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1. Riaditeľ školy prišiel o funkciu. Pre alkohol 
[18.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; RÓBERT BEJDA] 

 
 

STAROSTA SA PORADIL A NAPOKON ZAKROČIL 
Riaditeľ základnej školy v Rudňanoch čelí pre jazdu pod vplyvom alkoholu žalobe. Po kritike poslanca Ota 

Žarnaya mu starosta napokon pozastavil výkon funkcie. 

https://siacplus.sk/


RUDŇANY. Peter Fischer už nie je riaditeľom Základnej školy v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Rozhodol o tom starosta obce Rastislav Neuvirth (nezávislý). Išlo o reakciu na riaditeľove trestné stíhanie a 
aktuálnu zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestných stíhaní pedagogických pracovníkov. 

Nafúkal za volantom 
Fischer čelí obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Polícia ho vlani v septembri prichytila, ako šoféruje 

opitý v meste Spišská Nová Ves. Nafúkal takmer dve promile alkoholu. Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová 
Ves Eva Herichová v skrátenom superrýchlom konaní vydala trestný rozkaz a neskôr na hlavnom pojednávaní 

vyniesla rozsudok. Oba boli zhodné, Fischer dostal dvojročný zákaz šoférovať. Prokurátor sa odvolal, okrem 
zákazu činnosti žiada minimálne peňažný trest. Rozhodnúť o odvolaní mal minulý týždeň krajský súd, no verejné 
zasadnutie sa pre neprítomnosť žalovanej strany nekonalo. Nový termín bol určený na koniec októbra. 

Čakal na právoplatný verdikt 
V priebehu vyšetrovania i súdneho dokazovania médiá poukazovali na fakt, že Fischer napriek stíhaniu za 

úmyselný trestný čin stále sedí na stoličke riaditeľa školy a obec, ako jej zriaďovateľ, s tým nič nerobí. Starosta 
Neuvirth zdôvodnil tento krok troma argumentmi. Školu z 93 percent tvoria rómski žiaci a zriaďovateľ musí 
zabezpečiť plne funkčnú prevádzku. Druhým sú finančné dôvody a tretím prezumpcia neviny i chýbajúci 
právoplatný rozsudok. „V prvom rade, ako zriaďovateľ, budeme postupovať v zmysle zákona. Počkáme si na 
právoplatný rozsudok a potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne odsúdený, budeme postupovať v 
zmysle zákona. Iná možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. 

Novela od 1. októbra 
Od 1. októbra 2019 však vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. V rámci nej sa menil a dopĺňal aj § 15 s názvom Bezúhonnosť. Spomína sa v ňom nielen odsek, 
ktorý popisuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktorému bolo vznesené obvinenie, ale aj povinnosti pre 
prípad, ak bola vznesená obžaloba. A to je práve prípad Fischera. Podľa tohto zákona je zamestnávateľ až do 
právoplatného rozhodnutia súdu povinný pozastaviť výkon pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi 
alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie obžaloby na jeho osobu, alebo ak sa zamestnávateľ 
inak dozvie, že bola táto obžaloba podaná. 

Na školu prišla inšpekcia 
Novelu zákona po minulom zmarenom verejnom zasadnutí na košickom súde spomenul tam prítomný 

poslanec Oto Žarnay (Spolu). Starosta obce na to pre Korzár reagoval prísľubom, že ak sa potvrdia nové 
skutočnosti, bude postupovať v zmysle platného zákona. Vo štvrtok nám potvrdil, že si novelu aj s právnikom 
preštudoval a následne reagoval. „Od 10. októbra má riaditeľ Peter Fischer pozastavenú činnosť až do vynesenia 
právoplatného rozsudku a od 11. októbra je dočasne poverený riadením jeden zo zástupcov riaditeľa našej 
základnej školy," informoval nás Neuvirth. Dodal, že ich škola má vyše 29 tried, preto riaditeľ zo zákona nemusí 
mať žiadny úväzok. Z tohto dôvodu nebola Fischerovi pozastavená pedagogická činnosť. Starosta nám potvrdil, 
že na školu v týchto dňoch prišla inšpekcia. Nevylúčil, že je za ňou medializovaný prípad riaditeľa. „Nahlásila sa k 
nám Štátna školská inšpekcia, momentálne prebieha kontrola. Predmetom tejto kontroly je vzdelávanie k 
demokratickému občianstvu a k ľudským právam v ZŠ," dodal Neuvirth. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Riaditeľ školy v Rudňanoch prišiel o funkciu. Pre alkohol 
[18.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 
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Výkon mu pozastavil starosta obce, na školu prišla inšpekcia. 
RUDŇANY. Peter Fischer už nie je riaditeľom Základnej školy v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Rozhodol o tom starosta obce Rastislav Neuvirth (nezávislý). 
Išlo o reakciu na riaditeľove trestné stíhanie a aktuálnu zmenu legislatívy, ktorá sa týka trestných stíhaní 

pedagogických pracovníkov. 
Nafúkal za volantom 
Fischer čelí obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Polícia ho vlani v septembri prichytila, ako šoféruje 

opitý v meste Spišská Nová Ves. Nafúkal takmer dve promile alkoholu. 

Súvisiaci článokO opitom riaditeľovi školy nerozhodli, obhajca je na dovolenke Čítajte 
Sudkyňa Okresného súdu Spišská Nová Ves Eva Herichová v skrátenom superrýchlom konaní vydala 

trestný rozkaz a neskôr na hlavnom pojednávaní vyniesla rozsudok. Oba boli zhodné, Fischer dostal dvojročný 
zákaz šoférovať. 

Prokurátor sa odvolal, okrem zákazu činnosti žiada minimálne peňažný trest. 
Rozhodnúť o odvolaní mal minulý týždeň krajský súd, no verejné zasadnutie sa pre neprítomnosť žalovanej 

strany nekonalo. Nový termín bol určený na koniec októbra. 
Čakal na právoplatný verdikt 
V priebehu vyšetrovania i súdneho dokazovania médiá poukazovali na fakt, že Fischer napriek stíhaniu za 

úmyselný trestný čin stále sedí na stoličke riaditeľa školy a obec, ako jej zriaďovateľ, s tým nič nerobí. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22238784/riaditel-skoly-v-rudnanoch-prisiel-o-funkciu-pre-alkohol.html


Starosta Neuvirth zdôvodnil tento krok troma argumentmi. Školu z 93 percent tvoria rómski žiaci a zriaďovateľ 
musí zabezpečiť plne funkčnú prevádzku. Druhým sú finančné dôvody a tretím prezumpcia neviny i chýbajúci 
právoplatný rozsudok. 

„V prvom rade, ako zriaďovateľ, budeme postupovať v zmysle zákona. Počkáme si na právoplatný rozsudok a 
potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne odsúdený, budeme postupovať v zmysle zákona. Iná 
možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. 

Novela od 1. októbra 
Od 1. októbra 2019 však vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. V rámci nej sa menil a dopĺňal aj § 15 s názvom Bezúhonnosť. 
((piano)) 
Spomína sa v ňom nielen odsek, ktorý popisuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktorému bolo 

vznesené obvinenie, ale aj povinnosti pre prípad, ak bola vznesená obžaloba. 
A to je práve prípad Fischera. 
Podľa tohto zákona je zamestnávateľ až do právoplatného rozhodnutia súdu povinný pozastaviť výkon 

pracovnej činnosti pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý oznámil podanie 
obžaloby na jeho osobu, alebo ak sa zamestnávateľ inak dozvie, že bola táto obžaloba podaná. 

