase-martin-topolcany.html 

 
 

Martin odohral proti Topoľčanom jeden z najkvalitnejších zápasov sezóny. Sériu víťazných duelov naši natiahli 
na osem. 

Martin – Topoľčany 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
MARTIN. Na Podháji videli diváci súboj dvoch dobre organizovaných tímov. V niektorých fázach síce 

dominovali obrany nad útokmi, no prišli pasáže, v ktorých prevládala hokejová kvalita a dramatické momenty. Za 
povšimnutie určite stál i fakt, že domáci ustáli tri oslabenia o dvoch hráčov a hostia jedno. Martin dal góly po 
akciách, ktoré zahral jednoducho, rýchlo a presne. Asi najlepším odrazom tímového výkonu našich bol gól na 4:1, 
počas power play súpera, ktorá ešte bola zvýraznená presilovkou. Najskôr obetavo zblokoval strelu Dírer, potom 
Pokrivčák z pozície, z ktorej už mohol zakončovať do prázdnej brány, nezištne prihral Tabačekovi, ktorý akurát 
vybehol z trestnej lavice a líder našej obrany pečatil konečný výsledok. 

Góly : 18:04 Tabaček (Pacalaj, Markovič), 20:32 Poliaček (Jurášek), 51:20 Langhammer (Rusina, Rudzan) a 
59:00 Tabaček (Pokrivčák, Dírer), resp. 53:27 Kluka (Ďurčo, Bystričan).Strely : 34:29. Vylúčenia : 8:3. Presilovky : 
1:1. Oslabenia : 0:0. Rozhodocovia : Knižka – Hanko, Kramár. Diváci : 1 158. 

MARTIN : Bernát – Tabaček, Themár, Pacalaj, Burzík, Rusina, Oravec, Rechtorík, Lednický – Markovič, 
Langhammer, Rudzan – Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Paulíny, Barto, 
Brveník.TOPOĽČANY: Halo – Hrudík, Kováčik, Král, Ďurčo, Bystričan, Hruška, Grman, Duran – Kluka, Laššo, 
Podstavek – Tábi, Uhnák, Dvonč – Pekarčík, Klenko, Bečka – A. Gergel, Šťastný, D. Gergel. 

Radovan Somík, asistent trénera Martina: - Obidva tímy si v tomto stretnutí museli siahnuť poriadne hlboko do 
zásob síl. Pre nás to bol doteraz asi najťažší domáci zápas a teší ma, ako ho chalani zvládli. Záverečnú časť sme 
si síce skomplikovali vylúčeniami, no mužstvo sa k tomu postavilo správne a ukázalo, že ubránené oslabenie vie 
dodať oveľa viac energie, ako zle zahratá presilovka. Víťazstvo v takomto vyrovnanom stretnutí má pre nás 
vysokú cenu. Pochváliť musím i brankára Bernáta, ktorý bol v kľúčových situáciach mužom na správnom mieste. 

https://myturiec.sme.sk/c/20942109/treneri-o-zapase-martin-topolcany.html


Ľubomír Hurtaj, tréner Topoľčian: - Na jednej strane ma mrzí, že sme prehrali, ale mám dobrý pocit z toho, že 
mužstvo zanechalo v Martine dobrý dojem a výraznou mierou prispelo ku kvalite zápasu. V dnešnom hokeji 
rozhodujú detaily a tie domáci zvládli lepšie ako my. Ešte máme v tíme chalanov, ktorí si na niektoré zdanlivo 
nepodstatné veci nedávajú pozor a potom trpí zvyšok tímu. Určite nás mrzia i nevyužité presilovky o dvoch 
hráčov. Napriek tomu máme na čom stavať a od čoho sa odraziť. 

Ostatné výsledky 12. kola: Nové Zámky B – Skalica 1:19, Spišská Nová Ves – Prešov 3:4 PP, Trnava – HC 
Bratislava 1:2, Michalovce – Dubnica 3:2, Považská Bystrica – Humenné , Spišská Nová Ves – SR 20 . 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Rekordér z Rudnian: Starosta úraduje sedem volebných období 
[20.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Ľudia na Korzári Spiš; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20941676/rekorder-z-rudnian-starosta-uraduje-sedem-volebnych-obdobi.html 

 
 

O jeho ceste do samosprávy rozhodla päťkorunáčka. 
Rudňany - najstarší starosta v Košickom kraji 
(6 fotografií) 
RUDŇANY. Miroslav Blišťan (nez.) starostuje v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves neuveriteľných 28 

rokov. Do úradu nastúpil v 90. rokoch. 
Zostal v ňom sedem volebných období. Stal sa tak najstaršie úradujúcim, aj vekovo najstarším starostom (82) 

v Košickom samosprávnom kraji. 
V blížiacich sa komunálnych voľbách sa rozhodol už nekandidovať. Vidí zanietenosť mladých, ktorí chcú pre 

obec niečo urobiť. 
Nepokoj v baníckom srdci 
Rudňany, kedysi významná banícka obec, po útlme baníctva začala upadať. 
„Prišla k nám pražská finančná suita a rozhodla bane zatvoriť. Nielen v našej obci, ale aj v iných obciach 

Spiša a Gemera. Regióny ostali prázdne. Nezaujímalo ich tých 20-tisíc ľudí, ktorí ostali bez práce. Odvtedy mám 
v srdci nepokoj a neviem im to odpustiť. Ložiská v našej obci boli pritom vyťažené len z 30 percent,“ zaspomínal 
na smutné udalosti v obci súčasný starosta. 

Do bane vstúpil ako učeň vo veku 15 rokov a ostal v nej dlhé roky. 
V Rudňanoch sa oženil, založil rodinu, s obcou prežil celý doterajší život. 
Až kým baníctvo nezamenil za starostovskú funkciu. Banícke srdce však v jeho hrudi bilo ďalej. 
„Pamätám si, ako sme si na banskom závode hodili päťkorunáčkou. Hlasovali sme, kto pôjde na úrad 

starostovať. Padlo to na mňa. A tak som išiel. Prišiel však ďalší úder, zatvorenie baní. Viete, keby som vedel, že 
bane zatvoria, nešiel by som robiť starostu. Tretí zlom, dosť nepríjemný bol, keď som sa zoznámil so stavom 
obecných financií. Boli sme bez peňazí a s dlhom vyše 1,5 milióna korún. Všetko, čo aj prišlo na účet obce, 
zhabali banky. No a čerešničkou na torte bola skutočnosť, že úradujeme v budove, ktorá bola už predaná aj s 
pozemkami pod ňu. Také ružové začiatky to boli,“ zaspomínal Blišťan. 

Pustil sa do prestavby budovy, kde v súčasnosti úrad sídli a kde má svoje miesto aj obecná polícia. 
Za tie roky sa v obci vybudovalo 300 bytov. Do rozvoja upadajúcej obce vrazili milióny. 
„Zastavili sme pád Rudnian, krásnej obce v údolí. Som rád, že tu máme pitnú vodu, plyn, že sa podarilo 

postupne naštartovať obec,“ priblížil starosta. 
Takmer 30 rokov v úrade 
Rozhodol sa už nekandidovať. Ako sám hovorí, zdravie rozhoduje. 
((piano)) 
„Som po ťažkých operáciách. Už ani vedomostne nestačím na tento moderný systém nastavený v našom 

štáte. A z duše neznášam počítače. Ľudia sa vďaka nim odcudzujú, málo sa rozprávajú. Chcem sa radšej s ľuďmi 
rozprávať, žiť s nimi a keď je nutné, s nimi sa aj pohádať, ak je to na prospech veci. Rád by som ešte nejaký ten 
rôčik požil. A ešte sa chcem na dôchodku naučiť hrať na fujare, ktorú som dostal ako darček,“ poznamenal 
starosta. 

S takmer tridsiatimi rokmi v úrade v začiatkoch nepočítal. Teší ho však, že obci aspoň trocha pomohol. 
„Každý úspech človeka teší. A to, že vám ľudia dajú dôveru teší rovnako. Aj ako baník som na závode robil 

pre ľudí a ostalo mi to. Je čas uvoľniť miesto mladším,“ doplnil. 
Ak by nástupca na starostovskej stoličke potreboval pomoc či radu, neodmietne, no dodáva, len ak bude 

záujem. „Nútiť nikoho netreba.“ 
Rudňany majú v súčasnosti 4 500 obyvateľov, z toho je 2 500 Rómov. 
Blišťan riešil veľa problémov s touto časťou obyvateľstva. Priznáva, že nie všetko sa mu podarilo. 
Pri vstupe do obce návštevníka upúta výjav ako z vojnového filmu. 
„Túto obec mám rád, ale musím povedať pravdu, že je to azda najhoršia osada na Slovensku. V pláne je 

zbúranie polorozpadnutých domov a výstavba nových. Pôjde zhruba o 48 bytových jednotiek v tejto časti obce,“ 
spresnil Blišťan. 

Zaspomínal aj na návštevy rôznych komisií, veľvyslancov či splnomocnencov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20941676/rekorder-z-rudnian-starosta-uraduje-sedem-volebnych-obdobi.html


„Podávali si u nás kľučky. Pozreli si nás, skonštatovali a odišli. Raz k nám prišiel nejaký vyslanec pre fondy zo 
Švajčiarska. Keď videl, čo všetko tu treba urobiť, iba skonštatoval, že na to nie sú peniaze. Tak som mu povedal, 
že nie je vyslanec švajčiarsky, ale škótsky. Zrejme som ho urazil, nedal nič a odišiel. No krátko na to prišiel nejaký 
zástupca z Ameriky a dal nám peniaze. Aby jeho švajčiarsky kolega neostal v hanbe, poslal nám dva kamióny 
nábytku. Aj tak to pomohlo,“ s úsmevom doplnil starosta. 

