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1. Do Embraca na Spiši prišlo 13 miliónov eur 
[21.10.2019; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 11; TASR] 

 
 

Spišská Nová Ves – Približne štyri mesiace od ukončenia procesu prevzatia japonskou korporáciou Nidec sa 

najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia, naďalej zameriava na strategické dlhodobé ciele. 
Pre výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek – predovšetkým pre komerčné chladenie sú kľúčovými 
faktormi inovácie, zvýšenie úrovne výrobných prevádzok, získavanie a udržanie kvalitných zamestnancov. 
Potvrdil to generálny riaditeľ spišskonovoveskej továrne Marcelo Borba s tým, že investície za posledných 20 
mesiacov dosiahli zhruba 13 miliónov eur. (TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Basketbalového šiel biť divák, futbalového hráč 
[21.10.2019; Korzár; Titulná strana; s. 1; Redakcia] 

 
 

AKOSI PRIBÚDAJÚ NAPADNUTIA ROZHODCOV 
Predseda komisie arbitrov: Speje to k tomu, že sa bude hrať v klietkach 
Podkošový arbiter zo Spišskej Novej Vsi s kolegom z Košíc ukončili prvoligový šláger pre inzultáciu 80-

ročným divákom. Na trávniku v okolí Košíc zas 34-ročný hráč zbil 18-ročného rozhodcu. Čo sa to deje? FOTO: 
CODNES.SK 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Tragická nehoda motorkárov na východe. Jeden zrážku neprežil 
[20.10.2019; ta3.com; Slovensko; 17:07; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1167225/tragicka-nehoda-motorkarov-na-vychode-jeden-zrazku-neprezil.html 

 
 

Hasiči zasiahli pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na Čiernohorskej ceste v katastri obce Nálepkovo, 
okres Gelnica. 

Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru informovala, že pri nehode došlo k zrážke 
dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. “Druhého motocyklistu previezla 

https://www.ta3.com/clanok/1167225/tragicka-nehoda-motorkarov-na-vychode-jeden-zrazku-neprezil.html


posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe do nemocnice,” doplnila Križanová s 
tým, že štátna cesta je na tomto úseku momentálne uzavretá. Na mieste zasiahli hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

https://www.facebook.com/prezidiumhazz/posts/2006569622791578?__xts__[0]=68.ARAjCStghQu2TO35tdZ
pvDpogqVXuxGb0z26MWgdZbc-HVAvPFVR4EqK6VhEPuqBM0by4RiwMrioJVJi2iBcI72i9Af3gBuFiEYg3StJ-
yzDA1AY8CXCdA-J11Y8 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Foto: Zrážka motocyklov si vyžiadala jednu obeť, Čiernohorskú cestu museli 

uzavrieť 
[20.10.2019; webnoviny.sk; Nálepkovo; 16:36; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/foto-zrazka-motocyklov-si-vyziadala-jednu-obet-ciernohorska-cestu-museli-
uzavriet/ 

 
 

Zrážka dvoch motocyklov v katastri obce Nálepkovo v okrese Gelnica si v nedeľu vyžiadala jednu obeť. 
Agentúru SITA o tom informovala Katarína Križanová z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 

Na mieste zasahovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi. Druhú osobu, ktorá sa zranila, odviezol vrtuľník do 

nemocnice. Čiernohorská cesta, kde sa nehoda stala, bola uzavretá. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Tragická nehoda na Spiši: Po zrážke dvoch motoriek vyhasol ľudský život, 

FOTO 
[20.10.2019; dnes24.sk; Tlačové správy; 16:22; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/tragicka-nehoda-na-spisi-po-zrazke-dvoch-motoriek-vyhasol-ludsky-zivot-foto-
344209 

 
 

Jeden človek dopravnú nehodu neprežil, druhého ratovali leteckí záchranári. Prinášame policajné zábery z 
miesta nehody. 

Hasiči zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na Čiernohorskej ceste v katastri obce 
Nálepkovo, okres Gelnica. 

Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru informovala, že pri nehode došlo k zrážke 
dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. 

,,Druhého motocyklistu previezla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe do 
nemocnice," doplnila Križanová s tým, že štátna cesta je na tomto úseku momentálne uzavretá. Na mieste 
zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Zrážka motocyklov sa skončila tragédiou: Jeden človek na mieste zomrel 
[20.10.2019; cas.sk; Čas.sk; 16:17; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/899393/zrazka-motocyklov-sa-skoncila-tragediou-jeden-clovek-na-mieste-
zomrel/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Zrážka dvoch motocyklov v katastri obce Nálepkovo v okrese Gelnica si v nedeľu vyžiadala jednu obeť. 
Informovala o tom Katarína Križanová z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 
Otvoriť galériu 
Na mieste zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. Druhú osobu, ktorá sa zranila, odviezol vrtuľník do 

nemocnice. Čiernohorská cesta, kde sa nehoda stala, je momentálne uzavretá. 
Foto: 
Zrážka motocyklov pri obci Nálepkovo. Zdroj: HaZZ 

https://www.webnoviny.sk/foto-zrazka-motocyklov-si-vyziadala-jednu-obet-ciernohorska-cestu-museli-uzavriet/
https://www.webnoviny.sk/foto-zrazka-motocyklov-si-vyziadala-jednu-obet-ciernohorska-cestu-museli-uzavriet/
https://www.dnes24.sk/tragicka-nehoda-na-spisi-po-zrazke-dvoch-motoriek-vyhasol-ludsky-zivot-foto-344209
https://www.dnes24.sk/tragicka-nehoda-na-spisi-po-zrazke-dvoch-motoriek-vyhasol-ludsky-zivot-foto-344209
https://www.cas.sk/clanok/899393/zrazka-motocyklov-sa-skoncila-tragediou-jeden-clovek-na-mieste-zomrel/
https://www.cas.sk/clanok/899393/zrazka-motocyklov-sa-skoncila-tragediou-jeden-clovek-na-mieste-zomrel/


