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V zahraničí pôsobí od štrnástich rokov. 
Futbalista Boris Prokopič - fotogaléria 
(3 fotografie) 
SP. N. VES/ST.GALLEN. Športový život prináša rôzne príbehy. 
Osud Borisa Prokopiča je vďaka guľatému čudu zvanému futbalová lopta mimoriadne pestrý a zaujímavý. 
V roku 2002 sa talentovaný mladík pobral z východného Slovenska do Rakúska, aby svoj futbalový kumšt 

rozvíjal tam. 
Mal len 14 rokov, keď opustil rodnú Spišskú Novú Ves a zamieril do dolnorakúskeho SV Horn. 

„V klube v tom čase pôsobilo viacero Slovákov. Každý rok pribudli štyri-piati hráči, väčšinou z východu. Boli 
tam napríklad aj Erik Pačinda s bratom Robom, takisto slovenskí a českí tréneri. Zo Spišskej sme šli dvaja. 
Pobudol som tam dva roky, počas ktorých som býval na internáte, chodil do školy a hrával futbal,“ zaspomínal si 
Prokopič v úvode nášho rozhovoru na svoje začiatky v zahraničí. 

Tie neboli pre mladíka, ktorý v tom čase vedel po nemecky povedať nanajvýš ´guten tag´, vôbec jednoduché. 
„Na začiatku sme absolvovali rýchlokurz nemčiny. Následne sme znalosť jazyka rozvíjali v triede, kde boli 

prisťahovalci, a potom sme už šli normálne do školy ako každý iný Rakúšan,“ pokračuje v oprašovaní spomienok. 
Vo Viedni bolo všetko iné 
V šestnástich rokoch nasledoval u Borisa Prokopiča opäť skok do „iného sveta“. 
Stal sa súčasťou akadémie Rapidu Viedeň a začal si zvykať na život v európskom veľkomeste. 
„Z hľadiska odlúčenia od rodiny to bolo horšie. V Horne nás bolo viac Slovákov a cítil som sa ako na akomsi 

výlete. Zrazu som sa ocitol vo veľkej Viedni a všetko bolo iné. Nebolo mi to úplne jedno,“ usmieva sa už teraz 
futbalista, ktorý jedného parťáka zo Slovenska v tom období nakrátko mal. 

Bol ním Peter Gal Andrezly, donedávna hráč Ružomberka, aktuálne pôsobiaci v rumunskom prvoligovom 
Sepsi. 

Kým Gal Andrezly sa v mladom veku vrátil domov do Košíc, Prokopič pokračoval v Rakúsku. 
Cez pôsobenie v akadémii a juniorke sa rýchlo prepracoval až do prvého mužstva historicky najúspešnejšej 

futbalovej značky v krajine našich západných susedov. 
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V áčku Rapidu Viedeň debutoval už ako 20-ročný, okrem takmer troch desiatok štartov v Bundeslige sa v jeho 
drese mihol aj v Európskej lige. 

((piano)) 
„Rapid je v Rakúsku pojem, klub má bohatú históriu. Ako šestnásť či sedemnásťročný som chodil pozerať na 

zápasy, atmosféra na štadióne bola pre mňa zážitkom. A zrazu jedného dňa stojíte na ihrisku a užívate si ju ako 
hráč. Cítil som, že som dosiahol novú métu. Bolo to super,“ líči svoje dojmy Prokopič, ktorý bol hráčom Rapidu 
osem a pol roka, z nich si jeden rok odkrútil na hosťovaní v Innsbrucku. 

Hlinku s Valachovičom bral ako otcov 
Ako to už býva, každá minca má dve strany. 
„Rapid je klub, ktorému keď sa nedarí, je tam dosť nepokoj. Zo strany vedenia klubu i fanúšikov, šprtajú sa do 

toho médiá. Ozýva sa strašne veľa hlasov, tak ako sa na veľký klub patrí. Očakávania a tlak sú skutočne veľké, s 
tým sa musí človek vysporiadať,“ vraví vyrovnaným hlasom Boris Prokopič. 

Zo spoluhráčov v tíme 32-násobného rakúskeho šampióna mu v pamäti utkvelo mnoho známych mien. 
„Zažil som asi troch trénerov, začínal som pri Petrovi Pacultovi. Keď som sa prvýkrát dostal na tréning áčka, v 

kabíne som narazil na Petra Hlinku, Jozefa Valachoviča, Čechov Mareka Kincla i Radka Bejbla. Vravel som si: 
wau, mám tu futbalových otcov, ktorí mi ukážu ako to vo veľkoklube funguje. Pacult sa však všetkých týchto 
hráčov zbavil. Neskôr prišiel Janko Novota, s ktorým sme doteraz v kontakte. Spomeniem tiež Steffena 
Hofmanna, kapitána a legendu klubu, ktorý nedávno skončil s kariérou, či Guida Burgstallera, môjho rovesníka a 
aktuálne hráča nemeckého Schalke." 

Stál pri zrode úspešnej misie Altachu 
Skraja roku 2013 sa Boris Prokopič presunul na najkrajnejší západ Rakúska, k hraniciam so Švajčiarskom. 
Jeho novým pôsobiskom sa stal SCR Altach. 
A dôvod odchodu z Rapidu? 
„Mal som problémy s kolenom. Povedali mi, že musím odísť, aj keď som zranený. Nerozišli sme sa v 

najlepšom,“ priznáva. 
V tom čase Prokopičovi zavolal tréner, ktorý ho poznal z Viedne a povedal mu, že vo vtedy druholigovom 

Altachu vzniká nový projekt, ktorý má mužstvo priviesť do najvyššej súťaže a aj v nej sa klub chce prezentovať 
smelými cieľmi. 

„Imponovalo mi, že mi boli ochotní dať polroka čas, aby som sa dal dokopy. Bolo mi povedané, že od leta 
začneme misiu,“ vraví s úsmevom. 

Tak aj skutočne bolo. 
Altach v nasledujúcej sezóne medzi rakúsku elitu nielen že postúpil, ale následne v nej aj úspešne účinkoval. 
Dôležitou súčasťou mužstva bol aj Slovák Boris Prokopič. 
Na malebnom vidieku zažil najlepšie roky 
Altach počas úvodných troch sezón účinkovania v Bundeslige skončil dvakrát na priečkach zaručujúcich 

postup do predkola Európskej ligy. 
V prvom prípade Prokopič prispel jedným gólom k vyradeniu Vitórie Guimaraes a o možnosť zahrať si v 

skupinovej fáze prišiel až tesne pred jej bránami, proti bol ďalší portugalský celok Belenenses. 
V sezóne 2017/18 ho o štarty v druhej najprestížnejšej európskej súťaži obrala roztrhnutá achilovka. 
V Bundeslige si v drese Altachu pripísal na konto 78 štartov. 
„Z hľadiska výsledkov i výkonov to bolo najúspešnejšie obdobie mojej kariéry,“ bilancuje svoju šesťročné 

pôsobenie v Altachu, ktoré bolo zaujímavé aj odlišným štýlom života než ten, na aký si privykol vo Viedni. 
Z hluku veľkomesta sa totiž posunul na malebný rakúsky vidiek. 
„Opäť to na začiatku bolo niečo iné. Mestá typu Viedne tu nie sú, ale prostredie je naozaj krásne. Veľmi pekné 

je Bodamské jazero a životná úroveň je vysoká. Taká idylka,“ pochvaľuje si Boris Prokopič. 
Usadil sa vo Švajčiarsku, má to na skok 
Hoci aktuálne už v Rakúsku nepôsobí, súčasnosť len potvrdzuje jeho kozmopolitný charakter. 
S manželkou Zuzanou sa usadili v švajčiarskom meste St. Gallen, ktoré je na skok od Altachu. 
Čo by kameňom dohodil je to odtiaľto aj do Nemecka a Lichtenštajnska. 
A práve FC Vaduz, klub z hlavného mesta lichtenštajnského kniežatstva, je od januára tohto roka 

zamestnávateľom Borisa Prokopiča. 
„Rok a pol som bol mimo kvôli problémom s achilovkou. Potom som sa už cítil fit, pol roka som s Altachom 

trénoval, ale s trénerom sme si veľmi nesadli. O moje služby príliš nejavil záujem. Keď v zime prišla ponuka z 
Vaduzu, nebolo nad čím rozmýšľať. Potreboval som najmä hrať, aby som sa do toho zase čo najskôr dostal. 
Poznali ma z Altachu, takže v tom nebol žiaden problém,“ vysvetľuje najnovšiu zmenu dresu futbalista, ktorého 
dobrodružstvo tak pokračuje aj po tridsiatke. 

Súboj s Frankfurtom? Zážitok na celý život 
Vaduz účinkuje v druhej švajčiarskej lige. 
V Lichtenštajnsku nemá konkurenciu a cez národný pohár si dokáže pravidelne vybojovať miestenku v 

európskych pohároch. 
Boris Prokopič tak počas tohto leta okúsil účinkovanie v Európskej lige už vo farbách tretieho klubu. A s 

parádnym bonbónikom. 
Okrem islandského Breidabliku vyradil Vaduz aj maďarský MOL Vidi, ktorý vlani v skupinovej fázy dokázal 

vzdorovať i londýnskej Chelsea, neskoršiemu víťazovi celej súťaže. 
Nad sily lichtenštajnského klubu bol až nemecký Frankfurt. 
Ani domáci debakel 0:5 a prehra 0:1 v odvete nemohli zmazať hrejivý pocit na duši. 



„Bola to pekná jazda. Maďarský tím nás podcenil, myslel si, že mu bude stačiť výkon na 80 či 90 percent. 
Vonku sme síce prehrali 0:1, ale boli sme jednoznačne lepší tím. V odvete sme chceli byť trpezliví, zbytočne 
neinkasovať. Vyhrali sme 2:0 po predĺžení, postúpili a na rad prišiel Frankfurt, čo bude zážitok do konca života,“ 
tvrdí aj s odstupom času univerzál, ktorý dokáže hrať nielen ako ofenzívny i defenzívny stredový záložník, ale aj 
skraja. 

„Môj post je šestka a osmička. Práve to je moja najobľúbenejšia pozícia, čiže som skôr ofenzívny záložník. 
Tréner však teraz zmenil systém, hrávame 3-4-3, kde v štvorčlennej formácii nastupujem v strede alebo na 
strane. Počas kariéry som už hrával všade. Akurát v obrane ešte nie. To možno príde, keď budem pomalší,“ 
neopúšťa Prokopiča dobrá nálada. 

Dvojité občianstvo, doma mu znie slovenčina 
Pri mene rodáka z východu Slovenska uvádza špecializovaný webový portál transfermarkt rakúske 

občianstvo. 
Pravda je to spolovice. 
„Ešte z čias, keď to bolo možné, mám dvojité občianstvo. Slovenské aj rakúske. Rakúskym občanom som sa 

stal v roku 2008,“ dáva veci na pravú mieru Boris Prokopič, ktorý sa svojho času mihol aj v slovenskom národnom 
tíme do 18 rokov. 

Neskôr ho už reprezentačné vábenie obišlo. 
Do Spišskej Novej Vsi, kde žijú jeho rodičia i súrodenci, sa zväčša dostane dvakrát v roku. 

Po skončení sezóny a cez Vianoce. 
Svoj rodný kraj stále nazýva domovom, hoci viac než polovicu svojho doterajšieho života prežil inde. 
„To je pravda, ale tam som vyrastal. Doma je doma,“ usmieva sa aj podľa reči čistokrvný Slovák, ktorému 

počas našej debaty len v minime slov zarezonuje nemecký prízvuk. 
„Moja manželka je takisto zo Spišskej, doma sa rozprávame po slovensky. A trocha východniarčiny stále cítiť,“ 

vraví pohodový chlapík. 
Hrávať chce čo najdlhšie, motivácia nie je problém 
Slová chvály má aj na svoje súčasné bydlisko v St. Gallene. 
O tom, čo bude nasledovať po skončení hráčskej kariéry, ešte v tejto chvíli Prokopič úplne jasno nemá. 
„Zvykol som si. Nemám sa na čo sťažovať a vedel by som si tu predstaviť aj život po kariére. Keď už budeme 

mať rodinu, učiníme spoločné rozhodnutie, čo ďalej,“ tlmočí nám svoju „rozpoltenosť“ priamo zo Švajčiarska. 
Vek 31 rokov však ešte nie je súci na odchod do futbalového dôchodku. 
Aktuálne sa preto plne koncentruje na dianie na trávnikoch. 
„Netreba si klamať, pomaly sa to kráti. Ak ale zdravie poslúži, chcel by som hrávať čo najdlhšie. Vo futbale 

som od šiestich rokov, stále ho mám rád a s motiváciou na tréningoch i v zápasoch nemám problém. Zmluva vo 
Vaduze mi končí v lete. K rozhovorom o jej predĺžení zatiaľ nedošlo, ale v klube vyzerajú byť so mnou spokojní, 
tak uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ dodal Boris Prokopič na záver nášho rozhovoru. 