Ako sám hovorí, v práci vyžaduje presnosť a disciplínu. 
Ocenenie od župana 
Pracovať s toľkými sociálne odkázanými ľuďmi nie je ľahké. 
Myslí si to aj košický župan Rastislav Trnka, ktorý prišiel Miroslavovi Blišťanovi odovzdať najvyššie ocenenie 

svojho úradu – plaketu predsedu KSK. Spolu s ňou nezabudol aj na trnkovicu. 
„Pracovať v obci, kde je toľko sociálne odkázaných ľudí, je nesmierna drina. Som rád, že máme v kraji takých 

šikovných a aktívnych starostov, ktorí úradovanie berú ako poslanie. Aj to je odkaz pre ostatných,“ uviedol Trnka. 
Návštevu župana ocenil aj Blišťan. Vraj župan k nim do obce ešte nezavítal. 
„Úprimne ma pobavilo, keď starosta povedal, čomu sa bude venovať na dôchodku. Vzhľadom na svoj vek, 

vlastne väčšiu časť svojho funkčného obdobia vekom dôchodkoval. Určite si to zaslúži náš obdiv,“ poznamenal s 
úsmevom Trnka. 

„Otvorili sme viacero tém. Väčšina z nich súvisí s problematikou sociálne odkázaných ľudí v obci. Na kraji sa 
snažíme pomáhať aj v tejto oblasti. Určite budeme vedieť pomôcť obci, minimálne usmernením a spoluprácou,“ 
dodal košický župan. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. V Spišskej novej Vsi razia cestu ekologickej doprave, vybuduje sa aj most 
[20.10.2018; webnoviny.sk; Doprava a infraštruktúraSpišská Nová VesDoprava a infraštruktúra z lokality 

Spišská Nová Ves; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/v-spisskej-novej-vsi-razia-cestu-ekologickej-doprave-vybuduje-sa-aj-most/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Cyklotrasa. 
POPRAD 20. októbra (WebNoviny.sk) – V Spišskej Novej Vsi slávnostne otvorili projekt Dopravná mobilita 

na Nábreží Hornádu a na Baníckom námestí. Po jeho dokončení by sa mali vyriešiť dopravné vzťahy motorovej a 
nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné cyklistické, pešie a imobilné komunikácie popri rieke Hornád a 
smerom do historického centra mesta. Projekt s názvom Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi je 

financovaný z Regionálneho operačného programu (IROP) vo výške takmer 921 700 eur, mesto sa podieľa na 
spolufinancovaní sumou približne 48 000 eur. 

V rámci projektu pribudne v centre mesta nový cyklochodník a chodník pre peších, most cez rieku Hornád a 
spoločenský priestor pre všetkých tzv. shared space. V prvej fáze by sa mal vybudovať most cez rieku Hornád, 
ktorý bude slúžiť ako spojnica pre peších a cyklistov a prepájať bude dve husto obývané lokality na brehu rieky. 

Most bude mať oceľovú konštrukciu s presklenými zábradliami a exteriérovými svietidlami. Napojený bude na 
verejné osvetlenie, čím bude celá konštrukcia spolu s námestím dotvárať architektonicky zaujímavú atmosféru 
pešej a cyklistickej zóny. 

„V ďalšej fáze bude vybudovaná nová cyklotrasa, pešia a imobilná komunikácia popri rieke s rozlohou 1 770 
metrov štvorcových, ktorá by mala byť napojená na už existujúce mestské cyklotrasy a cyklistický chodník na 
opačnom brehu Hornádu,“ uviedol primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný. Poslednou fázou projektu bude 

vytvorenie shared space, teda moderného spoločenského priestoru – Baníckeho námestia – pre peších, cyklistov 
a imobilných občanov. Tento priestor bude prechádzať od rieky smerom do centra mesta. 

V ploche námestia bude zabudovaná svetelná mapa baníckych miest Spiša, vybudovaný bude nový oporný 
múr školy, rampa pre cyklistov a vozíčkarov a zastávka pre cyklistický vláčik. Namiesto terajšieho úzkeho 
priestoru sa priestor otvorí a zlepší sa spojenie najväčšieho spišskonovoveského sídliska Mier s centrom mesta. 

Súčasťou novovzniknutých plôch bude vybudovanie parkovísk pre osobné autá aj bicykle, nový vstup do školy 
s kruhovým objazdom, bránami, oplotením a novým oporným múrom. Práce na projekte by sa mali začať po 
ukončení výberového konania do konca tohto roka a potrvajú približne jeden rok. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. 12.kolo St.Nicolaus ligy: Skalica s historickou výhrou, koniec prešovského 

čakania 
[19.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 23:04; Ivan Harčár] 

https://www.webnoviny.sk/v-spisskej-novej-vsi-razia-cestu-ekologickej-doprave-vybuduje-sa-aj-most/


 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/12kolo-stnicolaus-ligy-skalica-s-historickou-vyhrou-koniec-
presovskeho-cakania/85576 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v piatok na programe zápasy 12.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 12.kolo - 19.10.2018 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - HUMENNÉ 1:7 (0:3, 1:1, 0:3) - zápas predohrali 18.10.2018 
Góly: 40. Cíger - 2. Babinets (Pavúk), 8. Babinets (Mačkovič), 18. Cibák (Vaško, Babinets), 33. Baláž (Jokeľ), 

45. Vaško (Fedorko, Babinets), 49. Babinets (Fedorko, Mačkovič), 57. Baláž (Krempaský), Rozhodovali: Hatala - 
Makúch, Drblík, Vylúčení: 5:7, navyše Solomončak (Humenné) 5+20+DKZ za pichnutie súpera, Presilovky: 0:0, 
Oslabenia: 0:0, 186 divákov. 

P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Dubeň, Fančovič, Augustín, Trška, Niník – Dolinajec, Pšurný, 
Cíger – Mokrohajský, Jakubec, Špankovič – Rodionov, Turan, Koleda – Miro, Németh, Bednár. 

Tréner: Miroslav Nemček. 
Humenné: Sidor (53. Nagy) - Ondrej, Buraľ, Pavúk, Mačkovič, Michalčin, Cibák, Krempaský, Kamenický – 

Solomončak, Bylina, Mikula – Vaško, Babynets, Fedorko – Jokeľ, Vrábel, Baláž – Markuš, Hudák, Majerník. 
Tréner: Milan Staš. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - PREŠOV 3:4pp (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1) 

Góly: 25. Pastucha (Ondov, Zwick), 45. Štrauch (Václav, Krmenčík), 46. Štrauch (Václav, Kundrik) – 19. 
Tužinský (Novák, Novotný), 33. Novák (Novotný, Tužinský), 46. Lupták (Stena, Lunter), 65. Novák (Tužinský), 
Rozhodovali: Korba – Riš, Janiga, Vylúčení: 8:3, navyše Findura (Sp.Nová Ves) 2+10 za napadnutie hlavy a krku, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 258 divákov. 

Sp.Nová Ves: Surák - Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík, Hvizdoš – Vartovník, Nagy, 
Olejník – Ondov, Pastucha, Zwick – Findura, Kundrik, Václav – Raáb, Štrauch. 

Tréner: Vladimír Turan. 
Prešov: Bábik - Španko, Rudy, Kováč, Dubina, Török, Benko – Lunter, Stena, Lupták – Novák, Tužinský, 

Novotný – Ševčenko, Hrabčák, Magdolen – Ljubimov, Lamač. 
Tréner: Slavomír Chlebec. 
TRNAVA - BRATISLAVA 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 
Góly: 55. Valo (Hudec, Hrbáčik) – 27. Vidovič (Prokop), 47. Musliu (Ficel, Danišovský), Rozhodovali: Purgat – 

Junek, Jedlička, Vylúčení: 6:6, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 165 divákov. 
Trnava: Košút - Schmidt, Poláček, Kuna, Burian, Kormúth, Buianov, Šanko, Klein – Szalay, Šiška, Ševčík – 

Hrbáčik, Valo, Hudec – Ftáčnik, Klema, Lukačovič – Mikeš, Oľša, Škokor. 
Tréner: Rudolf Macko. 
Bratislava: Mega - Vidovič, Ficel, Juriga, Valjent, Hřebíček, Vyskoč, Guoth, Čech – Musliu, Prokop, 

Danišovský – Klučiar, Mlynčár, Mikolášek – Brodek, Šalka, Ondris – Bednarič, Smolka, Puš. 
Tréner: Imrich Antal. 
MICHALOVCE - DUBNICA 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) 
Góly: 11. Linet (Safaraleyev), 29. Chalupa (Banovský, Cútt), 44. Safaraleyev (Hopkovič, Róth) – 9. Serkin 

(Rehák), 24. Kútny (Hohl, Kanaet), Rozhodovali: Žák – Gavalier, Ordzovenský, Vylúčení: 9:8, navyše Mašlonka 
(Michalovce) 2+10 za vrazenie na mantinel, 10+10+20+DKZ za nešportové správanie, Hamráček (Michalovce) 
2+2 za hrubosť, Kokavec (Dubnica) 10 minút za nešportové správanie, Lantoš (Dubnica) 2+2 za hrubosť, 
Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, 1426 divákov. 

Michalovce: Trenčan – Korenko, Kolba, Hančák, Valečko, Hopkovič, Novický, Balko, Mesaroš – Gavrik, 
Piatak, Mašlonka – Banovský, Cútt, Chalupa – Safaraleyev, Linet, Róth – Pulščák, Toma, Hamráček. 

Tréner: Miroslav Chudý. 
Dubnica: Pajpach – Brňák, Jarábek, Rehák, Serkin, Vladimirov, Hohl, Kozačuk – Kristín, Lantoš, Macek – 

Kokavec, Ďuriš, Trenčan – Kútny, Jakubík, Kanaet – Plavecký, Medek, Vakhrameev. 
Tréner: Tibor Melichárek. 
MARTIN - TOPOĽČANY 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 19. Tabaček (Pacalaj, Markovič), 21. Poliaček (Jurášek), 52. Langhammer (Rusina, Rudzan), 59. 