Zrážka motocyklov pri obci Nálepkovo. Zdroj: HaZZ 
[Späť na obsah] 

 
 

7. TRAGICKÁ nehoda na východe: Motorkár († 47) bol na mieste mŕtvy! 
[20.10.2019; pluska.sk; Krimi; 15:42; ev] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/tragicka-nehoda-vychode-motorkar-47-bol-mieste-mrtvy 

 
 

Neďaleko Spišskej Novej Vsi došlo k smrteľnej dopravnej nehode. Na ceste vyhasol život 47-ročného muža. 

dnes 15:42 
47-ročný motorkár z Košíc zahynul pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu pri obci Hnilčík (okres 

Spišská Nová Ves). Informovala o tom polícia na sociálnej sieti. 

Správu budeme aktualizovať. 
Autor:ev 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Muž neprežil zrážku motoriek na Spiši 
[20.10.2019; aktuality.sk; Krimi; 15:39; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/734100/muz-neprezil-zrazku-motoriek-na-spisi/ 

 
 

7 
fotiek v galérii 
Následky zrážky motoriek na pri obci Hnilčík – 20. októbra 2019 
Zdroj: PZ SR 
Ján Debnár 
Tragická dopravná nehoda sa stala dnes popoludní pri Hnilčíku. 
(Aktualizované o 16:09) 
Neďaleko obce Hnilčík pri Spišskej Novej Vsi sa dnes popoludní zrazili dve motorky. „Na mieste zahynul 47-

ročný motocyklista z Košíc,“ informovala polícia a vyzvala vodičov, aby jazdili opatrne. 
Ďalšieho zraneného prevážal vrtuľník 
Po policajtoch potvrdili smutnú správu aj hasiči. Podľa nich sa vážna dopravná nehoda stala na Čiernohorskej 

ceste v katastri obce Nálepkovo v okrese Gelnica. Hnilčík a Nálepkovo sú susedné obce. 
„Pri nehode došlo k zrážke dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. 

Druhá osoba bola prevezená posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,“ informovalo hasičské 
prezídium. 

Podľa hasičov je cesta momentálne uzavretá a na mieste zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Počas slnečného víkendu pri tom motorkári v niektorých regiónoch už oficiálne ukončovali tohtoročnú 
motorkársku sezónu. 

Prečítajte si tiež: 
Bývalý šéf tímu Gorila potvrdil, že existujú prevody na účtoch a sumy z nahrávky sedia 
FOTO: Následky dopravnej nehody 
7 
fotiek v galérii 
Následky zrážky motoriek na pri obci Hnilčík – 20. októbra 2019 
Zdroj: PZ SR 
7 
fotiek v galérii 
Následky zrážky motoriek na pri obci Nálepkovo – 20. októbra 2019 
Zdroj: HaZZ 
7 
fotiek v galérii 
Následky zrážky motoriek na pri obci Nálepkovo – 20. októbra 2019 
Zdroj: HaZZ 
Motorkári často porušujú jedno pravidlo. Hrozí im pokuta aj 150 eur: 
Ak sa Vám článok páčil, podporte nás. 
Slobodné médiá a nezávislá žurnalistika existujú aj vďaka Vám. 
Chcem podporiť 

https://www1.pluska.sk/krimi/tragicka-nehoda-vychode-motorkar-47-bol-mieste-mrtvy
https://www.aktuality.sk/clanok/734100/muz-neprezil-zrazku-motoriek-na-spisi/


[Späť na obsah] 

 
 

9. Otec s mamou, syn aj vnuk. Táto rodina sa už desiatky rokov venuje 

ušľachtilej činnosti 
[20.10.2019; dobrenoviny.sk; 13:20; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/174119/otec-s-mamou-syn-aj-vnuk-tato-rodina-sa-uz-desiatky-rokov-
venuje-uslachtilej-cinnosti 

 
 

Rodina Sopkovičová zo Spiša sa už dlhé roky venuje hasičskému športu a dobrovoľnej požiarnej činnosti. 
Na snímke Františkovia a Viera Sopkovičovci — Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Spišská Nová Ves 20. októbra (TASR) – Rodina Sopkovičová zo Spiša sa už dlhé roky venuje hasičskému 

športu a dobrovoľnej požiarnej činnosti. Otec rodiny František, ktorého nevolajú inak ako “Lolo”, už približne 40 
rokov trénuje kolektívy Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), okrem iných aj svoju manželku Vieru. 

„Ona ma trénuje doma a ja ju na “pľacu”, ako tomu hovoríme u nás," povedal s úsmevom Sopkovič, ktorý má 
za sebou viacero úspechov. S „hasičinou", ako celá rodina dobrovoľnú požiarnu činnosť nazýva, začal najstarší 
člen ešte v roku 1972, keď mu lekár po úraze zakázal vrcholový šport. 