Na školu prišla inšpekcia 
Novelu zákona po minulom zmarenom verejnom zasadnutí na košickom súde spomenul tam prítomný 

poslanec Oto Žarnay (Spolu). 
Starosta obce na to pre Korzár reagoval prísľubom, že ak sa potvrdia nové skutočnosti, bude postupovať v 

zmysle platného zákona. 
Vo štvrtok nám potvrdil, že si novelu aj s právnikom preštudoval a následne reagoval. 
„Od 10. októbra má riaditeľ Peter Fischer pozastavenú činnosť až do vynesenia právoplatného rozsudku a od 

11. októbra je dočasne poverený riadením jeden zo zástupcov riaditeľa našej základnej školy," informoval nás 
Neuvirth. 

Dodal, že ich škola má vyše 29 tried, preto riaditeľ zo zákona nemusí mať žiadny úväzok. Z tohto dôvodu 
nebola Fischerovi pozastavená pedagogická činnosť. 

Starosta nám potvrdil, že na školu v týchto dňoch prišla inšpekcia. Nevylúčil, že je za ňou medializovaný 
prípad riaditeľa. 

„Nahlásila sa k nám Štátna školská inšpekcia, momentálne prebieha kontrola. Predmetom tejto kontroly je 
vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v ZŠ," dodal Neuvirth. 

[Späť na obsah] 
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Obyvatelia i návštevníci Spišskej Novej Vsi sa po roku prác dočkali novej železničnej stanice. Hovorca 

Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč informoval o tom, že v posledných mesiacoch prešla viacerými 
vizuálnymi zmenami, pričom stavenisko odovzdali zhotoviteľovi stavby pred viac ako rokom. Projekt si vyžiadal 
viac ako tri milióny eur. 

„Všetky úpravy na budovách sa uskutočňovali za plnej prevádzky železničnej stanice s minimálnymi 
obmedzeniami cestujúcich. Do definitívnej kolaudácie ostáva už len niekoľko dní,“ uviedol hovorca. Hlavným 
dôvodom rekonštrukčných prác bolo vylepšenie stavebno-technických podmienok železničnej stanice, zlepšenie 
pracovných podmienok pre zamestnancov ŽSR a Železničnej spoločnosti Slovensko, ale aj zvýšenie komfortu 
cestujúcej verejnosti. 

Počas roka sa tak podarilo zatepliť celý objekt stanice, vymenili sa strešná krytina, žľaby, zvody, okná, 
vonkajšie i vnútorné dvere, celý objekt sa odizoloval, vymenili sa rozvody vody aj kanalizácie, upravili sa všetky 
vnútorné steny a stropy a vymenili sa podlahy. „Rekonštrukcia sa dotkla aj externého prostredia. Na perónových 
prístreškoch sa vymenili plechová skorodovaná krytina, drevené prvky, zábradlia, dlažby a náter drevených a 
klampiarskych konštrukcií,“ dodal Lukáč s tým, že v rámci elektroinštalácie sa kompletne vymenili rozvody a 
zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. 

V rámci realizácie projektu sa myslelo aj na skvalitnenie služieb pre cestujúcich. Vybudoval sa tak hlasový a 
vizuálny informačný systém, ktorý ich bude informovať o príchodoch a odchodoch vlakov či prípadných 
meškaniach. „Rekonštrukcia sa dotkla aj okolia stanice, kde sa zrekonštruovali spevnené plochy, na ktorých v 
budúcnosti pribudnú nové parkovacie plochy. Prestavba preto zahŕňala aj prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. 
koľajou, ktoré sa nachádzali v blízkosti pohybu osôb k pripravovanému parkovisku,“ upozornil na to hovorca ŽSR. 

Rekonštrukciu financovali železnice z vlastných zdrojov v objeme takmer 3,3 milióna eur. Zmodernizovaná 
budova bude skolaudovaná do konca októbra tohto roka. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Halloweenska noc na Terase 
KOŠICE. Mestská časť Západ pripravila pre rodiny s deťmi zážitkový večer spojený s atmosférou Halloweenu. 

Tento piatok, 18. októbra podvečer sa Zuzkin park rozsvieti do mnohých svetiel, ktoré umocnia zážitok z mágie, 
kúziel ale i akrobacie. Pre verejnosť je program pripravený od 17.00 hod., od 20.00 hod. až do rána sa budú 
zabávať prihlásené deti. Večerom bude sprevádzať nadrozmerný živý upír Prdimucha a postupne návštevníci 
spoznajú aj ďalších obyvateľov čarovného parku – nočné prízraky v tieňohre, večernice s tancom na tyči, farmu 
zvierat, obyvateľov džungle, odvážnych krotiteľov plameňov, vzdušnú akrobaciu v korunách stromov či pavúka, 
ktorý do svojej pavučiny zláka nejedného detského návštevníka. Chýbať nebudú ani tradičné detské atrakcie, 
najmä vyrezávanie a zdobenie tekvíc, halloweenske maľovanie na tvár či skákací hrad. Záver prvej časti bude o 
20.00 h. patriť spoločnému fakľovému sprievodu parkom. 

Prednáška 
KOŠICE. Všadeprítomnosť výpočtových technológií možno z titulu ich digitálnej podstaty chápať aj ako 

presadzovanie totálnej merateľnosti sveta. Mali by sme teda začať interpretovať aj umenie ako formu merania? 
Začať vnucovať vedeckú objektivitu umeleckým dielam, ktoré mali byť chránené ako výsostne subjektívne? Alebo 
je to naopak, a je to skôr veda, ktorá dovádza do dôsledkov niečo esenciálne umelecké? Nie je vlastne 
“doslovnosť” len normovaná forma “obraznosti”? A nevedie teda nakoniec ona, totálna merateľnosť sveta, ku 
triumfu umenia? Odpovede na tieto otázky dostanete dnes o 18.00 hod. na prednáške Pala Fabuša- Miera 
umenia a pravidlá fantázie o 18.00 hod. v Šopa Gallery. 

Predstavím ťa oteckovi 
KOŠICE. Čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať vašich rodičov, lenže otecko vlastne nie 

je vaším oteckom? Zašmodrchaná zápletka plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasného britského 
dramatika, autora vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných hier, majstra situačných komédii Sira Alana 
Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako prekonávajú 
zrelí aristokrati nečakané krízy? A vydrží či nevydrží skúšku ohňom vzťah nezodpovedných snúbencov? Dozviete 
sa o 16.30 a 19.00 hod. v Historickej radnici. 

Garage Party 
KOŠICE. Do Košíc prichádza nová a netradičná párty. V priestoroch podzemného parkoviska Kulturparku 

budú 18. októbra 2019 návštevníkov zabávať košické DJské legendy a zažijú netradičný tanečný event so 
zaujímavým lineupom. Na indoor a outdoor stagei sa predstavia DJi Martin Haberland, Roland Kadela, Dandy 
Trix, Alec, Riccie a Ľubomír Kollár – DJ Carlos. Headlinermi večera budú prvá dáma českého DJingu Ladida a 
otec projektu Dark Room EMTYDEE. Jeho meno sa spája s kvalitnou house music. Podujatie sa začína o 18.00 
hod. na vonkajšom parkovisku, kde organizátori chystajú niečo pre fanúšikov motorizmu – ukončenie 
motoristickej sezóny a zraz špeciálne upravených áut v spolupráci s Illegal Night. Od 20.00 hod. do skorých 
ranných hodín bude párty v podzemí. 

Hory a mesto 
PREŠOV. Už po dvanástykrát sa v piatok 18. a sobotu 19. októbra v Prešove uskutoční prehliadka 

najúspešnejších filmov s horskou, cestovateľskou a outdoorovou tematikou. Filmový festival Hory a mesto Prešov 
sa začne v Kine Scala o 16.30 hod. Okrem filmov nebudú chýbať ani besedy, prezentácie zaujímavých hostí či 
výstava fotografií. Počas dvoch popoludní prinesie festival okrem výberu takmer dvadsiatky outdoorových filmov 
zo slovenskej a svetovej produkcie aj multimediálnu prezentáciu slovenských horolezcov a cestovateľov. V piatok 
predstaví slovenská cestovateľská legenda a horolezec Peter “Becko” Ondrejovič v multimediálnej prezentácii 
Fenomén Venezuela o 19.00 hod. Člen tatranskej Horskej služby Erik Rabatín sa v sobotu o 19.00 hod. podelí vo 
svojej prezentácii o zážitky z výstupu na legendárny El Capitain v Yosemitoskom národnom parku v USA. 