Tabaček (Pokrivčák, Dírer) – 54. Kluka (Ďurčo, Bystričan), Rozhodovali: Vido – Ševčík, Hanko, Vylúčení: 8:3, 
Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, 1158 divákov. 

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

Tréner: Róbert Spišák. 
Topoľčany: Halo - Hrudík, Kováčik – Král, Ďurčo – Bystričan, Hruška – Grman, Duran – Kluka, Laššo, 

Podstavek – Tábi, Uhnák, Dvonč – Pekarčík, Klenko, Bečka – Gergel A., Šťastný, Gergel D. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
NOVÉ ZÁMKY B - SKALICA 1:19 (0:3, 1:8, 0:8) 
Góly: 29. König (Maroš, Buc) - 6. Kutálek (Vaškovič), 11. Kutálek (Vaškovič), 14. Jaša (Straka, Štumpf), 25. 

Kňazev (Janáč, A. Kotzman), 26. Jurák (Štumpf, Jaša), 28. Janáč (Kňazev), 30. Štumpf, 30. Trnka, 32. Mowrey 
(Škápik, Kutálek), 36. Jurák (Štumpf, Jaša). 40. Trnka (Mrázik), 42. Okoličány (Hílek), 43. A. Kotzman (Vanek, 
Kňazev), 46. A. Kotzman (Janáč, Trávniček), 47. Mowrey, 49. Jurák (Mrázik), 50. Kňazev (Janáč, A. Kotzman), 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/12kolo-stnicolaus-ligy-skalica-s-historickou-vyhrou-koniec-presovskeho-cakania/85576
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/12kolo-stnicolaus-ligy-skalica-s-historickou-vyhrou-koniec-presovskeho-cakania/85576


54. Vanek (Škápik, Kňazev), 57. Janáč (A. Kotzman, Kňazev), Rozhodovali: Valko - Ziolkovský, Kovalík, 
Vylúčení: 2:2, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:1, 32 divákov. 

Nové Zámky B: Vyžinkár - Kudrna, Sabo, König, Hain, Štefánik, Sorokin, Evdokimov, Jesenský - Ryšavý, 
Vörös, Kucsera - Maroš, Buc, Gubó - Židulják, Danilov, Hariš - Janka, Otruba, Petro. 

Tréner: Garip Saliji. 
Skalica: Trutt - Janík, Škápik, Straka, Trávniček, Mrázik, Hílek, Vanek - Kutálek, Mowrey, Vaškovič - Štumpf, 

Jaša, Jurák - Okoličány, Dufek, Trnka - Janáč, A. Kotzman, Kňazev. 
Tréner: Michal Ružička. 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Pamätník elektrifikácie v Spišskej Novej Vsi 
[19.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: 
"K priekopníkom verejného elektrického osvetlenia v strednej Európe patrila Spišská Nová Ves, elektrina 

začala striedať petrolejové či plynové lampy v mestách koncom devätnásteho storočia. Spiš dokonca predbehol 
Prahu či Bratislavu." 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: 
"Verejné osvetlenie v Spišskej Novej Vsi inštalovala šľachtická rodina Münnichovcov pred stodvadsiatimi 

štyrmi rokmi po tom, ako museli zavrieť svoje bane na Spiši a Gemeri." 
Ján Petrík, regionálny historik: 
"Konkurencia medi z Ameriky bola veľmi veľká, tak chceli investovať ďalej. Nakoniec sa inžinier Koloman 

Münnich rozhodol, že postaví v Spišskej Novej Vsi elektráreň. Elektráreň bola o napätí stodesať volt, 

osvetľovala mesto. Toto je náš prínos celkove do dejín slovenskej elektriky." 
Marie Balážová Melníková: 
“Postupne zavádzali elektriku aj do rodinných domov. Podľa historika išlo na tú dobu o veľmi revolučný počin.” 
Ján Petrík: 
"Spišská Nová Ves bola elektrifikovaná tak, že bola skôr než bola Bratislava, skôr než Praha. Predbehli sme 

ich o celú jednu dekádu, o desať rokov." 
Marie Balážová Melníková: 
"Jediný pôvodný stĺp so starou lampou, ktorý sa po zavedení elektrifikácie v Spišskej Novej Vsi zachoval, 

stojí pri cirkevnom gymnáziu. Na počesť rodiny Münnichovcov tu vybudovali a zažali pamätník. Významnú 
udalosť z decembra 1894 pripomína tento pamätník, jeho autor ho postavil z materiálu, ktorý je typický pre 
Spišskú Novú Ves, zo spišského travertínu." 

Emil Labaj, autor pamätníka: 
“Keďže aj celé námestie, chodníky boli predtým vydláždené spišským travertínom, objavuje sa to v 

architektúre, takže som ani na chvíľku nezaváhal a zvolil tento materiál a snažil som sa urobiť niečo strohé, 
jednoduché, aby zvýraznilo viac-menej tú historickú záležitosť.” 

Marie Balážová Melníková: 
"Pamätník elektrifikácie, ktorá preslávila Spišskú Novú Ves, postavili za päťtisíc eur, peniaze vyzbierali vo 

verejnej zbierke." 
[Späť na obsah] 

 
 

40. Výstava v Krajskom múzeu v Prešove 
[19.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Diana Murdziková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: 
“No a vraciame sa k storočnici Československa. Rok 1918, teda koniec prvej svetovej vojny a vznik 

Československa bol v Prešove mimoriadne dramatický. Prvé dni po vzniku novej republiky zažilo mesto masovú 
popravu, o život prišlo štyridsaťjeden ľudí, vojakov i civilistov. Aj na túto dejinnú udalosť aktuálne výstavou 
upozorňuje Tripolitana Krajské múzeum v Prešove.” 

Diana Murdziková, redaktorka: 
“Vznikla republika a skončila sa prvá svetová vojna. Na jeseň v roku 1918 bola v Prešove posádka s asi tristo 

mužmi 67. pluku rakúsko-uhorskej armády. V sídle šarišskej župy sa vojna pre týchto vojakov skončila, bujaro 
oslavovali a alkohol tiekol prúdom. Podľa dobových záznamov opilci rozbíjali a vyrabovali viac ako sto obchodov 
na Hlavnej, ale aj Slovenskej ulici. Vyskytli sa aj znásilnenia.” 



Jozef Kušnír, historik múzea: 
“Najmä v dôsledku tej eufórie v kombinácii s alkoholom, ktorý nedostatočne zvládli, no a tie ich prejavy radosti 

sa zvrhli takýmto spôsobom.” 
Diana Murdziková: 
"Zločinov sa dopustili vojaci i dvaja civili, čakal ich trest vo forme popravy. Vykonali ju ich spolubojovníci zo 

Spišskej Novej Vsi pri terajšej Konkatedrále svätého Mikuláša. Po vzniku novej republiky to bola jediná masová 

poprava, zastrelených bolo štyridsaťjeden mužov." 
Jozef Kušnír: 
“Čo je po poprave vojakov po vzbure pri Kragujevaci, dá sa povedať, že najväčšia alebo počtom najväčšia 

poprava slovenských vojakov počas prvej svetovej vojny.” 
Diana Murdziková: 
“Výstava fotografií pripomína aj dramatické dni augusta ’68. Narozdiel od tých z roku 1918 múzeum už má aj 

kamerové snímky, ktoré zachytávajú rušné dni. Tieto zábery ukázali verejnosti po prvýkrát, ide o osemminútový 
film.” 

Igor Lazorík, spoluautor výstavy: 
“Bude dobré ho zdigitalizovať a to sa nám aj podarilo, pretože tento film nebol ešte vôbec videný.” 
Diana Murdziková: 
“Týmto aparátom dokumentoval odpor Prešova voči okupačným vojskám Peter Liška, ktorý poskytol fotografie 

múzeu. V rušných dňoch ich vytvoril viac ako sto, sám ich aj vyvolal a päťdesiat rokov ukrýval na chate.” 
Peter Liška, fotograf: 
“To sa vôbec nedá hovoriť o nejakom hrdinstve. Ako mladý človek som nepociťoval žiadny strach. Hovorí, ja 

už som bol vyslúžený vojak, čiže už som si svoje zažil.” 
Diana Murdziková: 
“Dramatické osmičkové roky na fotografiách či filmových záberoch sú v múzeu pre návštevníkov do 

decembra.” 
[Späť na obsah] 

 
 

41. 07:17; Riaditeľka gymnázia v Spišskej Novej Vsi, kam cho… 
[19.10.2018; dennikn.sk; Slovensko; 07:17; Minúta po minúte] 

 
https://dennikn.sk/minuta/1266191/ 

 
 

Riaditeľka gymnázia v Spišskej Novej Vsi, kam chodí aj Lívia z virálneho videa o multikulturalizme, zrušila 

účasť študentov na utorkovej debate o extrémizme. „Lívia a iní študenti a pedagógovia tejto školy na diskusiu 
neprišli. Škoda. Mohli sme spoločne viesť prepotrebný dialóg naprieč /u00b4sociálnymi bublinami/u00b4,“ píše o 
tom Andrej Bán. 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Slovensko: Historický kalendár na 19. októbra 
[19.10.2018; teraz.sk; Školský servis; 06:23; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-19/44974-clanok.html 

 
 

Piatok 19. októbra 2018. Je to štyridsiaty druhý pracovný týždeň a 292. deň roka 2018. 
Bratislava 19. októbra (TASR) - 
SLOVENSKO - OSOBNOSTI 
1862 - Narodil sa v Kežmarku technik a vynálezca automatického systému telefónnych ústrední GOTTLIEB 

DEITL. Zomrel 25.5.1946. 
1875 - Narodil sa v Brezne lekár, spoluzakladateľ časopisu Hlas a Hospodárskej banky v Trnave JÁN 

ZÁTURECKÝ. V roku 1921 Hospodárska banka splynula so Slovenskou bankou, pričom Záturecky bol zvolený za 
člena jej správnej rady. Túto funkciu vykonával až do svojej smrti. Zomrel 21.7.1936. 