„V januári som nastúpil a v auguste sme už boli majstri Slovenska v doraste. Po vojenskej službe v roku 1976 
ma zvolili za veliteľa organizácie, kde som mal na starosti výcvik detí, dorastencov, mužov aj žien. Bol som vo 
svojom živle, pretože rád šéfujem. Našiel som ľudí, ktorí boli ochotní behať, skákať a hlavne počúvať, čo im 
hovorím," spomína na začiatky Sopkovič, ktorému rukami prešlo už viacero generácií dobrovoľníkov a ráta ich na 
stovky. 

Na snímke František Sopkovič starší Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Podľa neho je pri tomto športe dôležité predovšetkým rozmýšľať a mať kolektívneho ducha. Zároveň tvrdí, že 

kedysi bol prístup k “hasičine” živelnejší a veľa robilo školstvo, najmä na základných školách. Deti mali menej 
možností, a tak aj väčší záujem o takýto šport. 

„Kedysi bol na každej škole jeden učiteľ, ktorý dostal povereného hasiča a mali sme všade základný krúžok 
mladých hasičov. Teraz to už zďaleka tak nie je, chýba nám mladá generácia," skonštatoval Sopkovič, ktorý je 
predsedom DHZ Mier v Spišskej Novej Vsi. Veľmi ho teší, že jeho syn František po ňom prevzal štafetu, 

trénovať chodí už aj takmer štvorročný vnuk. 
Na snímke Viera Sopkovičová Foto: TASR/Oliver Ondráš 
„Venujem sa tomu aktívne už asi 40 rokov, o dva roky pôjdem desiaty raz po sebe na medzinárodnú 

požiarnickú olympiádu CTIF (Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov) v klasických 
disciplínach, ktorá bude v Slovinsku. Doposiaľ naše družstvo nikdy neskončilo horšie ako druhé," upozornila Viera 
Sopkovičová. K tejto dobrovoľníckej činnosti sa dostala v drevárskej fabrike. 

Ako sama tvrdí, baví ju to aj v dôchodkovom veku, najmä kvôli kolektívu. „Vďaka tejto činnosti môžem 
pomáhať ľuďom, nielen pri mimoriadnych udalostiach, ako je požiar alebo povodeň, ale aj keď našim členom 
treba pomôcť pri stavbe domu, so zabíjačkou, vykopať zemiaky, hocičo, keď sa stane, tak sme si nápomocní 
jeden druhému," zdôraznila Sopkovičová. S manželom si aj teraz na dôchodku aspoň raz za týždeň spolu 
zatrénujú a zvláda behať aj s mladšími ženami na súťažiach. 

„V Smižanoch sme v podstate jediná organizácia na Slovensku, ktorá robí hasičský šport, klasické disciplíny 
CTIF aj zásahovú činnosť," ozrejmil mladší zo Sopkovičovcov, ktorého už ako bábätko rodičia nosili so sebou na 
hasičské tréningy. Tomuto športu sa venuje od šiestich rokov a v súčasnosti trénuje mládež. 

Na snímke František Sopkovič mladší Foto: TASR/Oliver Ondráš 
„V našom Lolo tíme, s ktorým chodíme na súťaže, máme staršiu i mladšiu generáciu z rôznych klubov, tá 

staršia mladne a mladá zase získava skúsenosti a dospieva. V DHZ v Smižanoch je 11 zásahových hasičov a 
dohromady máme 75 členov. Patríme medzi väčšie organizácie, hoci aj u nás sa počet pomaly znižuje," dodáva 
na záver Sopkovič ml. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Metropola východu v hľadáčiku tých najnepravdepodobnejších turistov: 

Urobia z Košíc lákadlo pre Číňanov? 
[20.10.2019; cas.sk; Čas.sk; 10:00; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/898747/metropola-vychodu-v-hladaciku-tych-najnepravdepodobnejsich-
turistov-urobia-z-kosic-lakadlo-pre-cinanov/ 

https://www.dobrenoviny.sk/c/174119/otec-s-mamou-syn-aj-vnuk-tato-rodina-sa-uz-desiatky-rokov-venuje-uslachtilej-cinnosti
https://www.dobrenoviny.sk/c/174119/otec-s-mamou-syn-aj-vnuk-tato-rodina-sa-uz-desiatky-rokov-venuje-uslachtilej-cinnosti
https://www.cas.sk/clanok/898747/metropola-vychodu-v-hladaciku-tych-najnepravdepodobnejsich-turistov-urobia-z-kosic-lakadlo-pre-cinanov/
https://www.cas.sk/clanok/898747/metropola-vychodu-v-hladaciku-tych-najnepravdepodobnejsich-turistov-urobia-z-kosic-lakadlo-pre-cinanov/


 
 

Otvoriť galériu 
Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárii a agentúr z dvoch čínskych provincií 

Guangdong a Anhui. 
Fotogaléria 
5 
fotiek v galérii 
Cieľom ich cesty v tejto časti Európy bolo spoznávať nové destinácie s potenciálom zaujať klientov na 

čínskom trhu. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus. Návšteva 
nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý približne pred mesiacom 
absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. 

„Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho kraja dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou 
však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh, a preto považujem za 
výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s tamojšími investormi, ale aj s tour operátormi, ktorí k nám môžu priniesť 
úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal po neformálnom prijatí čínskej návštevy na Úrade KSK predseda kraja 
Rastislav Trnka. Otvoriť galériu 

Číňania sa následne vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. Začali v Košiciach, odkiaľ sa 
presunuli na Tokaj a na programe mali aj prehliadku Spišského hradu, návštevu Tomášovského výhľadu či výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. „Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi 

hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. Tour operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím 
je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké 
druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak je možné nastaviť produktové balíčky správne, s 
dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 
Jurková. 