Andrássyovci v Trebišove 
TREBIŠOV. V areáli trebišovského kaštieľa sa 17 - 18. 10. 2019 uskutoční podujatie pre všetkých nadšencov 

šľachtickej rodiny Andrássy. Druhý deň podujatia sa nesie v znamení názvu „Symbolické spojenie rodiny 
Andrássy“ a začína sa o 11.30 hod. v rímskokatolíckom kostole Návštevy Blahoslavenej Panny Márie v Trebišove 
s pokračovaním v Mauzóleu grófa Júliusa Andrássyho a trebišovskom múzeu. Cieľom aktivity je uložením urien 
so zemou z hrobov v Polgárde do Mauzólea v Trebišove symbolicky spojiť rodinu grófa Júliusa Andrássyho. 

Svoj oštep blýskavý do srdca vraz mi 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V septembri uplynulo 121 rokov od atentátu na jednu z najznámejších žien 19. 

storočia, cisárovnú a kráľovnú Alžbetu Bavorskú, nazývanú Sisi. V inscenácii Svoj oštep blýskavý do srdca vraz 
mi…, ktorú pri tejto príležitosti pripravilo Spišské osvetové stredisko v rámci projektu DUF-ART, si budú môcť 
diváci v piatok pozrieť dramatizáciu rozprávania o posledných rokoch života cisárovnej tak, ako ich prežívala jej 
dvorná dáma. Bola ňou Irma Sztárayová, ktorá pochádzala z východného Slovenska. Divadelné predstavenie 
verejnosť uvidí v priestoroch galérie v Spišskej Novej Vsi o 19. hodine. 

https://korzar.sme.sk/c/22237886/tipy-na-dnes-piatok-18-oktobra.html


One Two Jazz Festival 
POPRAD. občianske združenie Naturalista organizuje 1. ročník jazzového festivalu One Two Jazz Festival v 

Tatranskej galérii v Poprade. O 18.30 hod. sa predstaví Arpád Farkaš a Ján Kopčák duo, o 20.00 hod. zahrá 
kapela The CoolCatz. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (18. október): Návrat futbalových líg aj Tipsport 

liga 
[18.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/417607/sportove-udalosti-dna-18-oktober-navrat-futbalovych-lig-aj-tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 14. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
16:00 FK Poprad – MFK Ružomberok B 
17:00 FK Železiarne Podbrezová – MŠK Púchov 
18:00 MFK Skalica – FC ŠTK Šamorín 
FUTBAL - 9. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
21:00 Granada CF – Osasuna Pamplona 
FUTBAL - 8. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 
FUTBAL - 10. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:45 OGC Nice – Paríž Saint-Germain 
FUTBAL - 12. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00 Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin 
20:30 Wisla Kraków – Piast Gliwice 
HOKEJ - 13. KOLO SLOVENSKEJ TIPSPORT LIGY: 
17:00 MHK 32 Liptovský Mikuláš – HC Košice / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce – MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad – Dukla Trenčín / ONLINE >> 
18:00 HKM Zvolen – HK Nitra / ONLINE >> 
18:30 HC Nové Zámky – HC 07 Detva / ONLINE >> 
HOKEJ - 13. KOLO SLOVENSKEJ HOKEJOVEJ LIGY: 
17:30 HK Spišská Nová Ves – HK Martin 

18:00 HC Topoľčany – HK 95 Považská Bystrica 
18:00 MsHK Žilina – HK Skalica 
18:00 HK Levice – HK Gladiators Trnava 
18:30 HC Bratislava Capitals – MHK Dubnica nad Váhom 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 
01:00 Montreal Canadiens – Minnesota Wild 
01:00 New Jersey Devils – New York Rangers 
02:00 St. Louis Blues – Vancouver Canucks 
02:00 Winnipeg Jets – New York Islanders 
03:00 Calgary Flames – Detroit Red Wings 
04:00 Arizona Coyotes – Nashville Predators 
04:00 Vegas Golden Knights – Ottawa Senators 
04:30 Los Angeles Kings – Buffalo Sabres 
sobota: 
01:00 Florida Panthers – Colorado Avalanche 
01:00 Pittsburgh Penguins – Dallas Stars 
01:00 Washington Capitals – New York Rangers 
02:30 Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets 
03:00 Edmonton Oilers – Detroit Red Wings 
04:00 Anaheim Ducks – Carolina Hurricanes 
19:00 New Jersey Devils - Vancouver Canucks 
21:00 St. Louis Blues - Montreal Canadiens 
HOKEJ - KHL: 
16:00 Avtomobilist Jekaterinburg – Avangard Omsk 
18:30 HK Soči – HC Sibir Novosibirsk 
HOKEJ - 11. KOLO ČESKEJ EXTRALIGY: 
17:30 HC Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 

https://sport.aktuality.sk/c/417607/sportove-udalosti-dna-18-oktober-navrat-futbalovych-lig-aj-tipsport-liga


17:30 HC Vítkovice Ridera – HC VERVA Litvínov 
18:00 HC Dynamo Pardubice – HC Oceláři Třinec 
18:00 Bílí Tygři Liberec – HC Škoda Plzeň 
18:00 HC Olomouc – Mountfield HK 
BASKETBAL - PRÍPRAVNÉ ZÁPASY NBA: 
01:00 Orlando Magic - Miami Heat 
02:00 Chicago Bulls - Atlanta Hawks 
02:00 Milwaukee Bucks - Minnesota Timberwolves 
03:00 Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 
04:30 Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks 
sobota ráno: 
01:00 Philadelphia 76ers - Washington Wizards 
01:30 Brooklyn Nets - Toronto Raptors 
02:00 Miami Heat - Houston Rockets 
02:00 New York Knicks - New Orleans Pelicans 
02:30 San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 
04:30 Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 
TENIS - ITF SZEKESFEHERVAR: 
Dvojhra žien - štvrťfinále: 
11:00 Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Irina Begu (Rum.) 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
18:00 VK Prievidza - VK KDS Šport Košice 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
17:00 Slavia Bratislava - Pezinok 
CYKLISTIKA - TOUR OF GUANGXI: 
05:17 2. etapa - Beihai-Qinzhou (152.3 km, rovinatá etapa) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Útočník Vladivostoku Martin Bakoš: V KHL sa cítim komfortnejšie ako v 

zámorí 
[18.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/417611/utocnik-vladivostoku-martin-bakos-v-khl-sa-citim-komfortnejsie-ako-v-
zamori-dennik-sport 

 
 

Jurkovič Vojtech 
Slovenský útočník Martin Bakoš v službách Admiralu Vladivostok si v tradičnej rubrike hokejových odborníkov 

KHL vyslúžil honor najlepšieho útočníka ligy v minulom týždni. Dvadsaťdeväťročný rodák zo Spišskej Novej Vsi 

sa v troch víťazných dueloch týždňa blysol troma gólmi a dvoma asistenciami, v prebiehajúcej sezóne má z 
pätnástich duelov na konte deväť bodov za päť gólov a štyri asistencie. 

Útočník Vladivostoku MARTIN BAKOŠ sa o ocenení pre najlepšieho útočníka dozvedel od spoluhráčov 
Vo veľkom štýle hrajúci Vladivostok ťahá sériu piatich víťazstiev za sebou, je na piatom mieste Východnej 

konferencie. V dnešnom domácom dueli s Jaroslavľou sa ju pokúsi predĺžiť. Martina Bakoša sa na jeho štyri 
sezóny v KHL, tajomstvo úspechu jeho súčasného klubu, i na vzťah s krajanom brankárom Júliusom Hudáčkom 
pýtali v rozhovore pre oficiálnu stránku khl.ru. 