1901 - Narodil sa v obci Slanje (dnes Chorvátsko) spisovateľ ĽUDO ONDREJOV, vlastným menom Ľudovít 
Mistrík, predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy, autor známeho románu Zbojnícka mladosť a obľúbených 
cestopisných kníh Africký zápisník, Príhody v divočine a Horami Sumatry. Svoje literárne dielo uzavrel 
poviedkovou knihou Šibeničné pole. Zomrel 18.3.1962. 

1905 - Narodila sa v Čiernom Balogu literárna vedkyňa, historička a prekladateľka ALŽBETA GÖLLNEROVÁ-
GWERKOVÁ, účastníčka Slovenského národného povstania (SNP) a ilegálneho odboja. V novembri 1944 bola 
nacistami zatknutá a 18.12.1944 popravená. 

https://dennikn.sk/minuta/1266191/
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-19/44974-clanok.html


1919 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi divadelný, filmový a televízny herec MIKULÁŠ HUBA, jedna zo 

zakladateľských a najvýznamnejších hereckých osobností moderného slovenského divadla. Zomrel 12.10.1986. 
1921 - Narodila sa v Jakubanoch (niektoré zdroje uvádzajú aj obec Litmanová) americká špiónka slovenského 

pôvodu MÁRIA GULOVIČOVÁ, ktorá zachránila pred nacistami Židov a neskôr aj amerických a britských tajných 
agentov počas Slovenského národného povstania (SNP). Neskôr sa pripojila k povstalcom a k ruskej 
spravodajskej službe, potom s partizánmi utiekla do hôr, kde sa stretla s členmi misie Úradu strategických služieb 
(Office of Strategic Services - OSS) USA. S Američanmi odišla na americkú základňu v Taliansku, emigrovala do 
USA a stala sa americkou občiankou. Za statočnosť a obetavosť ju v roku 1946 odmenili vysokým americkým 
štátnym vyznamenaním Bronzovou hviezdou. Zomrela 25.9.2009. 

1936 - Narodil sa v Dubovej spisovateľ, básnik, scenárista, autor kníh pre deti VINCENT ŠIKULA. Svoj 
rozprávačský talent pretavil úspešne do literárnych aj filmových diel, v ktorých sa okrem iného odzrkadlil aj jeho 
láskavý vzťah k prostým ľuďom. Práve oni boli najčastejšou témou jeho literárnych príbehov, medzi ktoré patrí 
napríklad novela S Rozarkou či románová trilógia Majstri, Muškát a Vilma. Zomrel 16.6.2001. 

1965 - Narodil sa v Nitre televízny, filmový a divadelný herec, televízny a rozhlasový moderátor PETER 
KOČIŠ. 

1969 - Narodil sa v Martine bývalý úspešný hokejista ZDENO CÍGER, niekdajší tréner slovenskej hokejovej 
reprezentácie. 

1971 - Narodil sa v Prešove hokejista, bývalý reprezentant Slovenska RICHARD ŠECHNÝ, ktorý v roku 2018 
vo veku 46 rokov ukončil dlhoročnú kariéru. Štvornásobný majster slovenskej extraligy odohral v najvyššej súťaži 
celkovo 837 zápasov, v ktorých získal 799 kanadských bodov. 

1984 - Narodila sa v Trenčíne úspešná športová strelkyňa v disciplíne skeet DANKA BARTEKOVÁ, držiteľka 
svetového rekordu a bronzová medailistka z letných OH v Londýne (Spojené kráľovstvo) 2012. V júli 2013 sa 
stala členkou Medzinárodného olympijského výboru - MOV (International Olympic Committee - IOC). 

1989 - Narodil sa v Nitre futbalista MIROSLAV STOCH, hráč klubu SK Slavia Praha. 
SLOVENSKO - UDALOSTI 
1918 - Ferdinand Juriga ako jediný slovenský poslanec v uhorskom sneme predniesol prejav, v ktorom 

deklaroval právo Slovákov na sebaurčenie ako slobodného a rovnoprávneho národa. 
1930 - Pri príležitosti návštevy prvého prezidenta Československej republiky (ČSR) Tomáša G. Masaryka na 

Slovensku, v Komárne slávnostne spustili na hladinu rieky Dunaj prvú československú vojenskú loď - Prezident 
Masaryk. 

1944 - Začala sa nemecká generálna ofenzíva, ktorá mala potlačiť Slovenské národné povstanie (SNP). 
1945 - Prezident Československej republiky (ČSR) Edvard Beneš vydal dekrét o menovej reforme, ktorá sa 

uskutočnila 1.11.1945. 
1974 - Činohra Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave uviedla premiéru spevohry Na skle 

maľované od poľských autorov Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej v réžii Karola L. Zachara. Hra sa stala 
jedným z najnavštevovanejších a najúspešnejších predstavení. 

2017 - Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ktorá si pripomínala 80. výročie založenia, udelila 
po prvý raz Medailu Jura Hronca, a to prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, ktorý je absolventom STU. 

[Späť na obsah] 

 
 

43. I. liga: Skalica nasúkala novozámockému „béčku” takmer 20 gólov 
[19.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362312/i-liga-skalica-nasukala-novozamockemu-becku-takmer-20-golov/ 

 
 

St. Nicolaus I. hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 12. kola a predohrávku 23. kola. 
I. liga - 12. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1) 

Góly: 45., 46. Štrauch, 25. Pastucha – 33., 65. Novák, 19. Tužinský, 46. Lupták 
Rozhodovali: Korba - Riš, Janiga, vylúčení: 7:3, navyše: Findura (Spišská) 10 minút za napadnutie hlavy a 

krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 258 divákov 
HK Gladiators Trnava - HC Bratislava 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) 
Góly: 55. Valo - 27. Vidovič, 47. Musliu 
Rozhodovali: Purgat - Junek, Jedlička, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 165 divákov 
HK Martin - HC Topoľčany 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 19., 59. Tabaček, 21. Poliaček, 52. Langhammer – 54. Kluka 
Rozhodovali: Vido - Ševčík, Hanko, vylúčení: 8:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1158 divákov 
HK Dukla Ingema Michalovce - MHK Dubnica nad Váhom 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) 
Góly: 11. Linet, 29. Chalupa, 44. Safaralejev – 9. Serkin, 24. Kútny 
Rozhodovali: vylúčení: 7:7, navyše: Mašlonka 10 minút za vrazenie na mantinel+DKZ za nešportové 

správanie sa - Kokavec 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0 
MHC Mikron Nové Zámky B - HK Skalica 1:19 (0:3, 1:8, 0:8) 

https://sport.aktuality.sk/c/362312/i-liga-skalica-nasukala-novozamockemu-becku-takmer-20-golov/


Góly: 29. König - 26., 36., 49. Jurák, 6., 11. Kutálek, 25., 50. Kňazev, 28., 57. Janáč, 30., 40. Trnka, 32., 47. 
Mowrey, 43., 46. Kotzman, 14. Jaša, 30. Štumpf, 42. Okoličány, 54. Vanek 

Rozhodovali: Valko - Ziolkovský, Kovalík, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1, 32 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 51. kolo 
1 
X 
2 
HK Orange 20 Orange 20 
17:00 
21.10.2018 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
17:00 
21.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
Celý program 1. liga >> 
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44. FOTO a VIDEO: V Spišskej prebehlo slávnostné zažatie pamätníka 

elektrifikácie 
[19.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/foto-a-video-v-spisskej-prebehlo-slavnostne-zazatie-pamatnika-elektrifikacie-
312439 

 
 

Spišská Nová Ves má nový pamätník. Pri príležitosti 750. výročia mesta bol slávnostne zažatý pamätník 

elektrifikácie. 
Mesto Spišská Nová Ves patrilo k prvým na Slovensku, ktoré boli elektrifikované. No a ako pripomienku tejto 

skutočnosti sa naše mesto rozhodlo postaviť pamätník. Na ten bola ešte v roku 2015 vyhlásená verejná zbierka. 
A spomínaný pamätník je už na svete. Slávnostný akt jeho zažínania sa uskutočnil pri príležitosti 750. výročia 

mesta vo štvrtok 18. októbra vo večerných hodinách v blízkosti cirkevného gymnázia. 
„V roku 1894 obyvatelia Spišskej odvážne inštalovali verejné osvetlenie a chceme si to pripomenúť aj takýmto 

pamätníkom, ktorý má byť zároveň poctou významného rodu Münnich. Ten sa o elektrifikáciu a rozvoj mesta 
významne pričinil,“ povedal pre náš portál riaditeľ Mestského kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi a autor 

pamätníka, Emil Labaj. 
Kontrast a súlad nového a starého 
Elektrifikácia je podľa jeho slov ťažká téma pre výtvarníka, preto zvolil dielo jednoduché, abstraktné, ktoré 

zachytáva kontrast a súlad starého a nového, jednak čo sa týka tvorby aj technológie. 
„Základom je storočný stĺp – ktorý sa ako jediný zachoval práve v blízkosti cirkevného gymnázia – spojený s 

modernejšou plastikou, ktorá bude osvetlená LED technológiou. Ako materiál som si zvolil spišský travertín, 
typický pre Spiš, keďže aj celé námestie predtým bolo vydláždené práve travertínom,“ opísal svoje dielo. 

Ako doplnil, verejnou zbierkou bolo vyzbieraných 5000 eur, ktoré boli použité na sprevádzkovanie pamätníka. 
Slávnostné zažínanie prebiehalo za účasti predstaviteľov mesta ako aj speváckeho zboru Cantus Villa Nova, 
ktorý zaspieval pesničku, počas ktorej sa pamätník rozsvietil. 

Z histórie 
Prvý pokus o osvetlenie spišskonovoveského námestia sa udial v noci z 1. na 2. decembra 1894. Šiesteho 

decembra svietili elektrickou energiou na Hlavnej ulici a v kasíne. Mesto prevzalo práce 21. decembra 1894. V 
rovnakom roku ako naše mesto bola postupne elektrifikovaná aj Praha. Mnohé hlavné mestá Európy však boli 
elektricky osvetlené až neskôr. 

