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1. Vláda sa prebrala a začala riešiť nedostatok pracovníkov 
[25.10.2018; Trend; Nedostatok pracovníkov; s. 49,50,51,52,53; Zuzana Kollárová] 

 
 

Za posledných dvanásť rokov nezamestnanosť stále klesá a počet voľných pracovných miest stúpa 
Zuzana Kollárová 
Mnohé slovenské firmy začali v poslednom období obmedzovať svoju výrobu. Dôvod? Chýbajú im pracovníci. 

A tento problém nepociťujú len v automobilkách a vo výrobných podnikoch, ale aj na poliach, na stavbách, 
v doprave… Vo väčších i v menších podnikoch. Zamestnávatelia už dlhšie upozorňujú na zvyšujúci sa nedostatok 
pracovnej sily, ale vláda sa zo zimného spánku preberá až teraz. Pripravuje uvoľnenie pravidiel na 
zamestnávanie cudzincov. Schválila aj stratégiu, ako na to. 

Čo pýta trh 
V akých odvetviach zápasia dnes firmy s najväčším nedostatkom pracovníkov a o ktoré pozície je najväčší 

záujem? A čo je dnes k dispozícii na pracovnom trhu? „Na trhu je predovšetkým nedostatok ľudí s technickým 
vzdelaním všetkých úrovní. V rebríčku top 10 najťažšie obsaditeľných pozícií v SR sú remeselníci, šoféri, 
obchodníci, certifikovaní špecialisti, ako aj zvárači, technici alebo mechanici, IT špecialisti, učitelia, lekári,“ 
vypočítava Lenka Nemeškalová, marketingová špecialistka ManpowerGroup Slovensko. Dodáva pritom, že 
Slovensko nie je výnimkou, nedostatok pracovnej sily pociťujú po celom svete. 

Aktuálnym trendom je aj rastúci nedostatok vhodných pracovníkov i na nekvalifikované pracovné miesta, 
akými sú napríklad montážni robotníci, skladníci alebo personál pri ubytovaní a stravovaní. 

„Keď prišla kríza pred desiatimi rokmi, podniky začali prepúšťať a my sme si mohli zamestnancov vyberať,“ 
spomína Ján Paciga, ktorý riadi pekársku a cukrársku výrobu v Spišskej Novej Vsi a viacero predajní 

s potravinami a bytovými doplnkami. Ale v posledných mesiacoch je nábor zamestnancov aj pre neho kľúčovou 
témou. Hovorí, že dnes už ani nehľadajú kvalifikovaného zamestnanca, ale takého, ktorý nepije a je ochotný 
chodiť do práce. Lebo žiadna mzda nepresvedčí niekoho, kto nechce pracovať. Pomoc očakávajú vo firme aj od 
úradu práce, kde je však úspešnosť asi päť percent. Zverejňujú inzeráty a dávajú oznamy vo vlastných 
predajniach, oslovujú aj pracovné agentúry. Nepodarilo sa im však získať pomocného pracovníka ani z Ukrajiny či 
Srbska. Ak by okrem provízie agentúre zaplatili aj ubytovanie a stravovanie, pomocná pracovná sila by stála viac 
ako kvalifikovaný odborník. 

„My sme sa pokúšali sedem mesiacov zamestnať expedientku z Ukrajiny. Nepodarilo sa nám vybaviť 
povolenie na jej pobyt,“ sprostredkováva svoje skúsenosti J. Paciga. 

Pekárni sa najviac osvedčil nábor nových pracovníkov s pomocou súčasných zamestnancov, ktorí cítia 
zodpovednosť za to, kto bude robiť vedľa nich. 

Priority 
„Situácia je dnes taká, že 37,6 percenta firiem odmieta zákazky z dôvodu nedostatku pracovnej sily,“ tvrdí 

generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov Andrej Lasz. 
Jednoduchšie pravidlá prijímania zamestnancov spoza hraníc podľa neho pomôžu zabrániť ďalším škodám. 

Zástupca zamestnávateľov však zdôrazňuje, že zamestnávanie cudzincov nie je priorita zamestnávateľov. Tou je 
zamestnávanie Slovákov, čo je aj oveľa jednoduchšie. Je tu však veľké množstvo pracovných miest, ktoré sa 
kvalifikovanými Slovákmi dlhodobo nedarí obsadiť. V budúcnosti môže tento problém čiastočne vyriešiť 
automatizácia. 

„Je dobré uvedomiť si aj to, že okolo 14 percent slovenských vysokoškolákov odchádza študovať do 
zahraničia, kde väčšinou zostávajú žiť a pracovať. Zároveň len 0,3 percenta z celkového počtu pracujúcich ľudí 
u nás sú cudzinci. Aj tento nepomer naznačuje nepriaznivý stav na trhu práce,“ dodáva A. Lasz. 



V spoločnosti Kia Motors Slovakia, ako potvrdzuje hovorca automobilky Jozef Bačé, je momentálne nábor 
nových zamestnancov stabilizovaný, avšak sledujú, že situácia je z roka na rok zložitejšia. Vo fabrike hľadajú 
operátorov montáže, oddelenia údržby, obrábačov CNC strojov či nástrojárov. Voľné majú aj administratívne 
pozície vhodné pre špecialistov do výroby. 

„Najviac pociťujeme nedostatok pracovných síl počas letných mesiacov od mája do septembra, keď 
všeobecne narastá počet pracovných príležitostí, či už na Slovensku, ale predovšetkým v zahraničí,“ spresňuje 
hovorca. 

Nevyváženosť ponuky a dopytu 
Hoci ústredie práce evidovalo v auguste 179 343 osôb a úrady práce ponúkali 81 936 voľných pracovných 

miest, firmám chýbajú tisíce ľudí. Na pracovné ponuky ich reaguje čoraz menej. Medzi uchádzačmi začína 
prevažovať pracovná sila s nízkou úrovňou kvalifikácie a so zručnosťami z iných oblastí, než zamestnávatelia 
potrebujú. Nájsť nového kvalitného zamestnanca bude pre firmy ku koncu roka ešte náročnejšie ako doteraz. 
A rastie aj cena pracovnej sily. Aby ju zamestnávatelia získali, ponúkajú rôzne benefity či možnosť preškolenia. 

Marketingový manažér portálu Profesia.sk Martin Menšík hovorí, že za posledných dvanásť rokov 
nezamestnanosť stále klesá a počet voľných pracovných miest stúpa. Trh práce sa prehrieva. Situáciu vykresľuje 
aj skutočnosť, že keď firma dala pred piatimi rokmi inzerát, že hľadá napríklad asistentku, dostala aj 150 
životopisov. Ak ich dnes príde 25, je to úspech. 

„Máme zarobené na problém, ak nedôjde k obratu. Na Slovensku nebude mať kto robiť,“ prorokuje M. Menšík. 
To, že Slovensko je krajina lacných a vzdelaných ľudí, je podľa neho mýtus, ktorý platil možno ešte pred piatimi 
rokmi. Za ten čas však stúpol počet pracovných ponúk v krajine päťnásobne. Na trhu je voľných 200-tisíc 
pracovných pozícií a uchádza sa o ne len 100-tisíc ľudí. Dobrá správa je, že kto vie a chce manuálne pracovať, 
vo výrobe si nájde zamestnanie päťkrát ľahšie oproti roku 2013. 

Ponuky pre cudzincov 
M. Menšík tvrdí, že veľkej migrácie pracovnej sily zo zahraničia sa nemusíme báť, keďže naďalej zo 

Slovenska chce viacej pracovníkov odísť, ako k nám prísť. Odrádza ich nižšia úroveň miezd a nedostatok 
nájomného bývania. I keď cudzincov pribúda, tých s dlhodobým pobytom je málo. K 31. júlu tohto roku pracovalo 
u nás 60 136 osôb zo zahraničia. Z tohto počtu bolo 31 857 občanov členských štátov Európskej únie a 12 617 
štátnych príslušníkov tretích krajín pracujúcich na základe povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia 
o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Prácu u nás našlo aj 15 662 štátnych príslušníkov tretích 
krajín, ktorí majú výnimku a nepotrebujú povolenie na zamestnanie. 

Inštitút sociálnej politiky uvádza, že k nám prichádzajú najmä občania zo Srbska a z Rumunska, ktorí sú 
koncentrovaní v malom počte okresov s veľmi nízkou nezamestnanosťou. Najviac cudzincov sa umiestňuje 
v odvetviach, kde pred zaradením do evidencie pracovalo málo nezamestnaných, a v povolaniach s najvyšším 
počtom voľných pracovných miest. Cudzinci teda skôr dopĺňajú nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily. Prax 
tak ukazuje, že slovenský trh práce čoraz častejšie vyžaduje nízko kvalifikované až nekvalifikované pracovné 
pozície. Podľa inštitútu to znamená, že „ekonomickí migranti zriedka vytláčajú z trhu práce miestnu pracovnú silu, 
obsadzujú pracovné miesta, o ktoré nemá lokálna pracovná sila záujem a sú horšie platené, alebo dostávajú 
nižšiu odmenu v porovnaní s miestnou pracovnou silou“. 

Vraj menej vybavovačiek 
Ak chce slovenská firma zohnať zamestnanca napríklad z Ukrajiny, len vybavenie povolenia na pobyt a prácu 

jej môže trvať aj tri mesiace. S ďalšími vybavovačkami iných potvrdení a dokladov jej to môže zabrať aj viac ako 
pol roka. Slovenské podniky tak prichádzajú o potenciálnu pracovnú silu, ktorá by mohla obsadiť voľné pozície. 
Oveľa ústretovejšiu a pružnejšiu legislatívu majú napríklad v Poľsku alebo aj v Česku, kde sa dajú získať tie isté 
povolenia do pár týždňov. Aj preto zahraniční robotníci uprednostnia pri hľadaní si práce tieto krajiny pred 
Slovenskom. 

Zmeniť to má nová Stratégia pracovnej mobility cudzincov, ktorú schválila vláda. Počíta so štrnástimi novelami 
zákonov, ktoré majú začať platiť už na budúci rok. Vláda tvrdí, že chce „zohľadňovať potreby zamestnávateľov, 
najmä pokiaľ ide o pracovné sily, uvedomujúc si, že nedostatok kvalifikovaných pracovníkov dnes predstavuje 
vážnu hrozbu pre ďalší rast slovenských podnikov“. 

Na prijímaní opatrení sa majú podieľať viaceré ministerstvá. Do mesiaca by mali byť na vládu predložené 
niektoré návrhy zákonov s tým, že by sa mohli do parlamentu dostať ešte do konca tohto roka. 

Zoznam zamestnaní, kde chýbajú pracovníci, by sa mal aktualizovať štvrťročne, nie ročne. Zamestnávatelia 
by tiež mali nahlásiť voľné pracovné miesto na úrad práce. Firmy by mali mestám a obciam poskytovať informácie 
o mieste ubytovania zamestnancov z tretích krajín. Zmeniť sa majú podmienky predkladania dokladov 
o dosiahnutom vzdelaní, pričom by sa mala znížiť administratívna záťaž. Túto povinnosť by mali mať len 
regulované povolania napríklad v zdravotníctve či v školstve. 

Dnes sa pri rozhodovaní o udeľovaní prechodného pobytu posudzuje obdobie dva roky spätne, avšak pri 
sezónnom zamestnaní až päť rokov. Zjednotiť sa to má na päť rokov. Odstrániť sa majú aj niektoré duplicity pri 
informačných povinnostiach zamestnávateľa. Zrušiť sa má povinnosť cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie 
pobytu zabezpečenie ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave. 

Prehodnotiť sa má aj počet predkladaných podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu, 
ak sa chce cudzinec na Slovensku zamestnať. Lehota na posúdenie žiadosti o udelenie prechodného pobytu sa 
má pritom skrátiť z 90 na 30 dní pre zamestnancov technologických centier. Skrátiť sa majú aj niektoré lehoty pri 
sezónnom zamestnávaní. 

Asociácia priemyselných zväzov víta pripravovanú stratégiu, avšak si uvedomuje, že na zlepšenie situácie 
samotný dokument nestačí. „Pre prax a zamestnávateľov je teraz dôležité, ako a kedy sa opatrenia premietnu 



priamo do zákonov a či vláda vyčlení financie na ich realizáciu. Chýbajú aj nelegislatívne opatrenia, ktoré by 
situáciu zlepšili okamžite,“ upozorňuje generálny sekretár asociácie A. Lasz. 

—- 
Najťažšie obsaditeľné pozície v SR 
1. Remeselníci (elektrikári, zvárači, mechanici) 
2. Šoféri (kamiónov, dodávok, stavebných strojov, hromadnej dopravy) 
3. Spracovateľský priemysel (operátori výroby a strojov) 
4. Obchodní zástupcovia (B2B, B2C, kontaktné centrá) 
5. Pohostinstvo (čašníci, kuchári, hotelový personál) 
6. IT (programátori, administrátori sietí, technická podpora) 
7. Technici (kontrolóri kvality, technickí zamestnanci) 
8. Kancelárska podpora (asistenti administratívy, personálni asistenti, recepční) 
9. Zdravotný personál (lekári, sestry a ďalší ošetrujúci personál) 
10. Učitelia 
PRAMEŇ: ManpowerGroup Slovensko 
—- 
Opatrenia v stratégii pracovnej mobility 
Zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily – ročná periodicita sa 

zmení na štvrťročnú. Týka sa to aj okresov, ktoré spĺňajú päťpercentnú mieru nezamestnanosti. 
Zavedenie povinnosti nahlásenia voľného pracovného miesta na úrad práce – to umožní jednoduchšie 

identifikovať nedostatkové pracovné pozície. Prípadný centrálny portál by umožňoval pružnejšie reagovať na 
potrebu obsadenia voľných pracovných miest. 

Poskytovať informácie o mieste ubytovania zamestnancov z tretích krajín mestám a obciam – štát chce lepšie 
kontrolovať daňové toky pri miestnych daniach. 

Úprava podmienok pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní – ponechať ich len pre regulované 
povolania. Informáciu o vzdelaní pri neregulovaných povolaniach však bude musieť žiadateľ doložiť dodatočne, 
v primeranej lehote. 

Zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania – podľa 
súčasného právneho stavu sa posudzuje obdobie dva roky spätne, pri sezónnom zamestnaní päť rokov. Cieľom 
je zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia na päť rokov. 

Umožniť agentúram dočasného zamestnávania prideľovať štátnych príslušníkov tretích krajín na výkon práce 
k užívateľskému zamestnávateľovi – platiť to má pri zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily. Podiel štátnych 
príslušníkov tretích krajín nesmie presiahnuť 30 % z celkového počtu zamestnancov vo firme. 

Odstránenie duplicít pri informačných povinnostiach zamestnávateľov, keď zamestnávajú cudzincov – 
očakáva sa zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov. 

Zrušenie povinnosti cudzinca priložiť k žiadosti o udelenie pobytu zabezpečenie ubytovania – čo má platiť 
v prípade, ak bude zamestnaný v cestnej hromadnej doprave. 

Prehodnotiť počet predkladaných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania – 
návrh má znížiť administratívnu záťaž. 

Zrušenie povinnosti SIS a VS zasielať súhlasné stanoviská k pobytu a ponechať len nesúhlasné stanoviská – 
zníženie administratívnej záťaže. 

Všeobecná zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o udelenie pobytu a konanie vo veci pobytu – 
urýchlenie konania o pobyte pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretej krajiny. 

Skrátenie lehôt na posudzovanie žiadostí o udelenie prechodného pobytu – skrátenie z 90 na 30 dní pre 
zamestnancov technologických centier. 

Skrátenie lehoty nahlásenia voľného miesta na účel sezónneho zamestnania – skrátiť sa má z 15 na 10 
pracovných dní a lehoty na vydanie povolenia na účel sezónneho zamestnania z najviac 20 pracovných dní na 
najviac 10 pracovných dní. 

Skrátenie lehoty na rozhodovanie o udelení prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade zamestnaní 
s nedostatkom pracovnej sily – skrátiť sa má z najviac 90 na najviac 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti 
o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania príslušníkovi tretej krajiny. 

—- 
Aktuálnym trendom je aj rastúci nedostatok vhodných pracovníkov i na nekvalifikované pracovné miesta 
Ministerstvá majú predložiť na vládu návrhy zákonov tak, aby ich mohol parlament dostať do konca tohto roka 
—- 
200-tis. pracovných pozícií je na trhu voľných, ale uchádza sa o ne len 100-tisíc ľudí 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Volebnej účasti asi opäť pomôže vidiek 
[25.10.2018; Pravda; Slovensko; s. 4,5; Katarína Filová] 

 
 

Katarína Filová 
Bratislava 



Menej ako tri týždne zostávajú do komunálnych volieb. Starostov, primátorov a obecných poslancov si 
budeme voliť v sobotu 10. novembra. Odhady účasti sa zatiaľ držia pri zemi, prekvapenie v tomto smere asi 
nebude. Pravdepodobne sa zopakuje situácia z predchádzajúcich volieb, v ktorých účasť ťahal nahor vidiek a 
veľké mestá sa prepadli podpriemer. Podľa odborníkov je dôvodom anonymita veľkomesta a tiež neprehľadné 
zloženie kandidačných listín. Komunálne voľby prilákali viac ako polovicu oprávnených voličov naposledy v roku 
1998. K urnám ich vtedy prišlo 53,95 percenta. Odvtedy sa hranicu 50 percent na celorepublikovej úrovni 
prekonať nepodarilo. V rokoch 2002 a 2010 prišlo voliť viac ako 49 percent občanov a v roku 2006 len 47,65 
percenta, pred štyrmi rokmi to bolo 48,34 percenta. Podobné číslo môžeme očakávať aj tento rok. „Zdá sa, že 
účasť okolo 50 percent je už tradičná a zrejme aj stabilizovaná. Osobne si nemyslím, že volebná účasť v 
novembrových voľbách bude výrazne vyššia. Podpisuje sa pod ňu aj samotná kampaň, ktorá dáva dôvody ísť 
voliť. Preto aj jej kvalita a intenzita antikampaní ovplyvňujú voličské správanie," konštatoval expert na 
samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. Ani politológ Juraj Marušiak 
nepredpokladá, že sa tento rok bude záujem občanov oproti minulosti dramaticky meniť. „Neviem si predstaviť, 
aký by mohol byť dôvod zvýšenej účas-. ti voličov. Môže sa tak stať lokálne, ak je niekde vyhrotená situácia, čo 
môže zmobilizovať ľudí na jednotlivých miestach," nazdáva sa. 