Vladivostok nie je váš prvý klub v KHL. Začínali ste v Slovane Bratislava, pokračovali v čínskom Kchun-lune i 
v slnečnom Soči. Považujete sa za starousadlíka v KHL? 

„Ak sa mám porovnať s Markusom Ljungom alebo niektorými inými chlapcami od nás, čo hrávajú prvý rok v 
KHL, zrejme áno. Mám už za sebou nevyhnutné a dôležité skúsenosti. Prvá sezóna je pre hráča v KHL náročná 
najmä z hľadiska množstva viachodinových letov. Pred rokmi som začínal v Slovane, čo je na druhom konci 
‚geografie’ KHL. 

Dá sa povedať, že už som pripravený na všetko. Vedenie môjho súčasného klubu sa snaží, aby sa náš tím 
cítil komfortne. Mladší hráči ako spomínaný Ljung či obranca Shawn Lalonde sa so mnou bežne radia, ako si 
počínať pri posunoch spánku, alebo keď si po dlhých letoch jednoducho necítia nohy.” 

Čo im poradíte? 
„Najlepšie je v lietadle čo najviac spať. Keď to nejde, najlepšie čas ubehne pri rôznych hrách alebo čítaní. Ak 

máte na to dosť síl.” 
Nie sme súbor hviezd. Mužstvo je prezieravo poskladané, každý dokáže zaskočiť za druhého. Držia nás 

brankári Juho Olkinuora a Anton Krasotkin. 
Martin Bakoš 
útočník Vladivostoku 
TIPOVAL KAPRIZOVA 

https://sport.aktuality.sk/c/417611/utocnik-vladivostoku-martin-bakos-v-khl-sa-citim-komfortnejsie-ako-v-zamori-dennik-sport
https://sport.aktuality.sk/c/417611/utocnik-vladivostoku-martin-bakos-v-khl-sa-citim-komfortnejsie-ako-v-zamori-dennik-sport


V akej situácii ste sa dozvedeli, že vás vyhlásili za najlepšieho útočníka týždňa v KHL? 
„Zvyčajne si pozerám stránku noviniek na Instagrame KHL. No v ten deň som, ani neviem prečo, nestihol. 

Zvestovali mi to až spoluhráči v kabíne. Zareagoval som, či nežartujú, veď v KHL je množstvo prvotriednych 
útočníkov a Kirill Kaprizov v skvelej forme. Niekedy sa mi zdá, že ten chlap má toľko bodov, čo celý náš tím 
dohromady. Úprimne, ocenenie bolo pre mňa príjemným prekvapením, potešilo.” 

V prípravnom kempe ste dostali šancu prebojovať sa do tímu NHL v Bostone z farmy v Providence, no na 
scénu NHL ste sa nedostali. Prečo? 

„Podobnú šancu treba vždy využiť, aby potom človek nemusel ľutovať. Mal som za sebou vydarené 
sústredenia i prípravné stretnutia, tri týždne som sa udržal v režime prvého tímu. No Boston je klub so širokou 
cirkuláciou hráčov smerom hore i dole. Nakoniec som z toho kolotoča vypadol. Ale som vďačný za cennú 
skúsenosť, po ktorej som pochopil, že v KHL sa cítim oveľa komfortnejšie a pohodovejšie.” 

Zrejme ste si v Bostone stihli zatrénovať s krajanom Zdenom Chárom. 
„Bolo to príjemné. Zdeno mi sám navrhol spoločný tréning ešte v lete. Hneď v prvom nasadil kruté tempo, ale 

páčilo sa mi to, i keď sa nedá povedať, že by som bol masochista. Snaha posúvať vlastné hranice je motivujúca, 
požartovali sme si v kabíne, ale na ľade na to nebýva priestor.” 

5 fotiek vo fotogalérii Martin Bakoš v drese Admiralu Vladivostok. Zdroj: hcadmiral.ru 
Minulú sezónu ste odohrali v Soči, mali ste možnosť pokračovať v tamojšej príjemnej klíme? 
„Spočiatku som mal rozhovory, o tom, že môžem ostať. No všetko zmenili vrtochy hokejového trhu, 

konkurencia, plus práca agenta, ktorý sa svojmu klientovi-hráčovi snaží nájsť preňho najvýhodnejší kontrakt. A 
tak som ocitol v Admirale.” 

Ako ste prežívali výraznú zmenu prostredia na linke Soči – Vladivostok? 
„Na zmenu som si zvykol rýchlo, komplikovanejšie to bolo pre moju rodinu. Keď som bližšie spoznal 

Vladivostok, pochopil som hlbšie jeho význam i bohatú históriu a množstvo zaujímavých miest. Každému, kto 
sem zavíta, doporučujem pozrieť si neuveriteľne bohaté oceánium.” 

Rodina je tiež s vami na najvzdialenejšom možnom Ďalekom východe? 
„S manželkou máme spoločný názor, že rodina má ostať vždy pokope. Bez toho, že by mi schválila vzdialené 

pôsobisko, by som nikam nešiel. Sme tu aj s dcérkou i keď ostatné príbuzenstvo je veľmi ďaleko.” 
Ako si spomínate na pôsobenie v čínskom Kchun-lune? 
„Po tejto skúsenosti som si povedal, že v hokeji ma už nič nemôže prekvapiť. V čínskej sezóne som sa naučil 

ísť neustále vpred nehľadiac na ťažkosti a rôzne prekážky. 
Vedenie klubu sa usilovalo vytvoriť pre nás čo najlepšie podmienky, no všetci hráči chápali, že je to ťažko 

možné, lebo hokej v tejto krajine na vyššej úrovni nikdy neexistoval. Všetko sa tu učili za pochodu. Po sezóne v 
tamojšom klube Červená hviezda som ani na chvíľu neoľutoval tento krok.” 

5 fotiek vo fotogalérii Slovenský hokejista Martin Bakoš v drese Admiralu Vladivostok. Zdroj: hcadmiral.ru 
S HUDÁČKOM RADŠEJ V REPREZENTÁCII 
Ste rodák zo Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádza váš krajan, brankár Spartaka Moskva Július Hudáček. 

Priatelíte sa? 
„Prirodzene. Píšeme si navzájom po každom zápase. V súčasnosti v KHL nepôsobí veľa Slovákov. Sme tuším 

iba štyria, musíme držať pokope.” 
V predchádzajúcej sezóne ste Hudáčkovi strelili gól. Povedali ste si vtedy niečo po stretnutí? 
„Iste, okomentovali sme všetko po svojom. Pred zápasom som si vravel: ‚Hop, Julo ma pozná, má ma 

odpozorovaného so všetkými mojimi troma – štyrmi fígľami. Aký spôsob zakončenia zvolím?’ Keď bolo po 
všetkom, Julo mi vravel: ‚Stojím nízko, rútiš sa na mňa a ja som začínal hádať, ktorú zo svojich fintičiek si 
vyberieš. A ty si to riešil úplne inak, ako zvykneš.’ Vraj nevedel, kam sa má vrhnúť a v poslednej chvíli sa pádom 
snažil vykryť priestor. Puk mu prekĺzol pod telom.” 

Máte túžbu prekonať ho znovu, alebo by ste si s ním radšej zahrali v spoločnom tíme? 
„S gólmi stačilo, je môj kamarát. Samozrejme, žartujem. Rád by som mu niečo podobné zopakoval už v 

začiatkom novembra v Moskve. Dúfam, že po našom vzájomnom dueli ostane bez prémií za výhru. Julo je 
výborný chlap, rád by som si spolu s ním ešte zahral v slovenskej reprezentácii.” 