Spišská Nová Ves predbehla aj Bratislavu, ktorá bola elektrifikovaná až šesť rokov po nej. V roku 1918 boli 
elektrickou energiou zásobované len dve percentá miest a obcí. To znamená, že mesto Spišská Nová Ves tento 

významný vynález využívalo už celých 24 rokov skôr. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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45. Náš tip: Končí sa pastierska sezóna, zažite mitrovanie na salaši 
[19.10.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; Pravda] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/488455-nas-tip-konci-sa-pastierska-sezona-zazite-
mitrovanie-na-salasi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Slovenské mitrovanie spestria vystúpenia folklórnych súborov, heligonkári a fujaristi. Autor: Miestna akčná 
skupina Malohont 

Zima sa už pomaly hlási a pastieri zaháňajú ovce do dolín. Obraz dávnej valaskej kultúry ožije v sobotu 20. 
októbra vo Veľkých Teriakovciach. Návštevníci si pochutia na tradičných jedlách a podučia sa pastierskemu 
remeslu. 

Už je po Mitre, už valachom svitne. Stará pranostika hovorí, že pastieri si konečne oddýchnu, lebo na deň 
Mitra (Demeter) sa po stáročia končila pastierska sezóna. 

Ovečky zo salaša sa na zimu vrátili k svojim gazdom, tí sa pastierom poďakovali za starostlivosť a keď sa 
dobre zúčtovali, začala sa veselica, akési valaské hody. 

Podobne to bude aj túto sobotu pri Rimavskej Sobote. Slovenské mitrovanie sa odohrá vo Veľkých 
Teriakovciach na Salaši pod Maginhradom. 

„V regióne Gemer – Malohont bola kedysi pastierska tradícia veľmi silná, dodnes sa nájde niekoľko, hoci málo 
firiem, ktoré sa venujú ovčiarstvu. Návštevníkom chceme priblížiť staré zvyky aj dnešnú podobu pastierskej 
kultúry,“ hovorí Miroslava Vargová z Miestnej akčnej skupiny Malohont, ktorá podujatie spoluorganizuje. 

Slovenské mitrovanie sa začne o 10. hodine ukážkami prác na salaši. Návštevníci uvidia, ako sa strihajú ovce, 
ako sa odvára žinčica, vyrábajú syry, parenice či bryndza, ako sa spracúva ovčia vlna. 

Ukážky predvedú odborníci, ktorí bežne strihajú ovce či vyrábajú ovčí syr alebo pracujú s vlnou. Zo všetkého 
môžete okúsiť a naučíte sa techniku plstenia. 

V Malohonte na jahňacine vyrástli celé generácie a teraz budú družstvá súťažiť vo varení baraních špecialít. 
Nie ste na jahňacinku zvyknutí? Nič to, bude pripravená na rôzne spôsoby, tak môžete len tak ochutnávať a 
uvidíte. 

V každom kúte salaša sa predvedú remeselníci, ktorí budú vyrábať pastierske biče, remenári s výrobou 
brašien a opaskov, rezbári s výrobou dreveného riadu aj spracovatelia ovčej vlny. 

A predstavte si, že všetky tieto profesie kedysi na salaši zvládli sami! Vytvorili tak špeciálnu valaskú kultúru s 
typickými remeslami, piesňami aj tancami. Hudbu, spev aj tanec prinesú na salaš folklórne súbory, heligonkári aj 
fujaristi. 

Deti na podujatí stretnú najobľúbenejších slovenských valachov Maťka a Kubka v nadživotnej veľkosti a uvidia 
o nich aj divadelné predstavenie. 

Zabavia sa v Detskom kútiku pri tvorivých dielňach s prírodnými materiálmi aj na drevených atrakciách. 
Poobede vystúpia hostia z Detvy, fujaristi z Kokavy nad Rimavicou aj Terchovská muzika. Napokon 

slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov ukončí vyúčtovanie s majiteľmi oviec, vo svetle faklí a za zvukov 
gájd a ľudovej muziky. 

Kam za zábavou 
19. októbra, piatok 
Bratislava: Študuj dopravu, kariérne poradenstvo na stredných odborných školách v Bratislavskom, 

Trnavskom, Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, riadenie rušňa, návšteva priestorov autobusu, kamióna, rušňa, 
nákladného vozňa, modelová železnica, vedecká cukráreň, Múzeum dopravy 

Bratislava: Zlatý vek Peterhofu – Od Petra I. po Katarínu II., nová výstava, osobné predmety významných 
panovníkov, odevy, porcelán, obrazy, SNM – Historické múzeum, Bratislavský hrad 

Martin: Slávnostný koncert k 100. výročiu vzniku Československa, SNM 
Nová Baňa: Zóna bez peňazí + workshop ako vyrobiť zo starého oblečenia ozdoby, CVČ, 13. h – 19.30 h, v 

sobotu zóna 8.30 h – 10.30 h 
Svidník: Mágia beskydského slova, literárno-hudobný podvečer, SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry, 15.30 h 
20. októbra, sobota 
Banská Bystrica: Zatváranie Bánoša, ukončenie poľnohospodárskej sezony v kraji, farmársky trh, ochutnávky, 

jazdenie na koni, vyhliadkové lety balónom, ľudová hudba, folklór, SOŠ Pod Bánošom, 10. h 
Beckov: Šarkaniáda na hrade 
Bojnice: Svetlonos v Bojniciach, tvorivé dielne, súťaž o najkrajšiu tekvicu, tvorivé dielne, hudba, rozprávka, 

Hurbanovo nám., 13.30 h – 17.30 h 
Bratislava: 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy – Kristína Tormová predstavuje Múzeum zbraní, Stará 

radnica, 14.30 h 
Bratislava: Jesenný piknik, gastronómia, Tyršovo náb., aj 21. 10./Blšie trhy v Starej tržnici 
Holíč: Hubertova jazda, zámok, ukončenie pred historickým žrebčínom v Kopčanoch 
Košice: Vlakom do Betliara, nostalgické jazdy, kyvadlová doprava do Dobšinej, tvorivé dielne, Detská 

železnica, odchod z Košíc 8. h 
Malacky: Šikovné ruky slovenských ludzí, dizajnový th, Event Hall, 11. h , aj 21. 10. 
Piešťany: Jesenná zóna bez peňazí, ŽiWell, 14. h – 18. h 
Piešťany: Vedecký brloh – bublinkovaie, Elektrárňa, 10. h – 12. h 

https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/488455-nas-tip-konci-sa-pastierska-sezona-zazite-mitrovanie-na-salasi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://cestovanie.pravda.sk/cestovny-ruch/clanok/488455-nas-tip-konci-sa-pastierska-sezona-zazite-mitrovanie-na-salasi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Spišská Nová Ves: Strašidelná noc v zoo, divadlo, súťaže, lampiónový sprievod, 16. h 

Trenčín: Jeseň na Trenčianskom hrade, tekvičky na vyrezávanie, majstrovanie jesenných dekorácií, púšťanie 
prinesených šarkanov, 14. h 

Trnava: Trnavský rínek na Kapitulskej a Deň vínnych pivníc 
Veľké Teriakovce, pri Rimavskej Sobote: Slovenské mitorvanie, ukončenie ovčiarskej sezóny na Salaši pod 

Maginhradom, program, špeciality, farmársky a remeselnícky jarmok, detský kútik, 10. h 
Žilina: Poľsko-slovenské remeselnícke dni/Stretneme sa v Budatíne na rínku, tradičné ľudové remeslá a zvyky 

poľsko-slovenského pohraničného regiónu, folklór, remeselnícky trh, výstava súčasných umelcov a drotárskych 
remeselníkov aj zo začiatkov drotárstva, škola drôtovania, Budatínsky park 

Máte radi tradície a folklór? 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
Zobraziť výsledky ankety 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
94,2% 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
5,8% 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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46. Tipy na víkend 20. a 21. októbra 
[19.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20933560/tipy-na-vikend-sobota-20-a-nedela-21-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Sobota 20. 10. 
Vedecký brloh 
KOŠICE. Vedecký brloh vo výmenníku Obrody sa 20. októbra od 14.00 hod. premení na terárium. Budúci 

biológovia budú na živých exemplároch skúmať znaky a unikátnosť zástupcov ríše plazov spolu s RNDr. Igorom 
Majláthom PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
Návštevníkom brlohu na tému Záhadné plazy a ich životy vyvráti mýty a objasní povery, ktoré sú s týmito tvormi 
spájané. Ak sa hadov bojíte, po tomto stretnutí s nimi ich budete zbožňovať. 

Buď na chvíľu architektom 
KOŠICE. Workshop pre malých i veľkých sa uskutoční vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu 

mieru 2 v sobotu 20. 10. od 10.00 do 16.00 hod. 
Festival súčasnej literatúry LiKE 2018 
KOŠICE. Tematické zameranie tohtoročného festivalu LiKE vyplynulo celkom prirodzene z osmičkových 

výročí, ktoré si tento rok pripomíname. Odkazuje najmä na rok 1918, nakoľko vznik spoločnej Československej 
republiky mal na literárny život oboch národov (a ďalších, ktoré prvú ČSR tvorili) významný vplyv. 

Festival LiKE bol už od svojho vzniku plánovaný tak, aby oslovil čo najširšie publikum so záujmom nielen o 
literatúru, ale aj o pridružené druhy umenia. Aj preto sme ako hostiteľské stánky festivalu zvolili dnes už kultové 
miesta košickej kultúry – Tabačku a Kino Úsmev, aby sa literatúra stala na dva dni prirodzenou súčasťou 
komunity, ktorá tieto miesta navštevuje a tvorí. Časť programu sa uskutoční aj na Filozofickej fakulte Univerzity 
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – tá zastreší diskusie viac akademického a odborného charakteru. Podrobný 
program festivalu s predstavením hostí je zverejnený na FB udalosti LiKE 2018. 