Podľa Marušiaka existuje viacero dôvodov, prečo občanov komunálne voľby nelákajú viac. „Situácia je menej 
čitateľná ako napríklad v parlamentných voľbách, kde kandidujú politické strany. V mestách je volebný súboj viac-
menej personalizovaný na osoby kandidátov na primátora a zvrháva sa to na boj nezávislých kandidátov. Často 
ide o nečitateľné osoby, bez osobnej histórie, a teda bez predvídateľnej budúcnosti. Aj to môže ovplyvniť volebnú 
účasť," mieni politológ. Dodáva, že ak ako nestraníci kandidujú ľudia, o ktorých je známe, že boli v minulosti na 
lokálnej alebo regionálnej úrovni lídrami politických strán, tak to nezvyšuje dôveru voličov - tak v kandidátov, ako 
aj v komunálne voľby ako také. Podobné prípady sa dejú po celom Slovensku. Napríklad v Nitre kandiduje za 
primátorku nezávislá Renáta Kolenčíková. V minulosti bola v mestskom zastupiteľstve predsedníčkou 
poslaneckého klubu Smer. V bratislavskom Starom Meste chce byť nezávislým starostom Martin Borguľa, ktorý 
tvrdil, že v apríli vystúpil zo Smeru, no v strane o tom nič nevedeli. Chaoticky pôsobia aj kandidáti, ktorí o sebe 
hovoria ako o nezávislých a na tlačovke stoja s lídrami politických strán. Príkladom je kandidát na bratíslavského 
primátora Ján Mrva, ktorého podporujú opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina aj mimoparlamentné KDH. 

Priepastný rozdiel v účasti je už tradične medzi mestami a vidiekom. Volebná účasť v mestách a mestských 
častiach dosiahla pred štyrmi rokmi 38,25 percenta, v dedinách bola na úrovni 60,92 percenta. 

Napríklad v Bratislave volilo pred štyrmi rokmi iba 33,79 percenta voličov, v Košiciach to bolo približne 33,4 
percenta, spomedzi krajských miest najnižšiu volebnú účasť zaznamenala Nitra - 26,50 percenta, najvyššiu Žilina 
- 41,24. Absolútne najvyšší záujem bol vo Vojkovciach (okr. Spišská Nová Ves), ktoré majú vyše 400 

obyvateľov. K urnám prišlo 97,98 percenta voličov. 
Podľa Marušiaka za nižšou účasťou vo veľkých mestách je ich anonymita. „To znamená, že ľudia spravidla 

vedia omnoho menej o kandidátoch v komunálnych voľbách, než vedia o ľuďoch, ktorí kandidujú v parlamentných 
voľbách. Na vidieku je účasť vyššia, čo je dané aj lepšou znalosťou kandidátov a aj tým, že je tam iná 
demografická štruktúra. Príslušníci staršej generácie vnímajú účasť vo voľbách ako svoju povinnosť. Podiel ľudí, 
ktorí boli takýmto spôsobom vychovaní, sa s rokmi znižuje," dodal Marušiak. 

„V malých samosprávach výrazne funguje takzvaná susedská kontrola, kde sa ľudia navzájom pýtajú susedov 
a známych, či už boli voliť, prípadne kedy idú voliť. A zrejme tento rozmer komunitného života zvyšuje záujem o 
voľby. V prípade * veľkých miest, ako sú krajské, je zrejmá vyššia miera anonymity, ľudia menej poznajú svoje 
okolie a bezprostredne komunikujú so svojím najužším okolím," nazdáva sa Kaliňák. Pod nižšiu volebnú účasť v 
mestách sa podľa neho podpisuje aj skupina voličov, ktorí sa do nich prisťahovali a doposiaľ si k nim 
nevybudovali pozitívny občiansky prístup. Expert odhaduje, že posun k horšiemu môže priniesť spojenie 
komunálnych a župných volieb do jedného dňa. Prvý raz si budeme primátorov či starostov voliť súčasne so 
županmi v roku 2022. 

„Na volebnú účasť hlavne v Bratislave a v Košiciach má vplyv aj ťažká uchopiteľnosť mestských častí a 
magistrátu, čo sa ešte môže prehĺbiť o štyri roky, keď práve v týchto mestách budú voliči voliť miestnych, 
mestských a krajských poslancov, ale aj starostu, primátora a župana. Z tohto pohľadu v týchto dvoch mestách to 
s volebnou účasťou môže byť ešte horšie," dodal Kaliňák. 

Ešte oveľa menej ako komunálne zaujímajú občanov župné voľby alebo voľby do Európskeho parlamentu. 
Vlani volilo v krajských voľbách len 29,94 percenta oprávnených voličov, v eurovoľbách v roku 2014 len 13,05 
percenta. „Ale áno, aj v komunálnych voľbách je účasť nízka. Dané je to zrejme tým, že v mestách je 
informovanosť ľudí o tom, ako funguje samospráva, nie celkom dobrá. Ústretové médiá odrážajú to, čo sa deje v 
parlamente. Ale to, čo sa deje na radniciach, sa človek dozvie len tak, ak si tieto informácie vyhľadáva," 
konštatoval sociológ Pavel Haulík. 

Podľa sociológa môže vyššiu účasť napomôcť len zmena volebného systému. „Ten je v súčasnosti postavený 
tak, že nieje dopredu jasné, aké zoskupenia ľudí sa v zastupiteľstve vytvoria, kto podporuje aké riešenia, kto s 
čím prichádza. Program každej samosprávy sa vytvára až po voľbách, keď sa vytvorí nejaké ad hoc zoskupenie. 
Kandidujú jednotlivci a nieje vopred jasné, čo sa podarí presadiť. Ak aj niekto volí kandidáta, o ktorom je 
presvedčený, že bude prínosom pre samosprávu, no potom sa už nedozvie, čo ten človek v zastupiteľstve reálne 
robil. Pokiaľ sa volič v tomto nebude vedieť lepšie zorientovať, účasť vyššia nebude," uzavrel sociológ Haulík. 

O komunálnych voľbách čítajte viac v seriáli na s. 8. a 9. 
[Späť na obsah] 

 
 



3. Štefánikova praneter 
[25.10.2018; Plus 7 dní; príloha; s. 76,77,78; MATÚŠ NÉMET] 

 
 

Milan Rastislav nechcel byť ministrom vojny po vojne, z jeho brata pre zlý kádrový profil boľševici urobili 
sanitkára 

Steny jej príbytku zdobia japonérie od japonského cisára, v rohu pri okne leží legendárny lodný kufor, s ktorým 
si generál Milan Rastislav Štefánik razil cestu Tichomorím. Napriek tomu, že sedemdesiatdvaročnú Tamaru 
Dudášovú občas neposlúchajú nohy, vždy, keď príde reč na výstupy jej slávneho prastrýka na Mont Blanc, človek 
nadobudne pocit, že stopy vedca, dobrodruha a v neposlednom rade štátnika na najvyšší štít Európy nezakrýva 
sneh zabudnutia najmä vďaka jeho poslednému priamemu potomkovi. Generálova praneter Tamara Dudášová, 
rodená Štefániková, porozprávala nielen o vzťahoch Štefánika s Masarykom a Benešom, ale aj o tom, čo sa stalo 
s generálovou pozostalosťou. Spolu s ňou sme nahliadli do úmrtného protokolu M. R. Štefánika, pretože doteraz 
sa vedú dohady, čo stálo za tragickou haváriou lietadla v máji 1919. 

Jediná rodená Štefániková: „Raz išli spolu vlakom, to si matne pamätám. A nejakým nie pekným spôsobom sa 
voči nim zachovali maďarskí žandári. Vtedy si jednoducho povedali - Budeme sa snažiť, aby sa nám žilo lepšie. 
Taký smer to bol,“ spomína si z rozprávania svojho starého otca a otca pani Dudášová, rodená Štefániková, ako 
k tomu došlo. „Aj pre môjho starého otca bolo typické neznášanie neprávosti. Ani ja neznášam ľudí, ktorí sú bez 
chrbtovej kosti. Moji rodičia hovorili - Buď čestná a pravdovravná. A tak 72 rokov dostávam po nose,“ dodala s 
úsmevom pani Tamara, ktorá napriek občasným problémom s nohami neschová duševnú vitalitu a nadšenie pre 
svojich predkov. Jediným žijúcim Štefánikom bol dlho len jej otec. Nikto z generálových súrodencov totiž nemal 
chlapca. „Len môj starý otec mal môjho otca, teda vlastne po priamej línii som rodená Štefániková len ja. Potom 
nastupuje tretia a štvrtá línia, moje deti, moji vnuci,“ dodala praneter generála, ktorý získal generálsku hodnosť na 
Slovensku až v roku 2004. Na štátnych predstaviteľov a ich postoje k výročiu prvej republiky má pani Tamara 
ťažké srdce. „Trikrát som písala štátnym predstaviteľom, aby bol 28. október štátnym sviatkom tak, ako to majú 
Česi. Nepovažovali to za potrebné. Nedávno aj Štefánikova spoločnosť požiadala vládu, aby bol 28. október 
štátny sviatok. Zohnali podpisy sto osobností Slovenska pre túto vec. Pred dvoma týždňami som sa ich pýtala, 
ako to dopadlo, do dnešného dňa nedostali odpoveď. Som na nich veľmi nahnevaná,“ netají sklamanie vnučka 
generálovho brata. Podľa nej Štefánik stále nemá primerané miesto v našej histórii. „Veľmi veľa vecí robia, dá sa 
povedať na kolene, ľudia zo Štefánikovej spoločnosti v Brezovej pod Bradlom a Nadácia M. R. Štefánika, ktorí sú 
jeho myšlienkou povznesení. V návrhu Štefánikovej spoločnosti ide o určenie národnej nedele - pomenovania 
dňa a nie dátumu, ide teda o pohyblivý sviatok,“ dodala o úsilí nadšencov Štefánikovej myšlienky pani Tamara. 

Doba temna: Šírenie Štefánikovho mena nebolo ani v záujme štátnych orgánov v prvej republike. „Mali 
záujem len v tom prípade, keď prišli do Spišskej Novej Vsi, starý otec tam bol verejný notár. Napili sa, najedli a 

išli preč. Tak, ako hovoril môj otec. To, čo sľúbili môjmu starému otcovi, nikdy nikto nesplnil. Potom sa to začalo 
stupňovať - nevraživosť a zloba. Prečo to tak bolo, to som do dnešného dňa nepochopila a do smrti nepochopil 
môj otec. Jediné, čo hovoril starý otec a môj otec, že keď Štefánik bol na Sibíri v roku 1917 a vtedy vypukla Veľká 
októbrová socialistická revolúcia na čele s Leninom, on (Štefánik - pozn. red.) bol ukrutne proti, aby komunisti 
prišli sem. Možno aj to za tým bolo,“ vysvetľuje pani Tamara, ktorej rodina v bývalom režime zažila svoje. Ak by 
jej otec, ktorý bojoval v 2. svetovej vojne so Svobodom od Buzuluku po Prahu, vstúpil do komunistickej strany, 
mali by sa fantasticky. „Mal ponuku študovať v Moskve. Ale povedal, že je hrdý na svoje meno a nikomu ho 
neprepožičia. Tak ho odstavili. Mohol len jazdiť so sanitkou,“ hovorí o osude Štefánikovho brata pani Tamara, 
ktorá vníma 50. roky minulého storočia ako dobu temna. „Nemohla som študovať, kde som chcela, mala som 
zákaz. Pretože otec jazdil so sanitkou, tak ma podmienečne zobrali na zdravotnícku školu. Posledný rok som 
mala zasa problémy, nechceli ma zobrať v Bratislave do maturitného ročníka. Hlásila som sa na medicínu, ale 
bola som kádrovo nespoľahlivý element,“ priznáva. Okrem toho v 50. rokoch hľadali u nich doma veci po 
Štefánikovi eštebáci. Tie však boli zašité. Doslova. 

Pozostalosť schovaná v ušiaku: „Bolo to také mohutné kreslo a tam všetko bolo. Keď prišli, moja babička 
sedela v kresle a ušiak neskontrolovali. Väčšina tých vecí je na Košariskách,“ vysvetlila pani Dudášová. Zašité 
bolo Štefánikovo kimono, uniforma aj rôzne písomnosti s jeho poznámkami. Po svojom otcovi celú myšlienku a 
pozostalosť prevzala v 90. rokoch pani Tamara s archívnymi vecami, ale aj tabatierkou Eugena Savojského. 
Vzácna je takisto japonéria, ktorú si priniesol Štefánik z Japonska. Najcennejší je však generálov lodný kufor. Ten 
našiel starý otec pani Dudášovej, ktorý bol vykonávateľom Štefánikovej poslednej vôle. „Bol likvidovať byt v 
Paríži. Vtedy sa urobil súpis všetkých vecí a bol medzi nimi. Keď prišlo na dedičské konanie, všetky veci išli do 
Prahy. Tak sa lodný kufor dostal k môjmu starému otcovi. Keď sa môj otec oženil, tak sa to dostalo k nemu,“ 
vysvetlila ďalšie cesty lodného kufra pani Dudášová. Keď sa vydala, dostala do daru aj vzácny kufor. Väčšina 
vzácnych vecí však putovala do Prahy. Vtedajší štát si navyše na vzácnu pozostalosť nárokoval. „Prečítam vám z 
kópie originálu, ktorý písala moja prababička. „Prinútení, nahnaní sme boli odpredať vláde republiky v januári roku 
1923, teda po 42-mesačnom pohone, ktorý všetci členovia rodiny neboli v stave i naďalej vydržať. Pätoro vlád 
konečne zvíťazilo nad rodinou generála Štefánika. Ona voľky-nevoľky bola nútená odpredať jeho pozostalosť 
vláde za milión 250-tisíc, čiastočne hradená našich veľkých trov a strát. Čin takéhoto zaobchodenia so 
Štefánikovou pamiatkou s jeho matkou a rodinou len preto, že sú rýdzi Slováci, bo inej príčiny nebolo ani niet. 
Nechže zostane tu zaznamenaný pre históriu a historikov,“ prečítala nám pani Dudášová, ktorej babuľka, ako 
hovorili Štefánikovej matke, chcela, aby vzniklo múzeum generála Štefánika. Nič z toho sa však nezrealizovalo. 
„Keď sme sa rozdelili, v roku 1993 som požiadala vládu, konkrétne ministerstvo kultúry, aby sa časť pozostalosti z 



Česka dostala na Slovensko. Myslela som tým predovšetkým diela maliara Paula Gauguina. Tie našiel Štefánik, 
keď bol na Tahiti. Išlo najmä o drevoryty, ktoré tam slúžili ako korýtka pre prasiatka. Tak ich odtiaľ vzal,“ 
spomenula pani Dudášová vzácne artefakty, o ktorých sa dozvedela, že sú uložené niekde v Prahe. Celková 
pozostalosť by pritom mala zahŕňať až deväťsto položiek. 

Smrť obostretá tajomstvom: Vzácne predmety pritom pochádzajú z ciest Štefánika po svete. Ešte pred 1. 
svetovou vojnou sa zaoberal najmä vedou a zatmením Slnka. „Bol v Rusku, v Tunisku. S tým prešiel celý svet. 
Keď začal pracovať u profesora Janssena, urobil šesť výstupov na Mont Blanc. Ja som bola na Mont Blancu 
lanovkou a keď som si predstavila tých nosičov a ten výstup, môžem vám povedať, obdivovala som ich. Tí ľudia 
to museli mať v srdiečku,“ opísala Štefánikove dobrodružné výpravy s pátosom pani Tamara. V poslednej fáze 
života mu veľa pomohla jeho snúbenica Giuliana Benzoniová. „Ona ho dostala do určitých vysokých kruhov v 
Taliansku. A bola mu verná až do konca života. Keď tu bola v 60. rokoch, zahľadela sa na môjho otca a hovorí - 
Celý Milanko. Ona bola tiež národnostne angažovaná telom i dušou. Pomáhala počas 2. svetovej vojny. Nejako 
sa tieto dve duše stretli. Škoda, že to dopadlo tak, ako dopadlo,“ pripomenula Štefánikova praneter tragickú 
nehodu lietadla, o ktorej sa dodnes špekuluje. Priamemu potomkovi generála nie je jasné, prečo dodnes havária 
nie je objasnená. Viac svetla jej ponúkol bývalý minister obrany Pavol Kanis, ktorý sa ešte vo funkcii dostal do 
rodiny Caproniovcov - majiteľov firmy vyrábajúcej lietadlá. „Keď leteli z Talianska do Bratislavy, podľa jeho 
informácií drôt od rádiostanice praskol a namotal sa na výškomer. Preto bol ten pád taký prudký. On mi povedal, 
že to nemohli publikovať v tom období, lebo rodina Caproniovcov sa chcela po vojne etablovať do Európy a 
predávať lietadlá. Keby fakt o tejto poruche zverejnili, boli by mimo hry. Logicky to dáva zmysel. Ale zatiaľ s tým 
nikto neprišiel, takže nejaká chyba tam asi bude,“ uviedla. Štefánikovci navyše nikdy nevideli originálny protokol o 
úmrtí. Pani Tamare sa však podarilo pred pár rokmi k nemu dopátrať v českých archívoch. „Zatiaľ nikto z rodiny 
Štefánikovcov nevidel originály o havárii a smrti, niekoľko rokov sa snažil môj starý otec Ladislav Štefánik, ale bez 
úspechu. Ja som si však zaobstarala kópiu. Obsah, ktorý sa tam uvádza, vám však povedať nemôžem,“ priznala 
pani Dudášová. Protokol by mal obsahovať správu lekára, ktorý vykonal obhliadku štyroch tiel aj miesta, kde sa 
Štefánik v lietadle nachádzal. Rovnako je v protokole zaznamenané, či sa na telách objavili strelné poranenia a či 
sú poranenia podobné ďalším obetiam leteckých nešťastí. 

MATÚŠ NÉMET 
—- 
Rodinné spomienky 
Hoci sa pani Tamara narodila až po smrti svojho prastrýka, v rodine sa jeho životný príbeh odovzdáva z 

pokolenia na pokolenie. Zaznamenali sme časť jej spomienok 
* Plánoval Štefánik v roku 1919, keď sa chcel vrátiť do vlasti, verejne účinkovať? 
Štefánik, a to viem od môjho starého otca, vlastne nechcel vtedy prísť. Neskôr ho povolali, aby prišiel urobiť 

poriadky. Preto vlastne letel toho 4. mája do Bratislavy. Mal krátko pred sobášom, 8. júna sa chcel ženiť s 
Giuliannou Benzoniovou. Neviem vám povedať, prečo a aké poriadky to mali byť, ale, čo vieme a potvrdila to aj 
jeho snúbenica, Štefánik nechcel žiadnu funkciu. Bol veľmi nahnevaný, že je minister vojny po vojne. Chcel žiť pol 
roka na Tahiti a pol roka v Taliansku. Chcel sa vrátiť k svojej vede, k svojim hviezdam, mesiačikom a tak. Nemal 
takú potrebu a bol znechutený. 