Váš klub Admiral má najlepší štart v histórii KHL. V sedemnástich zápasoch ste pod vedením trénera Sergeja 
Svetlova nazbierali jedenásť víťazstiev. V čom tkvie nečakane úspešný nástup? 

„Je to zásluha tímového poňatia, vyčnievali však naši brankári Juho Olkinuora a Anton Krasotkin. Obaja 
podávajú v bránke výkony na hranici možností, podržia celý tím, ak aj niekto pred nimi zazmätkuje. Funguje u nás 
trénerov systém, nie sme súbor hviezd, mužstvo je prezieravo poskladané, každý v ňom dokáže zaskočiť v núdzi 
z druhého.” 

5 fotiek vo fotogalérii Martin Bakoš v drese Admiralu Vladivostok. Zdroj: hcadmiral.ru 
VEKOM VIAC PREMÝŠĽA 
V októbrovej časti súťaže ste sa dostali do excelentnej formy. V posledných zápasoch ste neschádzali z ľadu 

bez toho, že by ste nestrelili gól, alebo aspoň neasistovali na víťazný zásah. Čím si vysvetľujete svoj herný 
progres? 

„Možno je to tým, že som starší a prišiel čas hrať viac s rozumom. A konečne zbierať aj slušné body. No 
vážne, spočiatku naša ‚lajna’ nefungovala ani zďaleka ako v súčasnosti. Našli sme správnu chémiu, výkonnosť 
všetkých formácií rastie a zdvihlo sa nám aj zdravé sebavedomie.” 

Na ktorý gól v sezóne najradšej spomínate? 
„Zasa ich ešte nie je toľko, aby sa dalo špeciálne vyberať. Logicky mám najradšej góly, ktoré sa ukážu ako 

rozhodujúce v zápase a pomôžu tímu zvíťaziť. Možno by som spomenul gól do bránky Magnitogorska, pri ktorom 



som puk netrafil šťastne, napriek tomu skončil v sieti. Ak by som dal podobných dvadsať, bol by som výsostne 
šťastný.” 

V rozhovore pred začiatkom ročníka ste spomínali cieľ postúpiť do play-off. Nepomýšľate už aj vyššie? 
„Každý zápas a každý bod je prvý predpoklad priblížiť sa k víťaznému poháru. Musíme udržať nastúpený 

trend. Lebo stačí zopár prehier a mužstvo v tabuľke padá nadol. V minulej sezóne sme sa so Soči dlho držali na 
siedmom mieste, no zrazu sme klesli na jedenáste. Našli sme našťastie sily a vyšvihli sme sa na šiestu priečku. 

Konkurencia v NHL rastie, sila tímov sa vyrovnáva, každý chce byť v prvej osmičke. Naše mužstvo nepatrí k 
tým, ktoré si môžu povedať: ‚Ok, chlapci všetko nám funguje.’ Nie, my sa musíme biť o každý bod ako v 
posledných úspešných zápasoch.” 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
KHL / 48. hrací deň 
1 
X 
2 
Avtomobilist Yekaterinburg Avtomobilist 
16:00 
18.10.2019 
Avangard Omsk Avangard 
2.36 3.90 2.63 
HC Sochi Sochi 
18:30 
18.10.2019 
Sibir Novosibirsk Sibir 
2.26 3.68 2.89 
Celý program KHL >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

7. Spišiaci chcú po šiestich rokoch konečne vyhrať vo Svite 
[18.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Patrik Fota] 
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Baldovský v derby nebude svoj materský klub šetriť. 
SVIT/SPIŠKÁ NOVÁ VES. Basketbalisti Svitu a Spišskej Novej Vsi si v sobotu pod Tatrami zmerajú sily v 

prvom východniarskom derby v prebiehajúcej sezóne najvyššej súťaže. 
Oba tímy majú odohrané zhodne po tri zápasy. 
Zatiaľ čo Spišiaci na svoje prvé víťazstvo stále čakajú, Iskre sa ho podarilo dosiahnuť za neľahkých okolností. 
V úvodnom domácom stretnutí proti Handlovej (90:81) nastúpili bez hlavného trénera – mužstvo viedol 

prezident klubu Ján Drobný a zároveň bez zraneného prvého rozohrávača Johnsona. 
Cez zápas na neho budú vykrikovať 
Východniarske derby bude mať už tradične špecifický náboj pre oporu Svitu Stanislava Baldovského, ktorý je 

rodákom zo Spišskej Novej Vsi. 

„Vždy sa veľmi teším, keď si môžem zahrať proti Spišskej, či už doma alebo vonku. Pre mňa má toto derby 
špeciálny význam. Nebude to jednoduchý zápas, pretože Spišská má tento rok omnoho lepší tím ako mali vlani. 
Dobré zápasy odohrali v Komárne aj v Žiline. Navyše budeme hrať stále bez hlavného rozohrávača, čo je pre nás 
veľká strata, ale chceme predviesť náš basketbal a vyhrať,“ povedal nabudený Stanislav Baldovský. 

Už pred samotným zápasom sa podpichuje aj s kamarátmi a známymi, ktorých má na Spiši mnoho. 
„Partia zo Spišskej sa príde pozrieť na zápas a určite čakám SMS správy a iné podpichovačky ešte pre 

zápasom. Možno budú aj počas zápasu niečo vykrikovať, ale všetko je to v rámci zábavy. Po zápase si pôjdeme 
spolu niekam sadnúť na večeru a podebatujeme o zápase aj iných veciach. Už sa na to všetko teším,“ 
skonštatoval Baldovský, ktorý s úsmevom dodal, že v žiadnom prípade svoj materský klub nebude šetriť. 

„Budem práveže rád, ak dám Spišskej čo najviac bodov. Už dlho som za nich nehral, takže všetky sympatie 
idú bokom.“ 

Spišiaci sa pasujú s náročným žrebom 
Hráči Svitu si postupne zvykajú na nového trénera Rudolfa Juga, ktorý prišiel k tímu len nedávno. 
„Hráme úplne iný štýl a systém ako s predošlým trénerom. Musíme si na viaceré nové veci navyknúť, keďže 

sme spolu krátko, ale máme veľkú chuť po víťazstvách a to je prvoradé. Je to skúsený kouč, ktorý vyžaduje 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22239107/spisiaci-chcu-po-siestich-rokoch-konecne-vyhrat-vo-svite.html


tímovú hru a kladie dôraz na obranu, čo mne vyhovuje. Pevne verím, že môžeme skončiť do štvrtého miesta,“ 
uviedol Baldovský. 

Spišiakom sa na palubovke Svitu v predošlých rokoch nedarilo, čo by chceli v sobotu zmeniť a pripísať si prvé 
víťazstvo v sezóne. 

„Hrá sa nám u nich veľmi ťažko. Ak sa nemýlim, už asi päť či šesť sezón sme vo Svite nevyhrali. Potešilo by 
ma, ak by sme to konečne prelomili a vyhrali,“ povedal športový manažér Spišskej Novej Vsi Michal Búza, ktorý 

je s hernou stránkou mužstva v úvode sezóny spokojný. 
„Herne to zatiaľ vyzerá dobre. Chlapci už párkrát dotiahli nepriaznivo sa vyvíjajúci zápas, čo svedčí o ich 

bojovnosti. Žiaľ, z pohľadu výsledkov je to slabšie, minimálne v Komárne sme mohli a mali vyhrať. Máme však aj 
náročný žreb, keď z prvých ôsmich kôl hráme len raz doma.“ 

Prezident nahradil na lavičke trénera a Svit vyhral 
V druhom kole, kedy Svit nastúpil doma proti Handlovej, sa po odvolaní trénera Igora Prtoriča postavil na 

lavičku v pozícii kouča prezident klubu Ján Drobný a Iskra zvíťazila 90:81. 
„Bolo to príjemné, keďže sme vyhrali. Dôležité bolo, že sme hrali veľmi dobre, takže sme mohli byť po zápase 

spokojní. Teraz to už má v rukách nový tréner Rudolf Jugo. Ja som sa vrátil späť k trénovaniu detí,“ ozrejmil 
netradičnú situáciu Drobný. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. RTVS prinesie nové dokumenty, chystá cykly o Bratislave a zákulisí divadla 
[17.10.2019; etrend.sk; Televízia; 14:20; reb] 

 
https://medialne.etrend.sk/televizia/rtvs-prinesie-nove-dokumenty-chysta-cykly-o-bratislave-a-zakulisi-
divadla.html 

 
 

RTVS pripravuje nové televízne dokumentárne cykly. Vedenie telerozhlasu o tom informovalo členov Rady 
RTVS na ostatnom zasadnutí. Jedne z nich priblíži hlavné mesto Bratislavu, druhý nahliadne do príprav 
divadelného predstavenia. 