Foto: 
Číňania sa vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. Zdroj: iStockphoto 
Ambíciou KSK je zvyšovať počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. Zdroj: iStockphoto 
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11. Basketbal-SBL: Duel Prievidze a Interu predčasne ukončili pre inzultáciu 

rozhodcu 
[20.10.2019; dobrenoviny.sk; 09:48; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/174105/basketbal-sbl-duel-prievidze-a-interu-predcasne-ukoncili-pre-
inzultaciu-rozhodcu 

 
 

Ťahákom štvrtého kola SBL mal byť duel minulosezónnych finalistov Prievidze a Interu Bratislava. 
Na snímke hráč Svitu Saša Avramovič (v strede) a hráči Spišskej Novej Vsi Evan Maxwell (vľavo) a Wiktor 

Sewiol — Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Prievidza 19. októbra (TASR) - Mal to byť basketbalový sviatok a do 26. minúty aj bol, potom však vzbĺkli 

vášne. Po faule na hosťujúceho Kenneyho Funderburka dostal za protesty diskvalifikačnú chybu generálny 
manažér Prievidze Marko Batina. 

Následne pri rozhodcovskom stolíku fyzicky na rozhodcu Mareka Kúkelčíka zaútočil jeden z domácich 
fanúšikov. Po krátkej porade trojica arbitrov rozhodla, že zápas ukončí a pobrala sa do šatní. Inter v tom čase 
viedol 56:49. 

„V prvom rade, absolútne nerozumiem tomu ukončeniu zápasu. Prečo to vlastne rozhodcovia ukončili? Áno, 
chápem, mali nejaké problémy s publikom, tak to mali riešiť. Mali prikázať urobiť poriadok v tej časti hľadiska, 
možno mali vyprázdniť celý sektor. My by sme počkali, kým to vyriešia a potom sme mohli pokračovať. Inter chcel 
hrať, my sme chceli hrať. Aj v posledných minútach to bol výborný zápas, ťažký duel s veľmi kvalitným súperom. 
Takto je to obrovská škoda pre oba tímy a samozrejme aj pre fanúšikov, ktorí si nemohli užiť fantastický zápas. 
Všetci sme chceli pokračovať, chceli sme vyhrať. My, celý tím Interu, všetci sme kamaráti. Na palubovke 
bojujeme, no mimo toho sme všetci priatelia, chceli sme pokračovať. V živote som niečo takéto nevidel,“ uviedol 
pre basketliga.sk v pozápasovom rozhovore kouč Prievidze Tihomir Bujan. 

Do hľadiska si našlo cestu veľké množstvo priaznivcov. „Na zápase bola výborná atmosféra, hral sa bojovný 
duel. Neviem čo sa presne stalo, ale je to veľká škoda pre basketbal, že sa takýto šláger nedohral. Rozumiem 
tomu, že je to emotívne, hlavy sú horúce, ale je mi smutno z toho, že sa to takto celé skončilo. Pokiaľ ide o 
hráčov, tak to nebolo vôbec o nejakej negatívnej energii medzi družstvami. Bol to pekný basketbal plný 
zaujímavých momentov. Nemalo sa to stať, dúfam, že v budúcnosti sa už nič podobné nestane,“ povedal tréner 
Interu Aramis Naglič. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/174105/basketbal-sbl-duel-prievidze-a-interu-predcasne-ukoncili-pre-inzultaciu-rozhodcu
https://www.dobrenoviny.sk/c/174105/basketbal-sbl-duel-prievidze-a-interu-predcasne-ukoncili-pre-inzultaciu-rozhodcu


Vo zvyšných zápasoch 4. kola basketbalovej ligy sa darilo najmä domácim tímom. Trojice Levice, Svit a 
Lučenec si so svojimi súpermi poradila jednoznačnými výsledkami. 

Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 85:60 (43:28) 
Najviac bodov: Perovič 19, Žiak 16, Hot 13 - Dickson 16, Merešš, Wiggins po 7, 1200 divákov 
Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 96:74 (50:36) 

Najviac bodov: Nesbitt 26, Avramovič 17, Carr 14 - Maxwell, Sewiol po 18, Alleyn 15, 400 divákov 
BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 97:80 (43:34) 
Najviac bodov: Caffey 23, Basabe 19, Zorvan 15 - Mitrovič 22, Mrviš 20, Radukič 10 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Rozhodcu napadol divák, zápas predčasne ukončili. Pozrite si video 
[20.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22240779/rozhodcu-napadol-divak-zapas-predcasne-ukoncili-pozrite-si-video.html 

 
 

Šéf komisie arbitrov: Speje to k tomu, že basketbal sa bude hrať v klietkach. 
Inzultácia rozhodcu počas zápasu 4. kola SBL: BC Prievidza - Inter Bratislava 
(10 fotografií) 
Zápas 4. kola najvyššej slovenskej basketbalovej súťaže mužov medzi Prievidzou a Interom Bratislava 

rozhodcovia predčasne ukončili. 
Dôvodom malo byť napadnutie hlavného rozhodcu Mareka Kúkelčíka zo Spišskej Novej Vsi jedným z 

divákov. 
Incident sa odohral po tom, ako arbitri vylúčili športového riaditeľa Prievidze Marka Batinu za stavu 56:49. 
Ďalšími dvoma rozhodcami boli Zdeno Zubák z Košíc a Stanislav Bara z Nitry. 
Situáciou sa bude zaoberať disciplinárny orgán Slovenskej basketbalovej ligy (SBL). 
K dispozícii majú aj videozáznamy 
Keďže samotní rozhodcovia by podľa vnútorných predpisov nemali komentovať podobné situácie, o 