Šance Slovenska vidí lepšie než Rakúska 
S Borisom Prokopičom sme neobišli ani tému kvalifikácie Eura 2020. 
Komu dáva väčšie šance na postup, Slovensku či Rakúsku? 
„Slovákom pomohla výhra v Maďarsku i prekvapujúce zaváhanie Chorvátska v Azerbajdžane. Myslím si, že 

momentálne sú na tom lepšie než Rakúšania. Tí naposledy remizovali v Poľsku a trocha si to pokazili prehrou v 
Izraeli, ktorý najbližšie privítajú doma. Rakúska skupina, v ktorej bojujú o postup aj Slovinsko a Severné 
Macedónsko je tiež poriadne zamotaná,“ osvedčil Prokopič prehľad o aktuálnom dianí. 

S úsmevom dodal, že pravidelným prísunom informácií o vystúpeniach slovenskej reprezentácie sú preňho 
najmä telefonáty s otcom. 

(dd) 
[Späť na obsah] 
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Streda, 18. septembra Muži: Trnava - Martin (o 17.30 h). 
Štvrtok, 19. Septembra Kadeti: Banská Bystrica - Martin (o 18. h). 
Piatok, 20. septembra Muži: Martin - Spišská Nová Ves (o 18. h). 

Sobota, 21. septembra Juniori: Martin - Banská Bystrica (o 14. h). 
Dorastenci: Martin - Trenčín (o 17. h). 
8. ročník: Považská Bystrica - Martin (o 9. h). 
7. ročník: Martin - Považská Bystrica (o 9. h). 
6. ročník: Považská Bystrica - Martin (o 11.30. h). 
5. ročník: Martin - Považská Bystrica (11.30 h). 
Nedeľa, 22. Septembra Juniori: Martin - Zvolen (11.30 h). 
Dorastenci: Martin - Trenčín (o 14.30 h). 
Kadeti: Zvolen - Martin (o 16.30 h). 
8. ročník: Martin - Orava (o 9. h). 



6. ročník: Orava - Martin (o 9. h). 
[Späť na obsah] 

 
 

3. TOPOĽČANY BEZ BODU 
[17.09.2019; Topoľčianske noviny; šport; s. 22; JAŠ] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Počas uplynulého týždňa odštartovala aj Slovenská hokejová liga, v minulosti známa ako I. hokejová liga. 

Topoľčany úvodné dva zápasy odohrali na ľade súperov. 
1. KOLO 
Dubnica - Topoľčany 4:3 (1:0, 1:1, 2:2) 
Góly: 18. O. Košecký, 27. M. Kokavec, 52. T. Klimenta, 56. F. Nemček - 24. a 43. J. Tomčák, 57. A. 

Podstavek. Rozhodovali Štefík - Frimmel, Jurčiak, vylúčenia 8:6, presilovky 1:1, oslabenia 0:0, 732 divákov. HC: 
Kompas - Ďurčo, Huba, Hrudík, Bystričan, Kováčik, Hřebíček, Šturdík, Španko - Kluka, Lantoš, Ručkay - 
Mikolášek, Tomčák, Podstavek - Slávik, Laššo, D. Gergel - Olejník, Uhnák, Špankovič, tréner Ľ. Hurtaj. 

Topoľčany sa ešte krátko pred úvodným buly posilnili o duo hráčov a do Dubnice vycestovali s cieľom 
bodovať. V úvodnej tretine sa hral vyrovnaný hokej, šance sa striedali na oboch stranách, ale po prvej 
dvadsaťminútovke boli spokojnejší domáci, keďže Košecký poslal Dubnicu do vedenia. V prostrednej časti 
vyrovnával Tomčák a následne hrali hostia aj presilovku. Tú ale Topoľčany nevyužili a krátko na to inkasovali po 
druhýkrát z hokejky Kokavca. Najviac gólov ale padlo v záverečnej tretine. Tomčák najskôr pri presilovke 
vyrovnával na 2:2, no presilovku využila aj Dubnica v 52. minúte a Dubnica opäť viedla. Domáci však v 56. minúte 
trestali chybu hostí gólom na 4:2, presadil sa Filip Nemček, ktorý časť prípravy absolvoval práve v Topoľčanoch. 

V závere ešte zápas zdramatizoval Podstavek, ale vyrovnať sa už hosťom nepodarilo. 
Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Hoci sa hralo len prvé kolo, zápas mal veľmi dobré tempo. Škoda 

našich nevyužitých šancí a na druhej strane sme inkasovali v podstate tri vlastné góly. Nevyužili sme veľa šancí, 
v zápase boli úseky, v ktorých sme dominovali, ale nepadlo nám to tam. Avšak, pri tlaku Dubnice nás neraz 
podržal náš brankár. Ak sa pozeráme na šance, tak z Dubnice sme si mali odviezť minimálne bod, čo ma mrzí. 
Bolo vidieť na nás určitú nezohratosť, pretože dvaja noví hráči prišli len deň pred týmto stretnutím. Musím však 
povedať, že som spokojný s nasadením tímu, pretože chalani makali, bolo na ľade vidieť aj dobré veci. Chýbal mi 
však väčší dôraz pred bránkou a hlavne lepšie zvládnutie presilových hier. Mrzí ma, že sme nebodovali, pretože 
za predvedený výkon sme si nejaký ten bodík zaslúžili. 

2. KOLO 
Martin - Topoľčany 4:1 (0:1, 3:0, 1:0) 
Góly: 21. a 47. F. Poliaček, 22. M. Dírer, 40. M. Rudzan - 9. M. Bystričan. Rozhodovali Krist - Hajnik, Ďurina, 

vylúčenia 7:11, presilovky a oslabenia 0:0, 1490 divákov. HC: Kompas - Kováčik, Ďurčo, Huba, Hřebíček, Hrudík, 
Bystričan, Šturdík, Španko - Kluka, Tomčák, Podstavek - Slávik, Lantoš, Ručkay - D. Gergel, Laššo, Olejník - 
Kubek, Uhnák, Špankovič, tréner Ľ. Hurtaj. 

Topoľčianski hokejisti ani v druhom zápase na ľade súpera nebodovali a po dvoch kolách tak zostávajú bez 
bodu. V úvode zápasu sa Topoľčanci bránili, domáci hneď v 3. minúte hrali takmer minútovú presilovku päť na tri. 
Hostia sa ubránili a v 9. minúte šli aj do vedenia, presadil sa Bystričan. Úvod prostrednej časti ale patril domácim, 
ktorým stačilo len 21 sekúnd a Poliaček vyrovnal. O necelú minútu poslal Dírer domácich aj do vedenia - 2:1. 
Nevydarenú druhú tretinu zakončil domáci Rudzan v 40. minúte, keď zvýšil na 3:1. V záverečnej tretine pridali 
domáci aj štvrtý gól v 47. minúte. Hostia sa snažili zápas zdramatizovať, ale od 52. minúty mali vylúčených až 
štyroch hráčov v rade, a tak si domáci už víťazstvo postrážili. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Očakávali sme veľmi ťažký zápas, pretože Martin vyhral v Skalici a 
teraz proti nám odštartoval sezónu aj na domácom ľade. Myslím si, že sme dobre odohrali prvú tretinu. Hneď na 
začiatku sme ubránili presilovku domácich, a následne sme sa dostali i do vedenia. Dobre sme začali, ale prišla 
nekoncentrovanosť a akoby aj podcenenie úvodu druhej tretiny, kedy sme v krátkom slede inkasovali dva góly. 
Zrejme tento nevydarený vstup do druhej časti nás stal z veľkej časti v tomto zápase aj body. Striedali sme dobré 
úseky, v ktorých sme dokázali súpera zatlačiť a dostávali sme sa do tlaku, avšak na druhej strane sme veľmi 
ľahko strácali puky a urobili sme aj veľké množstvo individuálnych chýb, čo skúsený Martin trestal, a preto v 
stretnutí zaslúžene vyhral. 

Ostatné výsledky 1. kola: Skalica - Martin 1:3, Trnava - Bratislava Capitals 2:5, Žilina - Sp. Nová Ves 2:3, 
Levice - Pov. Bystrica 3:0. 

Ostatné výsledky 2. kola: Pov. Bystrica - Žilina 3:6, Skalica - Trnava 3:5, Sp. Nová Ves - Dubnica 3:5, Levice - 
Bratislava Capitals 3:9. 

Ďalší program: 18. 9. (streda) o 18.00 h: Topoľčany - Spišská Nová Ves, 20. 9. (piatok) o 18.00 h: Pov. 

Bystrica - Topoľčany. 
[Späť na obsah] 

 
 



4. HOKEJISTOM ŠTART NEVYŠIEL 
[17.09.2019; Topoľčianske noviny; šport; s. 28; Jaroslav Šupa] 

 
 

Po prvých dvoch kolách čakajú Topoľčany na prvé body. 
TOPOĽČANY Náročný vstup hokejistom Topoľčian do sezóny nevyšiel. Síce v oboch zápasoch neboli horším 

mužstvom, doplácali na individuálne chyby jednotlivcov. Topoľčany tak po prehrách v Dubnici i v Martine sú zatiaľ 
v aktuálnej sezóne bez bodu. 

Po prvýkrát sa Topoľčany pred vlastnými divákmi predstavia už túto stredu, kedy hostia Spišskú Novú Ves. 

Tesná prehra 
Topoľčany nestačili najskôr na Dubnicu, kde v stredu prehrali 3:4. „Hoci sa hralo len prvé kolo, zápas mal 

veľmi dobre tempo. Škoda našich nevyužitých šancí a na druhej strane sme inkasovali v podstate tri vlastné góly,“ 
povedal po stretnutí tréner Topoľčian Ľubomír Hurtaj, ktorý však napriek prehre našiel v hre aj pozitíva. „Bol som 
spokojný s nasadením tímu, pretože chalani makali, bolo na ľade vidieť aj dobré veci. Chýbal mi však väčší dôraz 
pred bránkou a hlavne lepšie zvládnutie presilových hier. Mrzí ma, že sme nebodovali, pretože za predvedený 
výkon sme si nejaký ten bodík zaslúžili,“ dodal po stretnutí topoľčiansky tréner. 

Rozhodla druhá tretina 
V Martine prehrali Topoľčany 1:4, pričom po prvej tretine boli vo vedení hostia po presnom zásahu Bystričana. 

Domáci Martin ale zápas otočil v úvode druhej časti, kedy Topoľčany v priebehu jednej minúty inkasovali dva 
góly. „Začali sme dobre, ale prišla nekoncentrovanosť a akoby aj podcenenie úvodu druhej tretiny, kedy sme v 
krátkom slede inkasovali dva góly. Zrejme tento nevydarený vstup do druhej časti nás stal z veľkej časti v tomto 
zápase aj body. Striedali sme dobré úseky s tými horšími. Urobili sme veľké množstvo individuálnych chýb, čo 
skúsený Martin trestal, a preto v stretnutí zaslúžene vyhral,“ dodal Ľubomír Hurtaj. 

Doma treba bodovať 
Topoľčany sa až v treťom kole konečne predstavia pred domácimi fanúšikmi. V stredu od 18.00 hod. privítajú 

na domácom ľade Spišskú Novú Ves. V piatok pokračuje Slovenská hokejová liga štvrtým kolom, Topoľčany 

vycestujú na ľad do Považskej Bystrice. 
Urobili sme veľké množstvo individuálnych chýb, čo skúsený Martin trestal. 
ĽUBOMÍR HURTAJ, TRÉNER TOPOĽČIAN 
Na domácom ľade zabojujú Topoľčany o prvé body do tabuľky. hctopolcany/MT 

[Späť na obsah] 

 
 

5. KOLKY 
[17.09.2019; Oravské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 26; TF] 

 
 

Interliga Trstená Starek - Podbrezová 2:6 (3784:3842) 
M. Szulc 655, I. Čech 642, M. Konopka 630, P. Šibal 627, M. Kozák 620, L. Juris 610 
1. Podbrezová 2. Česká Třebová 3. Trstená Starek 4. Rakovice 5. Inter Bratislava 6. Rokycany 7. Jihlava 8. V. 

Šariš 9. Luhačovice 10. Slavoj Praha 11. Sučany 12. Husovice 33 11 21 21 21 21 21 21 21 31 10 20 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 13:3 5:3 10:6 9:7 8:8 7:9 7:9 7:9 6:10 9:15 3:5 6:10 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 

Ostatné výsledky: Veľký Šariš - Praha 6:2, Luhačovice - Inter Bratislava 6:2, Husovice - Jihlava 3:5, Rakovice 
- Rokycany 6:2, Podbrezová - Praha 6:2 

1. liga Východ Trstená Starek B - Podbrezová 4:4 (3346:3326) 
E. Kuráň 587, F. Stankovič 576, S. Dzurek 574, V. Koleják 564, M. Janík 535, M. Benický 510 
1. Jelšava 2. Kremnica 3. Podbrezová B 4. Trstená Starek 5. Rim. Sobota 6. Šemša 7. V. Šariš 8. 9.S. N. Ves 

B Fiľakovo B 10. Žarnovica B 22 22 21 21 21 20 20 20 20 20 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 15:1 11:5 10:6 
9:7 9:7 8:8 7:9 5:11 4:12 2:14 4 4 3 3 3 2 1 0 0 0 

Ostatné výsledky: Žarnovica B - Jelšava 0:8, Fiľakovo B - Rimavská Sobota 3:5, Spišská Nová Ves B - 

Kremnica 3:5, Veľký Šariš - Šemša 4:4 
Dorast Východ 
S. N. Ves - Trstená Starek 0:2 (1429:1605) 
M. Janík 573, L. Lepáček 527, E. Kuráň 505, M. Benický ml. 503 
1. Trstená Starek 2. Fiľakovo 3. Sučany 4. Podbrezová A 5. Vrútky 6. V. Šariš 7. Košice 8. Podbrezová B 9. S. 