RTVS pripravuje dokument Metropola o hlavnom meste. Na výrobe spolupracuje so spoločnosťou I.N.P. 
Telerozhlas má na tento program podľa doterajších odhadov vynaložiť 120-tisíc eur s vecným plnením vyše 71-
tisíc eur. 

„Je to 12-dielny dokumentárny cyklus. Ide o rozprávanie o kultúrnych, etnických a historických rozmanitostiach 
v starej Bratislave,“ priblížil programový riaditeľ televíznej časti RTVS Marek Ťapák. 

Ako doplnila hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková, každá z častí bude mať približne 15 minút. „Malo by ísť o 
príťažlivý program, ktorý divákovi prinesie okrem pobavenia aj poučenie a zároveň by v ňom mal budovať (v 
dobrom zmysle slova) hrdosť k bratislavskej histórii, ale aj k dynamickej súčasnosti,“ opisuje. 

Bratislavu v tomto formáte divákovi priblížia napríklad na základe fotografií, spomienok, archívov i súčasného 
moderného rozprávania či inscenovaných situácií. V súčasnosti sa začína s jej natáčaním. Presný dátum 
vysielania ešte nie je stanovený. 

Nahliadnu do zákulisia divadla 
Ďalší z pripravovaných dokumentov, ktoré RTVS najnovšie predstavila, dostal názov Zrod divadla. Celkom 11-

dielny cyklus bude hovoriť o tom, ako vzniká divadelné predstavenie, čo mu predchádza, ako sa naň účinkujúci 
pripravujú a podobne. 

RTVS na ňom spolupracuje s produkčnou spoločnosťou Art4, pričom na výrobu vynaloží 132-tisíc eur, vecný 
vklad má predstavovať vyše 51-tisíc eur. 

Cyklus bude mapovať vzorové realizácie činohernej, opernej, baletnej, alternatívnej či pantomimickej scény v 
slovenských divadlách. 

Tvorcovia dokumentu sa zúčastnia na celom priebehu tvorby javiskového tvaru, nahliadnu do pracovného 
sveta režisérov, dramaturgov, scénografov, návrhárov kostýmov a ďalších profesií vrátane hercov. 

„Zachytáva vznik inscenácie, od prvých skúšok, návrhov kostýmov až po premiéru. Samotnú premiéru už 
nezachytáva, sledovaný je celý proces v zákulisí,“ priblížil M. Ťapák. 

Hotové sú zatiaľ tri z jedenástich 26-minútových častí, termín vysielania bude RTVS spresňovať neskôr. 
Aj séria o Národnom divadle 
J. Rezník pripomenul, že dokument Zrod divadla nesúvisí so storočnicou Slovenského národného divadla 

(SND). K tomuto výročiu pripravuje RTVS samostatný cyklus v spolupráci s režisérom, scenáristom a 
zakladateľom festivalu Art Film Fest Petrom Hledíkom. 

„Keďže máme jeden cyklus, ktorý sa venuje výlučne SND, tak sme v rámci centrálneho registra námetov 
vybrali aj cyklus Zrod divadla, ktorý sleduje proces pred vznikom predstavenia - venovať sa budeme činohre, 
baletu, opere i muzikálu, pričom ideme po celom Slovensku - Zvolen, Martin, Košice, Spišská Nová Ves. Chceli 

sme splatiť aj dlh voči divadlám, ktoré nie sú v Bratislave,“ dodal šéf telerozhlasu. 
[Späť na obsah] 
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9. Príbeh cisárovnej Sisi ožije na Spiši: Nazrite pod masku Alžbety Bavorskej, 

opradenú legendami aj klebetami 
[17.10.2019; style.hnonline.sk; Kultúra; 09:00; TASR] 

 
https://style.hnonline.sk/kultura/2024721-pribeh-cisarovnej-sisi-ozije-na-spisi-nazrite-pod-masku-alzbety-
bavorskej-opradenu-legendami-aj-klebetami 

 
 

Meno Alžbety Bavorskej (Sissi) je opradené mnohými legendami i klebetami, hovorí sa o jej romantickom 
vzťahu s cisárom Františkom Jozefom, ale aj o jej depresii či anorexii. 

V septembri uplynulo 121 rokov od atentátu na jednu z najznámejších žien 19. storočia, cisárovnú a kráľovnú 
Alžbetu Bavorskú, nazývanú Sisi. V inscenácii „Svoj oštep blýskavý do srdca vraz mi…“ si Spišské osvetové 
stredisko pripravilo dramatizáciu rozprávania o posledných rokoch života cisárovnej tak, ako ich prežívala jej 
dvorná dáma.  Udalosť sa koná v rámci projektu DUF-ART a diváci sa jej budú môcť zúčastniť v piatok (18. 10.)  

„Bola ňou Irma Sztárayová, ktorá pochádzala z východného Slovenska,“ uviedol odborný pracovník SOS 
Martin Hlavatý. 

Sisi predstavovala dobovú módnu ikonu, obdivovanú a milovanú, ale len málo ľudí videlo nešťastie, ktoré 
prežívala a s ktorým sa zverila práve Irme. 

Bola cisárovnou a kráľovnou Habsburskej monarchie, do ktorej Slovensko v tom období patrilo, a s 
východným Slovenskom ju spájali viaceré väzby. „Okrem dvornej dámy to boli aj návštevy Bardejovských kúpeľov 
a špeciálne zo Spišom ju spája dedinka Sulín, odkiaľ si vraj chorľavá Alžbeta nechávala voziť minerálnu vodu,“ 
ozrejmil Hlavatý. 

Dlhoročný divadelný projekt SOS DUF-ART tentoraz predstaví ďalšiu multimediálnu inscenáciu spojenú s 
tancom a projekciou a odohrá sa v koncertnej sále budovy Galérie umelcov Spiša. Príbeh kráľovnej Sisi ožije aj 
vďaka ochotníkom z Divadla teatrálnej skratky a tanečníkom z tanečnej skupiny Denzz Industry, s ktorými sa 
môžu návštevníci preniesť do minulosti a zažiť kúsok tejto málo poznanej histórie. 

„Meno Alžbety Bavorskej je opradené mnohými legendami i klebetami, hovorí sa o jej romantickom vzťahu s 
cisárom Františkom Jozefom, ale aj o jej depresii či anorexii. Očami dvornej dámy môžeme sledovať každodenný 
život cisárovnej, jej smútok i radosti, až kým nás príbeh neprivedie k náhodnému, ale nešťastnému stretnutiu s jej 
atentátnikom Luigim Luchenim. Budeme cisárovnú sprevádzať na jej cestách do obľúbeného Grécka i do 
osudného Švajčiarska, kde na ňu číhala smrť. Cisárovná sa nám predstaví nielen ako vznešená žena, ale aj ako 
chápajúca priateľka i milovníčka poézie,“ priblížil režisér hry Peter Karpinský. 