vyjadrenie sme požiadali predsedu komisie slovenských rozhodcov Borisa Gabaru. 
„Vzhľadom na to, že som nebol priamo na zápase, mám všetky informácie iba sprostredkovane, či už z médií 

alebo od samotných rozhodcov. Tí postupovali presne podľa platného hracieho poriadku. V článku 8.4 sa jasne 
hovorí o tom, že pokiaľ dôjde k inzultácii rozhodcu, arbitri musia ukončiť dané stretnutie. Urobili to, čo museli a 
ďalej sa tým bude zaoberať disciplinárny orgán SBL, ktorý má k dispozícii všetky podklady,“ povedal pre Korzár 
Gabara. 

V zápise o stretnutí opísali rozhodcovia dôvody, kvôli ktorým boli nútení predčasne ukončiť zápas. 
„K dispozícii sú aj videozáznamy priamo z haly, ktoré potvrdzujú, že k stolíku časomeračov vnikol divák, ktorý 

následne udrel hlavného rozhodcu. Podľa platných pravidiel sa teda nemohlo pokračovať ďalej,“ uviedol Gabara. 
https://media.joj.sk/embed/TZbZbb8xHVIncident mohol podnietiť manažér Prievidze 
Bezprostredne po zápase tréner Prievidze Tihomir Bujan kritizoval počínanie hlavného rozhodcu. 
((piano)) 
„Samozrejme na jednej strane chápem, že zápas, ktorý mal vynikajúcu úroveň, chceli oba tímy dohrať, ale v 

tomto prípade rozhodca nemal inú možnosť. Myslím si, že aj reakcie z oboch mužstiev boli ovplyvnené emóciami 
a s odstupom času by sa už vyjadrili inak.“ 

Často sa v zápasoch stáva, že funkcionári mužstiev svojimi prejavmi podnecujú nevraživosť fanúšikov voči 
rozhodcom. 

„Manažér Prievidze Batina sa nesprával v súlade s pravidlami a zaslúžene bol zo zápasu vylúčený. Svojím 
správaním mohol prispieť k spomínanému incidentu. Definitívne stanovisko však vydá po prešetrení orgán SBL. 
Žiaľ, často sa práve funkcionári správajú nedôstojne, diváci to vnímajú a pre nich budú stále rozhodcovia tí zlí.“ 

Pred piatimi rokmi rozhodcovi rozbili hlavu 
V Prievidzi sa zhodou okolností pred piatimi rokmi v play-off udial incident rovnako v zápase s Interom. 
Vtedy trafil z tribúny jeden z divákov predmetom do hlavy rozhodcu, ktorému spôsobil krvavé zranenie a 

zápas musel byť predčasne ukončený. 
„Na spomínanom zápase som bol priamo prítomný. Kolegu trafili papierovou rolkou z pokladničnej kasy a 

rozbili mu hlavu. Potom som tam odpískal viacero ďalších zápasov a myslím si, že boli z hľadiska 
usporiadateľskej služby zvládnuté veľmi dobre. Podobné situácie sa občas stávajú a vždy boli veľmi prísne 
potrestané hracou komisiou,“ povedal Gabara. 

Na Cypre zažil mantinely okolo ihriska 
Kultúra fandenia v slovenských halách by podľa šéfa slovenských rozhodcov mohla byť omnoho lepšia. 
„Často vidíme aj v komentároch pri článkoch alebo na sociálnych sieťach množstvo negatívnych a 

nenávistných reakcií. Nikto nikoho nerešpektuje a neuznáva. Ľuďom chýba základná slušnosť. Keď príde na 
zápas 2000 divákov nájdeme medzi nimi veľa slušných ľudí, ale aj takých, ktorí sa správajú zle. Speje to k tomu, 
že ihriská pozatvárame do klietok,“ povedal Gabara a dodal. 

https://korzar.sme.sk/c/22240779/rozhodcu-napadol-divak-zapas-predcasne-ukoncili-pozrite-si-video.html


„Pred vyše desiatimi rokmi som rozhodoval zápas v rámci európskej ligy na Cypre a tam boli okolo ihriska 
trojmetrové mantinely z plexiskla, aby nelietali predmety na palubovku. Tam sú veľmi búrliví fanúšikovia ale stať 
sa to môže aj kdekoľvek inde, aj keď je pravda, že v západnej Európe je slušnosť ľudí na zápasoch omnoho 
lepšia. Nedovolia si tam nadávať rozhodcom a už vôbec nie niečo po nich hádzať.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Sopkovičovci zo Spiša sú medzi dobrovoľnými hasičmi desiatky rokov 
[20.10.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-rokov-
cl714324.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na snímke Františkovia a Viera Sopkovičovci, úspešní reprezentanti v hasičskom športe a dobrovoľnej 

požiarnej činnosti v Smižanoch 20. októbra 2019. 
Spišská Nová Ves 20. októbra (TASR) – Rodina Sopkovičová zo Spiša sa už dlhé roky venuje hasičskému 

športu a dobrovoľnej požiarnej činnosti. Otec rodiny František, ktorého nevolajú inak ako “Lolo”, už približne 40 
rokov trénuje kolektívy Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), okrem iných aj svoju manželku Vieru. “Ona ma 
trénuje doma a ja ju na ‘pľacu’, ako tomu hovoríme u nás,” povedal s úsmevom Sopkovič, ktorý má za sebou 
viacero úspechov. 