Košický zlatý poklad 
KOŠICE. V sobotu o 19.00 hod. sa v Kulturparku uskutoční finále pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. 
Burza minerálov 
KOŠICE. 20. a 21.októbra od 10.00 do 20.00 vás OC Atrium Optima pozýva na predajnú Burzu minerálov, 

polodrahokamov a z nich vyrobených šperkov. 
Turistika 
KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu do Slanských vrchov po trase Rankovce – Rankovské skaly – Črchlina – 

Herľany (10 km). Zraz na AS, stanovište 33, odchod autobusu o 8.00 hod. Akciu vedie V. Šípoš 
Miroslav Donutil 
KOŠICE. Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom program v sobotu v Historickej radnici o 16.30 

a 19.00 hod. 
CINEMAX 
KOŠICE. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.20, Toman o 17.20, 20.40, Venom 3D o 18.10, Hell Fest: 

Park hrôzy o 17.50, Mníška o 15.30, Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 16.40, Pivnica o 
20.30, Po čom muži túžia o 18.50, Prvé človek o 20.45, Tajomstvo domu s hodinami o 13.10, 15.00, 16.00, 
Venom o 13.20, 15.50, 20.50, Zlé časy v El Royale o 17.40, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.20, Piadinôžka 

https://korzar.sme.sk/c/20933560/tipy-na-vikend-sobota-20-a-nedela-21-oktobra.html


3D o 14.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, Princezná a dráčik o 13.10, DETSKÉ KINO - 
Kubko hrdina o 13.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Halloween o 18.30, 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 14.20, 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Hell Fest: Park hrôzy o 20.35, Po čom muži túžia o 
16.00, Predator: Evolúcia o 16.20, Piadinôžka o 14.10, Rodinka úžasných 2 o 13.30, Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka o 13.40 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. LiKE: Prípad Pavel Juráček (diskusia) o 15.00, LiKE: Klíč k určování trpaslíků aneb poslední cesta 

Lemuela Gullivera o 16.00, LiKE: Případ pro začínajícího kata o 18.00, Toman o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
HISTORICKÁ BUDOVA - Koncert k 100. výročiu vzniku ČSR o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Moje baby o 

19.00 hod. 
Balada a baladickosť v hudobnom umení 
PREŠOV. Pozývame vás na odborný seminár určený zároveň širokej verejnosti s programom: Fenomén 

baladickosť – obsahové a umelecké kontexty (13.00 – 13.30) – doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD. Tŕnistá cesta 
zbierky ľudových balád Rusínov (prezentácia nového knižného titulu: Orest Zilynskyj Balady východného 
Slovenska). 13.30 – 14.30 – Ing. Arch. Vladimír Merta: Emocionální paměť balady. Balady a baladickosť v hudbe 
(15.00 – 15.30) Mgr. Michal Hottmar, PhD. Reflexia balady v európskej lutnovej hudbe 16. storočia (interpretácia, 
analýza). 15.30 – 16.00 – Mgr. art. Vendelína Michna: Slovenská ľudová balada ako učebná cesta k opernému 
dielu. 16.00 – 16.30 – Mgr. art. Michal Paľko: Kinot (Lamentácie) v tradičnej židovskej liturgii a transformácia ich 
hudobných prvkov v kompozičnom procese. 16.30 – 17.00 – diskusia. 

The Maggies Marshmallows + Old Folks House @Wave, Prešov 
PREŠOV. Zaujímavý koncert začne vo Wave klube v sobotu o 21.00 hod. 
Valér Miko Trio 
PREŠOV. Zoskupenie Valér Miko Trio zahrajú v Christianii v sobotu o 20.30 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.10, Toman o 17.20, 20.20, Venom 3D o 14.10, 18.30, 

Mníška o 16.00, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 16.30, Po čom muži túžia o 18.40, Princezná a dráčik o 15.30, Prvé 
človek o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.10, Venom o 20.50, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, 
Piadinôžka 3D o 14.00, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, DETSKÉ KINO - Kubko hrdina o 
13.20 hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Halloween o 20.50, Králi zlodejov o 18.00, Toman o 20.30, Piadinôžka o 13.40, 16.00, Po čom 

muži túžia o 18.40, Prvé človek o 15.00, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Venom o 18.10, Zrodila sa hviezda 
o 20.40, Princezná a dráčik o 13.00, DETSKÉ KINO - Kubko hrdina o 14.10 hod. 

Putovanie za históriou 
STARÝ SMOKOVEC. O 10.00 h. sa na autobusovej stanici stretnú záujemcovia o históriu Starého Smokovce. 

Kultúrno-turistická prechádzka povedie po okruhu pamiatok a zaujímavostiach. 
Galéria Tatranský šperk 
STARÝ SMOKOVEC. O 18.00 h. vystúpi komorné hudobné spevácke duo z Važca. Účinkovať bude Zuzana 

Úžiková – spev, Matúš Ilavský – spev, akordeón. 
Čajovňa Alchýmka 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Už po druhýkrát príde na Spiš to najlepšie a najčerstvejšie zo svetovej animovanej 

tvorby. O 18.00 h. premietnu najzábavnejšie animované filmy, môžete si pozrieť Kino Fest Anča. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - Rodinný parlament o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Halloween o 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Po čom muži túžia o 16.00, Piadinôžka o 14.10, 
Rodinka úžasných 2 o 13.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.40 hod. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h. premietnu americkú hudobnú drámu Zrodila sa hviezda. 

Korčuľovanie 
TREBIŠOV. K dispozícii je pre verejnosť ľadová plocha na korčuľovanie na zimnom štadióne. Od 17.00 hod. 

do 19.00 hod. 
KINO FAJN 
HUMENNÉ. Princezná a dráčik o 16.00 hod. 
Nedeľa 21. 10. 
Burza minerálov 
KOŠICE. V nedeľu od 10.00 do 20.00 vás OC Atrium Optima pozýva na predajnú Burzu minerálov, 

polodrahokamov a z nich vyrobených šperkov. 
Paci Pac deťom 
KOŠICE. Deti si zaspievajú známe hity Paci Pac v nedeľu o 17.00 hod. v Spoločenskom centre Aula na 

Hlavnej ulici. 
CINEMAX 



KOŠICE. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.20, Toman o 17.20, 20.40, Venom 3D o 18.10, Hell Fest: 
Park hrôzy o 17.50, Mníška o 15.30, Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 16.40, Pivnica o 
20.30, Po čom muži túžia o 18.50, Prvé človek o 20.45, Tajomstvo domu s hodinami o 13.10, 15.00, 16.00, 
Venom o 13.20, 15.50, 20.50, Zlé časy v El Royale o 17.40, Zrodila sa hviezda o 15.00, 18.00, 20.20, Piadinôžka 
3D o 14.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, Princezná a dráčik o 13.10, DETSKÉ KINO - 
Kubko hrdina o 13.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Halloween o 18.30, 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 14.20, 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Hell Fest: Park hrôzy o 20.35, Po čom muži túžia o 
16.00, Predator: Evolúcia o 16.20, Piadinôžka o 14.10, Rodinka úžasných 2 o 13.30, Hotel Transylvánia 3: 
Strašidelná dovolenka o 13.40 hod. 

Mikro vlnka 
PREŠOV. Rodinný kvíz Mikro vlnka privíta súťažiacich vo Wave klube v nedeľu o 16.00 hod. 
Nedeľná škola maľby 
PREŠOV. Nedeľná škola maľby začne v Christianii v nedeľu o 16.00 hod. Kreatívny work-shop maľby pod 

vedením pedagogičky a výtvarníčky Táne Bachurovej. 
Ako sova líške bájky čítala 
PREŠOV. Rozprávka zo zvieracej ríše, v ktorej sa snúbi niekoľko známych príbehov najznámejšieho 

gréckeho bájkara Ezopa. Tak, ako je v jeho bájkach častým hrdinom líška, tak aj v našom sprevádza diváka spolu 
s múdrou sovou. Čaká vás poučenie, ale aj pobavenie spestrené veselými pesničkami. V nedeľu (21. 10.) v 
priestoroch Bábkového divadla v Kultúrnom dome Solivar. 

CINEMAX 
PREŠOV. Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 18.10, Toman o 17.20, 20.20, Venom 3D o 14.10, 18.30, 

Mníška o 16.00, Piadinôžka o 13.30, 15.40, 16.30, Po čom muži túžia o 18.40, Princezná a dráčik o 15.30, Prvé 
človek o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.10, Venom o 20.50, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, 
Piadinôžka 3D o 14.00, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.50, DETSKÉ KINO - Kubko hrdina o 
13.20 hod. 

BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - Janko Hraško a iné hraškoviny o 14.30 a 16.30 hod. 
Smejko a Tanculienka v kine Žriedlo 
BARDEJOV. V nedeľu 21. októbra o 10.00 prídu do kinosály kina Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch obľúbení 

detskí zabávači Smejko a Tanculienka s úplne novým predstavením – Hip, Hip, Hurá. Deti sa v ňom konečne 
dozvedia ako sa my Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili a možno prezradia aj oveľa viac v našich nových 
pesničkách a rozprávkach. 

Bardejovské potulky: Bardejovská Kalvária 
BARDEJOV. V nedeľu 21. októbra o 15.00 sa z pred bardejovskej radnice odštartujú ďalšie zaujímavé 

Bardejovské potulky. Tentoraz bude témou Bardejovská Kalvária. 
Bardejovský drabiňak 
BARDEJOV. V nedeľu 21. októbra o 16.00 sa v bardejovskej športovej hale uskutoční podujatie pri príležitosti 

65. výročia založenia Osvetového strediska v Bardejove – Bardejovský drabiňak. Pozýva a organizuje ho 
Hornošarišské osvetové stredisko a Prešovský samosprávný kraj. Folklórne pásmo o živote človeka má podtitul 
„Od maľučka…“ 

SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. X. ročník festivalu komorných inscenácií “Divadelný Spiš 2018” - Ako Bonnie a Clyde o 19.00 

hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Halloween o 20.10, Prvý človek o 20.00, Tajomstvo domu s hodinami o 18.20, Venom 

o 15.30, 17.50, 20.20, Zrodila sa hviezda o 15.50, 17.40, Po čom muži túžia o 16.00, Piadinôžka o 14.10, 
Rodinka úžasných 2 o 13.30, Hotel Transylvánia 3: Strašidelná dovolenka o 13.40 hod. 