Divadelné predstavenie verejnosť uvidí v priestoroch galérie v Spišskej Novej Vsi o 19. hodine a 

predstavenia pre školy odohrajú dopoludnia. „Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný,“ uzatvára Hlavatý. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Capitals porazili Žilinu a sú na čele: Topoľčany sa prehrou, Martin porazil 

Trnavu 
[17.10.2019; dnes24.sk; Hokej; 08:12; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/capitals-porazili-zilinu-a-su-na-cele-topolcany-sa-prehrou-martin-porazil-trnavu-
343954 

 
 

Slovenská hokejová liga pokračovala zápasmi 12. kola. Na čele sa stále drží Bratislava Capitals. 
HK Skalica – HK Levice 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) 
Góly: 11. Andrisík (Vešutkin), 28. Vešutkin (Mikéska) – 16. Mihálik (Piačka, Tábi), 21. Vorobjev (Mrázik, 

Tužinský), 24. Mrázik (Mihálik, König), 49. Mihálik (Novák, Vorobjev), 59. Tábi (Mihálik). 
Rozhodovali: Píšťanský – Crman, Maškulka, vylúčení: 3:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 567 divákov 
HK Spišská Nová Ves – HC Topoľčany 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) 

Góly: 3. Štrauch (Polomský), 6. Findura (Havrila), 19. Vartovník, 34. Ondov (Halász), 37. Findura (Ondov, 
Havrila), 59. Krajňák (Vartovník, Köver) – 10. Kováčik (Kluka), 15. Hrudík (Uhnák), 35. Podstavek (Gergeľ). 

Rozhodovali: Lesay – Janiga, Vall, vylúčení: 2:6, navyše: Laššo 10 minút za provokovanie súpera, Tomčák 
(obaja Topoľčany) 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 428 divákov 

HK’95 Považská Bystrica – MHK TSS GROUP Dubnica 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) 
Góly: 3. Dmitriev (Cíger), 17. Németh (Augustín, Švantner), 33. Rufati (Ligas) – 6. Bagin (Lakosil), 

35. Klimenta (Nemček, Chatrnúch). 
Rozhodovali: Výleta – Znak, Ďurina, vylúčení: 6:8, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 385 divákov 
Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
HK VITAR Martin – HK Gladiators Trnava 6:2 (4:0, 0:0, 2:2) 

https://style.hnonline.sk/kultura/2024721-pribeh-cisarovnej-sisi-ozije-na-spisi-nazrite-pod-masku-alzbety-bavorskej-opradenu-legendami-aj-klebetami
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Góly: 1. Paulíny (Rudzan, Šimon), 5. Urbánek (Šimon), 6. Brezniak (Murček), 10. Murček (Ligas), 46. Brezniak 
(Šimon), 47. Brezniak (Poliaček) – 49. Klučiar (Mrava), 59. Hudec (Marguš, Ševčík). 

Rozhodovali: Tornay – Pribula, Riš, vylúčení: 9:9, navyše: Zeliska 10 minút za vrazenie na mantinel – Ševčík 
5+DKZ za krosček, presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0, 1003 divákov 

Bratislava Capitals – MsHK DOXXbet Žilina 3:2 (1:2, 0:0, 2:0) 
Góly: 10. Smolka (R. Varga, T. Varga), 43. Vašaš (Holovič, Slovák), 57. Vašaš (Danišovský, Slovák) – 

12. Chlepčok (Leško), 16. Markovič (Housa). 
Rozhodovali: Valko – Kollár, Rehák, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1 
Tabuľka po 12. kole: 

  | 

Por
adie 

Tím B
ody 

1. Bratislava 2
9 

2. Topoľčany 2
6 

3. Martin 2
3 

4. Spišská Nová 
Ves 

2
3 

5. Dubnica 2
2 

6. Skalica 1
8 

7. Levice 1
7 

8. Žilina 1
5 

9. Považská 
Bystrica 

1
2 

10. Trnava 7 
-| 
Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Spišiaci zastavili Topoľčancov 
[17.10.2019; mytopolcany.sme.sk; Topoľčany / Šport; 00:00; Jaroslav Šupa] 

 
https://mytopolcany.sme.sk/c/22238455/spisiaci-zastavili-topolcancov.html 

 
 

Hokejisti po deviatich výhrach v rade prehrali na východe republiky. 
Sp. Nová Ves - Topoľčany 6:3 (3:2, 2:1, 1:0) 
Prečítajte si tiežTenisti majú bronz Čítajte 
Topoľčianski hokejisti po deviatich výhrach prehrali na ľade v Spišskej Novej Vsi. Domáci hokejisti sa už v 6. 

minúte dostali do dvojgólového vedenia, ale Topoľčany ešte v prvej časti hry dokázali vyrovnať na 2:2. Tesne 
pred odchodom do kabín sa presadil Vartovník a vrátil domácim vedenie. V druhej časti hry odskočili domáci na 
4:2, za hostí skorigoval Podstavek. V 37. minúte ale domáci využili presilovku a bolo 5:3. V záverečnej tretine sa 
hostia snažili niečo s výsledkom urobiť, ale to sa im nepodarilo, navyše za protesty u rozhodcov bola vylúčená až 
dvojica hráčov Topoľčian a domáci presilovku využili gólovo – 6:3. 

Góly: 3. Strauch, 6. a 37. M. Findura, 19. M. Vartovník, 34. M. Ondov, 59. M. Krajnak – 10. J. Kováčik, 15. F. 
Pekarčík, 35. A. Podstavek. Rozhodovali Lesay – Janiga, Vall, vylúčenia 2:6, presilovky 2:0, oslabenia 0:0, 428 
divákov. HC: Kompas – Hřebíček, Kováčik, Španko, Ďurčo, Bystričan, Hrudík, Bulák – Uhnák, D. Gergel, 
Podstavek – Kluka, Tomčák, Lantoš – Pekarčík, Laššo, Olejnik – Špankovič, Kubek, tréner Ľ. Hurtaj. 

Prečítajte si tiež„Divákom sa musíme ospravedlniť,“ hovorí tréner Agra Čítajte 
Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Očakávali sme ťažký zápas, čo sa nám aj potvrdilo. Nastúpili sme 

na zápas bez dvoch kľúčových hráčov Petra Hubu a Patrika Koyša. Do zápasu sme vstúpili veľmi zle. Už v úvode 
prvej tretiny sme prehrávali 2:0. Postupne sme sa však súperovi výkonom vyrovnali a dokázali sme aj vyrovnať na 
2:2. V závere prvej tretiny sme však spravili chybu a domáci šli opäť do vedenia – 3:2. Veľká škoda, že v druhej 
tretine, keď sme sa opäť dokázali dotiahnuť na 4:3, sme inkasovali piaty gól. V tretej tretine sme stiahli hru len na 
tri päťky a vytvorili sme si veľký tlak a množstvo šancí. Bohužiaľ, rozhodca svojimi zlými verdiktami ovplyvnil 
záver stretnutia, keď sme chceli hrať bez brankára a ešte s výsledkom niečo urobiť. 

https://mytopolcany.sme.sk/c/22238455/spisiaci-zastavili-topolcancov.html


Najbližšie sa Topoľčany predstavia na domácom ľade, v piatok od 18.00 hod. privítajú Považskú Bystricu. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Po víťazstve nad Trnavou úprimné slová Radovana Somíka + FOTO 
[17.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22238507/po-vitazstve-nad-trnavou-uprimne-slova-radovana-somika-foto.html 

 
 

Martin rozhodol o víťazstve nad Trnavou za desať minút. Úprimné slová Radovana Somíka na adresu 
Róberta Spišáka. 

Hokej: Martin - Trnava 
(12 fotografií) 
HK Vitar Martin – HK Trnava 6:2 (4:0, 0:0, 2:2) 
V posledných dvoch stretnutiach proti Skalici a bratislavskému celku Capitals inkasovala Trnava štrnásť gólov 

a v podobnom duchu vstúpila i do súboja na ľade Martina. Po necelých desiatich minútach prehrávala 0:4. 
„Stáva sa nám to dosť často, že zápas ani poriadne nezačne a my prehrávame vysokým rozdielom. Neviem 

čím to je. Sme síce mladý tím, no nesmieme odovzdávať súperovi puky zadarmo a nedohrávať súboje,“ hľadal 
príčiny zlého vstupu do duelu trnavský útočník Dušan Klučiar. 