S “hasičinou”, ako celá rodina dobrovoľnú požiarnu činnosť nazýva, začal najstarší člen ešte v roku 1972, keď 
mu lekár po úraze zakázal vrcholový šport. “V januári som nastúpil a v auguste sme už boli majstri Slovenska v 
doraste. Po vojenskej službe v roku 1976 ma zvolili za veliteľa organizácie, kde som mal na starosti výcvik detí, 
dorastencov, mužov aj žien. Bol som vo svojom živle, pretože rád šéfujem. Našiel som ľudí, ktorí boli ochotní 
behať, skákať a hlavne počúvať, čo im hovorím,” spomína na začiatky Sopkovič, ktorému rukami prešlo už 
viacero generácií dobrovoľníkov a ráta ich na stovky. 

Podľa neho je pri tomto športe dôležité predovšetkým rozmýšľať a mať kolektívneho ducha. Zároveň tvrdí, že 
kedysi bol prístup k “hasičine” živelnejší a veľa robilo školstvo, najmä na základných školách. Deti mali menej 
možností, a tak aj väčší záujem o takýto šport. “Kedysi bol na každej škole jeden učiteľ, ktorý dostal povereného 
hasiča a mali sme všade základný krúžok mladých hasičov. Teraz to už zďaleka tak nie je, chýba nám mladá 
generácia,” skonštatoval Sopkovič, ktorý je predsedom DHZ Mier v Spišskej Novej Vsi. Veľmi ho teší, že jeho 

syn František po ňom prevzal štafetu, trénovať chodí už aj takmer štvorročný vnuk. 
“Venujem sa tomu aktívne už asi 40 rokov, o dva roky pôjdem desiaty raz po sebe na medzinárodnú 

požiarnickú olympiádu CTIF (Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov) v klasických 
disciplínach, ktorá bude v Slovinsku. Doposiaľ naše družstvo nikdy neskončilo horšie ako druhé,” upozornila Viera 
Sopkovičová. K tejto dobrovoľníckej činnosti sa dostala v drevárskej fabrike. Ako sama tvrdí, baví ju to aj v 
dôchodkovom veku, najmä kvôli kolektívu. “Vďaka tejto činnosti môžem pomáhať ľuďom, nielen pri mimoriadnych 
udalostiach, ako je požiar alebo povodeň, ale aj keď našim členom treba pomôcť pri stavbe domu, so zabíjačkou, 
vykopať zemiaky, hocičo, keď sa stane, tak sme si nápomocní jeden druhému,” zdôraznila Sopkovičová. S 
manželom si aj teraz na dôchodku aspoň raz za týždeň spolu zatrénujú a zvláda behať aj s mladšími ženami na 
súťažiach. 

“V Smižanoch sme v podstate jediná organizácia na Slovensku, ktorá robí hasičský šport, klasické disciplíny 
CTIF aj zásahovú činnosť,” ozrejmil mladší zo Sopkovičovcov, ktorého už ako bábätko rodičia nosili so sebou na 
hasičské tréningy. Tomuto športu sa venuje od šiestich rokov a v súčasnosti trénuje mládež. “V našom Lolo tíme, 
s ktorým chodíme na súťaže, máme staršiu i mladšiu generáciu z rôznych klubov, tá staršia mladne a mladá zase 
získava skúsenosti a dospieva. V DHZ v Smižanoch je 11 zásahových hasičov a dohromady máme 75 členov. 
Patríme medzi väčšie organizácie, hoci aj u nás sa počet pomaly znižuje,” dodáva na záver Sopkovič ml. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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14. Sopkovičovci zo Spiša sú medzi dobrovoľnými hasičmi desiatky rokov 
[20.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovoln/425244-clanok.html 

 
 

Na snímke Františkovia a Viera Sopkovičovci, úspešní reprezentanti v hasičskom športe a dobrovoľnej 
požiarnej činnosti v Smižanoch 20. októbra 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

Podľa Františka Sopkoviča je pri tomto športe dôležité predovšetkým rozmýšľať a mať kolektívneho ducha. 

https://www.24hod.sk/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-rokov-cl714324.html
https://www.24hod.sk/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-rokov-cl714324.html
http://www.teraz.sk/regiony/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovoln/425244-clanok.html


Spišská Nová Ves 20. októbra (TASR) – Rodina Sopkovičová zo Spiša sa už dlhé roky venuje hasičskému 

športu a dobrovoľnej požiarnej činnosti. Otec rodiny František, ktorého nevolajú inak ako “Lolo”, už približne 40 
rokov trénuje kolektívy Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), okrem iných aj svoju manželku Vieru. “Ona ma 
trénuje doma a ja ju na ‘pľacu’, ako tomu hovoríme u nás,” povedal s úsmevom Sopkovič, ktorý má za sebou 
viacero úspechov. S “hasičinou”, ako celá rodina dobrovoľnú požiarnu činnosť nazýva, začal najstarší člen ešte v 
roku 1972, keď mu lekár po úraze zakázal vrcholový šport. “V januári som nastúpil a v auguste sme už boli majstri 
Slovenska v doraste. Po vojenskej službe v roku 1976 ma zvolili za veliteľa organizácie, kde som mal na starosti 
výcvik detí, dorastencov, mužov aj žien. Bol som vo svojom živle, pretože rád šéfujem. Našiel som ľudí, ktorí boli 
ochotní behať, skákať a hlavne počúvať, čo im hovorím,” spomína na začiatky Sopkovič, ktorému rukami prešlo 
už viacero generácií dobrovoľníkov a ráta ich na stovky. Na snímke František Sopkovič starší, dlhoročný tréner 
hasičského športu a dobrovoľnej požiarnej činnosti v Smižanoch 20. októbra 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