* Kto ho najviac znechutil, kto mu kládol taký najväčší odpor? 
K tomu sa neviem vyjadriť, ale keď sa formovala Československá republika, niektorých reprezentantov vo 

vláde nechcel, lebo si to nezaslúžili. Viem len, že išiel robiť poriadky, čo konkrétne, to sa už nedozvieme. On sa 
chcel vrátiť k vede. Od roku 1905 po rok 1910 napísal desať vedeckých prác, ktoré prezentoval pred 
astronomickou spoločnosťou. Viac inklinoval k vede. My Štefánici sme však boli vždy Slováci. Môj pradedo 
hovorieval - Neopovážte sa odrodiť od Slovákov, lebo neprekročíte prah môjho domu. U nich doma sa stretával 
Hurban, Fajnor, proste velikáni v rámci Slovenska, a to zachoval aj Štefánik. 

* Ak by ste ešte mohli spomenúť, za aké zásluhy možno vďačiť vášmu predkovi pri vzniku prvej republiky. 
Pôvodnú myšlienku československej zástavy mal Štefánik. Návrh zástavy dokončil 16. septembra 1918. 

Vlajka mala tvar štvoruholníka s rozmermi 100 krát 100 centimetrov. Toto vám prečítam z jeho návrhu - 
„Usporiadanie bielej a červenej farby do podoby klina malo symbolizovať nástroj na lámanie ľadov, 
nepochopenia, nenávisti a zloby. Biela symbolom nevinnosti a nepoškvrniteľnosti duše československého vojaka. 
Červená symbolom krvi, ktorá bola preliata za slobodu národov. Blankytne modrá obloha mala pripomínať nebo, 
z ktorého boli navždy zahnané mračná poroby.“ 

* Vlajka mala vyzerať ako súčasná česká? 
Bola trošku odlišná. Prvýkrát a zrejme naposledy ju použili 19. októbra 1918 v Japonsku, keď v nemocnici 

zomrel legionár. Bol pochovaný so zástavou na rakve. Alebo si zoberte - ako sa v 90. rokoch rozdeľovalo 
Československo a politici sa hádali o pomlčku. Ale veď to bola Štefánikova myšlienka - Česko pomlčka 
Slovensko. Viete, mnohí budú teraz mávať, lebo je sto rokov od vzniku republiky, ale na ďalších sto rokov na 
Štefánika zabudnú. Žiaľ, musia vymrieť dve generácie a potom sa možno nájde niekto, kto urobí sumár nielen o 
Štefánikovi. Kde je Hviezdoslav, Hurban, Fajnor, kde sú naši velikáni, ktorí bojovali, aby vzniklo Slovensko? 

* Dalo by sa povedať, že ste zasvätili Štefánikovi celý svoj život. Bolo to prianie vášho otca? 
Na záver mi dovoľte odcitovať z listu mojej prababičky, ktorý adresovala môjmu starému otcovi Ladislavovi. 

Hovorí v ňom aj o pozostalosti po Štefánikovi. Citujem: „Lacenko, synáček drahý! Píšem ti v záležitosti dôležitej, 
jedná sa včil o prevzatie pozostalosti po Milankovi… aby vždy národ jeho meno oslávil - bude to pre mojich 
potomkov pekná pamiatka… Budem rada, keď sa tá vec konečne skončí, ale čestne, Milanko žil a umrel pre 
národ.“ 

—- 
Foto: 



Verná odkazu svojho predka: Tamara Dudášová, rodená Štefániková, má na verejných činiteľov ohľadne 
pozostalosti po generálovi ťažké srdce. 

Keby vedel rozprávať: Tamara Dudášová, sa môže pochváliť generálovým lodným kufrom. 
Protokol odhalí mlčanie: Štefánikova praneter si z českých archívov takmer po sto rokoch od tragickej havárie 

lietadla zaobstarala doteraz nezverejnený úmrtný protokol z 20. rokov minulého storočia. 
Dar od cisára: Štefánik dostal túto japonériu počas návštevy Japonska. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - štvrtok 25. októbra 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košice 1918 - 1938 
KOŠICE. Vernisáž výstavy Košice 1918 - 1938 zrod metropoly východného Slovenska sa uskutoční vo štvrtok 

25. októbra 2018 o 16.00 hod. vo Východoslovenskom múzeu na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach. 
12. narodeniny Steel Arény 
KOŠICE. Celým programom osláv vás bude sprevádzať hlavný hosť Ander z Košíc, ktorý so skupinou 

Ščamba, formáciou Traja z raja a Veronikou Rabada nastolia pravú východniarsku náladu. Oslava začína vo 
štvrtok o 18.00 hod. 

Kvíz k 100. výročiu Československa 
KOŠICE. Rok sa s rokom stretol, a dokonca sa ich už stretlo 100, odkedy sa dve susediace republiky spojili v 

jednu. A že toho spolu prežili dosť! Spoločné dejiny, spoločné projekty, spoločná kinematografia a ešte oveľa 
viac. Posvietime si na to na špeciálnom česko-slovenskom kvíze. Stretneme sa úplne špeciálne v Kunsthalle vo 
štvrtok o 19.00 hod. 

Výstava 
KOŠICE. V Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej 88 v Košiciach sa uskutoční vo štvrtok 25. októbra o 

16.00 hod. vernisáž výstavy 100 rokov Československa v poštovej známke. Výstava potrvá do 28. februára 2019. 
CINEMAX 
KOŠICE. Johnny English znova zasahuje o 15.40, 18.30, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.10, 18.20, Venom 

o 16.00, 21.00 3D o 18.40, Halloween o 17.50, 20.40, Králi zlodejov o 17.40, Piadinôžka o 15.50, 16.30, Po čom 
muži túžia o 18.10, Prvý človek o 20.20, Tajomstvo domu s hodinami o 15.45, Toman o 20.00, Zrodila sa hviezda 
o 15.00, 18.00, 20.30, Kapela o 20.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 15.50, Hal loween o 18.10, 

20.30, Toman o 20.00, Tieň jaguára o 18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40, 20.15, Po čom 
muži túžia o 16.20 hod., ÚSMEV - Tiesňové volanie (Projekt 100) o 17.20, CLUBOVKA_Xavier Ros Majó / 
Harquitectes, Sabadell - Barcelona o 19.00 hod. 

ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Buď dobrý až do smrti o 19.00 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Johnny English znovu zasahuje o 18.40, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.00, Venom o 20.20, 3D o 

18.30, Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 15.10, Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 16.10, Prvý človek o 
20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Toman o 17.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, Kapela o 18.20 
hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Johnny English znovu zasahuje o 18.00, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Venom o 17.50, Zrodila sa 
hviezda o 20.10, Kapela o 18.30 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Kapela o 19.30 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. MS: Trón milosrdenstva o 18.30 hod. 
Janais – Ilúzie 
PREŠOV. Speváčka Janais predstavuje po troch rokoch svoj štvrtý štúdiový album nazvaný Ilúzie. Na 

krstnom koncerte zaznejú okrem singlov známych z éteru aj tri úplné novinky a najznámejší slovenský šansón 
Čerešne preložený do francúzštiny. 

Open Mic 
PREŠOV. Open Mic odštartuje v Christianii vo štvrtok o 19.30 hod. Podujatie zamerané na podporu 

začínajúcich alebo menej známych autorov s dôrazom na vlastnú tvorbu. 

https://korzar.sme.sk/c/20939994/tipy-na-dnes-stvrtok-25-oktobra.html


Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 17.00 h si môžete pozrieť komédiu Johnny English znovu zasahuje. 

STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 

20.30, Toman o 20.00, Tieň jaguára o 18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Reštavrácia o 9.00, 12.30 hod. 

[Späť na obsah] 
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Róbert Huna v 12. minúte nastrelil len žŕdku, no v 17. už otvoril skóre Piatka. 
Ilustračná fotografia. — Foto: TASR 
Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - V zápase deviateho tímu tabuľky Tipsport ligy s reprezentačnou 

dvadsiatkou mali navrch favorizovaní domáci hokejisti, no v úvode duelu ich zabrzdili dve vylúčenia. V ďalších 
minútach prvej tretiny ale Liptáci už dominovali. Róbert Huna v 12. minúte nastrelil len žŕdku, no v 17. už otvoril 
skóre Piatka. 

V druhom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. V 24. minúte zvýšil na 2:0 Sukeľ. Mladíci však v polovici zápasu 
dostali obrovskú možnosť v podaní dvoch presiloviek o dvoch hráčov a obe dokázali využiť. Najprv sa presadil 
Havrila a po ňom Kollár vyrovnal na 2:2. Tento stav však nevydržal ani dve minúty a opäť viedli domáci, keď 
Róbert Huna vydoloval puk spod Ovečku a poslal ho do siete. Do konca tretiny padli ešte dva góly, oba tímy sa 
presadili v rozpätí 39 sekúnd. Najprv zvýšil Heikkilä na 4:2, no vzápätí strelil Kollár kontaktný gól. 

V tretej tretine si už favoriti zápas postrážili a mladíkom pridali ešte dva presné zásahy. Krátko po prestávke 
sa ocitol pred bránkou voľný Tamáši a nezaváhal, v 48. minúte upravil na konečných 6:3 pre Liptákov svojím 
druhým gólom Heikkilä. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Orange 20 6:3 (1:0, 3:3, 2:0) 
Góly: 17. Piatka (Heikkilä, Suchý), 24. Sukeľ (Kurali, Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 38. 

Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. Kollár (Fafrák, Nahálka), 
39. Kollár (Giertl, Lunter). Rozhodovali: Németh (Maď.), Korba – Bogdaň, Váczi (Maď.), vylúčení: 8:4, presilovky: 
2:2, oslabenia: 0:0, 153 divákov 

Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Horváth, Fereta, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 
Richard Huna, Róbert Huna – Vybiral, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak 

SR20: Ovečka – Štefanka, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Kupec, Romaňák, Boldižár – Giertl, Kollár, Lunter 
– Zahradník, Urbánek, Fafrák – Havrila, Čenka, Juščák – Džugan, Köver, Minárik 

× 
[Späť na obsah] 
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Na celom území sa vybudovalo viac než 160 úzkorozchodných tratí. Ide o trate s rozchodom 760 resp. 600 
mm, v niektorých prípadoch i viac (1000 mm). 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Miroslava Mlynárová 
Pribylina/Bratislava 24. októbra (TASR) - Lesná železnica pri Pribyline je zachovaným zvyškom celej siete 

úzkorozchodných tratí v údolí Čierneho Váhu. Považská lesná železnica bola jednou zo 102 lesných železníc na 
Slovensku. K nim možno prirátať 11 poľných, vyše 40 banských a 8 osobných tratí. 

Na celom území sa vybudovalo viac než 160 úzkorozchodných tratí. Ide o trate s rozchodom 760 resp. 600 
mm, v niektorých prípadoch i viac (1000 mm) alebo menej (banské železnice s rozchodom okolo 500 mm). Vo 
väčšine Európy, ale aj v Číne či Severnej Amerike sa používa rozchod koľají 1435 mm. 

Čiernohronská lesná železnička 

https://www.dobrenoviny.sk/c/145902/tipsport-liga-liptovsky-mikulas-zdolal-hk-orange
https://www.dobrenoviny.sk/c/145901/slovensko-ma-viac-nez-100-lesnych-zelezniciek-niektore-sa-zachovali
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S celkovou dĺžkou 132 km bola najdlhšou na Slovensku. Fungovala v rokoch 1909-1982, jej rozchod bol 760 
mm. Z pôvodnej trate sa zrekonštruoval úsek z Čierneho Balogu do Hronca a do Vydrovskej doliny s dĺžkou 12 
kilometrov. 

Po zrušení sa železnicu vďaka dobrovoľníkom podarilo obnoviť od 1. mája 1992. Národná kultúrna pamiatka 
je zachovaná a prevádzkovaná v dĺžke 16 km, jej majiteľom je nezisková organizácia vytvorená združením obcí 
Mikroregión Čierny Hron. 

Kysucko-oravská lesná železnička 
Predstavovala komplex tratí s dĺžkou 110 km. Z toho 61 kilometrov bola hlavná trať, zvyšok tvorili odbočky, 

ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa potreby odvážať vyťažené drevo. Pracovala v rokoch 
1916-1973, rozchod trate bol takisto 760 mm. 

Zachoval sa úsek medzi Chmúrou (Vychylovka) a Tanečníkom (Oravská Lesná) s unikátnym úvraťovým 
systémom. V roku 1991 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku SR a je v správe Kysuckého múzea. Úvraťová 
železnica znamená, že trať prekonáva na malom úseku (1,5 km) veľké prevýšenie (vyše 217 metrov). Úvrať je 
miesto s výhybkou – vlak prejde určitý úsek, v úvrati zmení smer a ďalšiu časť stúpania prekoná cúvaním. Postup 
sa opakuje, kým sa nedostane do cieľa. 

Považská lesná železnica 
Bola systémom tratí s dĺžkou 107 kilometrov a rozchodom 760 mm. Slúžila na dopravu dreva ale aj ľudí v 

širokom okolí Liptovského Hrádku v rokoch 1912-1972. Vlaky dosahovali najvyššiu rýchlosť 15 km/h. 
Hlavná trať viedla z Liptovského Hrádku do Staníkova, čo bolo 40 km, pribudli odbočky Benkovo, Ipoltica, 

Svarín, Vyšný Chmelianec a Liptovská Teplička. Časť vozidiel a koľajníc sa presťahovala do Múzea liptovskej 
dediny v Pribyline. Zrekonštruovaný úsek by sa mal budúci rok sprístupniť verejnosti. 

Smolenická lesná železnica 
Išlo o komplex tratí v Malých Karpatoch v okolí Smoleníc a Dobrej vody s dĺžkou 76 kilometrov. Fungovala v 

rokoch 1910 až 1972. Železnica pôvodne patrila k fabrike na spracovanie dreva, ktorú pri Horných Orešanoch v 
roku 1883 založil vtedajší majiteľ panstva gróf Pálffy. 

K vyše 70 kilometrom trate na parnú prevádzku s rozchodom 600 mm treba prirátať ešte konské trate na 
zvážanie dreva s dĺžkou 40 km a rozchodom 760 mm. Tie dojazdili už v roku 1947, parná časť doslúžila v roku 
1960. Po roku 1972 bola trať demontovaná, ostali len viditeľné časti násypov v lesoch a ako relikt tiež Lesná 
železnica Katarínka neďaleko obce Naháč s dĺžkou 400 metrov. 

Nitrianska poľná železnica 
Trať s rozchodom 760 mm sa nachádza v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) a 

Výstaviska Agrokomplex Nitra. 
Trať s dĺžkou 1,6 km je spomienkou na poľné železnice. Najdlhšia z nich (100 km) bola vybudovaná v okolí 

Sládkovičova a bola v prevádzke v rokoch 1906-1952, nasledovala 75-kilometrová trať pri Šuranoch z rokov 
1912-1962. Trať z Pohronského Ruskova do Želiezoviec merala 65 km a bola v prevádzke v rokoch 1912-1984. 
Práve z jej torza vnikla železnička v Nitre. 

Ďalšími lesnými železnicami s dĺžkou nad 10 km, ktoré sa zachovali ešte po 2. svetovej vojne, boli napríklad 
trate: 

Topoľčany – Podiel (46 km, 760 mm, 1910-1972) 
Topoľčianky – Husárovo (38 km, 760 mm, 1916-1970) 
Žarnovica- Brod (34 km, 760 mm, 1923-1966) 
Ľubochňa – Močidlá (31 km, 760 mm, 1904-1966 – trať bola elektrifikovaná a prepravovali sa tu aj ľudia) 
Vígľaš – Kyslinky (26 km, 760 mm, 1906-1975) 
Hriňová – Periská (26 km, 760 mm, 1906-1962) 
Lednické Rovne - Suchý potok - Zubák (26 km, 760 mm, 1920-1959, išlo o úvraťovú železnicu) 
Malacky–Rohožník–Šimková-Hubalová (25 km, rozchod 600 mm, roky 1892-1965) 
Hontianské Tesáre - Ladzany – Klastava – Záholík (23 km, 760 mm, 1914-1952) 
Solivar – Prešov - Stavenie (23 km, 1917-1956) 
Kamenica nad Cirochou – Habeš (17,2 km, 760 mm, 1905-1973) 
Vranov n. Topľou - Čemerné - Roztoky - Hruš. Jarok - Zámutov (17 km, 760 mm 1905-1957) 
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta (17 km, 760 mm, 1921-1957) 

Remetské Hámre – Morské oko (16 km, 760 mm, 1894-1973) 
Moravský Ján – Lakšárska Nová Ves - Tŕnie/Kobyliarka (15,6 km, 760 mm, 1919-1947) 
Ľuborča - Podkopaná (14 km, 760 mm, 1901-1965) 
Závadka nad Hronom - Fabová (14 km, 760 mm, 1916-1965) 
Sučany – Struháreň (11 km, 600 mm, 1917-1965) 
× 
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7. Kamerový systém v Spišskej Novej Vsi 
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Ctibor Michalka, moderátor: „Metropolu Spiša mesto Spišská Nová Ves by malo nonstop monitorovať dokopy 

štyridsať kamier. Niektorí Novovešťania ale tvrdia, že kamery v čase incidentov záhadne nefungujú. Mestská 
polícia sa bráni, že nie sú všeliekom na všetky problémy v meste.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Štyridsať kamier sleduje pohyb ľudí po celom meste. V centre, kde je 
frekvencia najväčšia, je ich dvadsaťšesť. V spišskonovoveskom parku nedávno inštalovali výstavu, zabávajúca sa 
mládež v noci vystavené plagáty zničila. Spoluorganizátorka výstavy Jana Bandžuchová.“ 

Jana Bandžuchová, spoluorganizátorka výstavy: „Keď prišlo ku lámaniu chleba a riešeniu situácie, zistili sme, 
že kamerový systém nefunguje.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podobnú skúsenosť mal aj majiteľ miestnej reštaurácie Peter Kováč.“ 
Peter Kováč, majiteľ miestnej reštaurácie: „Mali sme vpredu pred domom balóny. Keď nám ich mládež alebo 

nevieme najskôr mládež rozbila a tyčky sme hľadali po celom námestí, tak prišiel som na mestskú políciu, som sa 
ich pýtal, že či to vieme pozrieť na druhých záznamoch, a nič mesto s tým nerobilo.“ 

Marie Balážová Melníková: „Náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Michal Komara vysvetľuje, že o 

záznamy z kamier môžu požiadať iba orgány činné v trestnom konaní.“ 
Michal Komara, náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi: „Spravidla je to Policajný zbor, ktorý musí 

predložiť písomnú žiadosť.“ 
Marie Balážová Melníková: „Nášho poslucháča Adama napadla pred radnicou skupinka výtržníkov, vybili mu 

predné zuby.“ 
Adam: „Nahlásil som to na políciu samozrejme štátnu. To vyšetrovanie nejak odišlo do stratena. Potom som 

sa začal pýtať na kamerový záznam, no a v podstate odpoveď som žiadnu nedostal.“ 
Marie Balážová Melníková: „Náčelník mestskej polície tvrdí, že statické kamery zachytávajú záznam 

stopercentne, ale otočné pracujú v šotoch.“ 
Michal Komara: „Každý šot trvá pol minúty, kým sa otočí, práve táto udalosť a táto situácia sa mohla stať v 

tom čase. V našom meste došlo k rozsiahlej rekonštrukcii verejného osvetlenia a tie kamery máme na verejnom 
osvetlení. Z toho dôvodu boli aj niektoré, pripúšťam, aj výpadky.“ 

Marie Balážová Melníková: „Jeden operátor v službe prezerá záznam zo štyridsiatich kamier. Keďže počet 
problémov v meste rastie, mestská polícia chce od budúceho roka posilniť sledovanie kamerového systému cez 
víkendy ďalšou pracovnou silou.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Slovensko má viac než 100 lesných železničiek, niektoré sa zachovali 
[24.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/slovensko-ma-viac-nez-100-lesnych-zelezniciek-niektore-sa-zachovali-
cl626288.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Pribylina/Bratislava 24. októbra (TASR) - Lesná železnica pri Pribyline je zachovaným zvyškom celej siete 

úzkorozchodných tratí v údolí Čierneho Váhu. Považská lesná železnica bola jednou zo 102 lesných železníc na 
Slovensku. K nim možno prirátať 11 poľných, vyše 40 banských a 8 osobných tratí. 