Letohrádok Dardanely 
MARKUŠOVCE. Koncert harfistky Jany Bouškovej o 18.00 h. v rámci medzinárodného hudobného festivalu 

Musica Nobilis. 
Dom kultúry 
POPRAD. V divadelnej sále sa začne oslava jubilea 50. výročia založenia Divadla Commedia. O 10.00 h. 

zahrajú rozprávku Zlatý kľúčik. O 18.00 h. bude predstavenie Pastier. 
One man show 
LEVOČA. V nedeľu 21. októbra o 18.00 h. sa v levočskom kine uskutoční one man show Miroslava Donutila. 

Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? Obľúbený český herec 
sa predstaví vo svojom novom program a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním vás dokáže rozosmiať, 
fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! V Levoči môžete tento týždeň zažiť novú šou aktuálne 
najlepšieho českého rozprávača a zabávača. 

CINEMAX 
POPRAD. Halloween o 20.50, Králi zlodejov o 18.00, Toman o 20.30, Piadinôžka o 13.40, 16.00, Po čom 

muži túžia o 18.40, Prvé človek o 15.00, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Venom o 18.10, Zrodila sa hviezda 
o 20.40, Princezná a dráčik o 13.00, DETSKÉ KINO - Kubko hrdina o 14.10 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Po čom muži túžia o 20.00 hod. 



[Späť na obsah] 

 
 

47. I. liga: Prešov dosiahol v Spišskej Novej Vsi víťazstvo až po predĺžení 
[19.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362312/i-liga-presov-dosiahol-v-spisskej-novej-vsi-vitazstvo-az-po-predlzeni/ 

 
 

St. Nicolaus I. hokejová liga mala v piatok na programe zápasy 12. kola a predohrávku 23. kola. 
I. liga - 12. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - HC Prešov 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1) 

Góly: 45., 46. Štrauch, 25. Pastucha – 33., 65. Novák, 19. Tužinský, 46. Lupták 
Rozhodovali: Korba - Riš, Janiga, vylúčení: 7:3, navyše: Findura (Spišská) 10 minút za napadnutie hlavy a 

krku, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 258 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 51. kolo 
1 
X 
2 
HK Orange 20 Orange 20 
17:00 
21.10.2018 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
17:00 
21.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 
Celý program 1. liga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

48. Víkend v Nových Zámkoch a okolí? Inšpirujte sa našou ponukou podujatí 
[19.10.2018; dnes24.sk; Nové Zámky; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
http://novezamky.dnes24.sk/vikend-v-novych-zamkoch-a-okoli-inspirujte-sa-nasou-ponukou-podujati-
312353 

 
 

Voľné dni môžete v Nových Zámkoch a okolí stráviť rôznymi spôsobmi. Inšpirujte sa ponukou, ktorú sme pre 
vás vybrali. 

MHC NOVÉ ZÁMKY B – HK SKALICA 
piatok 19. októbra o 18:30, Zimný štadión 
Rezervný výber Novozámčanov privíta v piatok Skalicu, ktorá v stredu porazila Humenné. Bielo-zelení ešte v 

tomto ročníku nebodovali, i keď v stredajšom zápase v Spišskej Novej Vsi od toho neboli ďaleko. 

DISKUSIA S NZ INAK 
sobota 20. októbra od 17:00 do 19:00, Komunitné Centrum Kompas, Pribinova 3 
V sobotu sa uskutoční už tretia diskusia s osobnosťou – známym Novozámčanom, ktorého osobný a 

profesionálny príbeh môže inšpirovať nejedného človeka. Tentoraz prijal pozvanie Marcel Štefánik, globálny 
koordinátor pre zapojenie mládeže v International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 

ROZPRÁVKA O 7 KOZLIATKACH 
nedeľa 21. októbra o 10:00, Dom kultúry Kovak 
Divadlo bez opony prináša do Nových Zámkov rozprávku s pesničkami o zlom vlkovi a siedmich nezbedných 

bračekoch, ktorých nechala mam po prvýkrát samých doma. 
FC UNION NOVÉ ZÁMKY – FC PETRŽALKA 
nedeľa 21. októbra o 14:00, Štadión na Sihoti 
Cez víkend pokračuje aj druhá najvyššia futbalová súťaž žien. Novozámčanky sú druhé so stratou troch 

bodov na vedúcu Dúbravku, navyše sú tímom s najviac strelenými gólmi (55). Hráčkam Petržalky patrí v lige 
štvrtá priečka. 

ŠARKANIÁDA 

https://sport.aktuality.sk/c/362312/i-liga-presov-dosiahol-v-spisskej-novej-vsi-vitazstvo-az-po-predlzeni/
http://novezamky.dnes24.sk/vikend-v-novych-zamkoch-a-okoli-inspirujte-sa-nasou-ponukou-podujati-312353
http://novezamky.dnes24.sk/vikend-v-novych-zamkoch-a-okoli-inspirujte-sa-nasou-ponukou-podujati-312353


nedeľa 21. októbra od 14:00, Čerešňová ulica 
V Nových Zámkoch sa môžeme tešiť na ďalší ročník Šarkaniády. Nebo nad Čerešňovou ulicou sa zaodeje do 

pestrých farieb už v nedeľu. Lietajúci draci sa budú púšťať od 14:00 v okolí Filerovho kopca pri hrádzi. 
KUBO 
nedeľa 21. októbra o 15:30 a 19:00, Dom kultúry Kovak 
Nový muzikál s podtitulom ´Anča, ja mám nožík´ v modernej a divácky príťažlivej podobe s plejádou známych 

hercov a tanečníkov je zároveň poctou Jozefovi Kronerovi. 
MHC NOVÉ ZÁMKY – MsHK ŽILINA 
nedeľa 21. októbra o 16:00, Zimný štadión 
Po piatkovom derby v Nitre nastúpia Novozámčania na domáci duel proti Žiline. V drese domácich sa 

predstaví viacero bývalých hráčov ´vlkov´. 
Sledujte nás aj na Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Nových Zámkov a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Inšpektori začnú s kontrolami systému triedeného zberu 
[16.10.2018; Obecné noviny; Životné prostredie; s. 16; ts-MŽPSR] 

 
 

Minulosť priniesla príklady, kedy si OZV orientujúce sa na najnižšiu cenu pre výrobcov, nedokázali plniť svoje 
povinnosti smerom k obciam a mestám, preto sú kontrolné opatrenia výsledkom niektorých skúseností z praxe. 

Od 1. októbra môžu spoločnosti, ktorých obaly a neobaly z výrobkov končia v komunálnom odpade zmeniť 
organizáciu zodpovednosti výrobcov. Ministerstvo životného prostredia preto apeluje na výrobcov, aby pri výbere 
OZV zvážili všetky podstatné aspekty a nielen cenu. Najmä, či je OZV schopná plniť svoje povinnosti v plnom 
rozsahu, tak ako jej prikazuje zákon. Pretože, keď si výrobca zazmluvní OZV, zodpovednosť vrátane sankcií za 
neplnenie zákonných povinností zostáva stále na výrobcovi. 

Práve preto Slovenská inšpekcia životného prostredia spúšťa doteraz najväčšiu sériu kontrol systému 
triedeného zberu na Slovensku. Špeciálne sa bude venovať výrobcom, u ktorých sa v minulosti preukázali 
pochybenia. Prebiehajúce zmeny OZV rovnako bude pozorne sledovať aj samotné ministerstvo životného 
prostredia, aby sa zaistila funkčnosť celého systému nakladania s vytriedeným odpadom. OZV si totiž na jednej 
strane zazmluvňujú výrobcov, o ktorých obaly a neobaly sa musia postarať. Na strane druhej podpisujú zmluvy s 
obcami a mestami, v ktorých preberajú zodpovednosť za nakladanie s ich vytriedeným odpadom. OZV sa v 
niektorých prípadoch v minulosti organizačne a finančne nedokázali adekvátne postarať o vytriedený odpad v 
zazmluvnených obciach a mestách. 

Súčasný odpadový systém na Slovensku funguje na princípe znečisťovateľ platí. Teda spoločnosti uvádzajúce 
na trh výrobky sa o ich obaly a neobaly musia postarať. Práve preto sa združujú v organizáciách zodpovednosti 
výrobcov, ktoré za nich tieto povinnosti plnia. Organizácie podpisujú zmluvy so samosprávami a financujú 
nakladanie s vytriedeným odpadom. No zodpovednosť zostáva na výrobcoch. 

(ts-MŽPSR) 
Dobrovoľníci z tatranských plies vytiahli televízor aj dron 
V rámci 40. ročníka akcie Čisté hory vyzbieralo 1657 dobrovoľníkov v Tatranskom a Pieninskom národnom 

parku približne 1,16 tony odpadu. Ďalších 562 kíl potápači vytiahli z troch plies a lomu v Kvetnici v rámci 
každoročnej akcie Čisté vody. 