Podľa neho je pri tomto športe dôležité predovšetkým rozmýšľať a mať kolektívneho ducha. Zároveň tvrdí, že 
kedysi bol prístup k “hasičine” živelnejší a veľa robilo školstvo, najmä na základných školách. Deti mali menej 
možností, a tak aj väčší záujem o takýto šport. “Kedysi bol na každej škole jeden učiteľ, ktorý dostal povereného 
hasiča a mali sme všade základný krúžok mladých hasičov. Teraz to už zďaleka tak nie je, chýba nám mladá 
generácia,” skonštatoval Sopkovič, ktorý je predsedom DHZ Mier v Spišskej Novej Vsi. Veľmi ho teší, že jeho 

syn František po ňom prevzal štafetu, trénovať chodí už aj takmer štvorročný vnuk. Na snímke Viera 
Sopkovičová, dlhoročná členka dobrovoľného hasičského zboru v Smižanoch a reprezentantka v hasičskom 
športe a dobrovoľnej požiarnej činnosti v Smižanoch 20. októbra 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

“Venujem sa tomu aktívne už asi 40 rokov, o dva roky pôjdem desiaty raz po sebe na medzinárodnú 
požiarnickú olympiádu CTIF (Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov) v klasických 
disciplínach, ktorá bude v Slovinsku. Doposiaľ naše družstvo nikdy neskončilo horšie ako druhé,” upozornila Viera 
Sopkovičová. K tejto dobrovoľníckej činnosti sa dostala v drevárskej fabrike. Ako sama tvrdí, baví ju to aj v 
dôchodkovom veku, najmä kvôli kolektívu. “Vďaka tejto činnosti môžem pomáhať ľuďom, nielen pri mimoriadnych 
udalostiach, ako je požiar alebo povodeň, ale aj keď našim členom treba pomôcť pri stavbe domu, so zabíjačkou, 
vykopať zemiaky, hocičo, keď sa stane, tak sme si nápomocní jeden druhému,” zdôraznila Sopkovičová. S 
manželom si aj teraz na dôchodku aspoň raz za týždeň spolu zatrénujú a zvláda behať aj s mladšími ženami na 
súťažiach. Na snímke Františkovia a Viera Sopkovičovci, úspešní reprezentanti v hasičskom športe a dobrovoľnej 
požiarnej činnosti v Smižanoch 20. októbra 2019. Foto: TASR/Oliver Ondráš 

“V Smižanoch sme v podstate jediná organizácia na Slovensku, ktorá robí hasičský šport, klasické disciplíny 
CTIF aj zásahovú činnosť,” ozrejmil mladší zo Sopkovičovcov, ktorého už ako bábätko rodičia nosili so sebou na 
hasičské tréningy. Tomuto športu sa venuje od šiestich rokov a v súčasnosti trénuje mládež. “V našom Lolo tíme, 
s ktorým chodíme na súťaže, máme staršiu i mladšiu generáciu z rôznych klubov, tá staršia mladne a mladá zase 
získava skúsenosti a dospieva. V DHZ v Smižanoch je 11 zásahových hasičov a dohromady máme 75 členov. 
Patríme medzi väčšie organizácie, hoci aj u nás sa počet pomaly znižuje,” dodáva na záver Sopkovič ml. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Jazda motorkárov skončila tragédiou. O život prišiel 47-ročný Košičan 
[20.10.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; redakcia/MD;Matúš Gavlák] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/478903-jazda-motorkarov-skoncila-tragediou-o-zivot-prisiel-47-rocny-kosican 

 
 

HNILČÍK / V obci neďaleko Spišskej Novej Vsi vyhasol život 47-ročného Košičana, ktorý jazdil na motorke aj 

s partiou. Podľa informácií TV JOJ z miesta nehody sa dve partie motorkárov vracali z charitatívnej akcie. Jeden z 
nich sa mal náhle a nečakane začať na ceste otáčať, pričom ďalší z motorkárov do neho narazil. Podľa informácií 
TV JOJ druhého muža záchranári transportovali do nemocnice vrtuľníkom. 

6 fotografií 
Jazda motorkárov skončila tragédiou. O život prišiel 47-ročný Košičan 
Štátna cesta je momentálne uzavretá. Na mieste zasahujú aj hasiči zo Spišskej Novej Vsi. Správu budeme 

aktualizovať, na mieste je reportér KRIMI Matúš Gavlák. 
K nehode motorkára došlo aj v Prešove. Na ceste kvôli štrku dostal šmyk: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Lučenec zaznamenal výhru aj proti Handlovej 
[20.10.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22240509/lucenec-zaznamenal-vyhru-aj-proti-handlovej.html 
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https://mynovohrad.sme.sk/c/22240509/lucenec-zaznamenal-vyhru-aj-proti-handlovej.html


 
 

BKM potvrdil pozíciu favorita. 
LUČENEC. Štyri zápasy, tri víťazstvá. Taká je extraligová štatistika basketbalového mužstva z Lučenca po 

sobotnom (19.10.) domácom stretnutí s Handlovou. 
Novohradčania boli v zápase favoritom a svoju papierovú prevahu pretavili do výkonu na palubovke. Domáci 

dokázali úspešne režírovať väčšinu stretnutia a vyhrali tri zo štyroch štvrtín. Hráčom Handlovej patrilo len 
záverečné dejstvo, v ktorom však už náskok Lučenca nedokázali zmazať. 