N. Ves 22 22 11 11 21 10 10 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4:0 4:0 2:0 2:0 2:2 0:2 0:2 0:4 0:4 4 4 2 2 2 
0 0 0 0 

[Späť na obsah] 

 
 



6. MEMORIÁLOM SI PRIPOMENÚ LEGENDÁRNEHO JANKA ŠUFLIARSKEHO 
[17.09.2019; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 32; Jozef Mikuš] 

 
 

Ján Šufliarsky opustil svoju basketbalovú rodinu 3. apríla 2015 vo veku 74 rokov. Jeho kamaráti na neho 
nezabúdajú. 

LUČENEC Centrum Novohradu si opäť pripomenie legendu basketbalového života Janka Šufliarskeho. Na 
tretiu septembrovú sobotu (21. 9.) je v lučeneckej športovej hale Arena naplánovaný ďalší ročník Memoriálu 
Janka Šufliarskeho. 

Organizátori avizujú štyri zápasy, v ktorých sa predstavia viaceré vekové kategórie. 
„Memoriál o 11.00 hod. odštartuje zápas starých pánov z Veterán Clubu Novoker Lučenec a Old Boys Eger, 

ktorí mali k Jankovi najbližšie a ich duel je tradíciou memoriálu. Popoludní sa o 13.00 hod. a 15.00 hod. na 
palubovke predstavia dievčatá lučeneckej Akadémie pohybu. Proti rovesníčkam z BKM Žilina si zahrajú ročníky 
2008 a 2007. Vrcholom memoriálu bude večerný prípravný zápas domáceho mužstva BKM Lučenec proti BK 04 
AC LB Spišská Nová Ves, ktorý sa začne o 18.00 hod.,“ vymenoval organizátor Karol Kadlubek. 

Vstupné na prvé tri zápasy je bezplatné, lístok na večerný zápas stojí 2 eurá. 
Po poslednom stretnutí sa uskutoční vyhodnotenie memoriálu a spoločná spomienka na Janka Šufliarskeho. 
Ján Šufliarsky. archív 

[Späť na obsah] 

 
 

7. MLÁDEŽNÍCKY FUTBAL 
[17.09.2019; Kysucké noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 38; Radoslav Blažek] 

 
 

II. liga starší dorast U19 Východ 
6. kolo: K. Nové Mesto - Humenné 2:0 (0:0), Chupáň, Jančula. 
1. Košice 2. Lipt. Mikuláš 3. Juventus ZA 4. Prešov 5. Pohronie 6. Martin 7. Humenné 8. Spišská Nová Ves 

9. Bardejov 10. Zvolen 11. FŠ M. Hamšíka 12. Lok. Košice 13. Lipany 14. K .Nové Mesto 15. Námestovo 16. 
Galaktik 65 65 64 64 64 62 62 62 62 62 62 62 61 61 61 60 0 0 2 1 0 3 2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 
4 5 6 21:3 15:7 20:8 14:6 20:10 8:7 7:5 4:6 10:18 7:7 6:9 4:13 9:11 6:15 11:13 3:27 15 15 14 13 12 9 8 8 8 7 7 7 5 
4 3 0 

II. liga starší dorast U19 Východ 
6. kolo: Kysucké Nové Mesto - Humenné 0:1 (0:1), Lopanič. 
1. FC Košice 2. Pohronie 3. Spišská Nová Ves 4. Humenné 5. Prešov 6. Lipt. Mikuláš 7. FŠ M. Hamšíka 8. 

Juventus ZA 9. Galaktik 10. Martin 11. Zvolen 12. K. Nové Mesto 13. Lipany 14. Bardejov 15. Lok. Košice 16. 
Námestovo 55 55 64 64 63 63 63 62 62 62 62 62 62 61 61 60 0 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 2 2 3 3 3 4 
4 4 4 4 5 19:1 17:4 13:3 9:6 11:9 10:6 9:7 8:11 5:9 7:13 5:8 5:10 11:17 7:11 6:13 5:19 

III. liga starší dorast U19 
2. kolo: Čadca - Brezno 1:2 (0:1), Jarabek. Lučenec - Krásno nad Kysucou 9:1 (5:0), Švancar. 
7. kolo: Sliač - Krásno nad Kysucou 0:8 (0:3), Švancar 2, Štrba 3, Jakubec, Šustek, Vaňovec. Rakytovce - 

Čadca 1:2 (1:2), Mokáň, Tvrdý. 
1. Lučenec 2. Brezno 3. Čadca 4. Tisovec 5. Dolný Kubín 6. Poltár 7. Detva 8. Sliač 9. Krásno nad Kysucou 5 

10. Rakytovce 5 11. Nová Baňa 6 0 1 1 1 2 1 1 1 65 54 64 63 52 52 52 62 12 00 00 1 0 1 2 1 2 2 3 2 5 6 29:6 
21:2 11:5 9:16 20:14 17:11 7:6 10:16 10:11 1:16 3:35 

III. liga mladší dorast U17 
2. kolo: Čadca - Brezno 1:3 (0:1), Ondreáš. Lučenec - Krásno nad Kysucou 0:3 (0:3), Jánošík 2, Žofčík. 
7. kolo: Sliač - Krásno nad Kysucou 0:2 (0:2), Sušienka 2. Rakytovce - Čadca 0:5 (0:1), Hrtús 3, Linhart, 

Šichman. 
1. Č adca 6 2. Dolný Kubín 5 3. Sliač 6 4. Krásno nad Kysucou 5 5. Detva 6. Tisovec 7. Lučenec 8. Brezno 9. 

Rakytovce 10. Poltár 11. Nová Baňa 40 40 40 31 53 52 62 52 51 51 50 1 2 1 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 3 2 4 4 5 31:7 
21:3 12:8 11:4 11:7 8:6 23:11 7:11 5:14 6:21 0:43 15 15 14 12 11 10 10 7 7 7 6 6 6 4 4 1 15 13 13 10 8 7 7 7 5 0 
0 12 12 12 10 10 8 7 7 3 3 0 

IV. liga dorast U19 skupina Sever 
2. kolo: Staškov - Oravská Jasenica 2:6 (2:2), Klus, Perďoch. Rosina - Turzovka 10:2 (3:0), Maslík, Valčuha (z 

11 m). 
7. kolo: Turzovka - Dlhá nad Oravou 1:0 (1:0), Bystřický. Staškov - Rosina 9:1 (1:0), Klus 3, Brezina a 

Kubačák po 2, Hejčík, Streďanský. Oravská Jasenica - Stará Bystrica 6:0. 
1. Oravská Jasenica 2. Lietavská Lúčka 3. Tvrdošín 4. Dlhá nad Oravou 5. Predmier 6. Rosina 7. Turzovka 8. 

Stará Bystrica 9. Vrútky 10. Staškov 11. Bytča 12. Zuberec 13. Belá 55 64 44 63 63 62 52 52 52 62 52 60 50 0 2 
0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 3 3 2 2 3 4 3 3 5 29:12 20:9 25:10 20:14 16:14 25:25 11:15 10:21 16:16 17:19 12:19 
9:24 8:20 

V. liga dorast U19 skupina A 



15 14 12 9 9 7 7 7 6 6 6 3 0 
2. kolo: Stráňavy - Skalité 5:1 (2:0), Mikula. Nededza - Makov 9:2 (3:0), N. Valek 2. Kamenná Poruba - Radoľa 

1:2 (1:1), Tichý 2. 
7. kolo: Teplička nad Váhom - Radoľa 5:0 (1:0). Makov - Kamenná Poruba 4:2 (1:2), Valek, Rác, Válek, 

Jurica. Skalité - Strečno 1:1 (1:1), Boďa. 
1. Bánová 6 2. Teplička nad Váhom 6 3. Makov 4. Radoľa 5. Varín 6. Stráňavy 7. Strečno 8. Rajec 9. Štiavnik 

10. Kamenná Poruba 11. Skalité 12. Nededza 13. Višňové 42 41 64 54 53 52 62 52 51 51 61 61 60 1 0 1 3 2 0 2 
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 3 2 3 4 5 6 44:12 17:8 17:15 17:8 17:6 15:9 10:12 6:11 16:10 11:10 8:40 17:16 3:41 

II. liga starší žiaci U15 skupina Sever 
14 13 13 12 10 9 8 6 5 4 4 3 0 
2. kolo: Liesek - Čadca 3:0 (1:0). Oravská Jasenica - Stará Bystrica 0:4 (0:1), Brisuda 2, Podmanický, 

Halvoník. Klin - Raková 6:1 (0:1), Kusý. Krásno nad Kysucou - Makov, hrá sa 18.9. o 17. h. Kysucké Nové Mesto 
-Turzovka, hrá sa 18.9. o 17. h. 

7. kolo: Stará Bystrica - Vrútky 1:1 (1:1), Podmanický. Makov - Raková 10:0 (4:0), Žídek 2, Cabaj 3, Beliančin 
2, M. Pavlík, Lutera (vl. gól), Hrbek. Čadca - Kysucké Nové Mesto 0:13 (0:8), Trubačík 3, Magoč 3, Szijjártó 5, 
Kvašňovský 2. Dlhá nad Oravou - Krásno nad Kysucou 4:4 (1:1), Kubišta 2, Blažek, Bros. Žilina C - Turzovka 7:1 
(3:1), Tichý (vl. gól). 

1. Dolný Kubín 6 2. Kysucké Nové Mesto 5 3. Žilina C 6 4. Makov 5 5. Krásno nad Kysucou 5 6. Vrútky 7. 
Dlhá nad Oravou 8. Stará Bystrica 9. Turzovka 10. Liesek 11. Čadca 12. Klin 13. Oravská Jasenica 14. Raková 
51 50 40 40 31 63 62 62 52 62 62 61 61 60 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 5 29:6 66:5 40:16 30:15 
28:7 19:26 15:15 14:15 11:19 13:25 5:37 7:26 8:40 4:37 16 15 12 12 10 10 8 8 6 6 6 3 3 1 

II. liga mladší žiaci U13 skupina Sever 
2. kolo: Liesek - Čadca 4:1 (1:0), Smoleň (z 11 m). Oravská Jasenica - Stará Bystrica 3:0 (1:0). Klin - Raková 

14:0 (6:0), Chajdiak 6, M. Pisarčík 2, Štetka 5, Fenik. Krásno nad Kysucou - Makov, hrá sa 18.9. o 17. h. Kysucké 
Nové Mesto -Turzovka, hrá sa 18.9. o 17. h. 

7. kolo: Stará Bystrica - Vrútky 2:6 (1:3), Brisuda 2. Makov - Raková 11:0 (8:0), Masnica 3, Dočár 3, Kavalek, 
Olšiak, Dybala, Lučan, Murčo. Čadca - Kysucké Nové Mesto 0:7 (0:5), Pavlus 3, Škorík 2, Ševčík, Bielik. Dlhá 
nad Oravou - Krásno nad Kysucou 3:2 (2:1), Buchta (z 11 m), Labák. Žilina C - Turzovka 24:0 (17:0). 

1. Kysucké Nové Mesto 5 2. Oravská Jasenica 3. Vrútky 4. Žilina C 5. Makov 6. Krásno nad Kysucou 5 7. 
Dlhá nad Oravou 8. Dolný Kubín 9. Klin 10. Stará Bystrica 11. Liesek 12. Čadca 13. Turzovka 14. Raková 50 65 
64 64 54 40 62 62 62 62 62 61 51 60 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2 3 4 4 4 5 4 6 27:4 26:7 27:7 42:10 34:12 
26:6 12:16 9:15 23:15 30:31 10:18 3:24 6:51 1:60 15 15 13 12 12 12 8 7 6 6 6 3 3 0 

III. liga starší žiaci U15 skupina A 
2. kolo: Kysucké Nové Mesto B - Bánová 4:2 (3:0), Kadura 3, Harcek. Rajec - Oščadnica 2:2 (2:1), 

Durschmied 2. Zborov nad Bystricou - Nededza 0:4 (0:2). Podvysoká - Radoľa 9:0 (4:0), Kubišta 6, Šurík, Hejčík, 
Gajdoš. Staškov - Belá, hrá sa 18.9. o 15.30 h. 

7. kolo: Oščadnica - Radoľa 4:0 (1:0), Durschmied 2, Šulgan, Lieskovan. Predmier - Zborov nad Bystricou 
10:0 (6:0). Staškov - Rajec 6:1 (2:0), Hrtús 2, Bocko, J. Zajac, Haladej, Koniar. 

Kysucké Nové Mesto B - Podvysoká 10:4 (7:0), Jakubík 2, Magoč 2, Szijjártó 5, Kafún - Gajdoš 2, Kubizna, 
Doležal. 