Vo vreciach končili najmä plastové či sklenené fľaše a obaly od potravín, výnimkou však neboli ani 
pneumatiky, stavebný odpad a železný šrot. TASR o tom informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov 
Tatranského národného parku, ktoré sú koordinátorom akcie. Zapojiť sa do čistenia mohol 29. septembra 
ktokoľvek, stačilo vyzdvihnúť si vrece na odpad na niektorom z desiatich hlavných nástupných miest od Oravíc až 
po Červený Kláštor. Už počas týždňa, v tzv. predtermíne sa do čistenia Tatier a Pienin pustili viaceré školy, ďalší 
dobrovoľníci sa do dolín vrátili ešte aj v nedeľu. „Teší nás, že ani po štyroch desaťročiach neutícha záujem o túto 
akciu, no na druhej strane nás mrzí, že ani po takejto dlhej dobe nemáme dôvod na oslavu, keďže sa stále nájdu 
ľudia, ktorí si turistické chodníky mýlia s odpadkovými košmi, takže neostáva nám iné, len zorganizovať Čisté 
hory aj o rok," konštatuje Igor Stavný koordinátor akcie za ŠL TANAP. Najvyšší počet účastníkov zaznamenali na 
Štrbskom Plese, kde ruku k dielu priložilo aj 400 zamestnancov viacerých organizačných zložiek ministerstva 
vnútra. Celkovo v tomto ochrannom obvode ŠL TANAP zaznamenali 666 účastníkov, ktorí vyzbierali 35 
kilogramov odpadu. „Zatiaľ čo z Tichej a Kôprovej doliny odchádzali dobrovoľníci tento rok s prázdnymi vrecami, v 
Pieninách sa im z prírodného prostredia podarilo vypratať až pol tony odpadu," zdôraznil Stavný s tým, že 
väčšinou šlo o naplavené pneumatiky a igelity. 

Ďalších takmer 470 kilogramov neporiadku vyzbierali v okolí Tatranskej Lomnice a Smokovcov. Okrem 
sklenených a plastových fliaš či obalov od potravín končil vo vreciach aj stavebný odpad, najväčší neporiadok bol 
však v okolí odpočívadiel. Vo Vyšných Hágoch na jednom z nich dobrovoľníci natrafili dokonca aj na satelitný 
tanier. „Opäť-sa ukázalo, aké je potrebné presunúť tieto aktivity aj do okolia Cesty slobody, kde je viac odpadu 
ako na turistických chodníkoch," dodáva koordinátor podujatia, ktorého prvý ročník sa konal v roku 1979. Za 
všetky doterajšie ročníky sa podarilo odbremeniť Tatry a Pieniny o vyše 63 ton odpadu. Rekordným bol rok 1980, 



kedy účastníci Čistých hôr vyniesli z dolín až 7655 kilogramov odpadu, pričom až 3700 kilogramov pochádzalo z 
okolia Skalnatého plesa. Doteraz si akciu nenechalo ujsť takmer 45 000 dobrovoľníkov, v posledných rokoch ide 
spravidla najmä o školy, ale výnimkou nie sú ani firmy, ktoré v Tatrách organizujú pre svojich zamestnancov 
napríklad teambuildingy. 

Najväčšou kuriozitou bola vylovená sekera 
Pod hladinu troch tatranských plies sa v piatok v rámci 25. ročníka akcie Čisté vody ponorili potápači, aby z 

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

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

Najväčší záujem bol už tradične o čistenie Štrbského plesa, ktoré si tentokrát vyhliadlo 28 potápačov. Z jeho 
dna vytiahli 77 kilogramov odpadu. „Okrem množstva plastových pohárikov končili vo vreciach silonové vlasce, 
rôzne tyče či časti plotov, ktoré boli nastavané cez pleso počas pretekov," konkretizoval Kráľ. Dodal, že sa našli aj 
staré mince a ďalším prekvapením bola malá meteostanica, ktorú potápači objavili v strede plesa. V Popradskom 
plese zase natrafili na nový dron, na brehu skončili aj skrinky, sklo, tehly, dosky či konzervy. Dokopy 46,5 
kilogramu neporiadku odtiaľ vytiahlo osem potápačov. Ďalší piati sa ponorili do Velického plesa. Z jeho dna 
vylovili 32 kilogramov odpadu. Išlo predovšetkým o stavebný materiál, najmä tehly „Dvadsiaty piaty ročník akcie 
sa vydaril. Poseidon zariadil špičkové počasie, no najdôležitejšie je, že všetci, čo vošli do vody sa z nej aj vynorili. 
Teší ma, že odpadkov v tatranských plesách ubúda. Kvetnický lom je nová lokalita, ktorú sme čistili po prvý raz, o 
čom svedčí aj množstvo vyloveného odpadu, ale verím, že ho bude z roka na rok menej," zhodnotil jubilejný 
ročník akcie Čisté vody jej dlhoročný koordinátor. Podujatie zorganizovali ŠL v spolupráci s Potápačskou školou 
Technical Diving zo Spišskej Novej Vsi, Zväzom potápačov Slovenska, Potápačským klubom Vodnár z Popradu 

a Nemocnicou Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica. Podujatie je súčasťou Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov, ktorý sa konal začiatkom októbra. 

(tasr, ig) 
[Späť na obsah] 

 
 

50. 15. ročník Cestárskeho rodea 
[16.10.2018; Rádio Slovensko; Pozor, zákruta!; 13:00; Igor Michalčík / Miroslav Talavašek] 

 
 

Miroslav Talavašek, moderátor: “Cestári z celého Slovenska si uplynulý piatok zmerali sily na 15. ročníku 
cestárskeho rodea. Putovná súťaž bola tentoraz v Košiciach, kde ostali aj 2 z 3 ocenených miest. Čo všetko 
museli zvládnuť vodiči cestárskych sypačov? Otázka Igora Michalčíka riaditeľovi Slovenskej cestnej spoločnosti, 
Jánovi Šedivému.” 

Ján Šedivý, riaditeľ Slovenskej cestnej spoločnosti: “Sú tu rôzne prekážky. Jazda cez bránku, je tu slalom, 
cúvanie do garáže, posun sudov radlicou. Takže dôležité je ísť rýchlo, ale aj trestných sekúnd.” 

Igor Michalčík, redaktor: “Vidím, že všetci jazdia na rovnakom aute. Je to podmienka pri tejto súťaži?” 
Ján Šedivý: “Všetci pretekári o tom vedia, že sa bude jazdiť na takomto aute. Pre niekoho je to výhoda, pre 

niekoho nevýhoda, pretože nie všetci vo svojich domovských organizáciách jazdia na takomto aute. Prebiehali 
určité tréningy, mali možnosť si vyskúšať a trošku si zvyknúť aj na auto, aj si vyskúšať trať. No a dneska sa ide 
teda na ostré preteky.” 

Igor Michalčík: "Cestári súťažný dvojnápravový sypač vôbec nešetrili. Neraz pískali aj gumy či reval motor. Po 
dvoch hodinách bolo jasné, že 2 z 3 ocenených miest ostanú doma. Tretiu priečku obsadil František Pribula z 
košickej správy ciest, stredisko Spišská Nová Ves. Čo sa odrazilo na jeho výsledku?" 

František Pribula, Správa ciest Košického samosprávneho kraja: “Dlhoročná prax. Robím tam 30 rokov s 
posypovými vozmi, aj stavebné stroje. A podmienky, že máme také horské terény, takže človek je naučený po 
úzkych cestách jazdiť.” 

Igor Michalčík: “Ale predsa len pracovať v bežný deň a riadiť auto tu na rodeu musí byť úplne iné.” 
František Pribula: “Je to iné. Trocha stresu, ale opadne. Už som tie ročníky viackrát absolvoval, takže už viem, 

ako to chodí.” 
Igor Michalčík: “Tá vaša zručnosť je naozaj na vysokej úrovni. Čo vás na tej práci baví?” 
František Pribula: “Človek je proste vonku, nie je dakde zavretý v továrni alebo v kancelárii za stolom, ale je 

proste vonku.” 
Igor Michalčík: “Druhé miesto putovalo na opačný koniec Slovenska, do rúk Romana Klímu z regionálnych 

ciest Bratislava. Niektorí sa spoliehali na rýchlu jazdu, iní zvolili pomalú stratégiu bez penalizačných sekúnd. Akú 
taktiku si vybral strieborný medailista?” 

Roman Klíma, Regionálne cesty Bratislava: “O rýchlosti to tu nie je. Stačí na tú presnosť.” 



Igor Michalčík: “Mám informáciu, že sa zúčastňujete takýchto súťaží aj v rámci V4?” 
Roman Klíma: “Áno, boli sme v Maďarsku a teraz v Česku.” 
Igor Michalčík: “A tam aké úspechy ste zožali?” 
Roman Klíma: “V Maďarsku tretí a v Česku piaty.” 
Igor Michalčík: “Ak by ste to mali porovnať medzi miestnymi rodeami a tými z V4?” 
Roman Klíma: “Tam to je trocha náročnejšie. Sú tam tí medzinárodní, takže je to iné trochu.” 
Igor Michalčík: “A ktoré krajiny, keď už sú na tých prvých priečkach, tak vodiči z ktorých krajín?” 
Roman Klíma: “Teraz tieto posledné dve bral Čech. V Maďarsku sme brali všetci traja Slováci.” 
Igor Michalčík: “Keď sa vodič správy ciest zúčastňuje takto často, aj na súťažiach v zahraničí, teda v rámci V4, 

asi ho tá práca musí baviť. Čo vás konkrétne baví na tej práci?” 
Roman Klíma: “Keď sa pluhuje sneh. To je také lepšie než takto nasucho.” 
Igor Michalčík: “Trojicu ocenených uzatvára výherca tohtoročného cestárskeho rodea, Milan Hajduk, ktorý 

pracuje pre košickú správou ciest, stredisko Rožňava.” 
Milan Hajduk, Správa ciest Košického samosprávneho kraja, stredisko Rožňava: “Trať je veľmi ťažká a človek 

sa musí sústrediť na tie kuželky, sudy, to cúvanie do garáže. No proste na všetko.” 
Igor Michalčík: “Máte už za sebou nejaký výherný ročník?” 
Milan Hajduk: “Som tu asi šiesty, siedmykrát. Už som aj vyhral celoslovenské, už som bol aj na V4. Tam 

minulý rok v Budapešti som skončil prvý, teraz v Brne druhý. Takže nejaké skúsenosti sú tam.” 
Miroslav Talavašek: “Na tomto ročníku súťažilo celkovo 18 cestárov z 8 organizácií zabezpečujúcich zimnú 

údržbu.” 
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