Na celom území sa vybudovalo viac než 160 úzkorozchodných tratí. Ide o trate s rozchodom 760 resp. 600 
mm, v niektorých prípadoch i viac (1000 mm) alebo menej (banské železnice s rozchodom okolo 500 mm). Vo 
väčšine Európy, ale aj v Číne či Severnej Amerike sa používa rozchod koľají 1435 mm. 

TASR prináša prehľad najznámejších lesných železníc, ktoré sa podarilo zachovať alebo sa obnovujú. 
Čiernohronská lesná železnička 
S celkovou dĺžkou 132 km bola najdlhšou na Slovensku. Fungovala v rokoch 1909-1982, jej rozchod bol 760 

mm. Z pôvodnej trate sa zrekonštruoval úsek z Čierneho Balogu do Hronca a do Vydrovskej doliny s dĺžkou 12 
kilometrov. 

Po zrušení sa železnicu vďaka dobrovoľníkom podarilo obnoviť od 1. mája 1992. Národná kultúrna pamiatka 
je zachovaná a prevádzkovaná v dĺžke 16 km, jej majiteľom je nezisková organizácia vytvorená združením obcí 
Mikroregión Čierny Hron. 

Kysucko-oravská lesná železnička 
Predstavovala komplex tratí s dĺžkou 110 km. Z toho 61 kilometrov bola hlavná trať, zvyšok tvorili odbočky, 

ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa potreby odvážať vyťažené drevo. Pracovala v rokoch 
1916-1973, rozchod trate bol takisto 760 mm. 

Zachoval sa úsek medzi Chmúrou (Vychylovka) a Tanečníkom (Oravská Lesná) s unikátnym úvraťovým 
systémom. V roku 1991 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku SR a je v správe Kysuckého múzea. Úvraťová 
železnica znamená, že trať prekonáva na malom úseku (1,5 km) veľké prevýšenie (vyše 217 metrov). Úvrať je 
miesto s výhybkou – vlak prejde určitý úsek, v úvrati zmení smer a ďalšiu časť stúpania prekoná cúvaním. Postup 
sa opakuje, kým sa nedostane do cieľa. 

Považská lesná železnica 
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Bola systémom tratí s dĺžkou 107 kilometrov a rozchodom 760 mm. Slúžila na dopravu dreva ale aj ľudí v 
širokom okolí Liptovského Hrádku v rokoch 1912-1972. Vlaky dosahovali najvyššiu rýchlosť 15 km/h. 

Hlavná trať viedla z Liptovského Hrádku do Staníkova, čo bolo 40 km, pribudli odbočky Benkovo, Ipoltica, 
Svarín, Vyšný Chmelianec a Liptovská Teplička. Časť vozidiel a koľajníc sa presťahovala do Múzea liptovskej 
dediny v Pribyline. Zrekonštruovaný úsek by sa mal budúci rok sprístupniť verejnosti. 

Smolenická lesná železnica 
Išlo o komplex tratí v Malých Karpatoch v okolí Smoleníc a Dobrej vody s dĺžkou 76 kilometrov. Fungovala v 

rokoch 1910 až 1972. Železnica pôvodne patrila k fabrike na spracovanie dreva, ktorú pri Horných Orešanoch v 
roku 1883 založil vtedajší majiteľ panstva gróf Pálffy. 

K vyše 70 kilometrom trate na parnú prevádzku s rozchodom 600 mm treba prirátať ešte konské trate na 
zvážanie dreva s dĺžkou 40 km a rozchodom 760 mm. Tie dojazdili už v roku 1947, parná časť doslúžila v roku 
1960. Po roku 1972 bola trať demontovaná, ostali len viditeľné časti násypov v lesoch a ako relikt tiež Lesná 
železnica Katarínka neďaleko obce Naháč s dĺžkou 400 metrov. 

Nitrianska poľná železnica 
Trať s rozchodom 760 mm sa nachádza v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) a 

Výstaviska Agrokomplex Nitra. 
Trať s dĺžkou 1,6 km je spomienkou na poľné železnice. Najdlhšia z nich (100 km) bola vybudovaná v okolí 

Sládkovičova a bola v prevádzke v rokoch 1906-1952, nasledovala 75-kilometrová trať pri Šuranoch z rokov 
1912-1962. Trať z Pohronského Ruskova do Želiezoviec merala 65 km a bola v prevádzke v rokoch 1912-1984. 
Práve z jej torza vnikla železnička v Nitre. 

Ďalšími lesnými železnicami s dĺžkou nad 10 km, ktoré sa zachovali ešte po 2. svetovej vojne, boli napríklad 
trate: 

Topoľčany – Podiel (46 km, 760 mm, 1910-1972) 
Topoľčianky – Husárovo (38 km, 760 mm, 1916-1970) 
Žarnovica- Brod (34 km, 760 mm, 1923-1966) 
Ľubochňa – Močidlá (31 km, 760 mm, 1904-1966 – trať bola elektrifikovaná a prepravovali sa tu aj ľudia) 
Vígľaš – Kyslinky (26 km, 760 mm, 1906-1975) 
Hriňová – Periská (26 km, 760 mm, 1906-1962) 
Lednické Rovne - Suchý potok - Zubák (26 km, 760 mm, 1920-1959, išlo o úvraťovú železnicu) 
Malacky–Rohožník–Šimková-Hubalová (25 km, rozchod 600 mm, roky 1892-1965) 
Hontianské Tesáre - Ladzany – Klastava – Záholík (23 km, 760 mm, 1914-1952) 
Solivar – Prešov - Stavenie (23 km, 1917-1956) 
Kamenica nad Cirochou – Habeš (17,2 km, 760 mm, 1905-1973) 
Vranov n. Topľou - Čemerné - Roztoky - Hruš. Jarok - Zámutov (17 km, 760 mm 1905-1957) 
Spišská Nová Ves – Novoveská Huta (17 km, 760 mm, 1921-1957) 

Remetské Hámre – Morské oko (16 km, 760 mm, 1894-1973) 
Moravský Ján – Lakšárska Nová Ves - Tŕnie/Kobyliarka (15,6 km, 760 mm, 1919-1947) 
Ľuborča - Podkopaná (14 km, 760 mm, 1901-1965) 
Závadka nad Hronom - Fabová (14 km, 760 mm, 1916-1965) 
Sučany – Struháreň (11 km, 600 mm, 1917-1965) 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Mizéria slovenskej dvadsiatky pokračuje, nebodovala ani v štrnástom 

stretnutí 
[24.10.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SME.sk;SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20945745/liptovsky-mikulas-zdolal-sr-u20-tipsport-liga-18-19.html 

 
 

Nad sily dvadsiatky bol Liptovský Mikuláš. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali vo vloženom stretnutí 15. kola najvyššej 

slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov 6:3. 
Hviezdou duelu bol fínsky útočník Miika Heikkilä, ktorý dva góly dal a na dva prihral. 
Slovenskí mladíci tak nezískali prvý bod v prebiehajúcom ročníku ani vo svojom štrnástom stretnutí. 
Tipsport liga 2018/2019 - 15. kolo: 
Liptovský Mikuláš - HK Orange 6:3 (1:0, 3:3, 2:0) 
/hralo sa v Spišskej Novej Vsi/ 

Góly: 17. Piatka (Heikkilä, R. Suchý), 24. J. Sukeľ (Kurali. Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 
38. Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) - 29. Havrila (Fafrák), 30. A. Kollár (Fafrák, 
Nahálka), 39. A. Kollár (Giertl, L. Lunter) 

Vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Németh, Korba (Maď./SR) - Váczi, Lauff 
(Maď./SR) 153 divákov 

https://sport.sme.sk/c/20945745/liptovsky-mikulas-zdolal-sr-u20-tipsport-liga-18-19.html


L. Mikuláš: Kislicyn - Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec - Róbert 
Huna, Richard Huna, A. Lištiak - J. Sukeľ, Oško, Vybiral - Piatka, Tamáši, Heikkilä - L. Žiak, Uhrík, Nechaj 

HK Orange 20: Sklenár - Nahálka, J. Štefanka, Golian, Enrik Švec, Kupec, Lavička, Boldižár, Romaňák - L. 
Lunter, A. Kollár, Giertl - Fafrák, Urbánek, Zahradník - Juščák, Čenka, Havrila - Minárik, Köver, Džugan 

[Späť na obsah] 

 
 

10. BKM sa ani v piatom zápase netešil z triumfu 
[24.10.2018; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/20945769/bkm-sa-ani-v-piatom-zapase-netesil-z-triumfu.html 

 
 

Prvú výhru v aktuálnej sezóne si pripísali hostia zo Spiša. 
BKM Lučenec – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. 

(20 fotografií) 
BKM Lučenec – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 76:89 (22:21, 22:20, 15:21, 17:27) 

Lučenec: Griffin 17, Shelton 13, Agusi a Vranjes po 8, Dratva 4 (Menashe 14, Jacobs 8, Jackuliak 4). 
Spišská Nová Ves: Nottage 22, Lošonský 17, Rocca 12, Antoni 7, Marshall 6 (Juríček 11, Ebinum 7, Presutti 

5, Židzik 2, Krajňák 0). 
TH: 22/15 – 21/14, Fauly: 23 – 21, Trojky: 5 – 9, Rozhodovali: Karniš, Životský, Izák. 
LUČENEC. Stredajší (24.10.) večer v Novohrade okrem silného vetra priniesol aj basketbalový zápas susedov 

z dna tabuľky. V športovej hale Arena sa zišli tímy, ktoré v prebiehajúcej extraligovej sezóne do stredajšieho 
duelu nevyhrali. 

Hoci prvé body sa objavili na konte BKM Lučenec, boli to hostia zo Spiša, ktorí si vytvorili mierny náskok. 
Domáci tréner na to zareagoval time-outom a Lučenčania náskok stiahli. Prvú štvrtinu vyhrali o jeden bod. 

Tímy sa do polčasu predbiehali v tom, kto bude držať vedenie. To sa napokon podarilo domácim, ktorí do 
kabín odišli s trojbodovým náskokom. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Soboťanky nestačili na Brusno 
V nasadenom tempe a bitke o každý bod sa pokračovalo aj po prestávke. Spišská sa s blížiacim sa koncom 

dostala do vedenia a domáci na to nedokázali zareagovať. Svoju úlohu opäť miestami zohrala aj nepresná 
koncovka. 

Minútu pred koncom stretnutia viedli hostia už o jedenásť bodov. Výhru si udržali až do konca a prerušili 
trojzápasovú šnúru bez výhry. Naopak, BKM si pripísal už piatu porážku v sezóne. Novohradčania nastúpia v 
šiestom kole (27.10.) na palubovke Žiliny. 

Povedali po zápase: 
Rudolf Jugo, tréner Lučenca: "Dnes sme nastupovali na zápas nervózni. 
Kontrolovali sme tri štvrtiny zápasu, v ktorom sme sa striedali so 
súperom vo vedení. Ale posledná desaťminútovka nám vôbec nevyšla. 
Rýchlo sme sa zbavovali lopty, streľba bola nepresná. Moji hráči ako 
keby zabudli hrať basketbal. A keď sme mali bodovať, viackrát sme 
zbytočne prihrali súperovi. Ja gratulujem Spišskej Novej Vsi k 

víťazstvu. Ideme ďalej. Musíme ešte veľa spoločne pracovať." 
Tihomir Vranješ, hráč Lučenca: "Pripravovali sme sa na súpera poctivo, 
ale nestačilo to. Mali sme problémy pri doskokoch, veľa prihrávok bolo 
nepresných a horeli sme na rozohrávke. Niekedy možno zbytočne chceme 
veľa a práve vtedy sa nám nedarí. Jednoducho musíme byť koncentrovaní 
celých štyridsať, nie len tridsaťpäť minút. Potom spadneme do diery, 
z ktorej sa už nevieme vyhrabať." 
Giorgos Bitzanis, tréner Spišskej Novej Vsi: “Najmä po psychickej stránke to pre nás bol veľmi náročný 

zápas, keďže sme mali na konte tri prehry. Vedeli sme, že Lučenec bude doma náročným súperom. Svoj herný 
čas sme sa snažili rozumne rozdeliť medzi hráčov. Svojim zverencom musím pogratulovať za ich prístup a vďaka 
patrí aj realizačnému tímu. Lučenec sme dokázali udržať pod 80 bodov. Vidím u nás progres. Teraz si krok po 
kroku v lige musíme vybudovať rešpekt.” 

Eric Nottage, hráč Spišskej Novej Vsi: “S prvou výhrou v sezóne som veľmi spokojný. Lučenec má dobrý tím 

a nebolo jednoduché zvíťaziť. Viem, že nás čakajú ďalšie výhry, ale na to musíme tvrdo pracovať každý deň.” 
TABUĽKA 
1.BK Levickí Patrioti 5 4 1 435:375(+60) 9 
2.BK Inter Bratislava 4 3 1 341:281(+60) 7 
3.Iskra Svit 4 3 1 346:317(+29) 7 
4.BC Prievidza 4 3 1 327:310(+17) 7 
5.MBK Rieker Com-Therm Komárno 5 2 3 373:400(-27) 7 
6.MBK Handlová 5 2 3 378:419(-41) 7 
7.PP & TV RAJ Žilina 4 2 2 350:330(+20) 6 
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8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 4 1 3 330:379(-49) 5 

9.BKM Lučenec 5 0 5 362:431(-69) 5 
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, EX 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, AXIS - Pokladničné 
centrum, s.r.o. Lučenec. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Basketbalisti Spišskej Novej Vsi bodovali v Lučenci 
[24.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20945774/basketbalisti-spisskej-novej-vsi-bodovali-v-lucenci.html 

 
 

V polčase ešte hostia prehrávali, napokon jasne triumfovali. 
LUČENEC. V 5. kole SBL-ligy v basketbale mužov privítali hráči klubu BKM Lučenec súpera zo Spiša. 
V prvom polčase sa tímy striedali vo vedení a lepšie ho ukončili domáci. 
Po zmene strán sa však prejavila lepšia herná pohoda hostí, ktorí napokon zvíťazili o 13 bodov. 
Najviac bodov za BK 04 AC LB Spišská Nová Ves zaznamenal 24-ročný Eric Nottage. 

Štatistika 
BKM Lučnec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 76:89 (44:41) 

Najviac bodov: Griffin 17, Menashe 14, Shelton 13 - Nottage 22, Lošonský 17, Rocca 12 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Vicemajster prehrával v 6. minúte o tri góly. V Budapešti padol aj Trenčín 
[24.10.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/extraliga/clanok/489262-v-budapesti-padol-aj-vicemajster-
trencin-odchadza-z-patgolovou-nadielkou/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Tréner Dukly Trenčín Peter Oremus. Autor: SITA, Tomáš Somr 
Ešte len štvrté víťazstvo v riadnom hracom čase a piate celkovo v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže 

dosiahli hokejisti MAC Budapešť. 
V stredajšom súboji 15. kola Tipsport Ligy si hokejisti z hlavného mesta Maďarska nečakane poradili s Duklou 

Trenčín 5:2. Vďaka zisku 3 bodov sa odpútali z poslednej priečky v tabuľke, kam spadli ich krajania z Miškovca. 
Hráči Budapešti mali parádny úvod zápasu, keď v rozpätí 5:26 min strelili tri góly (prvý už po 14 sekundách) a 

vyhnali z bránky trenčianskeho gólmana Mareka Šimka. Nahradil ho Michal Valent, ktorý do konca zápasu 
inkasoval už len dvakrát. Bolo to však v kľúčovej fáze v polovici tretej tretiny za stavu 3:2, keď sa domáci presadili 
dvakrát za 44 sekúnd a definitívne potvrdili zisk 3 bodov. 

Budapešť po triumfe nad úradujúcim slovenským majstrom Banskou Bystricou (4:0) v úvode súťažného 
ročníka zdolala aktuálne na domácom ľade aj vicemajstra z Trenčína. 

MAC Budapešť (Maď.) – HK Dukla Trenčín 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) 
Góly: 1. J. Brown (Dansereau, Klempa), 5. Orban (C. Langkow, Bodó), 6. Klempa (Dansereau), 50. Bodó (C. 

Langkow), 51. Klempa (Dansereau, Dudás) – 31. Sojčík, 48. M. Hecl (O. Mikula, T. Varga) 
Vylúčení: 6:5 na 2 min, navyše Sádecký (Trenčín) 10 min osobný trest, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 

rozhodovali: Snášel, Orolin – Stanzel, Šoltés 
Budapešť: Rajna – Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Bugár – Bodó, C. Langkow, Orban – 

Dansereau, J. Brown, Klempa – Terbócs, K. Nagy, Szigeti – Szigeti, Kreisz, Odnoga – Majoross 
Trenčín: Šimko (6. M. Valent) – Kovář, Niko, Holenda, Bohunický, Frühauf, Rýgl, Marek Hudec – Sádecký, 

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

Liptáci rozhodli v 3. tretine 
Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali vo vloženom stretnutí 15. kola slovenskú reprezentáciu do 20 rokov 6:3. 
Liptáci sa prvého gólu dočkali až v závere prvej tretiny, keď sa v 17. minúte presadil Maroš Piatka. Bohatú 

gólovú nádielku priniesla druhá dvadsaťminútovka, v ktorej diváci v Spišskej Novej Vsi videli až šesť presných 

zásahov – po tri na oboch stranách. 
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Záverečná tretina bola v úplnej v réžii Liptákov. Tí pridali ďalšie dva presné zásahy a zaznamenali druhé 
víťazstvo v rade. Hviezdou duelu bol fínsky útočník Miika Heikkilä, ktorý dva góly dal a na dva prihral. 