1. Predmier 2. Nededza 3. Podvysoká 4. K. Nové Mesto B 5. Zborov nad Bys. 6. Oščadnica 7. Staškov 8. 
Terchová 9. Teplička nad Váhom 6 10. Rajec 11. Bánová 12. Bytča 13. Radoľa 14. Belá 1 1 0 0 0 2 1 0 65 65 65 
64 64 63 53 62 20 61 61 61 61 50 2 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 4 4 3 4 5 5 5 31:5 23:5 39:20 30:23 18:14 18:11 25:8 
13:19 11:22 10:21 6:17 7:24 5:25 11:33 16 16 15 12 12 11 10 6 6 5 4 3 3 0 

III. liga mladší žiaci U13 skupina A 
2. kolo: Kysucké Nové Mesto B - Bánová 1:2 (1:1), Chovanec. Rajec - Oščadnica 2:6 (2:2), Hanulík (vl. gól), 

Kopera, R. Poláček, Smatana, Šustek (vl.gól), M. Poláček. Zborov nad Bystricou - Nededza 0:17 (0:8). 
Podvysoká - Radoľa 1:4 (0:3), L. Ševčík - Višňák 2, Ragula 2. 

7. kolo: Oščadnica - Radoľa 2:1 (1:0), R. Poláček 2 - Višňák. Predmier - Zborov nad Bystricou 4:0 (2:0), Š. 
Hrabovský, Brachňák, Paštinský, Minárik. Staškov - Rajec 1:2 (0:2), Kubaška. Kysucké Nové Mesto B - 
Podvysoká 17:0 (9:0), Zradula 4, T. Pavlus 5, Mozoľ, Kavčiak, Chovanec, Ondrejáš, Zajac, Bielik, Brodek, 
Kubaščík. 

1. Nededza 2. K. Nové Mesto B 3. Bánová 4. Bytča 5. Predmier 6. Belá 7. Radoľa 8. Oščadnica 9. Podvysoká 
10. Teplička 11. Staškov 12. Rajec 13. Terchová 14. Zborov nad Bys. 

66 65 65 65 64 53 63 63 63 61 51 61 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 78:5 64:4 
50:8 29:15 39:16 34:21 32:27 17:22 14:30 8:41 17:20 6:47 9:68 0:73 18 15 15 15 12 9 9 9 9 4 3 3 1 0 

VI. liga U 19 Quick Sport 
3. kolo: Snežnica - Čierne 0:1 (0:0), Šipka. Raková - Podvysoká 2:3 (0:2), Mariak, Baroniak - Čerňan 2, 

Kubala. Korňa - Rudina 5:2 (1:0), M. Hrtús 3, Vrbinár, P. Hrtús - Repčík, Matejka. Oščadnica - Lodno, hrá sa 
27.10. o 11. h. 

1. Korňa 2. Čierne 3. Lodno 4. Snežnica 5. Oščadnica 6. Podvysoká 7. Rudina 8. Raková 9. Dunajov 33 32 22 
31 21 21 31 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 2 2 14:3 5:3 5:3 8:6 3:3 3:6 5:9 3:5 4:12 9 6 6 3 3 3 3 0 0 

IV. liga U15 Quick Sport 
3. kolo: Čierne - Lodno 11:0 (9:0), B. Kubica 3, A. Kubica 4, Klieštik, Jurga, Baculák, Masaryk. Skalité - 

Ochodnica 10:1 (5:0), Kulla 4, Martiniak 2, Kútnik (vl. gól), Majchrák, Kubica, Bazgerová - Hmíra. Klokočov - 
Dunajov 10:0 (4:0), Jantošík 4, Stuchlík 2, Bocko, Furdan, Koniar, Eghiaruwa. 



1. Čierne 2. Klokočov 3. Skalité 4. Korňa 5. Lodno 6. Dunajov 7. Ochodnica 33 22 22 21 31 30 30 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 2 3 3 27:0 16:1 14:2 9:7 11:21 1:16 3:34 9 6 6 3 3 0 0 

IV. liga U13 Quick Sport 
3. kolo: Vysoká nad Kysucou - ŠK Slovania 0:12 (0:8), Vladimír Novák 6, Šurina 3, Mravec, Hrtus, Zajac. 

Snežnica - Čadca B 1:2 (0:2), Pokrivková - Adamec, Vorek. 
Skalité - Vadičov 9:0 (4:0), Tabačár 2, Kubica 2, Mikulová 4, Vaculčiak. Čierne - Rudina, hrá sa 3.10. o 15. h. 
1. ŠK Slovania 2. Rudina 3. Čadca B 4. Skalité 5. Snežnica 6. Vadičov 7. Čierne 8. Vysoká nad Kysucou 3 0 0 

0 0 0 0 0 33 22 32 32 31 31 20 00 0 0 1 1 2 2 2 3 28:3 13:0 12:5 14:9 4:7 4:20 4:13 1:23 9 6 6 6 3 3 0 0 
[Späť na obsah] 

 
 

8. SR18 - HK Spišská Nová Ves 2:6 vo vloženom zápase 
[17.09.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 19:22; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr18-hk-spisska-nova-ves-2-6-vo-vlozenom-zapase/94128 

 
 

Slovenská reprezentácia do 18 rokov prehrala v utorňajšom vloženom zápase Slovenskej hokejovej ligy v 
Piešťanoch s HK Spišská Nová Ves 2:6. 

Slovensko 18 - HK Spišská Nová Ves 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) 

Góly: 14. O. Stümpel (Ra. Petrovický), 47. Raniak (Tóth, Jacko) – 8. Havrila (Ondov), 21. Kövér, 28. Havrila 
(Findura), 36. Kövér (Novák), 56. Polomský (Štefánik, Findura), 57. Cibák (Ludányi). Rozhodovali: J. Tvrdoň - 
Makúch, Drblík, vylúčení: 6:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 53 divákov. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. V jesennom výberovom konaní je zaradených tridsaťštyri rozhlasových 

frekvencií 
[17.09.2019; strategie.hnonline.sk; Médiá; 14:10; red] 

 
https://strategie.hnonline.sk/media/2007805-v-jesennom-vyberovom-konani-je-zaradenych-tridsatstyri-
frekvencii 

 
 

Súčasťou sú aj štyri nové frekvencie, ktoré sú individuálne skoordinované. 
Rada pre vysielanie a retransmisiu vyhlásila 13. septembra 2019 druhé tohtoročné výberové konanie na 

pridelenie rozhlasových frekvencií pre terestriálne vysielanie. V jesennom výberovom konaní je zaradených 34 
rozhlasových frekvencií. Z uvedeného počtu sú 4 nové frekvencie, ktoré sú individuálne skoordinované. 

Súčasťou bude ako vždy aj verejné vypočutie žiadateľov o nové rozhlasové licencie či súčasných vysielateľov, 
ktorí chcú svoje pokrytie rozšíriť. Verejné vypočutie záujemcov o frekvencie je naplánované na 19. novembra 
2019. Informovala o tom hovorkyňa rady Ivana Furjelová. Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť 
podať do 11. októbra 2019. 

Sedem frekvencií do mája 2021 využíva vysielateľ T.W.Rádio s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio 7. 
Ďalších trinásť frekvencií (z toho dve Rada odňala, rozhodnutia nie sú právoplatné) do decembra 2021 využíva 
vysielateľ RADIO ONE s.r.o. na vysielanie programovej služby Rádio One. Obidvaja vysielatelia budú frekvencie 
 v  roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí musia požiadať o novú licenciu, 
o uvoľnené frekvencie sa však môžu uchádzať aj iní žiadatelia. 

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj sedem frekvencií, ktoré v jarnom výberovom konaní 2019 
zostali nepridelené. V jarnom výberovom konaní bolo zaradených 20 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili 
desiati žiadatelia - siedmi súčasní vysielatelia a traja žiadatelia o novú licenciu na vysielanie rozhlasovej 
programovej služby 

Frekvencia 89,7 MHz Michalovce sa uvoľnila po zániku licencie, ktorej držiteľom bola spoločnosť Šírava, s.r.o. 
Frekvencie 92,4 MHz Martin a 89,6 MHz Prievidza boli odňaté na vlastnú žiadosť držiteľa licencie spoločnosti 
Best FM Media, spol. s r.o. v auguste tohto roka. 

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 
LOKALITA 
FREKVENCIA 
[MHz] 
VÝKON 
[W] 
Poznámky 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/sr18-hk-spisska-nova-ves-2-6-vo-vlozenom-zapase/94128
https://strategie.hnonline.sk/media/2007805-v-jesennom-vyberovom-konani-je-zaradenych-tridsatstyri-frekvencii
https://strategie.hnonline.sk/media/2007805-v-jesennom-vyberovom-konani-je-zaradenych-tridsatstyri-frekvencii


Nové frekvencie 
Dubnica nad Váhom 
101,7 
200 
Nitra 
103,6 
50 
Nové Mesto nad Váhom 
106,8 
200 
Prideliteľné len pre 
Rádio WOW s.r.o. 
Spišská Nová Ves 

93,7 
500 
Opakovanie zaradené frekvencie 
Bánovce nad Bebravou 
96,9 
500 
Košice 
102,5 
500 
Prideliteľné spoločne 
Prešov 
102,7 
250 
Martin 
92,4 
500 
Michalovce 
89,7 
200 
Prievidza 
89,6 
500 
Trenčín 
89,8 
30 
Trenčín 
92,8 
500 
Trnava 
107,2 
50 
Vhodné len ako študentské internátne rádio 
Žarnovica 
99,6 
200 
Prideliteľné spolu s: 
99,6 MHz Zlaté Moravce 
Frekvencie po spoločnosti T.W.Rádio, s.r.o. 
Banská Bystrica 
107,7 
500 
Bratislava 
103,6 
100 
Bratislava Dúbravka 
91,7 
50 
Košice 
88,6 
500 
Nové Mesto nad Váhom 
107,4 
200 
Rožňava 



91,3 
250 
Žilina 
101,0 
200 
Frekvencie po spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. 
Brezno 
89,2 
500 
Zvolen 
89,7 
500 
Banská Bystrica 
90,5 
2000 
Nitra 
90,6 
250 
Žiar nad Hronom 
91,4 
500 
Levice 
92,3 
200 
Rimavská Sobota 
92,9 
150 
Lučenec 
93,5 
500 
Handlová 
94,9 
300 
Prideliteľné spoločne 
Nová Baňa 
95,0 
200 
Zlaté Moravce 
99,6 
150 
Prideliteľné spolu s: 
99,6 MHz Žarnovica 
Ružomberok 
107,5 
500 
Prideliteľné spoločne 
Liptovský Mikuláš 
107,8 
250 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu zo Spišskej Novej Vsi 
[17.09.2019; pluska.sk; Správy; 11:31; TASR;Lenka Mišiaková] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/horski-zachranari-pomohli-vypatrat-nezvestnu-zenu-
spisskej-novej-vsi 

 
 

Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa stratila v lese pri Spišskej Novej Vsi. Z Horskej 

záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc pri pátraní po 61-ročnej žene ich požiadala polícia v utorok 
ráno. 

dnes 11:31 

https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/horski-zachranari-pomohli-vypatrat-nezvestnu-zenu-spisskej-novej-vsi
https://www1.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/horski-zachranari-pomohli-vypatrat-nezvestnu-zenu-spisskej-novej-vsi


“Žena ešte v predchádzajúci večer (16.9.) odišla z domu a ani do neskorých večerných hodín sa nevrátila. 
Rodine sa s ňou podarilo telefonicky skontaktovať v skorých ranných hodinách. Podľa jej popisu sa nachádzala 
niekde v lese,” uvádza HZS na svojej stránke. 

Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym 
briežkom. Odišli po nej pátrať štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní horskí záchranári na terénnych motorkách a 
automobiloch so služobným psom. Nezvestnú v krátkom čase našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok. “Po 
noci strávenej vonku bola mierne podchladená, dezorientovaná, no bez zranení,” dodáva HZS. 

Horskí záchranári ju po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom 
k bufetu na Košiarnom briežku, kde si ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou 
pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

Autori:TASR, Lenka Mišiaková 
[Späť na obsah] 

 
 

11. V Slovenskom raji sa stratila žena, na pomoc jej prišli záchranári 
[17.09.2019; aktuality.sk; Domáce správy; 10:50; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/724381/v-slovenskom-raji-sa-stratila-zena-na-pomoc-jej-prisli-zachranari/ 

 
 

Horska zachranna sluzba auto 
Záchranári z Oblastného strediska HZS dnes ráno pomáhali policajtom pri pátraní po 61- ročnej žene zo 

Spišskej Novej Vsi. 

Žena odišla v pondelok večer z domu a ani do neskorých večerných hodín sa nevrátila. Rodine sa s ňou 
podarilo telefonicky skontaktovať v skorých ranných hodinách. Podľa jej popisu sa nachádzala niekde v lese. 

Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa žena mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarným 
briežkom. 

Po žene odišli pátrať štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní záchranári HZS na terénnych motorkách a 
automobiloch so služobným psom HZS. Nezvestnú našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok. 