Naši zápas z kategórie povinných, ktoré sa nikdy nevyhrávajú ľahko, zvládli a po bojovnom výkone si 
zaknihovali zaslúžené víťazstvo. Hetrikom sa predviedol Ivan Brezniak, tromi asistenciami obranca Martin Šimon 
a sezónny strelecký účet si v martinskom drese otvoril Jakub Urbánek. Turčania využili štyri z deviatich 
presiloviek, čo je fantastická úspešnosť 44,44 percenta. Malou škvrnkou je len to, že za stavu 6:0 v závere súboja 
dvakrát inkasovali. 

„Nula na konte inkasovaných gólov by určite potešila, ale podstatné je, že sme získali všetky tri body a to bez 
zbytočných nervov či komplikácií. Dnes od začiatku až do konca stretnutia nikto nepochyboval o našom víťazstve. 
Boli tam aj nejaké chyby a popracujem na ich odstránení. Už najbližší súper Spišská Nová Ves totiž bude pri 

trestaní našich zaváhaní dôslednejší ako Trnava,“ upozornil Lukáš Gavalier, gólman HK. 
Víťazný zápas viedol z lavičky Radovan Somík, ktorý bol vyše roka asistentom v úvode týždňa odvolaného 

Róberta Spišáka. Po tom ako sa dozvedel, že jeho kolega na trénerskom poste nepokračuje, rozhodol sa skončiť 
aj on. Súboj proti Trnave tak bol jeho derniérov v realizačnom tíme. 

„Novým trénerom aj chalanom prajem, aby sa im darilo a klubu želám len to najlepšie a stále mu budem držať 
palce,“ rozlúčil sa majster sveta z Göteborgu. 

Radovan Somík pracuje pre hokejový zväz na pozícii regionálneho inštruktora pre Žilinský kraj. Jeho úlohou 
je, zjednodušene povedané, pomôcť klubom zvyšovať kvalitu tréningového procesu, čo má pozitívne vplývať na 
rast mladých hokejistov. V tejto práci bude naďalej pokračovať. 

Bývalý vynikajúci hokejista so skúsenosťami z NHL na záver našej debaty ešte povedal pár viet k odchodu 
Róberta Spišáka. 

„Stal sa mojim veľkým učiteľom. Za ten čas čo trénuje sa v hokeji zmenilo množstvo štýlov, ale on zostal stále 
otvorený novým veciam. Prakticky všetko sme robili spolu a často dal na moje slovo. Je to dobrý človek s 
otvorenou mysľou a každému začínajúcemu trénerovi by som prial takéhoto mentora. Ja verím, že po ňom v 
dohľadnom čase nejaký klub siahne, pretože pre slovenský hokej by bola veľká škoda, ak by Robo vo svojej 
robote nepokračoval,“ pridal úprimné vyjadrenie Radovan Somík. 

Góly: 0:59 Barto (Šimon, Rudzan), 4:58 Urbánek (Šimon, Zeliska), 5:22 Brezniak (Murček, Ligas), 9:25 
Murček (Ligas), 45:47 Brezniak (Šimon), 46:14 Brezniak (Poliaček, Langhammer), resp. 48:18 Klučiar (Mrava, 
Mrázik) a 58:06 F. Hudec (Marguš, Litavec).Vylúčení: 10:11, navyše Zeliska (MT) 2+10 za vrazenie na mantinel, 
Ševčík (TN) 5+DKZ za krosček. Presilovky: 4:0, Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Tornay - Pribula, Riš. Divákov: 1 
003. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. V jedenástich obciach si budú voliť nových starostov 
[17.10.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/529520-v-jedenastich-obciach-si-budu-volit-novych-
starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Dôvody na konanie nových volieb sú rôzne, starostovia viacerých obcí sa bez bližšieho vysvetlenia vzdali 
svojich funkcií. 

https://myturiec.sme.sk/c/22238507/po-vitazstve-nad-trnavou-uprimne-slova-radovana-somika-foto.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/529520-v-jedenastich-obciach-si-budu-volit-novych-starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/529520-v-jedenastich-obciach-si-budu-volit-novych-starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 4. apríla 2020. Obyvatelia jedenástich 
slovenských obcí si budú voliť starostu, piatich obcí poslanca. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu parlamentu 
Andreja Danka. Politické strany a nezávislí kandidáti môžu kandidačné listiny podať najneskôr 60 dní pred 
voľbami, teda 4. februára 2020. 

Dôvody konania nových volieb sú rôzne. Napríklad v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava sa starosta 
Jaroslav Kráľovič vzdal svojej funkcie. Na začiatku jeho tretieho volebného obdobia mu poslanci znížili plat, jeho 
predchodca na tomto poste Rastislav Mrva takýto prístup označil za vyslovenie nedôvery starostovi. Dobrovoľne z 
postu odišiel aj starosta Kuklova v okrese Senica Dušan Hric či starosta Ivanky pri Dunaji v okrese Senec Martin 
Šaulič. Starosta Abramovej v okrese Turčianske Teplice Ľubomír Hrivnák sa vzdal postu starostu zo zdravotných 
dôvodov. V Ondavke v okrese Bardejov o prácu v samospráve už dlhšie nemá nikto záujem. 

Nového starostu si 4. apríla budúceho roka budú voliť v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov 
(Senica), Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava), Malé Borové (Liptovský Mikuláš), Abramová (Turčianske Teplice), 
Ondavka (Bardejov), Klčov (Levoča), Remeniny (Vranov nad Topľou), Drienovec (Košice-okolie), Kaluža 
(Michalovce) a Harichovce (Spišská Nová Ves). 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Nových starostov si v jedenástich obciach budú voliť začiatkom apríla 2020 
[17.10.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22238383/novych-starostov-si-v-11-obciach-budu-v-aprili-2020.html 

 
 

Dôvody konania nových volieb sú rôzne. 
BRATISLAVA. Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať v sobotu 4. apríla 2020. Obyvatelia 

jedenástich slovenských obcí si budú voliť starostu, piatich obcí poslanca. Vyplýva to z rozhodnutia predsedu 
parlamentu Andreja Danka. 

Politické strany a nezávislí kandidáti môžu kandidačné listiny podať najneskôr 60 dní pred voľbami, teda 4. 
februára 2020. 

Dôvody konania nových volieb sú rôzne. Napríklad v Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava sa starosta 
Jaroslav Kráľovič vzdal svojej funkcie. 

Na začiatku jeho tretieho volebného obdobia mu poslanci znížili plat, jeho predchodca na tomto poste 
Rastislav Mrva takýto prístup označil za vyslovenie nedôvery starostovi. 

Dobrovoľne z postu odišiel aj starosta Kuklova v okrese Senica Dušan Hric či starosta Ivanky pri Dunaji v 
okrese Senec Martin Šaulič. 

Starosta Abramovej v okrese Turčianske Teplice Ľubomír Hrivnák sa vzdal postu starostu zo zdravotných 
dôvodov. V Ondavke v okrese Bardejov o prácu v samospráve už dlhšie nemá nikto záujem. 

Nového starostu si 4. apríla budúceho roka budú voliť v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov 
(Senica), Hrnčiarovce nad Parnou (Trnava), Malé Borové (Liptovský Mikuláš), Abramová (Turčianske Teplice), 
Ondavka (Bardejov), Klčov (Levoča), Remeniny (Vranov nad Topľou), Drienovec (Košice-okolie), Kaluža 
(Michalovce) a Harichovce (Spišská Nová Ves). 

[Späť na obsah] 
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