MHk 32 Liptovský Mikuláš – HK Orange 20 6:3 (1:0, 3:3, 2:0), hralo sa v Spišskej Novej Vsi 

Góly: 17. Piatka (Heikkilä, R. Suchý), 24. J. Sukeľ (Kurali. Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 
38. Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. A. Kollár (Fafrák, 
Nahálka), 39. A. Kollár (Giertl, L. Lunter) 

Vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Németh, Korba (Maď./SR) – Váczi, Lauff 
(Maď./SR) 153 divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec – 
Róbert Huna, Richard Huna, A. Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Vybiral – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, 
Nechaj. 

HK Orange 20: Sklenár – Nahálka, J. Štefanka, Golian, Enrik Švec, Kupec, Lavička, Boldižár, Romaňák – L. 
Lunter, A. Kollár, Giertl – Fafrák, Urbánek, Zahradník – Juščák, Čenka, Havrila – Minárik, Köver, Džugan 

Tabuľka hokejovej Tipsport Ligy 
Z V V

P 
V

N 
P

N 
P

P 
P S B 

1
. 

Zvolen 1
6 

1
1 

2 0 1 1 1 

2
. 

Košice 1
6 

1
2 

0 0 0 1 3 

3
. 

Nové Zámky 1
6 

1
0 

1 0 0 1 4 

4
. 

Poprad 1
6 

9 1 1 0 0 5 

5
. 

Banská 
Bystrica 

1
6 

8 0 1 2 1 4 

6
. 

Trenčín 1
7 

8 2 0 0 0 6 

7
. 

Nitra 1
6 

7 0 2 1 0 6 

8
. 

Detva 1
7 

6 1 0 0 1 9 

9
. 

Liptovský 
Mikuláš 

1
7 

5 0 2 1 0 9 

1
0. 

MAC 
Budapešť 

1
6 

4 1 0 1 2 8 

1
1. 

Žilina 1
6 

4 1 1 0 0 1
0 

1
2. 

Miškovec 1
6 

4 0 0 3 0 9 

. HK Orange 
„20“ 

1
4 

0 0 0 0 0 1
4 
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13. Liptovský Mikuláš proti HK Orange 20 zabodoval naplno, Trenčín nečakane 

padol v Budapešti 
[24.10.2018; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-
tretej-tretine/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali vo vloženom 

stretnutí 15. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 
rokov 6:3. 

Liptáci sa prvého gólu dočkali až v závere prvej tretiny, keď sa v 17. minúte presadil Maroš Piatka. 
Bohatú gólovú nádielku priniesla druhá dvadsaťminútovka, v ktorej diváci v Spišskej Novej Vsi videli až šesť 

presných zásahov – po tri na oboch stranách. 
Záverečná tretina bola v úplnej v réžii Liptákov. Tí pridali ďalšie dva presné zásahy a zaznamenali druhé 

víťazstvo v rade. Hviezdou duelu bol fínsky útočník Miika Heikkilä, ktorý dva góly dal a na dva prihral. 

https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-tretej-tretine/
https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-tretej-tretine/


Ešte len štvrté víťazstvo v riadnom hracom čase a piate celkovo v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže 
dosiahli hokejisti MAC Budapešť. V stredajšom súboji si hokejisti z hlavného mesta Maďarska nečakane poradili s 
Duklou Trenčín 5:2. Vďaka zisku 3 bodov sa odpútali z poslednej priečky v tabuľke, kam spadli ich krajania z 
Miškovca. 

Hráči Budapešti mali parádny úvod zápasu, keď v rozpätí 5:26 min strelili tri góly (prvý už po 14 sekundách) a 
vyhnali z bránky trenčianskeho gólmana Mareka Šimka. Nahradil ho Michal Valent, ktorý do konca zápasu 
inkasoval už len dvakrát. Bolo to však v kľúčovej fáze v polovici tretej tretiny za stavu 3:2, keď sa domáci presadili 
dvakrát za 44 sekúnd a definitívne potvrdili zisk 3 bodov. 

Budapešť po triumfe nad úradujúcim slovenským majstrom Banskou Bystricou (4:0) v úvode súťažného 
ročníka zdolala aktuálne na domácom ľade aj vicemajstra z Trenčína. 

15. kolo 
Góly: 17. Piatka (Heikkilä, R. Suchý), 24. J. Sukeľ (Kurali. Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 

38. Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. A. Kollár (Fafrák, 
Nahálka), 39. A. Kollár (Giertl, L. Lunter) Vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: 
Németh, Korba (Maď./SR) – Váczi, Lauff (Maď./SR) 153 divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec – 
Róbert Huna, Richard Huna, A. Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Vybiral – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, 
Nechaj. HK Orange 20: Sklenár – Nahálka, J. Štefanka, Golian, Enrik Švec, Kupec, Lavička, Boldižár, Romaňák – 
L. Lunter, A. Kollár, Giertl – Fafrák, Urbánek, Zahradník – Juščák, Čenka, Havrila – Minárik, Köver, Džugan 

Góly: 1. J. Brown (Dansereau, Klempa), 5. Orban (C. Langkow, Bodó), 6. Klempa (Dansereau), 50. Bodó (C. 
Langkow), 51. Klempa (Dansereau, Dudás) – 31. Sojčík, 48. M. Hecl (O. Mikula, T. Varga) Vylúčení: 6:5 na 2 min, 
navyše Sádecký (Trenčín) 10 min osobný trest, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Snášel, Orolin – 
Stanzel, Šoltés 

Budapešť: Rajna – Macaulay, Pozsgai, Garát, Burt, Dudás, Vokla, Bugár – Bodó, C. Langkow, Orban – 
Dansereau, J. Brown, Klempa – Terbócs, K. Nagy, Szigeti – Szigeti, Kreisz, Odnoga – Majoross Trenčín: Šimko 
(6. M. Valent) – Kovář, Niko, Holenda, Bohunický, Frühauf, Rýgl, Marek Hudec – Sádecký, Sojčík, Radivojevič – 
M. Hecl, Ölvecký, Bartovič – O. Mikula, Bližňák, T. Varga – J. Švec, Ján Pardavý ml., D. Hudec – Špankovič 
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14. TIPSPORT LIGA: Liptovský Mikuláš zdolal HK Orange 
[24.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-mhk-32-l-mikulas-sr20-63/356742-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 
Róbert Huna v 12. minúte nastrelil len žŕdku, no v 17. už otvoril skóre Piatka. 
Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - V zápase deviateho tímu tabuľky Tipsport ligy s reprezentačnou 

dvadsiatkou mali navrch favorizovaní domáci hokejisti, no v úvode duelu ich zabrzdili dve vylúčenia. V ďalších 
minútach prvej tretiny ale Liptáci už dominovali. Róbert Huna v 12. minúte nastrelil len žŕdku, no v 17. už otvoril 
skóre Piatka. V druhom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. V 24. minúte zvýšil na 2:0 Sukeľ. Mladíci však v polovici 
zápasu dostali obrovskú možnosť v podaní dvoch presiloviek o dvoch hráčov a obe dokázali využiť. Najprv sa 
presadil Havrila a po ňom Kollár vyrovnal na 2:2. Tento stav však nevydržal ani dve minúty a opäť viedli domáci, 
keď Róbert Huna vydoloval puk spod Ovečku a poslal ho do siete. Do konca tretiny padli ešte dva góly, oba tímy 
sa presadili v rozpätí 39 sekúnd. Najprv zvýšil Heikkilä na 4:2, no vzápätí strelil Kollár kontaktný gól. V tretej 
tretine si už favoriti zápas postrážili a mladíkom pridali ešte dva presné zásahy. Krátko po prestávke sa ocitol 
pred bránkou voľný Tamáši a nezaváhal, v 48. minúte upravil na konečných 6:3 pre Liptákov svojím druhým 
gólom Heikkilä.MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Orange 20 6:3 (1:0, 3:3, 2:0)Góly: 17. Piatka (Heikkilä, Suchý), 
24. Sukeľ (Kurali, Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 38. Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 
48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. Kollár (Fafrák, Nahálka), 39. Kollár (Giertl, Lunter). Rozhodovali: 
Németh (Maď.), Korba – Bogdaň, Váczi (Maď.), vylúčení: 8:4, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 153 
divákovLiptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Horváth, Fereta, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 
Richard Huna, Róbert Huna – Vybiral, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, ŽiakSR20: Ovečka 
– Štefanka, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Kupec, Romaňák, Boldižár – Giertl, Kollár, Lunter – Zahradník, 
Urbánek, Fafrák – Havrila, Čenka, Juščák – Džugan, Köver, Minárik 
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15. Roztomilý kúsok novoveských škôlkarov: Prespievali známy song, toto 

vám spríjemní deň 
[24.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-tl-mhk-32-l-mikulas-sr20-63/356742-clanok.html


 
http://spisska.dnes24.sk/roztomily-kusok-novoveskych-skolkarov-prespievali-znamy-song-toto-vam-
sprijemni-den-312868 

 
 

Október je mesiacom úcty k starším. Nezabudli na to ani spišskonovoveskí škôlkari. Pre seniorov si pripravili k 
ich sviatku roztomilý kúsok. 

Spríjemniť chvíle seniorom chodia deti z Materskej školy S. Tomášika zo Spišskej Novej Vsi už pravidelne 

pri rôznych príležitostiach. Nemohli chýbať teda ani v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším. 
Ako nám prezradila riaditeľka spomínanej škôlky Eva Karaffová, myšlienka spolupráce s domovom dôchodcov 

sa im zapáčila už vlani. A starkí v domove dôchodcov podľa jej ďalších slov sú len radi, pretože deti im vždy 
vystúpením spríjemnia deň. 

Po známom hite Hej, Sokoly si tentokrát pripravili škôlkari spolu s pedagogičkami ďalšiu známu pesničku a to 
od skupiny Sčamba s názvom Dedina. 

„Pesničku sme vybrali spontánne. Chceli sme nejakú rytmickú pieseň, ktorá je známa a poznajú ju aj seniori. 
Je to pieseň veselá, rytmická, deti si ju ľahko zapamätali, text sme si trošku upravili,“ doplnila riaditeľka s tým, že 
nácvik trval približne týždeň a na akordeóne deti doprevádzala pani učiteľka Lucia Šefčíková. 

„Starkí deťom tlieskali, bolo vidno, že sú šťastní, uvoľnení, povzbudzovali škôlkarov potleskom a padli tam aj 
slová chvály,“ zhodli sa pedagogičky. 

V priloženom VIDEU sa môžete presvedčiť na vlastné oči a uši, ako to spišskonoveským škôlkarom išlo. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. FC Košice - FC ViOn Zlaté Moravce 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362950/online-fc-kosice-fc-vion-zlate-moravce/ 

 
 

Bude v osemfinále Slovnaft Cupu úspešnejšie mužstvo fortunaligistu, ktorému sa v najvyššej súťaži veľmi 
nedarí alebo celok z 3. ligy, čo neprehral už 12-krát za sebou? Sledujte zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
24.10.2018|14:30|Slovenský pohár - Slovnaft cup|6. kolo 
FC Košice 
3 : 1(2:1)koniec zápasu 
FC ViOn Zlaté Moravce 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
80’ Serečin, 40’ Ďubek, 25’ Kis, 07’ Gáll 
Online prenos 
Ďalšie prekvapenie na úkor favorita v Slovnaft Cupe uzrelo svetlo sveta. Košice po skvelom výkone vyradili 

Zlaté Moravce, keď sa o to postarali presné zásahy Gálla, Kisa a Serečina! 
90+1 
Koniec zápasu. 
80 
Tím FC Košice dal gól! 
Postupové šance ViOnu začínajú byť mizivé. Serečin zvyšuje na rozdiel dvoch gólov desať minút pred 

koncom riadneho času. 
70 
Klub z Fortuna ligy sa okráda o šancu vyrovnať. Jeden z hráčov hostí dnes dohral, a tak zverenci trénera 

Jarábka pokračujú s desiatimi v poli. 
60 
Hostia boli blízko k vyrovnaniu! Gejza Pulen dvakrát čaroval a lopta skončila na bránkovej čiare! 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Druhý polčas sa začne o 15:31. 
Košice sú silné v 3.lige, kde jasne dominujú a Zlaté Moravce to pociťujú po prvom polčase, keď v Čermeli 

prehrávajú 1:2. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
40 

http://spisska.dnes24.sk/roztomily-kusok-novoveskych-skolkarov-prespievali-znamy-song-toto-vam-sprijemni-den-312868
http://spisska.dnes24.sk/roztomily-kusok-novoveskych-skolkarov-prespievali-znamy-song-toto-vam-sprijemni-den-312868
https://sport.aktuality.sk/c/362950/online-fc-kosice-fc-vion-zlate-moravce/


Zlaté Moravce dali gól! 
Domáci sa previnili rukou v pokutovom území a rozhodca nariadil penaltu. Tomáš Ďubek ako skúsený hráč ju 

rutinérskym spôsobom premenil. 
25 
Tím FC Košice dal gól! 
Rodí sa veľké, ale možno zaslúžené prekvapenie. Zlaté Moravce si neustrážili Filipa Kisa, ktorý pridáva druhý 

gól treťoligistu! 
07 
Tím FC Košice dal gól! 
Šokujúci začiatok. Košice idú do vedenia zásluhou Borisa Gálla. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:30. 
Rohové kopy 3 3 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 24.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC VSS Košice Košice 
1 : 2 11.4.2015 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 0 18.10.2014 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 3 27.7.2014 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 22.3.2014 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 28.9.2013 
FC VSS Košice Košice 
Posledné zápasy FC VSS Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 24.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 9.10.2018 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
TJ Štart Hrabušice Hrabušice 
2 : 3 5.9.2018 
FC VSS Košice Košice 
Slávia TU Košice Slávia Košice 
0 : 3 8.8.2018 
FC VSS Košice Košice 
TJ Družstevník Odorín Odorín 
0 : 9 25.7.2018 
FC VSS Košice Košice 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 31.5.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 28.5.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 1 24.5.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 3 20.5.2017 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Nitra Nitra 
3 : 0 13.5.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 6.5.2017 



MFK Skalica Skalica 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 23.4.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MŠK Žilina B Žilina B 
5 : 1 15.4.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 4 9.4.2017 
FC Nitra Nitra 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 0 2.4.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 0 26.3.2017 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1. FC Tatran Prešov Prešov 
2 : 0 10.2.2017 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 20.11.2016 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 12.11.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 6.11.2016 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 30.10.2016 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
0 : 2 22.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 16.10.2016 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
MŠK Rimavská Sobota Rim. Sobota 
0 : 0 8.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

0 : 1 1.10.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 0 25.9.2016 
FK Haniska FK Haniska 
FK Poprad Poprad 
0 : 0 17.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 14.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 11.9.2016 
MFK Zvolen Zvolen 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 1 3.9.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 26.8.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 21.8.2016 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 1 13.8.2016 
FC VSS Košice Košice 



ŠK Dynamo Diviaky Diviaky 
0 : 3 10.8.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 7.8.2016 
MŠK Rimavská Sobota Rim. Sobota 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 2 12.7.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
0 : 1 4.6.2016 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 27.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 22.5.2016 
ŠK Slovan Bratislava B Slovan B 
MŠK Žilina B Žilina B 
0 : 2 15.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 11.5.2016 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 1.5.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
2 : 1 24.4.2016 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava B Slovan B 
1 : 2 17.4.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
0 : 0 10.4.2016 
MŠK Žilina B Žilina B 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 0 3.4.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
3 : 0 26.3.2016 
OFK Teplička Nad Váhom Teplička 
FC VSS Košice Košice 
1 : 2 16.3.2016 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 0 12.3.2016 
FC VSS Košice Košice 
FC VSS Košice Košice 
4 : 1 6.3.2016 
Partizán Bardejov Bardejov 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC ViOn Zlaté Moravce 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 24.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 20.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 10.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 6.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 29.9.2018 



MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Kysucké Nové Mesto Kys. Nové Mesto 
0 : 3 5.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Nitra Nitra 
4 : 1 1.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 0 25.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
3 : 0 18.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠK Vinica Vinica 
0 : 6 7.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 0 4.8.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 22.7.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Fastav Zlín Zlín 
3 : 0 14.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Mattersburg Mattersburg 
3 : 1 29.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Baník Ostrava Ostrava 
4 : 0 27.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 19.5.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 12.5.2018 
FC Nitra Nitra 
FK Senica Senica 
3 : 1 5.5.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 0 28.4.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 21.4.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 14.4.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 0 7.4.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 



FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 31.3.2018 
FK Senica Senica 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 17.3.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 10.3.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
3 : 0 24.2.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Fastav Zlín Zlín 
3 : 1 24.1.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 3 9.12.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 0 2.12.2017 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 25.11.2017 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 18.11.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 2 5.11.2017 
FC Nitra Nitra 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 0 28.10.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
3 : 2 21.10.2017 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.10.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 30.9.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 3 17.9.2017 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
2 : 1 31.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
4 : 1 19.8.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
TJ KOVO Beluša Beluša 
2 : 4 16.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC Nitra Nitra 
1 : 0 11.8.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
2 : 0 5.8.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 



2 : 1 29.7.2017 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / Osemfinále 
1 
X 
2 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 2 
FK Poprad Poprad 
(0:0, 7:8) 
FC Nitra Nitra 
3 : 2 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 3:1) 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(2:1, 2:1) 
FK Senica Senica 
5 : 1 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(1:1, 4:0) 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(2:1, 1:0) 
MFK Skalica Skalica 
18:00 
24.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
4.35 3.50 1.77 
MŠK Žilina Žilina 
13:30 
16.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
15:00 
16.11.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
2.50 3.30 2.45 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

17. ŠAFÁRENIE NA KOŠICKEJ ŽUPE ALEBO ŽUPAN VYZLEČENÝ DONAHA 
[24.10.2018; pravda.sk; Blogy; 00:00; robertaksel] 

 
http://robertaksel.blog.pravda.sk/2018/10/24/safarenie-na-kosickej-zupe-alebo-zupan-vyzleceny-donaha/ 

 
 

Pondelkové zasadnutie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, na ktorom poslanci prejednávali 
výsledky kontroly na župnom úrade, malo viacero zaujímavých momentov. Prvým momentom je, že volič mal 
možnosť konečne sa presvedčiť, že jedna vec sú volebné sľuby a druhá vec je povolebná realita. Druhým 
momentom je nemenej závažné zistenie, že niektorí poslanci z tábora podporujúceho terajšieho župana v 
podstate ani nevedia, o čom rokujú alebo čo už v minulosti sami schválili. Napokon posledným poznaním je 
skutočnosť, že voči vedeniu župy sa stavajú aj samotní zástupcovia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Košického samosprávneho kraja, čo je vec v minulosti nevídaná. 