Po noci strávenej vonku bola mierne podchladená, dezorientovaná, no bez zranení. Horskí záchranári ju po 
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom k bufetu na Košiarnom 
briežku, kde si ju prevzala do opatery posádka RZP s ktorou pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Anna (80) je najstaršou lekárkou na Spiši, do penzie sa nechystá: Pacientov 

si berie aj domov 
[17.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 09:55; Zdeněk Kovář;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/884894/anna-80-je-najstarsou-lekarkou-na-spisi-do-penzie-sa-nechysta-
pacientov-si-berie-aj-domov-video/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Zaslúži si obdiv a uznanie. Lekárka Anna Hájeková zo Spišskej Novej Vsi oslávila pred týždňom 80. 

narodeniny pri plnom zdraví a vo výbornej mentálnej aj fyzickej kondícii. V neďalekých Rudňanoch je už vyše 40 
rokov obľúbenou všeobecnou lekárkou pre dospelých. 

Fotogaléria 
5 
fotiek v galérii 
Sympatická lekárka promovala v Košiciach ešte v roku 1963. Odvtedy už viac ako polovicu života trávi 

podstatnú časť svojich dní v baníckej obci Rudňany. „Rozhodovala som sa medzi baníctvom a medicínou. 
Myslím, že som si vybrala dobre, pretože stále sa venujem pacientom a pritom som aj medzi baníkmi. Zväčša 
bývalými, ale v prostredí, kde sa ťažilo. Ja sama som bola asi 15-krát v bani,“ priznala stále vitálna doktorka, ktorá 
do Rudnian prišla v roku 1979 na polročný záskok a v januári tam bude už 41 rokov. 

Túto prácu má rada, zvykla si na ľudí a jej milí pacienti na ňu. „Som tu v podstate doma. Keď som dosiahla 
reálny dôchodkový vek, povedala som si, že doma sedieť nebudem. Rada robím a smrtka ma tak či tak raz 
dobehne,“ usmieva sa A. Hájeková, ktorej rozum podľa vlastných slov stále dobre slúži a nohy ju nosia. 

Otvoriť galériu 
Pacienti sú náročnejší 

https://www.aktuality.sk/clanok/724381/v-slovenskom-raji-sa-stratila-zena-na-pomoc-jej-prisli-zachranari/
https://www.cas.sk/clanok/884894/anna-80-je-najstarsou-lekarkou-na-spisi-do-penzie-sa-nechysta-pacientov-si-berie-aj-domov-video/
https://www.cas.sk/clanok/884894/anna-80-je-najstarsou-lekarkou-na-spisi-do-penzie-sa-nechysta-pacientov-si-berie-aj-domov-video/


„Rada čítam, niekedy som robila ručné práce, no veľa voľného času nemám, lebo mám aj služby na 
pohotovosti. Neunavuje ma to, som zvyknutá byť medzi ľuďmi a pomáhať im. Radšej si z práce zoberiem karty 
pacientov domov a tam dorábam čo treba, lebo keby videli moje auto pred ambulanciou, stále by som mala nával 
pacientov,“ prezradila skúsená lekárka, ktorá sa za peniazmi neženie. 

„Milionárka zo mňa nikdy nebude, ale snažím sa každému vyhovieť, aby bol zdravý. Musím byť aj 
psychológom, no dnes sú pacienti náročnejší ako kedysi. Ak sami prídu aj s tým, čo im je, odkážem im, aby sa 
vyliečili sami,“ spomenula oslávenkyňa, ktorá v robote využíva aj počítač. „Neviem, či si tykáme, no základné veci 
ovládam a ostatné nie je moja parketa.“ 

Doktori vo vysokom veku 
Karol Mika (92) Otvoriť galériu 
V roku 2017 písal Nový Čas o praktickom lekárovi pre dospelých Karolovi Mikovi z Banskej Bystrice. Prezradil, 

že celým životom ho sprevádzali dve lásky - medicína a maľovanie. „Pre mňa je dar Boží, že robím službu, ktorú 
naozaj mám rád,“ prezradil nám vtedy doktor, ktorý mal približne tisíc pacientov. 

Juraj Bober (78) Otvoriť galériu 
Uznávaný profesor zasvätil život Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Za viac ako 

50 rokov kariéry odoperoval vyše 22-tisíc pacientov a stále je vo forme, písali sme o ňom v roku 2018. 
Foto: 
2019: V ambulancii v Rudňanoch ordinuje vitálna lekárka už takmer 41 rokov. Zdroj: Zdeněk Kovář 
1963: V strede Anna Hájeková medzi svojimi blízkymi na promóciách v Košiciach Zdroj: aah 
Karol Mika Zdroj: Zdeněk Kovář 
Juraj Bober Zdroj: Zdeněk Kovář 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Karanténna stanica v Spišskej Novej Vsi čelí vážnym podozreniam: Predali 

Džokera z útulku na psie zápasy?! 
[17.09.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:55; kz;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/884881/karantenna-stanica-v-spisskej-novej-vsi-celi-vaznym-podozreniam-
predali-dzokera-z-utulku-na-psie-zapasy/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Vážne obvinenia! Mnohí obyvatelia Spišskej Novej Vsi dlhodobo poukazujú na hrubé zaobchádzanie so 

štvornohými miláčikmi v karanténnej stanici a najnovšie sa objavujú aj podozrenia z obchodovania s nimi či ich 
účasťou na nelegálnych psích zápasoch. 

Jedným z príkladov takýchto nekalých praktík je fotka začipovaného bulteriéra Džokera, ktorého spoznali v 
jednej z osád aj s nastriekanou ružovou farbou na srsti. Práve toto označenie naznačuje, že mal byť účastníkom 
zakázaných psích bitiek. Jeho telo sa doteraz nenašlo… 

Karanténna stanica s útulkom funguje už približne 13 rokov. „Keďže vznikol istý chaos a nemal práve 
najlepšie meno, prijal som novú vedúcu, aby tam urobila poriadok aj v evidencii, ekonomike a postupe 
zamestnancov,“ povedal pre Nový Čas primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarík a dodal: „Dopočuli sme sa 

kadečo, ale chýbajú dôkazy. Keď budú, tak prijmem radikálne kroky.“ Otvoriť galériu 
Nová vedúca útulku Daniela Dzurňáková potvrdila, že tam prišla urobiť poriadok. Vo funkcii je od apríla. „Tlak 

zvonku, že tu niečo nie je v poriadku, bol značný. Neviem, či sa so psami obchodovalo, alebo nie, ale je známy 
prípad bulteriéra Džokera, ktorý bol očipovaný. Priniesli ho do útulku, ale nezaregistrovali. Neskôr ho zachytili v 
osade skrvaveného a s farbou na srsti. Jeho telo však nie je,“ prezradila Novému Času Dzurňáková. 

Naznačila, že postriekanie farbou je typické pre psy, ktoré sa zúčastňujú na nelegálnych zápasoch. Pod jej 
vedením všetkých havkáčov čipujú a registrujú, no ona sama na všetky odchyty nechodí. „Keď prídeme na 
veterinu k lekárom alebo do osád, počúvam reči, či nesieme psy na kšefty. To je zvláštne, nie?“ uzavrela 
Dzurňáková. 

Foto: 
Bulteriér Džoker bol čipovaný a dovezený do útulku. Objavili ho neskôr v jednej z osád s nastriekanou farbou 

na srsti. Zdroj: kz 
V útulku mali v pondelok sanitárny deň. Zdroj: add 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Spišská Nová Ves zdolala SR 18 vysoko 
[17.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/413001/spisska-nova-ves-zdolala-sr-18-vysoko 

https://www.cas.sk/clanok/884881/karantenna-stanica-v-spisskej-novej-vsi-celi-vaznym-podozreniam-predali-dzokera-z-utulku-na-psie-zapasy/
https://www.cas.sk/clanok/884881/karantenna-stanica-v-spisskej-novej-vsi-celi-vaznym-podozreniam-predali-dzokera-z-utulku-na-psie-zapasy/
https://sport.aktuality.sk/c/413001/spisska-nova-ves-zdolala-sr-18-vysoko


 
 

Slovenská reprezentácia do 18 rokov prehrala v utorňajšom vloženom zápase Slovenskej hokejovej ligy v 
Piešťanoch s HK Spišská Nová Ves 2:6. 

Slovensko 18 - HK Spišská Nová Ves 2:6 (1:1, 0:3, 1:2) 

Góly: 14. O. Stümpel (Ra. Petrovický), 47. Raniak (Tóth, Jacko) – 8. Havrila (Ondov), 21. Kövér, 28. Havrila 
(Findura), 36. Kövér (Novák), 56. Polomský (Štefánik, Findura), 57. Cibák (Ludányi). Rozhodovali: J. Tvrdoň - 
Makúch, Drblík, vylúčení: 6:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 53 divákov. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 37. kolo 
1 
X 
2 
Slovensko U18 Slovensko U18 
2 : 6 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(1:1, 0:3, 1:2) 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Batizovská vetva Mariášiovcov vlastnila aj Gerlachovský štít 
[17.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22214253/batizovska-vetva-mariasiovcov-vlastnila-aj-gerlachovsky-stit.html 

 
 

Jeden z členov rodu bojoval v cisárskom vojsku za Napooleona. 
Rod Mariássyovcov 
(6 fotografií) 
BATIZOVCE, MARKUŠOVCE. Šľachtický rod Mariáši resp. Máriássy patril medzi najstaršie a 

najvýznamnejšie rody na Spiši a v tomto regióne mal dve silné vetvy. 
Tá batizovská vlastnila dokonca aj Gerlachovský štít. 
"Najčastejšie sa tento rod spája s Markušovcami pri Spišskej Novej Vsi aj preto, že tam bolo ich najstaršie 

rodové sídlo. Veľmi významný majetok však získali aj v Batizovciach pod Tatrami a ich predok v roku 1264, kedy 
je najstaršia písomná zmienka o Batizovciach, túto obec aj založil," ozrejmila Zuzana Kollárová z popradskej 
pobočky Štátneho archívu v Prešove. 

Tento rod si podľa nej zachoval na Spiši dobré meno až do 20. storočia, kedy šľachta na Slovensku zanikla. 
Mariášiovci sa k Batizovciam správali dlhé stáročia nielen ako zemepáni, dotovali miestnu cirkev, katolícku aj 

evanjelickú, ale aj školstvo. 
Veľkou mierou prispeli k rozvoju duchovného života tejto obce. 
Udatný predok 
Azda najslávnejším členom batizovskej časti rodu bol generál Ondrej Mariáši, ktorý žil v rokoch 1759 - 1846. 
“Bol to nesmierne udatný vojak, už ako 16-ročný vstúpil do 37. cisársko-kráľovského pešieho pluku a už o tri 

roky na to sa stal práporčíkom. Bojoval na strane Napoleona, bol až 47-krát zranený a v kronikách sa okrem 
iného spomína aj to, že dokonca ho do zadnej časti tela zasiahla delová guľa, ktorú si dal potom zamurovať do 
svojej izby v batizovskom kaštieli,” doplnila Kollárová. 

Za svoje zásluhy bol aj viackrát vyznamenaný a pluk, pri ktorom slúžil, niesol jeho meno. 
Majetky slúžia dodones 
Hospodársky aktívni boli Mariášiovci v Batizovciach až do prelomu 19. a 20. storočia. 
Mali viacero lukratívnych pozemkov, ktoré siahali až do Vysokých Tatier a ich majetok spravovali viacerí 

nájomcovia. 
Neskôr svoj majetok predali iným, napr. aj kniežaťu Hohenlohe z Javoriny. 
Renesančný kaštieľ v Batizovciach postavili Mariášiovci v 16. storočí a stojí tam dodnes. 
V súčasnosti slúži pre potreby Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami. 
“Veľkolepo ho prestavali v 18. storočí do barokového štýlu. V Batizovciach na cintoríne majú Mariášovci aj 

vlastnú hrobku, ich erby sa zachovali v katolíckom aj evanjelickom kostole. Batizovčania si skutočne vážia svoje 
dedičstvo a aj prínos tohto rodu,” upozornila Kollárová. 

Zachraňujú Markušovský hrad 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22214253/batizovska-vetva-mariasiovcov-vlastnila-aj-gerlachovsky-stit.html


Veľkú stopu za sebou zanechali Máriássyovci aj v Markušovciach, ich meno sa spája s Letohrádkom 
Dardanely, viacerými kúriami, miestnym kaštieľom či hradom Markušovce. 

Práve poslednú z menovaných pamiatok sa potomok rodu Peter Máriássy snaží v súčasnosti obnoviť. 
“Záchrana hradu začala ešte pred 30 rokmi. Pred tromi rokmi sme však začali s veľkou stavebnou obnovou, 

vďaka projektu európskej únie a úradu práce do nej zapájame nezamestnaných. S dotovaním výskumu nám 
zároveň pomáha aj ministerstvo kultúry,” uviedol Máriássy. 

V úvode prác odstránili obrovské množstvo sutín z horného i spodného nádvoria, na spodnom nádvorí napr. 
odkryli pôvodnú dlažbu z tzv. mačacích hláv z konca 15. storočia. 

Podarilo sa tiež obnoviť hradobný múr, odkryť obytnú vežu a vstup pod južný palác. 
Pri strednej bráne objavili aj studňu s cisternou, ktorá zbierala vodu z horného nádvoria. 
V súčasnosti je už hrad čiastočne sprístupnený verejnosti, na budúci rok by tam mala vzniknúť 

architektonicko-urbanistická štúdia, na základe ktorej bude jasná vízia využiteľnosti pamiatky. 
“Chcem, aby hrad žil, aby bol prístupný verejnosti, turistom, a aby mali miestni obyvatelia priestor na kultúrne 

vyžitie,” dodal Máriássy. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (18. september): Liga majstrov, Slováci na ME 

vo volejbale aj Fortuna liga 
[17.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/412865/sportove-udalosti-dna-18-september-liga-majstrov-slovaci-na-me-vo-
volejbale-aj-fortuna-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - LIGA MAJSTROV: 
Skupina A: 
18:55 Club Bruggy - Galatasaray 
21:00 Paríž Saint Germain - Real Madrid / ONLINE >> 
Skupina B: 
18:55 Olympiakos - Tottenham Hotspur / ONLINE >> 
21:00 Bayern Mníchov - Crvena zvezda Belehrad 
Skupina C: 
21:00 Dinamo Záhreb - Atalanta 
21:00 Šachtar Doneck - Manchester City 
Skupina D: 
21:00 Atlético Madrid - Juventus FC / ONLINE >> 
21:00 Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskva 
FUTBAL - SLOVENSKÁ FORTUNA LIGA: 
9. kolo: 
18:00 FC Spartak Trnava - FK Senica / ONLINE >> 
FUTBAL - SLOVENSKÝ POHÁR: 
3. kolo: 
16:00 MŠK Novohrad Lučenec - KFC Komárno 
16:00 Trenčianske Stankovce - AFC Nové Mesto nad Váhom 
16:30 MFK Stará Ľubovňa - MŠK Žilina 
FUTBAL - ČESKÁ FORTUNA LIGA: 
4. kolo: 
18:00 FK Teplice - FK Mladá Boleslav 
FUTBAL - POĽSKÁ EKSTRAKLASA: 
4. kolo: 
18:00 Wisla Plock - Legia Varšava 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
3. kolo: 
17:30 HK Trnava - HK Martin 
18:00 HK Levice - HK Skalica 
18:00 HC Topoľčany - HK Spišská Nová Ves 

18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HK Považská Bystrica 
HOKEJ - KHL: 
14:30 Sibir Novosibirsk - Traktor Čeľabinsk 
18:10 Dinamo Minsk - Amur Chabarovsk 
18:30 Dinamo Riga - Lokomotiv Jaroslavľ 
18:30 Viťaz Podoľsk - Severstaľ Čerepovec 

https://sport.aktuality.sk/c/412865/sportove-udalosti-dna-18-september-liga-majstrov-slovaci-na-me-vo-volejbale-aj-fortuna-liga
https://sport.aktuality.sk/c/412865/sportove-udalosti-dna-18-september-liga-majstrov-slovaci-na-me-vo-volejbale-aj-fortuna-liga


CYKLISTIKA - OKOLO SLOVENSKA: 
1. etapa: 
09:00 Bardejov - Bardejov, 138 km 
15:30 Bardejov - Bardejov, časovka jednotlivcov na 7,4 km 
VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY MUŽOV: 
Skupina B: 
17:30 Nemecko - Slovensko / ONLINE >> 
HÁDZANÁ - MOL LIGA ŽIEN: 
3. kolo: 
19:00 HC Sporta Hlohovec - DHC Slavia Praha 
TENIS - ATP PETROHRAD: 
Dvojhra - 1. kolo: 
10:00 Joao Sousa - Jozef Kovalík 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Pri Spišskej Novej Vsi sa stratila 61-ročná turistka, hľadali ju celú noc 
[17.09.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22214449/pri-spisskej-novej-vsi-sa-stratila-61-rocna-turistka-hladali-ju-celu-
noc.html 

 
 

Podchladenú a dezorientovanú ju na druhý deň našli horskí záchranári. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa stratila v lese pri 

Spišskej Novej Vsi. 

Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že o pomoc pri pátraní po 61-ročnej žene ich požiadala polícia 
v utorok ráno. 

“Žena ešte v predchádzajúci večer odišla z domu a ani do neskorých večerných hodín sa nevrátila. Rodine sa 
s ňou podarilo telefonicky skontaktovať v skorých ranných hodinách. Podľa jej popisu sa nachádzala niekde v 
lese,” uvádza HZS na svojej stránke. 

Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym 
briežkom. 

Odišli po nej pátrať štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní horskí záchranári na terénnych motorkách a 
automobiloch so služobným psom. 

Nezvestnú v krátkom čase našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok. 
“Po noci strávenej vonku bola mierne podchladená, dezorientovaná, no bez zranení,” dodáva HZS. 
Horskí záchranári ju po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom 

k bufetu na Košiarnom briežku, kde si ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou 
pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Batizovská vetva Mariášiovcov vlastnila aj Gerlachovský štít 
[17.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/batizovska-vetva-mariasiovcov-vlastnila-aj-gerlachovsky-stit-cl706357.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na archívnej snímke pohľad na zasnežený vrchol Gerlachovského štítu vo Vysokých Tatrách. 
Batizovce/Markušovce 17. septembra (TASR) – Šľachtický rod Mariáši resp. Máriássy patril medzi najstaršie a 

najvýznamnejšie rody na Spiši a v tomto regióne mal dve silné vetvy. Tá batizovská vlastnila dokonca aj 
Gerlachovský štít. 

„Najčastejšie sa tento rod spája s Markušovcami pri Spišskej Novej Vsi aj preto, že tam bolo ich najstaršie 

rodové sídlo. Veľmi významný majetok však získali aj v Batizovciach pod Tatrami a ich predok v roku 1264, kedy 
je najstaršia písomná zmienka o Batizovciach, túto obec aj založil,“ ozrejmila pre TASR Zuzana Kollárová z 
popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove. 

Tento rod si podľa nej zachoval na Spiši dobré meno až do 20. storočia, kedy šľachta na Slovensku zanikla. 
Mariášiovci sa k Batizovciam správali dlhé stáročia nielen ako zemepáni, dotovali miestnu cirkev, katolícku aj 
evanjelickú, ale aj školstvo. Veľkou mierou prispeli k rozvoju duchovného života tejto obce. Azda najslávnejším 
členom batizovskej časti rodu bol generál Ondrej Mariáši, ktorý žil v rokoch 1759 – 1846. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22214449/pri-spisskej-novej-vsi-sa-stratila-61-rocna-turistka-hladali-ju-celu-noc.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22214449/pri-spisskej-novej-vsi-sa-stratila-61-rocna-turistka-hladali-ju-celu-noc.html
https://www.24hod.sk/batizovska-vetva-mariasiovcov-vlastnila-aj-gerlachovsky-stit-cl706357.html


„Bol to nesmierne udatný vojak, už ako 16-ročný vstúpil do 37. cisársko-kráľovského pešieho pluku a už o tri 
roky na to sa stal práporčíkom." 

"Bojoval na strane Napoleona, bol až 47-krát zranený a v kronikách sa okrem iného spomína aj to, že 
dokonca ho do zadnej časti tela zasiahla delová guľa, ktorú si dal potom zamurovať do svojej izby v batizovskom 
kaštieli,“ doplnila Kollárová. Za svoje zásluhy bol aj viackrát vyznamenaný a pluk, pri ktorom slúžil, niesol jeho 
meno. 

Hospodársky aktívni boli Mariášiovci v Batizovciach až do prelomu 19. a 20. storočia. Mali viacero 
lukratívnych pozemkov, ktoré siahali až do Vysokých Tatier a ich majetok spravovali viacerí nájomcovia. Neskôr 
svoj majetok predali iným, napr. aj kniežaťu Hohenlohe z Javoriny. Renesančný kaštieľ v Batizovciach postavili 
Mariášiovci v 16. storočí a stojí tam dodnes. 

V súčasnosti slúži pre potreby Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami. „Veľkolepo ho prestavali v 18. 
storočí do barokového štýlu. V Batizovciach na cintoríne majú Mariášovci aj vlastnú hrobku, ich erby sa zachovali 
v katolíckom aj evanjelickom kostole. Batizovčania si skutočne vážia svoje dedičstvo a aj prínos tohto rodu,“ 
upozornila Kollárová. 

Veľkú stopu za sebou zanechali Máriássyovci aj v Markušovciach, ich meno sa spája s Letohrádkom 
Dardanely, viacerými kúriami, miestnym kaštieľom či hradom Markušovce. Práve poslednú z menovaných 
pamiatok sa potomok rodu Peter Máriássy snaží v súčasnosti obnoviť. 

„Záchrana hradu začala ešte pred 30 rokmi. Pred tromi rokmi sme však začali s veľkou stavebnou obnovou, 
vďaka projektu európskej únie a úradu práce do nej zapájame nezamestnaných. S dotovaním výskumu nám 
zároveň pomáha aj ministerstvo kultúry,“ uviedol pre TASR Máriássy. 

V úvode prác odstránili obrovské množstvo sutín z horného a spodného nádvoria, na spodnom nádvorí napr. 
odkryli pôvodnú dlažbu z tzv. mačacích hláv z konca 15. storočia. Podarilo sa tiež obnoviť hradobný múr, odkryť 
obytnú vežu a vstup pod južný palác. Pri strednej bráne objavili aj studňu s cisternou, ktorá zbierala vodu z 
horného nádvoria. 

V súčasnosti je už hrad čiastočne sprístupnený verejnosti, na budúci rok by tam mala vzniknúť 
architektonicko-urbanistická štúdia, na základe ktorej bude jasná vízia využiteľnosti pamiatky. „Chcem, aby hrad 
žil, aby bol prístupný verejnosti, turistom, a aby mali miestni obyvatelia priestor na kultúrne vyžitie,“ dodal 
Máriássy. 

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

 
 

19. Vodič nemal vpustiť do autobusu rómskych občanov. Nakoniec to ale 

vyzerá celkom inak 
[17.09.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vodic-nemal-vpustit-autobusu-romskych-obcanov-nakoniec-ale-vyzera-
celkom-inak/1886871 

 
 

Bratislava 17. septembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot) 
Internetom koluje nahrávka, ktorá zaznamenáva diskusiu skupinky ľudí pred autobusom v rómskom jazyku. 

Podľa nahrávky to vyzerá, že išlo pravdepodobne o cestujúcich, keďže po zatvorení dverí autobusu sa začali 
rozčuľovať, že ich vodič nevzal. Dopravca však pre televíziu Joj vysvetlil, že nemôžu cestujúcich vyzývať na 
nástup do autobusu 

Snímka z videa 
K údajnému incidentu malo dôjsť na spišskonovoveskej autobusovej stanici. Podľa riaditeľa miestnej pobočky 

dopravcu Ľubomíra Pastirana, o žiaden problém nešlo. Cestujúci, ktorí sa cítia byť dotknutí, podľa neho nejavili 
žiaden záujem počas vybavovania ostatných cestujúcich do vozu. 

Riaditeľ situáciu po zhliadnutí videa ihneď preveril u daného vodiča. Keďže skupina v rade nepostupovala a 
nepribližovala sa k autobusu, vodič to podľa riaditeľa vyhodnotil tak, že zrejme čakajú na ďalší spoj. “Bežnou 
praxou pri vybavovaní cestujúcich je, že dvaja alebo niekedy aj traja na tých schodíkoch postupne postupujú ku 
vodičovi. V tomto prípade to tak nebolo,” vysvetlil Pastiran. 

V konkrétnej dopravnej spoločnosti sa zamysleli aj nad tým, či nemohlo ísť o pokus cielenej diskreditácie 
spoločnosti alebo o pokus vyvolať vášeň medzi Slovákmi. Prišlo im totiž zvláštne, že si údajní odmietnutí cestujúci 
natáčali na telefón celý nástup do autobusu. 

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske menšiny Ábela Ravasza dnes môžu brať ľudia osobne veci, ktoré tá 
druhá strana nemyslela osobne. Daný prípad nevie zhodnotiť, keďže tam nebol, no podľa jeho názoru to 
nevyzerá ako provokácia. “Myslím si, že netreba všetko hneď hodiť na tú diskrimináciu,” reagoval 
splnomocnenec. 