Poďme si teda priblížiť jednotlivé momenty, ktoré v človeku vzbudzujú minimálne „podozrenie“, že na Košickej 
župe sa dejú veci, ktoré sú na kilometre vzdialené od toho, aby sa o nich dalo povedať, že sú v súlade s 
kostolným poriadkom. 

http://robertaksel.blog.pravda.sk/2018/10/24/safarenie-na-kosickej-zupe-alebo-zupan-vyzleceny-donaha/


Niektoré denníky v lete tohto roka priniesli informácie o predražených tendroch, skrývaní tendrov a prepojení 
medzi zmluvnými partnermi a osobou predsedu Trnku. Ďalšie informácie hovorili o tom, že z úradu bolo 
prepustených viacero ľudí, ktorých počet ďaleko presahuje rámec toho, ktorý je pri personálnych zmenách na 
politickom poste v tejto súvislosti obvyklý. Padla aj informácia o výške vyplateného odstupného, ktoré bolo 
slovami riaditeľa úradu KSK J. Ďorka odôvodňované tým, že na toto odstupné mali odchádzajúci zamestnanci 
nárok podľa kolektívnej zmluvy uzavretej za predcházajúceho vedenia. 

Krajskí poslanci na júnovom zasadnutí zastupiteľstva schválili uznesenie, podľa ktorého žiadajú hlavného 
kontrolóra KSK, aby vykonal kontrolu na župnom úrade zameranú na dodržiavanie pracovných predpisov v 
súvislosti s prijímaním a prepúšťaním zamestnancov. Hlavný kontrolór si podľa schváleného uznesenia mal 
posvietiť aj na verejné obstarávanie na služby súvisiace s implementáciou Európskeho nariadenia o ochrane 
osobných údajov. 

V kontexte zverejnených výsledkov asi nikoho neprekvapí fakt, že za návrh predložený R. Lenártovou 
nehlasoval s výnimkou jediného poslanca žiadny z poslancov zaradený v klube, ktorý v tom čase podporoval 
súčasného župana Trnku. 

Zverejnené výsledky z kontroly možno považovať za priam až škandalózne, pretože sa ukázalo, ako 
vzdialená je realita od predvolebných sľubov. Asi je pravda, že v predvolebných časoch platí staré známe, nikto 
voličovi nemôže dať toľko, čo mu nejeden kandidát sľúbi… 

Vyplatené odstupné a odmeny zamestnancom v sume, ktorá dosahuje takmer 300 tisíc eur a 5 násobne 
predražený tender, tak to je fakt niečo, čo sme v Košickom kraji už dlho nevideli. Ja byť na mieste vedenia župy, 
tak sklopím uši a som ticho. Posvietili si na mňa, chytili ma a obnažili. Ok, budem ticho, nech to nejako rýchlo 
prehrmí. Ale vedenie župy si povedalo NIE!! Do médií dávajú vyjadrenia typu: Nič sme neporušili! Alebo typu: 
Síce sme vyplatili, ale z dlhodobého hľadiska ušetríme. 

Faktom však je, že vedenie župy skončilo s niektorými zamestnancami pracovný pomer dohodou bez 
uvedenia dôvodu. Zákonník práce pri takomto skončení nepriznáva, ešte raz opakujem, nepriznáva 
zamestnancovi nárok na odstupné. Odôvodňovať to tým, že ich miesta by boli neskôr aj tak zrušené, je povedané 
nanajvýš slušne, minimálne zavádzajúce. Skoro každý, kto je niekde zamestnaný a nemusí byť právnik vie, že 
samotné zrušenie miesta ešte neznamená automaticky výpoveď… Pretože na to, aby zamestnanec mohol dostať 
výpoveď kvôli organizačným zmenám, tak sa musí stať nadbytočným. A nadbytočným sa stane vtedy, keď 
zamestnávateľ nemá inú prácu, ktorú by mu mohol ponúknuť alebo zamestnanec túto ponúknutú prácu odmietne. 

Keďže toto sa nestalo a vedenie župy proste nevedelo, ako sa zbaviť úradníkov z predchádzajúcej garnitúry, 
tak vymyslelo spôsob, že im ponúkne dohody a dá odstupné v takej výške, na akú by mali nárok podľa zákona a 
kolektívnej zmluvy, keby sa stali nadbytočnými. Celkom šikovné, keby na to neprišiel hlavný kontrolór. Ten 
poukázal na to, že župa nemala právo vyplatiť tieto finančné prostriedky, pretože kolektívna zmluva sa na t ieto 
prípady nevzťahovala a okrem Zákonníka práce je tu ďalší zákon, ktorý reguluje používanie verejných financií a 
tým je Zákon o rozpočtových pravidlách. Ten upravuje používanie verejných prostriedkov. Ak je niekto podnikateľ 
a nakladá fakticky s vlastnými peniazmi, tak ten môže svojmu zamestnancovi dať odstupné vo výške aj 
dvojročného platu ak chce. Ale župa nie je súkromná firma a finančné prostriedky, s ktorými nakladá nie sú 
peniaze vedenia župy! 

Tento „prešľap“ ako aj ďalšie kontrolou vytýkané nedostatky naznačujú odborný deficit personálneho 
obsadenia župného úradu. Napokon aj samotná obhajoba voči výsledkom kontroly zo strany vedúcej právneho 
oddelenia župy by bola fajn. Ale ako jej to aj sám hlavný kontrolór vo svojej reakcii pripomenul, len keby nečítala z 
tri roky starého a tohto času neplatného zákona…(číslo zákona síce trafila) Hanba na tri generácie! 

Samotná rozprava k výsledkom kontroly priniesla viacero momentov, ktoré sa doslova zapíšu do zlatého 
fondu výrokov a vystúpení v krajskom zastupiteľstve…. K vystúpeniu predsedu poslaneckého klubu OĽANO, 
SAS, KDH, NOVA R. Javorského a k jeho otázke, či kontrola hlavného kontrolóra týkajúca sa tendra a zmluvy na 
implementáciu GDPR prišla z jeho podnetu, poviem len toľko, že ako kandidát na primátora Spišskej Novej Vsi 

by mal ísť príkladom a pripravovať sa na zasadnutia zastupiteľstva. Určite by mu potom neušlo, že kontrolu na 
túto zmluvu schvaľovalo samotné zastupiteľstvo! Možno keby v júni tohto roka hlasoval za túto kontrolu, tak by si 
to pamätal…možno. O chabej príprave na zasadnutie svedčí aj ďalšia Javorského otázka, v ktorej sa pýtal na 
stav iných kontrol… Pritom by si stačilo prečítať materiály k bodu týkajúceho sa plnenia uznesení, za ktoré 
hlasoval v ten istý deň. Ale to by jeden musel mať aspoň tušenie, za čo hlasuje a čo sa bude na zastupiteľstve 
prejednávať, všakáno. Hlavne že sa niečo opýtal 

K vystúpeniu riaditeľa župného úradu J. Ďorka sa asi ani netreba vyjadrovať, pretože ten len prečítal, čo mu 
pravdepodobne niekto pripravil a zase len zopakoval, že odstupné bolo vyplatené na základe kolektívnej zmluvy. 
Nič to, že diskutujúci už boli v rámci tejto problematiky niekde inde a bolo jasné, že na zlaté padáky sa kolektívna 
zmluva nevzťahuje… Možno by bolo potrebné venovať viac času riadeniu úradu a menej času honu na 
čarodejnice. 

O tom, že niektorí poslanci asi majú problém s orientáciou v priestore a čase svedčia príspevky L. 
Rovinského, ktorý vytýkal svojmu opozičnému kolegovi J. Jakubovovi, že obsah jeho príspevku prekračuje tému 
rozpravy, keď hovorí o porušení povinnosti zo strany župného úradu v oblasti zverejňovania voľných pracovných 
miest. A pritom táto problematika bola tiež predmetom kontroly… 

Samotné vystúpenia smeráckych poslancov predstavovali pomyselnú spanilú jazdu. Ťažko im to vyčítať, 
vedenie župy im na to svojimi prešľapmi dalo príležitosť a patrične ju využili. Garde sa obrátilo a smeráci sa 
dostali do pozície kritizujúcich voči tým, ktorí ich doteraz kritizovali. 

Vystúpenia podpredsedu župy D. Rusnáka, ktorému zjavne chýbali fakty, alebo vystúpenie M. Kravčíka, z 
ktorého je zrejmé, že tento poslanec nemá ani elementárne znalosti o tom, ako funguje financovanie školstva už 



len podčiarkujú nemohúcnosť tohto zoskupenia, ktorá v súčasnosti vládne na Košickej župe a o ktorej sa v 
Košiciach už otvorene začína nahlas hovoriť. A výsledky tejto kontroly sú toho dôkazom. 

O to absurdnejšie sú vyjadrenia župana Trnku pre médiá, keď uviedol, že s tými zamestnancami by sa 
rozlúčili tak či onak, či už z organizačných dôvodov alebo pre nízke pracovné nasadenie. Alebo že sa jednalo o 
členov politickej strany SMER – SD a podobne. To že ešte pred dvoma týždňami hovorili o tom, že postupovali v 
súlade so zákonom a chceli sa s týmito zamestnancami slušne rozlúčiť, tak na to akoby sa zabudlo. Veď keď 
niekto nepodáva riadne výkony, tak sa s ním rozlúčim výpoveďou a nie dohodou, ku ktorej mu pribalím ešte zlatý 
padák v podobe niekoľko mesačného odstupného. Ale asi to bude tým, 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Liptovský Mikuláš v Tipsport lige zabodoval naplno, HK Orange 20 zlomil v 

tretej tretine 
[24.10.2018; webnoviny.sk; HokejSlovenskoHokej z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-
tretej-tretine/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 24. októbra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Liptovského Mikuláša zdolali vo vloženom 

stretnutí 15. kola najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Tipsport ligy slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 
rokov 6:3. 

Liptáci sa prvého gólu dočkali až v závere prvej tretiny, keď sa v 17. minúte presadil Maroš Piatka. 
Bohatú gólovú nádielku priniesla druhá dvadsaťminútovka, v ktorej diváci v Spišskej Novej Vsi videli až šesť 

presných zásahov – po tri na oboch stranách. Záverečná tretina bola v úplnej v réžii Liptákov. Tí pridali ďalšie dva 
presné zásahy a zaznamenali druhé víťazstvo v rade. Hviezdou duelu bol fínsky útočník Miika Heikkilä, ktorý dva 
góly dal a na dva prihral. 

15. kolo 
Góly: 17. Piatka (Heikkilä, R. Suchý), 24. J. Sukeľ (Kurali. Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 

38. Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. A. Kollár (Fafrák, 
Nahálka), 39. A. Kollár (Giertl, L. Lunter) Vylúčení: 7:4 na 2 min, presilovky 2:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: 
Németh, Korba (Maď./SR) – Váczi, Lauff (Maď./SR) 153 divákov 

L. Mikuláš: Kislicyn – Mezovský, Nádašdi, Fereta, P. Horváth, R. Suchý, Kurali, Matej Bača, J. Nemec – 
Róbert Huna, Richard Huna, A. Lištiak – J. Sukeľ, Oško, Vybiral – Piatka, Tamáši, Heikkilä – L. Žiak, Uhrík, 
Nechaj. HK Orange 20: Sklenár – Nahálka, J. Štefanka, Golian, Enrik Švec, Kupec, Lavička, Boldižár, Romaňák – 
L. Lunter, A. Kollár, Giertl – Fafrák, Urbánek, Zahradník – Juščák, Čenka, Havrila – Minárik, Köver, Džugan 

[Späť na obsah] 

 
 

19. 10 známych dedín Spišskonovoveského okresu: Sledujte, kto v nich 

kandiduje na starostu 
[24.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/10-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-okresu-sledujte-kto-v-nich-kandiduje-
na-starostu-312912 

 
 

Urobte si rýchly prehľad. Vybrali sme 10 známych obcí okresu Spišská Nová Ves. Pozrite si, kto v nich 

kandiduje na starostovskú funkciu. 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Spišských Tomášovciach 
- 1. Jozef Bartoš, Ing., 52 r., riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie 
- 2. Martin Gonda, PhDr., 37 r., prednosta, nezávislý kandidát 
- 3. Zuzana Nebusová, Mgr., 51 r., starostka obce, nezávislá kandidátka 
- 4. Slavomír Pecha, 29 r., živnostník, Strana tolerancie a spolunažívania 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Slovinkách 
- 1. Jana Bencková, Ing., 49 r., stredoškolská učiteľka, SZČO, nezávislá kandidátka 
- 2. Lukáš Kandra, 28 r., údržbár, nezávislý kandidát 
- 3. Gabriela Kopnická, 49 r., starostka obce Slovinky, nezávislá kandidátka 

https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-tretej-tretine/
https://www.webnoviny.sk/liptovsky-mikulas-v-tipsport-lige-zabodoval-naplno-hk-orange-20-zlomil-v-tretej-tretine/
http://spisska.dnes24.sk/10-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-okresu-sledujte-kto-v-nich-kandiduje-na-starostu-312912
http://spisska.dnes24.sk/10-znamych-dedin-spisskonovoveskeho-okresu-sledujte-kto-v-nich-kandiduje-na-starostu-312912


- 4. Mária Kopnická, Mgr., 48 r., samostatná radkyňa, nezávislá kandidátka 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Rudňanoch 
- 1. Janka Gazdurová, Ing., 48 r., učiteľka, nezávislá kandidátka 
- 2. Juraj Kandráč, 46 r., podnikateľ, Strana rómskej koalície -SRK 
- 3. Rastislav Neuvirth, Bc., 39 r., pedagogický pracovník, Slovenská národná strana 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Harichovciach 
- 1. Miloš Augustiňák, Ing., 49 r., technik, nezávislý kandidát 
- 2. Anna Federová, Mgr., 42 r., referent daní a poplatkov, nezávislá kandidátka 
- 3. Roman Hrušovský, 56 r., starosta, Slovenská národná strana 
- 4. Anna Liptáková, Mgr, 51 r., samostatný odborný referent, nezávislá kandidátka 
- 5. Jozef Peklanský, Ing., 33 r., IT špecialista, nezávislý kandidát 
- 6. Anna Tomaškovičová, 47 r., operátor výroby, nezávislá kandidátka 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Mlynkách 
- 1. Zdena Beňadiková, Bc., 46 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka 
- 2. Ján Deneš, Ing., 49 r., prevádzkar, nezávislý kandidát 
- 3. Alfréd Franko, 59 r., starosta, Slovenská národná strana 
- 4. Iveta Geletková, Ing., 31 r., ekonómka, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano) 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Danišovciach 
- 1. Monika Adamcová, Mgr., 43 r., asistent učiteľa, Kresťanskodemokratické hnutie 
- 2. Miroslav Výrostek, 60 r., starosta, Slovenská národná strana 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Arnutovciach 
- 1. Dušan Kacvinský, 55 r., správca, nezávislý kandidát 
- 2. Monika Kurucová, 53 r., nezamestnaná, Slovenská národná strana 
- 3. Miroslav Pomajdík, Mgr., 31 r., nezamestnaný, VZDOR- strana práce 
- 4. Eva Šmihuľová, 28 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka 
- 5. Zuzana Toporcerová, Mgr., 39 r., invalidná dôchodkyňa, nezávislá kandidátka 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Hnilčíku 
- 1. Branko Fabián, 42 r., živnostník, nezávislý kandidát 
- 2. Ľubomír Kačír, 53 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia 
- 3. Milan Majerčák, Ing., 37 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát 
- 4. Jozef Matúš, 44 r., živnostník, nezávislý kandidát 
- 5. Branislav Murgač, 37 r., stolár, Nova 
- 6. Vlastimil Novotta, 43 r., prevádzkar, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano) 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Markušovciach 
- 1. Peter Fulla, 52 r., podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana , 

Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, SPOLU – občianska demokracia 
- 2. Marek Virág, 32 r., starosta, nezávislý kandidát 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu v Smižanoch 
- 1. Vladimír Dutko, 54 r., konateľ firmy, nezávislý kandidát 
- 2. Jozef Kladný, 54 r., asistent poslanca NR SR, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko 
- 3. Michal Kotrady, Ing., 60 r., starosta obce, nezávislý kandidát 
- 4. Miroslava Szitová, Mgr. , PhD., 44r., školská psychologička, sociálna pedagogička, 

Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) 
- 5. Ivan Veselý, 53 r., podnikateľ, Progresívne Slovensko 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. SBL: Levickí Patrioti jasne zdolali Inter Bratislava 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363241/sbl-levicki-patrioti-jasne-zdolali-inter-bratislava/ 

 
 

Basketbalová SBL mala v stredu na programe zápasy 5. kola. 
SBL - 5. kolo: 
BK Levickí Patrioti - BK Inter Bratislava 87:69 (41:32) 
Najviac bodov: S. Davis 26, Bojanovský 14, Tomič, Krajčovič po 13 - Smith 17, Kinney 15, Skinner 12 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BC Prievidza 86:76 (53:37) 
Najviac bodov: Goodman 21, Delič 14, Jankovič 13 - Derksen 19, Körner 15, Glasgow 13 
BKM Lučnec - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 76:89 (44:41) 

Najviac bodov: Griffin 17, Menashe 14, Shelton 13 - Nottage 22, Lošonský 17, Rocca 12 
MBK Handlová - PP TV Raj Žilina 86:83 (42:35) 

https://sport.aktuality.sk/c/363241/sbl-levicki-patrioti-jasne-zdolali-inter-bratislava/


Najviac bodov: Tresač 21, Hoferica 15, Darley 12 - Dickson 20, Merešš 16, Tot 11 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 5. kolo 
1 
X 
2 
MBK Handlová Handlová 
86 : 83 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(26:12, 16:23, 21:25, 23:23) 
BK Levickí Patrioti Levice 
87 : 69 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(20:14, 21:18, 25:13, 21:24) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
86 : 76 
BC Prievidza Prievidza 
(22:20, 31:17, 14:25, 19:14) 
BKM Lučenec Lučenec 
76 : 89 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(22:21, 22:20, 15:21, 17:27) 
Celý program Extraliga >> 

[Späť na obsah] 

 
 

21. MFK Skalica - AS Trenčín 
[24.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/362952/online-mfk-skalica-as-trencin/ 

 
 

Kolísavé výkony Trenčína sa môžu podpísať aj v pohári. Uspeje Skalica proti celku z Fortuna ligy alebo sa 
bude musieť pred hráčmi AS skloniť? Sledujte zápas NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
24.10.2018|18:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|6. kolo 
MFK Skalica 
2 : 1(0:1)koniec zápasu 
AS Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
90+2’ Milota, 85’ Haša, 05’ Čatakovič 
Online prenos 
MFK Skalica v závere bravúrne otočila stretnutie a postupuje medzi osmičku najlepších. Na zásah Čatakoviča 

z úvodu odpovedal z penalty Haša, hrdinom sa stal Milota. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný večer. 
90+5 
Koniec zápasu. 
90+5 
Do šestnástky domácich prišiel ešte jeden nákop, bol tam aj brankár Hrdlička, ale Skalica odkopla a tento 

zápas vyhrá. 
90+4 
Žltú kartu dostáva Daniel Pospíšil (MFK Skalica). 
90+4 
Žltú kartu dostáva Vojtech Milošovič (MFK Skalica). 
90+3 
Center sprava defenzíva Skalice dostala do bezpečia, vzápätí zakončoval z hranice šestnástky Ubbik tesne 

vedľa. 
90+2 
Necelých 1000 divákov oslavuje, ako keby domáci vyhrali titul. Nadstavovali sa 4 minúty, takže čas ešte je, 

ale takúto atmosféru Skalica dlho nezažila. 
90+2 
Skalica dala gól! 

https://sport.aktuality.sk/c/362952/online-mfk-skalica-as-trencin/


Eufória v Skalici, domáci otáčajú skóre stretnutia a sú jednou nohou ďalej, pretože po rohovom kole sa trafil 
striedajúci TOMÁŠ MILOTA, ktorý pred rokom nastupoval v štvrtej lige. Fantastický záver. 

90+1 
Daniel Šebesta sa dostal do šestnástky, sám pred Hrdličkom zakončil nie priamo, ale takým oblúčikom cez 

Zubairuho a ten nechal vyniknúť brankára hostí. 
90 
Erhan Mašovič mal ťažkú pozíciu, spred svojej šestnástky musel loptu na dvakrát odkopávať preč. 
89 
Sleegers si na útočnej polovici pred šestnástkou súpera pomohol faulom, dobre to spravil domáci Milota. 
88 
Jozef Dolný dostal loptu do šestnástky, máva a píska sa jeho ofsajd. Skalica je vo vare, chcela by otočiť. 
87 
Žltú kartu dostáva Hrdlička (AS Trenčín).Žltú kartu dostáva Haša (MFK Skalica). 
87 
Žltú kartu dostáva Hrdlička (AS Trenčín).Žltú kartu dostáva Haša (MFK Skalica). 
85 
Skalica dala gól! 
Autorom gólu z pokutového kopu je ROMAN HAŠA.. 
84 
Roman Haša padá v šestnástke súpera a píska sa pokutový kop! MFK Skalica má obrovskú šancu vyrovnať a 

musíme povedať, že ak sa tak stane, tak to bude za predvedenú hru úplne zaslúžené. 
84 
Tomáš Milota sa dostal k pasu zľava, posunul loptu na Szöcsa a ten z otočky v stopercentnej príležitosti trafil 

vybiehajúceho Hrdličku. 
83 
Daniel Šebesta po rýchlej kontre svojho tímu zakončoval spred veľkého vápna. Hrdlička vyrazil pred seba, 

odkiaľ odkopol Šulek. 
82 
Prenikajúci Šulek sa dostal iba kúsok za poliacu čiaru, potom ho fauloval Jozef Dolný. 
81 
Daniel Šebesta fauluje zhruba na poliacej čiare, takéto prerušovanie hosťom vyhovuje. 
80 
Desať minút do konca riadneho hracieho času. Trenčín sa snaží držať loptu pod kontrolou. 
78 
Matič aj Hlavatovič sa v šestnástke Trenčína drali do zakončenia spred brankára Hrdličku, nakoniec strela 

neprišla. 
77 
Striedanie v tíme MFK Skalica: z ihriska odchádza Martin Mášik, prichádza Tomáš Milota. 
76 
Dnešné stretnutie sleduje 937 divákov. 
75 
Pätnásť minút do konca stretnutia, v ktorom má Skalica stále šancu vyrovnať. Podarí sa jej to? 
74 
Opäť Abdul Musa Zubairu, tentoraz chýbal krok Osmarovi Bukarimu, aby v päťke zakončoval. Milošovič by bol 

asi bez šance. 
73 
Abdul Musa Zubairu si nabehol zľava k šestnástke Skalice, center do malého vápna domáci dostali veľmi 

rýchlo preč. 
72 
Osmar Bukari to po centri zľava skúsil z hranice šestnástky, nepresný pokus letel nad. 
71 
Sleegers mohol dať svojmu tímu ešte väčšiu výhodu, po zaváhaní Milošoviča trafil konštrukciu brány súpera. 
70 
Skalica získala priamy kop tesne pred šestnástkou. Novic Opiela poslal dobrý center na hranicu malého 

vápna, Šebesta mal na hlave vyrovnanie, avšak na čiare sa vyznamenal Hrdlička. 
69 
Striedanie v tíme MFK Skalica: z ihriska odchádza Martin Nagy, prichádza Lukáš Opiela. 
68 
Trenčín kombinuje v strede poľa, pomaly sa posúva k bráne Milošoviča. El Mahdioui získal faul, potom 

rozohral nepresne. 
67 
Nepresná prihrávka na Sleegersa sa stala korisťou domácich, tí okamžite rozohrávali tiež dosť zle. 
66 
Skalica mala k dispozícii rohový kop, nízky center na zadnú žrď bol zlý, Dolný to nekopol ideálne. 
65 
Jozef Dolný na krídle uvoľnil priestor pred Pospíšila, pri lopte bol nakoniec ako prvý Kleščík a odkopol ju preč. 
64 



Skalica získala ďalšiu štandardku, no center sa vôbec nepodarilo a skončil mimo priestoru hracej plochy. 
63 
Ubbink centroval do malého vápna, odvrátenú loptu si našiel Šulek a z diaľky strieľal priamo do stredu brány, 

kde bol Milošovič. 
62 
AS Trenčín sa znova dostal do šestnástky súpera, získal rohový kop, a tak môže znova ohroziť bránu 

Milošoviča. 
60 
Mašovič si pomohol rukami niekoľko metrov pred vlastnou šestnástkou, Skalica získala priamy kop. Center 

Mášika na zadnú žrď presný nebol. 
59 
Bukari sa sprava dostal k dobrému centru na hranicu bieleho bodu, odkiaľ hlavou mieril Čatakovič nad bránu. 
58 
Roman Haša sa hnevá na postranného rozhodcu, ktorý nevidel ruku Juliena a navyše odpískal faul jemu. 
57 
Striedanie v tíme MFK Skalica: z ihriska odchádza Patrik Abrahám, prichádza Jozef Dolný. 
56 
Skalica získala po faule na Mášika priamy kop ideálny na center do vápna, ale môže z toho byť aj priame 

zakončenie. Brána Trenčína nakoniec ostala neohrozená. 
55 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Antonio Mance, prichádza Abdul Musa Zubairu. 
53 
Skalica získala priamy kop, center z neho sa neujal. Dopredu prešiel Trenčín, tiež sa nič dôležité nestalo. 
52 
Žltú kartu dostáva Antonio Mance (AS Trenčín). 
51 
Šebesta si pomohol v ofenzíve faulom, o loptu prišiel. Na opačnej strane nepresne centroval Sleegers. 
50 
Ubbik sa krásne zbavil na krídle Pospíšila, poslal pas pred malé vápno, kde v ťažkej pozícii zakončoval 

Mance tesne vedľa brány Milošoviča. 
49 
Sleegers si na krídle prehodil loptu na center, jeho nízky pas Skaličania odkopli do bezpečia. 
48 
Brankár Milošovič bol po centri do šestnástky Skalice pri lopte skôr, než Mance. Útočník hostí navyše fauloval. 
47 
Trenčín sa od úvodu druhého polčasu drží na polovici súpera, s loptou kombinuje pred šestnástkou Skalice. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
AS Trenčín zatiaľ potvrdzuje pozíciu favorita v Skalici gólom Čatakoviča vedie, ale domáci ukázali, že sú 

nebezpeční, takže pred druhým polčasom je všetko otvorené. Ten by mal začať zhruba o 19:02. 
45+0 
Prvý polčas sa skončil. 
44 
Žltú kartu dostáva Lukáš Švrček (MFK Skalica). 
44 
Žltú kartu dostáva Ladislav Szöcs (MFK Skalica). 
43 
Goran Matič fauloval na svojej polovici. Trenčín rozohral na krátko, Ubbink z diaľky pálil nad. 
42 
Bukari sa krásne zbavil súpera na pravej strane, vzápätí centroval Šulek, iba k hráčov Skalice. 
40 
Už len päť minút do konca prvého polčasu. AS Trenčín vedie, je aktívnejší, ale musí si dávať pozor aj na 

zadné dvierka. 
39 
Obrovská šanca Skalice ostáva nevyužitá. Mášik poslal loptu do šestnástky, tam loptu poslal na Šebestu 

Goran Matič, avšak slovenský útočník spred malého vápna ponad Hrdličku zakončil do bočnej siete. 
38 
Goran Matič dostal priestor pred šestnástkou Trenčína, a tak sa rozhodol o strelu. Tou minul bránu AS o 

nejaké dva metre. 
37 
El Mahdioui nepresne nakopával dopredu, pas na opačnú stranu zas nezachytil Haša. Zahral si preto 

Hrdlička. 
36 
Antonio Mance na hranici ofsajdu, opäť v ňom nebol. Zabehol si k lopte do šestnástky, spred päťky cez 

Hlavatoviča vystrelil tesne nad. 
35 



Achraf El Mahdioui poslal parádny pas za obranu Skalice. Manceho pohyb obrana nezachytila, útočník hostí 
zas nezachytil loptu a tú lapil Milošovič. 

34 
Milošovič pod tlakom odkopával od svojej brány, loptu poslal za čiaru. Opäť kombinuje AS Trenčín. 
33 
Ubbik poslal center, ktorý mal hľadal na hrote Manceho. Nepresný center skončil nad bránou Skalice. 
32 
Skaličania sa snažili na ľavej strane, nevymysleli nič. Dopredu preto smeruje Trenčín. 
30 
Polhodina hry je za nami, po pár minútovej aktivite domácich sa znova snaží Trenčín. Mance hlavičkoval 

nepresne. 
29 
Mance sa zľava veľmi pekne dostal do šestnástky, prihrával pod seba, ale spoluhráčov nenašiel. Zakročil 

Švrček. 
28 
Čatakovič poslal center z rohového kopu na hranicu malého vápna. Lopta trafila Manceho, ten zahral rukou. 
27 
Center z priameho kopu bol odvrátený, následný sprava poslal pred Mancem do bezpečia Švrček. 
26 
Sleegers faulovaný pri postrannej čiare, Trenčín tak získava zaujímavú pozíciu na priamy kop pred 

Milošoviča. 
25 
Goran Matič si prebral loptu po autovom vhadzovaní vedľa šestnástky súpera, následne si pomohol faulom 

proti Kleščíkovi. 
24 
Skalica získala ďalší roh, center z neho Trenčín odkopol na polovicu súpera. Skalica teraz začína zo zadných 

radov. 
23 
Skalica zvyšuje obrátky. Odkedy som napísal, že na polovici súpera poriadne nebola, tak je stále v šestnástke 

AS. Center sprava priniesol strelu Abraháma, ktorá bola zablokovaná. 
22 
Mášik poslal z rohu dobrý center na hranicu malého vápna, zakončenie na bránu hostí sa nezrodilo. 
21 
Goran Matič zľava centroval do malého vápna Trenčína. Následne prišla zrazená strela Pospíšila, po ktorej sa 

ocitol Nagy pred malým vápnom v obrovskej šanci, brankár Hrdlička mu zakončenie vyrazil na roh. 
20 
Dvadsať minút zápasu je za nami a AS Trenčín má totálnu hernú prevahu. Skalica bola na polovici hostí 

minimálne. 
19 
Hamza Čatakovič to spred vápna vyskúšal ľavačkou, jeho technický pokus bránu Milošoviča tesne minul. 
18 
Szöcs síce z miesta vedľa šestnástky loptu odkopol, ale poslal ju iba do autu, takže AS pokračuje v aktivite. 
17 
Julien síce stratil loptu v strede ihriska, to bolo spôsobené faulom hráčov súpera, takže Trenčín v držaní 

ostáva. 
16 
Center zľava hľadal Bukariho, pred ním zasiahol Hlavatovič a hlavou prihral svojmu gólmanovi. 
15 
Ubbik sprava hľadal nákopom do šestnástky Sleegersa, nepresný pas skončil za bránkovou čiarou. 
14 
El Mahdioui poslal pas na pravú stranu, tam si faulom pomohol Bukari, a tak hostia o loptu prišli. 
13 
Haša chcel poslať oblúčik za trenčiansku obranu, jeho pokus skončil na pozornej defenzíve AS Trenčín. 
12 
Trenčín znova usadený na súperovej polovici, tentoraz sa nedostával k šestnástke Skalici. 
11 
Bukari najskôr pred vápnom prišiel o loptu, následne ju získal Čatakovič a strelou z diaľky opečiatkoval brvno. 
10 
Sleegers zľava prebehol cez niekoľkých hráčov súpera až k vápnu, jeho dobré zakončenie pod brvno 

zlikvidoval Milošovič. 
9 
Haša sa chcel dostať rýchlym nábehom po ľavej strane až do šestnástky, zastavil ho Kleščík odkopom na aut. 
8 
Pospíšil zastavil prihrávku Bukariho do veľkého vápna, ofenzívnu akciu Trenčína zastavil faul. 
7 
Milošovič síce zle rozohrával, ale loptu Trenčín po zisku v strede poľa nedostal pred vápno súpera. Hostia o 

ňu tiež prišli. 



6 
Mance dostal dostatok priestoru pred šestnástkou Skalice, kde sa rýchlo zvrtol a ľavačkou vystrelil. Nakoniec 

vysoko nad. 
5 
Trenčín dal gól! 
Aktivita hostí prináša úspech, pretože Sleegers zľava prešiel do vápna, prihral pod seba a HAMZA 

ČATAKOVIČ z prvej po trávniku trafil k žrdi. 
4 
Kleščík sa sprava dostal k centru do malého vápna, lopta bola okamžite odvrátená, avšak hostia sa k nej 

dostali späť a znova kombinujú. 
3 
Bukari na hranici šestnástky prišiel na chvíľu o loptu, vzápätí ju hostia získali a po krídle prešiel Ubbik. Pas do 

malého vápna bol odvrátený. 
2 
AS Trenčín kombinoval v strede poľa, kde dobre zasiahol kapitán Hlavatovič a dokonca bol faulovaný. 
1 
Úvodnú akciu stretnutia mali hostia, nákop po pravej strane ale holandský útočník nespracoval ideálne, a tak 

rozohrával Milošovič. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
MFK Skalica: Milošovič – Švrček, Hlavatovič (C), Szöcs, D. Pospíšil, M. Nagy, Mášik, Šebesta, G. Matič, P. 

Abrahám, R. Haša 
Náhradníci: Junas – M. Jakubek, M. Hollý, Opiela, Milota, J. Dolný 
AS Trenčín: Hrdlička – Julien, Šulek, Čatakovič, Ubbik, Sleegers, Bukari, El Mahdioui (C), Kleščík, Mašovič, 

Mance 
Náhradníci: Chudý – Skovajsa, Zubairu, van Arnhem, Slávik, Corryn, Kvocera 
Rozhodca: Ziemba – Ferenc, Čajka – Valášek. 
MFK Skalica 
Skalica kraľuje druhej lige. Na prvom mieste má 32 bodov za desať výhier, dve remízy a dve prehry a skóre 

27:8, čo znamená, že má tretiu najlepšiu ofenzívu a najlepšiu defenzívu v súťaži. Z posledných štyroch stretnutí 
vyhrali hráči MFK trikrát, raz remizovali a inkasovali iba jeden gól. Čo sa týka Slovnaft Cupu, tak tam Skalica 
prechádza pomerne suverénne, nakoľko 5:1 porazila Pezinok, 2:1 Rusovce a naposledy prekvapivo 4:1 MFK 
Ružomberok. Najlepším strelcom vo všetkých súťažiach je desaťgólový Roman Haša. 

AS Trenčín 
Trenčania sa nachádzajú v priam hroznej situácii, keďže prehrali až štyri ligové zápolenia v rade. Postupne 

nestačili na Nitru, Podbrezovú, Michalovce a naposledy opäť Nitru. V tabuľke spadli na piate miesto. Majú 
sedemnásť bodov a len bod náskok pred Podbrezovou a Sereďou. V Slovnaft Cupe Trenčín prešiel postupne cez 
OŠK Švošov (6:3), Liptovskú Štiavnicu (6:0) a naposledy porazil 5:1 Lokomotívu Košice. Aj proti Skalici je 
favoritom, ale aj kvôli aktuálnej forme to bude náročný duel. Najlepším strelcom vo všetkých súťažiach je 
jedenásťgólový Antonio Mance. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
Rohové kopy 8 6 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 24.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 1 20.5.2016 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
1 : 2 5.3.2016 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 0 26.9.2015 
MFK Skalica Skalica 
Posledné zápasy MFK Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 24.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.10.2018 
FC Petržalka Petržalka 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 14.10.2018 
MFK Skalica Skalica 



MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 6.10.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 30.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Rusovce Rusovce 
1 : 2 26.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 2 22.9.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 1 15.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 8.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
3 : 1 1.9.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
5 : 1 24.8.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 11.8.2018 
FK Poprad Poprad 
PSČ Pezinok Pezinok 
1 : 5 7.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 4.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
0 : 0 28.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 21.7.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 14.7.2018 
Opava Opava 
FC Zbrojovka Brno Brno 
2 : 2 7.7.2018 
MFK Skalica Skalica 
Fr.Místek Fr.Místek 
0 : 2 30.6.2018 
MFK Skalica Skalica 
FK Senica Senica 
1 : 0 26.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 22.5.2018 
FK Senica Senica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.5.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 
1 : 2 13.5.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 



1 : 0 5.5.2018 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 28.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 0 24.4.2018 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
0 : 2 20.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 14.4.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 1 11.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 31.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 28.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
3 : 2 16.3.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Opava Opava 
1 : 0 24.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
Kroměříž Kroměříž 
1 : 6 17.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
FC Petržalka Petržalka 
0 : 1 3.2.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 31.1.2018 
Fr.Místek Fr.Místek 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 20.1.2018 
Pardubice Pardubice 
FC Zbrojovka Brno Brno 
1 : 0 17.1.2018 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 13.1.2018 
Znojmo Znojmo 
MFK Skalica Skalica 
2 : 0 18.11.2017 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
1 : 1 11.11.2017 
MFK Skalica Skalica 
Slavoj Trebišov Trebišov 
1 : 1 5.11.2017 
MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 27.10.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
0 : 0 21.10.2017 



MFK Skalica Skalica 
MFK Skalica Skalica 
0 : 1 18.10.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
3 : 0 13.10.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy AS Trenčín 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 24.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
0 : 1 20.10.2018 
FC Nitra Nitra 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
2 : 0 29.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
2 : 1 25.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 2 15.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica Lipt. Štiavnica 
0 : 6 12.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
OŠK Švošov Švošov 
3 : 6 5.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 



4 : 1 2.8.2018 
Gornik Zabrze Zabrze 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Gornik Zabrze Zabrze 
0 : 1 26.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 19.7.2018 
Podgorica Podgorica 
Podgorica Podgorica 
0 : 2 12.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Rostov Rostov 
1 : 1 5.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Bohemians 1905 Bohemians 
5 : 1 26.6.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 22.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 3 14.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Honvéd Budapešť Honvéd Budapešť 
2 : 2 23.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 0 24.2.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 



AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 2.12.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / Osemfinále 
1 
X 
2 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 2 
FK Poprad Poprad 
(0:0, 7:8) 
FC Nitra Nitra 
3 : 2 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 3:1) 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
4 : 2 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(2:1, 2:1) 
FK Senica Senica 
5 : 1 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(1:1, 4:0) 
FC VSS Košice Košice 
3 : 1 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(2:1, 1:0) 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 
AS Trenčín Trenčín 
(0:1, 2:0) 
MŠK Žilina Žilina 
13:30 
16.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
15:00 
16.11.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
2.50 3.30 2.45 
Zobraz viac zápasov 



Celý program Slovenský pohár >> 
[Späť na obsah] 

 
 

22. TIPSPORT LIGA: Liptovský Mikuláš zdolal HK Orange 
[24.10.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/tipsport-liga-liptovsky-mikulas-zdolal-hk-orange-cl626299.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Ilustračná fotografia. 
Spišská Nová Ves 24. októbra (TASR) - V zápase deviateho tímu tabuľky Tipsport ligy s reprezentačnou 

dvadsiatkou mali navrch favorizovaní domáci hokejisti, no v úvode duelu ich zabrzdili dve vylúčenia. V ďalších 
minútach prvej tretiny ale Liptáci už dominovali. Róbert Huna v 12. minúte nastrelil len žŕdku, no v 17. už otvoril 
skóre Piatka. 