Televízia Joj si dala urobiť aj preklad videa z rómčiny, podľa ktorého mal autor videa skupinke povedať, že ich 
bude kamerovať, či ich vezmú do autobusu a hovoril im, že ich odmietnuť nesmie. 

https://www.hlavnespravy.sk/vodic-nemal-vpustit-autobusu-romskych-obcanov-nakoniec-ale-vyzera-celkom-inak/1886871
https://www.hlavnespravy.sk/vodic-nemal-vpustit-autobusu-romskych-obcanov-nakoniec-ale-vyzera-celkom-inak/1886871


Linka Spišská Nová ves – Poráč je podľa vodičov jedna z najťažších, pretože je tu veľmi problematické 

správanie cestujúcich. Tá ide aj cez Rudňany, kam smeroval aj inkriminovaný spoj. Práve odtiaľ podľa 
autobusárov sú cestujúci najhorší, ale snažia sa ich nehádzať do jedného vreca. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Batizovská vetva Mariášiovcov vlastnila aj Gerlachovský štít 
[17.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/serial-batizovska-vetva-mariasiovco/418896-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke pohľad na zasnežený vrchol Gerlachovského štítu vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR - 
Oliver Ondráš 

Azda najslávnejším členom batizovskej časti rodu bol generál Ondrej Mariáši, ktorý žil v rokoch 1759 – 1846. 
Batizovce/Markušovce 17. septembra (TASR) – Šľachtický rod Mariáši resp. Máriássy patril medzi najstaršie a 

najvýznamnejšie rody na Spiši a v tomto regióne mal dve silné vetvy. Tá batizovská vlastnila dokonca aj 
Gerlachovský štít. „Najčastejšie sa tento rod spája s Markušovcami pri Spišskej Novej Vsi aj preto, že tam bolo 

ich najstaršie rodové sídlo. Veľmi významný majetok však získali aj v Batizovciach pod Tatrami a ich predok v 
roku 1264, kedy je najstaršia písomná zmienka o Batizovciach, túto obec aj založil,“ ozrejmila pre TASR Zuzana 
Kollárová z popradskej pobočky Štátneho archívu v Prešove. Tento rod si podľa nej zachoval na Spiši dobré 
meno až do 20. storočia, kedy šľachta na Slovensku zanikla. Mariášiovci sa k Batizovciam správali dlhé stáročia 
nielen ako zemepáni, dotovali miestnu cirkev, katolícku aj evanjelickú, ale aj školstvo. Veľkou mierou prispeli k 
rozvoju duchovného života tejto obce. Azda najslávnejším členom batizovskej časti rodu bol generál Ondrej 
Mariáši, ktorý žil v rokoch 1759 – 1846. „Bol to nesmierne udatný vojak, už ako 16-ročný vstúpil do 37. cisársko-
kráľovského pešieho pluku a už o tri roky na to sa stal práporčíkom." "Bojoval na strane Napoleona, bol až 47-krát 
zranený a v kronikách sa okrem iného spomína aj to, že dokonca ho do zadnej časti tela zasiahla delová guľa, 
ktorú si dal potom zamurovať do svojej izby v batizovskom kaštieli,“ doplnila Kollárová. Za svoje zásluhy bol aj 
viackrát vyznamenaný a pluk, pri ktorom slúžil, niesol jeho meno. Hospodársky aktívni boli Mariášiovci v 
Batizovciach až do prelomu 19. a 20. storočia. Mali viacero lukratívnych pozemkov, ktoré siahali až do Vysokých 
Tatier a ich majetok spravovali viacerí nájomcovia. Neskôr svoj majetok predali iným, napr. aj kniežaťu Hohenlohe 
z Javoriny. Renesančný kaštieľ v Batizovciach postavili Mariášiovci v 16. storočí a stojí tam dodnes. V súčasnosti 
slúži pre potreby Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami. „Veľkolepo ho prestavali v 18. storočí do 
barokového štýlu. V Batizovciach na cintoríne majú Mariášovci aj vlastnú hrobku, ich erby sa zachovali v 
katolíckom aj evanjelickom kostole. Batizovčania si skutočne vážia svoje dedičstvo a aj prínos tohto rodu,“ 
upozornila Kollárová. Veľkú stopu za sebou zanechali Máriássyovci aj v Markušovciach, ich meno sa spája s 
Letohrádkom Dardanely, viacerými kúriami, miestnym kaštieľom či hradom Markušovce. Práve poslednú z 
menovaných pamiatok sa potomok rodu Peter Máriássy snaží v súčasnosti obnoviť. „Záchrana hradu začala ešte 
pred 30 rokmi. Pred tromi rokmi sme však začali s veľkou stavebnou obnovou, vďaka projektu európskej únie a 
úradu práce do nej zapájame nezamestnaných. S dotovaním výskumu nám zároveň pomáha aj ministerstvo 
kultúry,“ uviedol pre TASR Máriássy. V úvode prác odstránili obrovské množstvo sutín z horného a spodného 
nádvoria, na spodnom nádvorí napr. odkryli pôvodnú dlažbu z tzv. mačacích hláv z konca 15. storočia. Podarilo 
sa tiež obnoviť hradobný múr, odkryť obytnú vežu a vstup pod južný palác. Pri strednej bráne objavili aj studňu s 
cisternou, ktorá zbierala vodu z horného nádvoria. V súčasnosti je už hrad čiastočne sprístupnený verejnosti, na 
budúci rok by tam mala vzniknúť architektonicko-urbanistická štúdia, na základe ktorej bude jasná vízia 
využiteľnosti pamiatky. „Chcem, aby hrad žil, aby bol prístupný verejnosti, turistom, a aby mali miestni obyvatelia 
priestor na kultúrne vyžitie,“ dodal Máriássy. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Gerlachovský štít nepatril vždy všetkým, vlastnila ho šľachta 
[17.09.2019; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; TASR] 

 
https://www.dalito.sk/gerlachovsky-stit-nepatril-vzdy-vsetkym-vlastnila-ho-slachta/ 

 
 

Šľachtický rod Mariáši resp. Máriássy patril medzi najstaršie a najvýznamnejšie rody na Spiši a v tomto 
regióne mal dve silné vetvy. Tá batizovská vlastnila dokonca aj Gerlachovský štít. 

„Najčastejšie sa tento rod spája s Markušovcami pri Spišskej Novej Vsi aj preto, že tam bolo ich najstaršie 

rodové sídlo. Veľmi významný majetok však získali aj v Batizovciach pod Tatrami a ich predok v roku 1264, kedy 
je najstaršia písomná zmienka o Batizovciach, túto obec aj založil,“ ozrejmila Zuzana Kollárová z popradskej 
pobočky Štátneho archívu v Prešove. 

http://www.teraz.sk/regiony/serial-batizovska-vetva-mariasiovco/418896-clanok.html
https://www.dalito.sk/gerlachovsky-stit-nepatril-vzdy-vsetkym-vlastnila-ho-slachta/


Výstup na Gerlach/foto: www.sliezskydom.skTento rod si podľa nej zachoval na Spiši dobré meno až do 20. 
storočia, kedy šľachta na Slovensku zanikla. 

Mali ich radi 
Mariášiovci sa k Batizovciam správali dlhé stáročia nielen ako zemepáni, dotovali miestnu cirkev, katolícku aj 

evanjelickú, ale aj školstvo. Veľkou mierou prispeli k rozvoju duchovného života tejto obce. Azda najslávnejším 
členom batizovskej časti rodu bol generál Ondrej Mariáši, ktorý žil v rokoch 1759 – 1846. 

„Bol to nesmierne udatný vojak, už ako 16-ročný vstúpil do 37. cisársko-kráľovského pešieho pluku a už o tri 
roky na to sa stal práporčíkom. Bojoval na strane Napoleona, bol až 47-krát zranený a v kronikách sa okrem 
iného spomína aj to, že dokonca ho do zadnej časti tela zasiahla delová guľa, ktorú si dal potom zamurovať do 
svojej izby v batizovskom kaštieli,“ doplnila Kollárová. Za svoje zásluhy bol aj viackrát vyznamenaný a pluk, pri 
ktorom slúžil, niesol jeho meno. 

Hospodársky aktívni boli Mariášiovci v Batizovciach až do prelomu 19. a 20. storočia. Mali viacero 
lukratívnych pozemkov, ktoré siahali až do Vysokých Tatier a ich majetok spravovali viacerí nájomcovia. Neskôr 
svoj majetok predali iným, napr. aj kniežaťu Hohenlohe z Javoriny. 

Renesančný kaštieľ v Batizovciach postavili Mariášiovci v 16. storočí a stojí tam dodnes. V súčasnosti slúži 
pre potreby Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami. 

„Veľkolepo ho prestavali v 18. storočí do barokového štýlu. V Batizovciach na cintoríne majú Mariášovci aj 
vlastnú hrobku, ich erby sa zachovali v katolíckom aj evanjelickom kostole. Batizovčania si skutočne vážia svoje 
dedičstvo a aj prínos tohto rodu,“ upozornila Kollárová. 

Potomok zachraňuje dodnes 
Veľkú stopu za sebou zanechali Máriássyovci aj v Markušovciach, ich meno sa spája s Letohrádkom 

Dardanely, viacerými kúriami, miestnym kaštieľom či hradom Markušovce. 
Práve poslednú z menovaných pamiatok sa potomok rodu Peter Máriássy snaží v súčasnosti obnoviť. 
„Záchrana hradu začala ešte pred 30 rokmi. Pred tromi rokmi sme však začali s veľkou stavebnou obnovou, 

vďaka projektu európskej únie a úradu práce do nej zapájame nezamestnaných. S dotovaním výskumu nám 
zároveň pomáha aj ministerstvo kultúry,“ uviedol pre TASR Máriássy. 

V úvode prác odstránili obrovské množstvo sutín z horného i spodného nádvoria, na spodnom nádvorí napr. 
odkryli pôvodnú dlažbu z tzv. mačacích hláv z konca 15. storočia. Podarilo sa tiež obnoviť hradobný múr, odkryť 
obytnú vežu a vstup pod južný palác. 

Pri strednej bráne objavili aj studňu s cisternou, ktorá zbierala vodu z horného nádvoria. V súčasnosti je už 
hrad čiastočne sprístupnený verejnosti, na budúci rok by tam mala vzniknúť architektonicko-urbanistická štúdia, 
na základe ktorej bude jasná vízia využiteľnosti pamiatky. „Chcem, aby hrad žil, aby bol prístupný verejnosti, 
turistom, a aby mali miestni obyvatelia priestor na kultúrne vyžitie,“ dodal Máriássy. 

Slovenská hanba: Výnimočný hrob nechali totálne zdevastovať 
[Späť na obsah] 

 
 

22. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (17. september): Futbalová Liga majstrov, 

slovenskí volejbalisti na ME aj Tipsport liga 
[17.09.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/412735/sportove-udalosti-dna-17-september-futbalova-liga-majstrov-slovenski-
volejbalisti-na-me-aj-tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - LIGA MAJSTROV: 
Skupina E: 
21:00 SSC Neapol - Liverpool FC / ONLINE >> 
21:00 RB Salzburg - KRC Genk 
Skupina F: 
18:55 Inter Miláno - SK Slavia Praha / ONLINE >> 
21:00 Borussia Dortmund - FC Barcelona / ONLINE >> 
Skupina G: 
18:55 Olympique Lyon - Zenit Petrohrad 
21:00 Benfica Lisabon - RB Lipsko 
Skupina H: 
21:00 Ajax Amsterdam - OSC Lille 
21:00 Chelsea FC - Valencia CF 
FUTBAL - SLOVENSKÝ POHÁR: 
3. kolo: 
16:00 FTC Fiľakovo - FC DAC Dunajská Streda 
HOKEJ - TIPSPORT LIGA: 
3. kolo: 

https://sport.aktuality.sk/c/412735/sportove-udalosti-dna-17-september-futbalova-liga-majstrov-slovenski-volejbalisti-na-me-aj-tipsport-liga
https://sport.aktuality.sk/c/412735/sportove-udalosti-dna-17-september-futbalova-liga-majstrov-slovenski-volejbalisti-na-me-aj-tipsport-liga


17:30 HC Košice - HK Dukla Trenčín / ONLINE >> 
18:00 HK Nitra - MHk 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad - MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HC 07 Detva - HKM Zvolen / ONLINE >> 
18:30 DVTK Miškovec - HK Dukla Michalovce / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava - HC Nové Zámky / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
17:00 Slovensko „18“ - HK Spišská Nová Ves 

HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
17:30 HC Vítkovice Ridera - HC Oceláři Třinec 
HOKEJ - KHL: 
15:30 Barys Nur-Sultan - Spartak Moskva 
16:00 Salavat Yulaev Ufa - Red Star Kunlun 
16:00 Avtomobilist Jekaterinburg - Avangard Omsk 
18:00 Nižnij Novgorod - Nižnekamsk 
18:30 HK Soči - SKA Petrohrad 
18:30 Dinamo Moskva - Admiral Vladivostok 
VOLEJBAL - MAJSTROVSTVÁ EURÓPY MUŽOV: 
20:30 Slovensko - Belgicko / ONLINE >> 
BASKETBAL - KVALIFIKÁCIA LIGY MAJSTROV: 
18:30 BK Inter Bratislava - Fribourg 
TENIS - ATP PETROHRAD: 
Dvojhra - 1. kolo: 
13:30 Roberto Carballes Baena - Martin Kližan 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Prvá polovica septembra bola slnečná 
[17.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/shmuprva-polovica-septembra-bola-slne/418998-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Na krajnom východe sa začína vyskytovať lokálne až výrazné sucho. 
Bratislava 17. septembra (TASR) - Prvá polovica septembra bola podľa meteorológov pomerne slnečná, 

väčšina staníc zaznamenala aspoň 100 hodín trvania slnečného svitu. Na niektorých miestach sa tiež objavili 
veľké teplotné rozdiely. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na sociálnej sieti. V Podolínci 
(okres Stará Ľubovňa) bol napríklad v nedeľu rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou vzduchu viac než 
20 stupňov. Podobný teplotný rozdiel zaznamenali aj v Spišských Vlachoch (okres Spišská Nová Ves) a Švedlári 

(okres Gelnica). Meteorológovia to vysvetľujú špecifickou lokalitou Spiša, kde pri dostatočnom slnečnom svite 
dochádza cez deň k prehrievaniu zemského povrchu a vzduchu nad ním. Cez noc sa, naopak, vzduch rýchlo 
ochladí. SHMÚ analyzoval aj vlahu v pôde. Na krajnom východe sa podľa neho začína vyskytovať lokálne až 
výrazné sucho. Na ostatnom území zatiaľ pôdne sucho nehrozí, väčšinou je vlahy dokonca nadbytok. Z 
meteorologického hľadiska je extrémne sucho na juhovýchode Slovenska. V Orechovej (okres Sobrance) 
napríklad za posledných 90 dní chýba 80 milimetrov zrážok. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Horskí záchranári našli nezvestnú ženu zo Spišskej Novej Vsi 
[17.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/horski-zachranari-nasli-nezvestnu-zenu-zo-spisskej-novej-vsi-cl706427.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa stratila v lese pri Spišskej Novej Vsi. Z Horskej 

záchrannej služby … 
Spišská Nová Ves 17. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa 

stratila v lese pri Spišskej Novej Vsi. Z Horskej záchrannej služby informovali, že o pomoc pri pátraní po 61-

ročnej žene ich požiadala polícia v utorok ráno. 

http://www.teraz.sk/slovensko/shmuprva-polovica-septembra-bola-slne/418998-clanok.html
https://www.24hod.sk/horski-zachranari-nasli-nezvestnu-zenu-zo-spisskej-novej-vsi-cl706427.html


“Žena ešte včera večer odišla z domu a ani do neskorých večerných hodín sa nevrátila. Rodine sa s ňou 
podarilo telefonicky skontaktovať v skorých ranných hodinách. Podľa jej popisu sa nachádzala niekde v lese,” 
uvádza HZS na svojej stránke. 

Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym 
briežkom. Odišli po nej pátrať štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní horskí záchranári na terénnych motorkách a 
automobiloch so služobným psom. Nezvestnú v krátkom čase našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok. “Po 
noci strávenej vonku bola mierne podchladená, dezorientovaná, no bez zranení,” dodáva HZS. 

Horskí záchranári ju po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom 
k bufetu na Košiarnom briežku, kde si ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou 
pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 

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

 
 

25. Horskí záchranári našli nezvestnú ženu zo Spišskej Novej Vsi 
[17.09.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/import/horski-zachranari-pomohli-vypatrat/418956-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk/Horská záchranná služba 
Na základe lokalizácie jej mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym 

briežkom. 
Spišská Nová Ves 17. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomohli vypátrať nezvestnú ženu, ktorá sa 

stratila v lese pri Spišskej Novej Vsi. Z Horskej záchrannej služby informovali, že o pomoc pri pátraní po 61-

ročnej žene ich požiadala polícia v utorok ráno. “Žena ešte včera večer odišla z domu a ani do neskorých 
večerných hodín sa nevrátila. Rodine sa s ňou podarilo telefonicky skontaktovať v skorých ranných hodinách. 
Podľa jej popisu sa nachádzala niekde v lese,” uvádza HZS na svojej stránke. Na základe lokalizácie jej 
mobilného telefónu sa mala pohybovať v oblasti medzi Smižanmi a Košiarnym briežkom. Odišli po nej pátrať 
štyria profesionálni a dvaja dobrovoľní horskí záchranári na terénnych motorkách a automobiloch so služobným 
psom. Nezvestnú v krátkom čase našli v oblasti chatovej osady Košiarny briežok. “Po noci strávenej vonku bola 
mierne podchladená, dezorientovaná, no bez zranení,” dodáva HZS. Horskí záchranári ju po poskytnutí 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti transportovali terénnym automobilom k bufetu na Košiarnom briežku, kde si 
ju prevzala do opatery posádka Rýchlej zdravotnej pomoci, s ktorou pokračovala do nemocnice v Spišskej Novej 
Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Prvá polovica septembra bola slnečná 
[17.09.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/prva-polovica-septembra-bola-slnecna-cl706475.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Prvá polovica septembra bola podľa meteorológov pomerne slnečná, väčšina staníc zaznamenala aspoň 100 

hodín trvania slnečného svitu. Na niektorých miestach sa tiež … 
Bratislava 17. septembra (TASR) - Prvá polovica septembra bola podľa meteorológov pomerne slnečná, 

väčšina staníc zaznamenala aspoň 100 hodín trvania slnečného svitu. Na niektorých miestach sa tiež objavili 
veľké teplotné rozdiely. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informuje na sociálnej sieti. 

V Podolínci (okres Stará Ľubovňa) bol napríklad v nedeľu rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou 
vzduchu viac než 20 stupňov. Podobný teplotný rozdiel zaznamenali aj v Spišských Vlachoch (okres Spišská 
Nová Ves) a Švedlári (okres Gelnica). 

Meteorológovia to vysvetľujú špecifickou lokalitou Spiša, kde pri dostatočnom slnečnom svite dochádza cez 
deň k prehrievaniu zemského povrchu a vzduchu nad ním. Cez noc sa, naopak, vzduch rýchlo ochladí. 

SHMÚ analyzoval aj vlahu v pôde. Na krajnom východe sa podľa neho začína vyskytovať lokálne až výrazné 
sucho. Na ostatnom území zatiaľ pôdne sucho nehrozí, väčšinou je vlahy dokonca nadbytok. Z meteorologického 
hľadiska je extrémne sucho na juhovýchode Slovenska. V Orechovej (okres Sobrance) napríklad za posledných 
90 dní chýba 80 milimetrov zrážok. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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27. Muž v rovnaký deň dvakrát nabúral a dvakrát ho zadržali. Súd ho ale 

nakoniec prepustil 
[17.09.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/MD] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/470747-muz-v-rovnaky-den-dvakrat-nabural-a-dvakrat-ho-zadrzali-sud-ho-ale-
nakoniec-prepustil 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Spišskonovoveskí policajti sa nestačili čudovať v prípade 52-ročného Mariána. Muž 

bol v priebehu pár hodín v jednom dni, na jednom mieste a za rovnaký čin zadržaný 2-krát. Hlavnú rolu zohralo, 
že si za volant auta sadol opitý. 

Mariánova cesta, do policajnej cely bola dlhá, no on bol vytrvalý. Všetko to začalo po tom, čo vrazil do múru 
miestneho bistra. Zvláštne zaparkované auto si pri hliadkovaní všimli spišskonovoveskí obvoďáci. Keď sa naň 
pozreli bližšie, za volantom našli jeho vodiča. S autom prednou časťou vrazil do múru, ktorý zničil. 

Muž nedokázal stáť ani na nohách. Dychová skúška ukázala vysoké množstvo alkoholu. “Policajná hliadka po 
príchode na miesto dopravnej nehody vodiča podrobila dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 2,71 promile,” 
informovala policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Mariána okamžite zadržali a obvinili. Vodičák mu vziať nemohli, 
už bol totiž v zákaze činnosti. Po procesných úkonoch muža na príkaz prokurátora prepustili. “Superrýchle 
konanie sa nekonalo, keďže skutkom bola spôsobená škoda a túto škodu bolo potrebné vyčísliť. Z tohto dôvodu 
bol prepustený zo zadržania,” vysvetlil Milan Filičko, hovorca Krajskej prokuratúry Košice. 

Marián potom išiel hneď skontrolovať, čo napáchal. Opäť si sadol za volant a šoféroval. Zase vrazil do múru. 
No z miesta ušiel. Zakrátko ho policajti našli a opäť nafúkal. “Muž nafúkal viac ako jedno promile,” uviedla 
policajná hovorkyňa. Na druhýkrát už skončil v policajnej cele, v ktorej pobudol zopár dní, policajti navrhli väzobné 
stíhanie. Muž sa už postavil aj pred súd. “Bol prepustený zo zadržania na základe prijatého sľubu pri  existencii 
väzobného dôvodu,” vyjadrila sa sudkyňa Okresného súdu v Spišskej novej Vsi. Tiež musí byť pod dohľadom 

mediačného a probačného pracovníka, musí si dať pokoj s alkoholom aj so šoférovaním. 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 
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28. Dvom rádiám sa končí licencia. Na jeseň je voľných 34 frekvencií 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) vyhlásila druhé tohtoročné výberové konanie na pridelenie 
rozhlasových frekvencií. Voľných je ich 34, pričom štyri frekvencie sú nové a individuálne skoordinované. 

Zdroj: Profimedia 
Sedem frekvencií do mája 2021 využíva Rádio 7, ďalších trinásť má do decembra 2021 pridelených Rádio 

One. Z týchto frekvencií Rada dve stanici odňala, rozhodnutia regulátora ale zatiaľ nie sú právoplatné. 
Obe spomínané rádiá budú frekvencie v roku 2021 využívať už 16. rok, čo je maximálna doba. Po jej uplynutí 

môžu požiadať o novú licenciu, frekvencie však musia ísť podľa zákona do výberového konania, kde sa o ne 
môžu uchádzať aj iní žiadatelia. 

- Rada udelila rádiám nové licencie, niektoré frekvencie zostali voľnéDo éteru sa môže vrátiť regionálne Rádio 
Šírava aj nový projekt v maďarskom… 

- Rádiá žiadali o frekvencie. Čo odznelo na ich verejnom vypočutíV utorok vypočúvala RVR zástupcov staníc 
prihlásených do jarného výberového… 

Do jesenného výberového konania Rada zaradila aj sedem frekvencií, ktoré v jarnom výberovom konaní 2019 
zostali nepridelené. 

Frekvencia 89,7 MHz Michalovce sa uvoľnila po zániku licencie Rádiu Šírava. Frekvencie 92,4 MHz Martin a 
89,6 MHz Prievidza boli odňaté na vlastnú žiadosť Rádiu Best v auguste. 

Štyri nové frekvencie boli koordinované individuálne. Kmitočty 101,7 MHz Dubnica nad Váhom a 106,8 MHz 
Nové Mesto nad Váhom koordinovalo Rádio Wow, pričom druhá z frekvencií je prdeliteľná iba tomuto rádiu. 
Frekvenciu 103,6 MHz Nitra si skoordinovalo Rádio 7 a 93,7 MHz Spišská Nová Ves Rádio Expres, doplnila pre 

Mediálne.sk hovorkyňa RVR Ivana Furjelová. 
Uchádzači o jednotlivé frekvencie musia svoju žiadosť podať do piatka 11. októbra do 14:00, a to osobne 

alebo písomne na adrese sídla RVR v Bratislave. Verejné vypočutie záujemcov je naplánované na utorok 19. 
novembra. 

https://www.noviny.sk/krimi/470747-muz-v-rovnaky-den-dvakrat-nabural-a-dvakrat-ho-zadrzali-sud-ho-ale-nakoniec-prepustil
https://www.noviny.sk/krimi/470747-muz-v-rovnaky-den-dvakrat-nabural-a-dvakrat-ho-zadrzali-sud-ho-ale-nakoniec-prepustil
https://medialne.etrend.sk/radia/dvom-radiam-sa-konci-licencia-na-jesen-je-volnych-34-frekvencii.html


   Zoznam frekvencií jesenného 
výberového konania 

Lokalita Frekvencia 
(MHz) 

Výko
n (W) 

Koordinoval / poznámka RÚ 

Nové frekvencie    
Dubnica nad Váhom 101,7 200 Rádio Wow s.r.o. 
Nitra 103,6 50 T.W.Rádio s.r.o. 
Nové Mesto nad Váhom 106,8 200 Rádio Wow s.r.o. / Prideliteľné len pre 

Rádio Wow s.r.o. 
Spišská Nová Ves 93,7 500 D.Expres, k.s. 
Opakovane zaradené 

frekvencie 
   

Bánovce nad Bebravou 96,9 500  
Košice 102,5 500 Košice a Prešov prideliteľné spoločne 
Prešov 102,7 250  
Martin 92,4 500  
Michalovce 89,7 200  
Prievidza 89,6 500  
Trenčín 89,8 30  
Trenčín 92,8 500  
Trnava 107,2 50 Vhodné len ako študentské internátne 

rádio 
Žarnovica 99,6 200 Prideliteľné spolu s: 99,6 MHz Zlaté 

Moravce 
Frekvencie po spoločnosti 

T.W.Rádio s.r.o. 
   

Banská Bystrica 107,7 500  
Bratislava 103,6 100  
Bratislava Dúbravka 91,7 50  
Košice 88,6 500  
Nové Mesto nad Váhom 107,4 200  
Rožňava 91,3 250  
Žilina 101,0 200  
Frekvencie po spoločnosti 

Radio One, s.r.o. 
   

Brezno 89,2 500  
Zvolen 89,7 500  
Banská Bystrica 90,5 2000  
Nitra 90,6 250  
Žiar nad Hronom 91,4 500  
Levice 92,3 200  
Rimavská Sobota 92,9 150  
Lučenec 93,5 500  
Handlová 94,9 300 Handlová a Nová Baňa prideliteľné 

spoločne 
Nová Baňa 95,0 200  
Zlaté Moravce 99,6 150 Prideliteľné spolu s: 99,6 MHz Žarnovica 
Ružomberok 107,5 500 Ružomberok a Liptovský Mikuláš 

prideliteľné spoločne 
Liptovský Mikuláš 107,8 250  
Zdroj: RVR 
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