V druhom dejstve sa roztrhlo vrece s gólmi. V 24. minúte zvýšil na 2:0 Sukeľ. Mladíci však v polovici zápasu 
dostali obrovskú možnosť v podaní dvoch presiloviek o dvoch hráčov a obe dokázali využiť. Najprv sa presadil 
Havrila a po ňom Kollár vyrovnal na 2:2. Tento stav však nevydržal ani dve minúty a opäť viedli domáci, keď 
Róbert Huna vydoloval puk spod Ovečku a poslal ho do siete. Do konca tretiny padli ešte dva góly, oba tímy sa 
presadili v rozpätí 39 sekúnd. Najprv zvýšil Heikkilä na 4:2, no vzápätí strelil Kollár kontaktný gól. 

V tretej tretine si už favoriti zápas postrážili a mladíkom pridali ešte dva presné zásahy. Krátko po prestávke 
sa ocitol pred bránkou voľný Tamáši a nezaváhal, v 48. minúte upravil na konečných 6:3 pre Liptákov svojím 
druhým gólom Heikkilä. 

MHK 32 Liptovský Mikuláš - HK Orange 20 6:3 (1:0, 3:3, 2:0) 
Góly: 17. Piatka (Heikkilä, Suchý), 24. Sukeľ (Kurali, Richard Huna), 31. Róbert Huna (Richard Huna), 38. 

Heikkilä (Tamáši), 42. Tamáši (Heikkilä), 48. Heikkilä (Piatka) – 29. Havrila (Fafrák), 30. Kollár (Fafrák, Nahálka), 
39. Kollár (Giertl, Lunter). Rozhodovali: Németh (Maď.), Korba – Bogdaň, Váczi (Maď.), vylúčení: 8:4, presilovky: 
2:2, oslabenia: 0:0, 153 divákov 

Liptovský Mikuláš: Kislicyn – Nádašdi, Mezovský, Horváth, Fereta, Kurali, Suchý, Nemec, Bača – Lištiak, 
Richard Huna, Róbert Huna – Vybiral, Oško, Sukeľ – Heikkilä, Tamáši, Piatka – Nechaj, Uhrík, Žiak 

SR20: Ovečka – Štefanka, Nahálka, Golian, Švec, Lavička, Kupec, Romaňák, Boldižár – Giertl, Kollár, Lunter 
– Zahradník, Urbánek, Fafrák – Havrila, Čenka, Juščák – Džugan, Köver, Minárik 

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

 
 

23. Slovensko má viac než 100 lesných železničiek, niektoré sa zachovali 
[24.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Mayerová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-ma-viac-nez-100-lesnych-ze/356728-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová 
Na celom území sa vybudovalo viac než 160 úzkorozchodných tratí. Ide o trate s rozchodom 760 resp. 600 

mm, v niektorých prípadoch i viac (1000 mm). 
Pribylina/Bratislava 24. októbra (TASR) - Lesná železnica pri Pribyline je zachovaným zvyškom celej siete 

úzkorozchodných tratí v údolí Čierneho Váhu. Považská lesná železnica bola jednou zo 102 lesných železníc na 
Slovensku. K nim možno prirátať 11 poľných, vyše 40 banských a 8 osobných tratí. Na celom území sa 
vybudovalo viac než 160 úzkorozchodných tratí. Ide o trate s rozchodom 760 resp. 600 mm, v niektorých 
prípadoch i viac (1000 mm) alebo menej (banské železnice s rozchodom okolo 500 mm). Vo väčšine Európy, ale 
aj v Číne či Severnej Amerike sa používa rozchod koľají 1435 mm.Čiernohronská lesná železnička S celkovou 
dĺžkou 132 km bola najdlhšou na Slovensku. Fungovala v rokoch 1909-1982, jej rozchod bol 760 mm. Z pôvodnej 
trate sa zrekonštruoval úsek z Čierneho Balogu do Hronca a do Vydrovskej doliny s dĺžkou 12 kilometrov. Po 
zrušení sa železnicu vďaka dobrovoľníkom podarilo obnoviť od 1. mája 1992. Národná kultúrna pamiatka je 
zachovaná a prevádzkovaná v dĺžke 16 km, jej majiteľom je nezisková organizácia vytvorená združením obcí 
Mikroregión Čierny Hron.Kysucko-oravská lesná železnička Predstavovala komplex tratí s dĺžkou 110 km. Z toho 
61 kilometrov bola hlavná trať, zvyšok tvorili odbočky, ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa 
potreby odvážať vyťažené drevo. Pracovala v rokoch 1916-1973, rozchod trate bol takisto 760 mm. Zachoval sa 
úsek medzi Chmúrou (Vychylovka) a Tanečníkom (Oravská Lesná) s unikátnym úvraťovým systémom. V roku 
1991 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku SR a je v správe Kysuckého múzea. Úvraťová železnica 
znamená, že trať prekonáva na malom úseku (1,5 km) veľké prevýšenie (vyše 217 metrov). Úvrať je miesto s 

https://www.24hod.sk/tipsport-liga-liptovsky-mikulas-zdolal-hk-orange-cl626299.html
http://www.teraz.sk/slovensko/slovensko-ma-viac-nez-100-lesnych-ze/356728-clanok.html


výhybkou – vlak prejde určitý úsek, v úvrati zmení smer a ďalšiu časť stúpania prekoná cúvaním. Postup sa 
opakuje, kým sa nedostane do cieľa.Považská lesná železnica Bola systémom tratí s dĺžkou 107 kilometrov a 
rozchodom 760 mm. Slúžila na dopravu dreva ale aj ľudí v širokom okolí Liptovského Hrádku v rokoch 1912-
1972. Vlaky dosahovali najvyššiu rýchlosť 15 km/h. Hlavná trať viedla z Liptovského Hrádku do Staníkova, čo 
bolo 40 km, pribudli odbočky Benkovo, Ipoltica, Svarín, Vyšný Chmelianec a Liptovská Teplička. Časť vozidiel a 
koľajníc sa presťahovala do Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Zrekonštruovaný úsek by sa mal budúci rok 
sprístupniť verejnosti.Smolenická lesná železnica Išlo o komplex tratí v Malých Karpatoch v okolí Smoleníc a 
Dobrej vody s dĺžkou 76 kilometrov. Fungovala v rokoch 1910 až 1972. Železnica pôvodne patrila k fabrike na 
spracovanie dreva, ktorú pri Horných Orešanoch v roku 1883 založil vtedajší majiteľ panstva gróf Pálffy. K vyše 
70 kilometrom trate na parnú prevádzku s rozchodom 600 mm treba prirátať ešte konské trate na zvážanie dreva 
s dĺžkou 40 km a rozchodom 760 mm. Tie dojazdili už v roku 1947, parná časť doslúžila v roku 1960. Po roku 
1972 bola trať demontovaná, ostali len viditeľné časti násypov v lesoch a ako relikt tiež Lesná železnica Katarínka 
neďaleko obce Naháč s dĺžkou 400 metrov.Nitrianska poľná železnica Trať s rozchodom 760 mm sa nachádza v 
areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea (SPM) a Výstaviska Agrokomplex Nitra. Trať s dĺžkou 1,6 km je 
spomienkou na poľné železnice. Najdlhšia z nich (100 km) bola vybudovaná v okolí Sládkovičova a bola v 
prevádzke v rokoch 1906-1952, nasledovala 75-kilometrová trať pri Šuranoch z rokov 1912-1962. Trať z 
Pohronského Ruskova do Želiezoviec merala 65 km a bola v prevádzke v rokoch 1912-1984. Práve z jej torza 
vnikla železnička v Nitre. 

Topoľčany – Podiel (46 km, 760 mm, 1910-1972) Topoľčianky – Husárovo (38 km, 760 mm, 1916-1970) 
Žarnovica- Brod (34 km, 760 mm, 1923-1966) Ľubochňa – Močidlá (31 km, 760 mm, 1904-1966 – trať bola 
elektrifikovaná a prepravovali sa tu aj ľudia) Vígľaš – Kyslinky (26 km, 760 mm, 1906-1975) Hriňová – Periská (26 
km, 760 mm, 1906-1962) Lednické Rovne - Suchý potok - Zubák (26 km, 760 mm, 1920-1959, išlo o úvraťovú 
železnicu) Malacky–Rohožník–Šimková-Hubalová (25 km, rozchod 600 mm, roky 1892-1965) Hontianské Tesáre 
- Ladzany – Klastava – Záholík (23 km, 760 mm, 1914-1952) Solivar – Prešov - Stavenie (23 km, 1917-1956) 
Kamenica nad Cirochou – Habeš (17,2 km, 760 mm, 1905-1973) Vranov n. Topľou - Čemerné - Roztoky - Hruš. 
Jarok - Zámutov (17 km, 760 mm 1905-1957) Spišská Nová Ves – Novoveská Huta (17 km, 760 mm, 1921-

1957) Remetské Hámre – Morské oko (16 km, 760 mm, 1894-1973) Moravský Ján – Lakšárska Nová Ves - 
Tŕnie/Kobyliarka (15,6 km, 760 mm, 1919-1947) Ľuborča - Podkopaná (14 km, 760 mm, 1901-1965) Závadka nad 
Hronom - Fabová (14 km, 760 mm, 1916-1965) Sučany – Struháreň (11 km, 600 mm, 1917-1965) 
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24. Dušičkové obdobie sa už blíži: Ako budú otvorené cintoríny v Spišskej? 
[24.10.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/blizi-sa-sviatok-vsetkych-svatych-ako-budu-otvorene-cintoriny-v-spisskej-
312853 

 
 

Už onedlho budeme spomínať na svojich zosnulých blízkych. Pri tejto príležitosti sa zmenia otváracie hodiny 
na cintoríne v Spišskej Novej Vsi. 

Dušičky už doslova klopú na dvere a pri tejto príležitosti sa cintoríny v meste naplnia návštevníkmi, ktorí prídu 
spomínať na svojich zosnulých blízkych. Z dôvodu očakávanej zvýšenej návštevnosti počas Sviatku všetkých 
svätých a Pamiatky zosnulých ako aj obdobia okolo týchto sviatkov Správa cintorínov v Spišskej Novej Vsi sa 

rozhodla pre zmenu otváracích hodín. Pozrite si nasledovný prehľad. 
Starý cintorín – Slovenská 1, bude otvorený nasledovne: 
- od 26. 10. do 4. 11. 2018: 6:30 – 22:00 
- od 5. 11. do 11. 11. 2018: 6:30 – 21:00 
Otváracie hodiny počas víkendov a sviatkov: 
- sobota 27. 10. 2018: 11:00 – 19:00 
- nedeľa 28. 10. 2018: 11:00 – 19:00 
- utorok 30. 10. 2018: 11:00 – 19:00 
- štvrtok 1. 11. 2018: 11:00 – 19:00 
- piatok 2. 11. 2018: 7:30 – 19:00 
- sobota 3. 11. 2018: 11:00 – 19:00 
Nový cintorín, Cintorínska ulica a cintorín Novoveská Huta, Rybničná ulica sú otvorené nepretržite počas 

celého roka. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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25. Krajší deň urobia chorým vo svidníckej nemocnici dobrovoľníci 
[19.10.2018; e-dukla.sk; č. 42; 00:00; red] 

 
http://www.e-
dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018&month=10&issue_number_id=507&frm_art
icle_id=11621 

 
 

Tomáš Bezdeda: Aj pomoc jednému človeku má veľký význam, nemusíme robiť megalomanské veci 
Do nového projektu sa zapojila Nemocnica Svet zdravia Svidník. Vylepšujú tak svoje služby a pomáhajú 

zvyšovať komfort pacientov aj inými formami. Tentoraz spôsobom dobrovoľníckej pomoci. 
Čas v nemocnici vie byť neuveriteľne dlhý a únavný, zvlášť, keď ho človek trávi sám. To sa však už vo 

svidníckej nemocnici mení. V pilotnom projekte púšťajú za brány nemocnice dobrovoľníkov. Tí budú pri mladších i 
starších tráviť čas a spríjemňovať ho. A je už jedno, či hraním spoločenských hier, čítaním novín alebo ako 
poslucháči trápení. Do iniciatívy dobrovoľníckych centier Krajší deň sa svidnícka nemocnica zapojila ako šiesta v 
poradí v sieti Svet zdravia. Tento dobrovoľnícky projekt Krajší deň vznikol ešte v roku 2016. Prvými zapojenými 
nemocnicami zo Siete zdravia boli tie v Humennom a Banskej Štiavnici. Pri slávnostnom spustení projektu vo 
Svidníku nechýbal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý je ambasádorom Krajšieho dňa práve v tunajšej nemocnici. 

Jedna z foriem liečby 
Nebyť sám je pre psychickú pohodu veľmi podstatné. Príchod dobrovoľníkov do nemocnice tak môže pomôcť 

pozitívne vplývať na psychické zdravie a tak pomôcť v liečbe. “Mnohí pacienti sa môžu cítiť v nemocnici opustení. 
Ak sú deti hospitalizované bez rodiča alebo ide o seniorov bez príbuzných, je dôležité, aby svoj voľný čas po 
ukončení liečebno- -diagnostických procedúr trávili zmysluplne. To zlepšuje ich psychickú pohodu a napomáha 
liečebnému procesu. Aj preto smesa pred dvoma rokmi rozhodli vytvoriť tento dobrovoľnícky projekt, priniesť na 
oddelenia viac pozitívnej energie a podporiť tak pohodu a starostlivosť o pacienta v nemocnici,” vysvetlila Tatiana 
Kosťová, autorka a garantka projektu Dobrovoľnícke centrá Krajší deň v sieti nemocníc Svet zdravia. 

Prvé hodiny už majú za sebou 
Formy trávenia času s chorými sú rôzne. “Veľmi dôležité je komunikovať s chorými ľuďmi pozitívne a s 

orientáciou na zdravé veci, na pekné spomienky z ich života a sprostredkovať im dianie z ich mikroregiónu. Každý 
dobrovoľník sa môže s jeho vybraným pacientom podeliť o svoje koníčky a pomôcť vyplniť čas človeku v náročnej 
životnej situácii, akou hospitalizácia, prirodzene, je,” opísala Kosťová. Prvé hodiny už dobrovoľníci vo svidníckej 
nemocnici strávili. Aktuálne tam pôsobia piati, k dispozícii je im aj jeden človek ako koordinátor, ktorý už pomáha 
vyberať jednotlivých pacientov a predstavuje im dobrovoľníkov. Hoci je týchto ľudí so srdcom na dlani najviac 
spomedzi študentov, nechýbajú aj dôchodcovia či ľudia v produktívnom veku. 

Ako to vyzerá v praxi? 
Najviac sú dobrovoľníci zameraní na pacientov na detskom oddelení a tiež na seniorov na doliečovacom a 

geriatrickom oddelení. Stále pritom zohľadňujú predstavy a zdravotný stav pacientov. Môže ísť o tichú prítomnosť, 
rozhovor, vypočutie, prechádzku, čítanie knihy či hranie spoločenskej hry. Obľúbené sú tiež i tvorivé dielničky, v 
rámci ktorých dobrovoľníci s pacientmi vyrábaju rôzne maličkosti. Nimi potom obdarúvajú svojich blízkych, alebo 
sa využívajú na skrášlenie nemocničných priestorov. Okrem individuálnej dobrovoľníckej práce centrá organizujú 
aj spoločné akcie, napríklad na Mikuláša, na Vianoce či počas Veľkej noci. 

Pacienti sa z myšlienky tešia 
“Rozhodnúť sa pre službu chorým deťom a starším pacientom v akomkoľvek smere je hodné nesmiernej úcty 

a obdivu. Verím, že o tento komunitný projekt prejaví záujem čo najviac dobrovoľníkov. Už naše skúsenosti z 
prvých dní potvrdzujú, že nezištnú pomoc a nasadenie dobrovoľníkov naši pacienti veľmi oceňujú. Za čas, ktorý 
im venujú, sme im preto skutočne vďační,” hodnotil prvé dni s radosťou riaditeľ Nemocnice Svet zdravia Svidník 
Slavko Rodák. 

Bezdeda: Aj podpora pre jedného človeka má veľký význam 
Ambasádorom dobrovoľníckeho projektu vo Svidníku sa stal spevák Tomáš Bezdeda, ktorý potešil svojím 

hudobným vystúpením pacientov aj zamestnancov nemocnice. “Ak dokážeme na inej tvári vyčariť úsmev, potešiť 
milým slovom, vypočuť trápenie či urobiť niekomu krajší deň, to je skutočná pomoc. Nemusíme hneď tvoriť 
megalomanské veci a byť hrdinami. Stačí, ak má naša podpora veľký význam pre jedného konkrétneho človeka. 
Aj preto som sa rozhodol zapojiť do projektu Krajší deň, ktorý je práve o jednoduchých, no dôležitých dobrých 
skutkoch,” povedal spevák. Na východe pribudne po Svidníku táto dobrovoľnícka činnosť ešte v nemocniciach v 
Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. 

http://www.e-dukla.sk/?page_id=1013&action=details&archiv=1&year=2018& 
month=10&issue_number_id=507&frm_article_id=11621 
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