Futbalové výsledkyFutbalové výsledkyRimavská Sobota zaskočila Lučenec, padli tri góly aj tri červenéČítajte 
BKM v sobotu večer bodovo potiahol 23-bodový Caffey pred Basabem, ktorý nazbieral 19 bodov. 
V stredu 23. októbra sa Lučenec vyberie zabojovať pod žilinské koše. V šiestom súťažnom kole potom nastúpi 

opäť doma. V sobotu 26. októbra od 18.00 hod. si Jankovičova partia v Arene zahrá proti Spišskej Novej Vsi. 

BKM Lučenec – MBK Baník Handlová 97:80 (16:13, 27:21, 31:17, 23:29) 
TH: 20/17 – 12/8, Fauly: 17 – 20, Trojky: 10 – 14, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Perečinský 
Lučenec: Caffey 23, Basabe 19, Murray-Boyles 11, Eudy a Musil po 8 (Zorvan 15, Dunne 8, Jackuliak 5, 

Grenda, Mederi, Skvašik a Suja 0) 
Handlová: Mitrovič 22, Mrviš 20, Radukič 10, Petráš 7, Jašš 5 (Baltus a Jankovič po 8, Dolník, Mátych a 

Stehlík 0) 
Ostatné výsledky: BC Prievidza – Inter Bratislava 49:56 predčasne ukončené v 25. minúte, Patrioti Levice – 

BK Slávia Žilina 85:60 (13:19, 30:9, 18:16, 24:16), Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 96:74 (23:21, 

27:15, 21:14, 25:24). 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: “Bol to pre nás ťažký zápas, lebo sme sa asi prvýkrát pred zápasom ocitli v 

pozícii mierneho favorita. Myslím si, že veľmi disciplinovanou obranou sme 30 minút držali Handlovú na prijateľný 
rozdiel. Trošku ma mrzí tá posledná štvrtina, že sme opäť poľavili a neudržali sme si koncentráciu do konca, Proti 
trošku vyspelejšiemu súperovi, alebo proti tímu, ktorý sa chytí skôr, to môže byť problém. Ale Handlová ukázala 
na konci, že vie hrať basketbal, no mala aj smolu. Som rád, že sme vyhrali. Myslím si, že sme ukázali celkom 
pekný basketbal. Strelili sme 97 bodov, síce sme dostali 80, ale o tom to je.” 

Roman Skvašik, hráč Lučenca: “Na Handlovú sme boli pripravení, už od začiatku sa nám podarilo mať zápas 
v hrsti. Handlová hrala ku koncu veľmi nebezpečne, padli jej ťažké strely, ale pripisujem to aj tomu, že sme boli 
trocha vo väčšej eufórii a nechali sme sa tým zlákať. Nebyť toho konca, asi by sme vedeli lepšie dohrať zápas, 
ale myslím si, že môžeme byť úplne spokojní a ďakujeme fanúšikom.” 

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Gratulujem Lučencu, bol lepší ako my. Od momentu, čo sa nám stalo 
v zápase s Levicami, sme akoby v kŕči. Musíme veriť v to, čo robíme. Zhodnotil by som to tak, že máme nejaký 
psychologický problém. Tento tím má veľkú kvalitu, ale vyzeráme strašne na palubovke. Máme problém aj so 
zraneniami. Halada nemohol hrať, počas zápasu vypadol aj Petráš." 

Marek Jašš, hráč Handlovej: “Najväčšia chyba bola v útočnom doskoku a jednoznačne v obrane. Nemôžeme 
dostať 97 bodov a pomýšľať na víťazstvo, nie to ešte vonku. Sme sklamaní.” 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 6 6 0 486:388 (+98) 12 
2.BKM Lučenec 4 3 1 324:303 (+21) 7 
3.BK Slávia Žilina 3 2 1 247:253 (-6) 5 
4.BC Prievidza 4 2 2 322:288 (+34) 6 
5.Iskra Svit 4 2 2 331:331 (0) 6 
6.Patrioti Levice 4 2 2 321:318 (+3) 6 
7.MBK Rieker COM-Therm Komárno 4 1 3 304:352 (-48) 5 
8.MBK Baník Handlová 3 0 3 239:277 (-38) 3 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 4 0 4 301:365 (-64) 4 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Sopkovičovci zo Spiša sú medzi dobrovoľnými hasičmi desiatky rokov 
[20.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Ľudia na Korzári Spiš; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22240562/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-
rokov.html 

 
 

Svojich nástupcov trénujú ešte aj v dôchodkovom veku. 
Dobrovoľní hasiči Sopkovičovci 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, SMIŽANY. Rodina Sopkovičová zo Spiša sa už dlhé roky venuje hasičskému športu a 

dobrovoľnej požiarnej činnosti. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22240562/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-rokov.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22240562/sopkovicovci-zo-spisa-su-medzi-dobrovolnymi-hasicmi-desiatky-rokov.html


Otec rodiny František, ktorého nevolajú inak ako “Lolo”, už približne 40 rokov trénuje kolektívy Dobrovoľného 
hasičského zboru (DHZ), okrem iných aj svoju manželku Vieru. 

“Ona ma trénuje doma a ja ju na ‘pľacu’, ako tomu hovoríme u nás,” povedal s úsmevom Sopkovič, ktorý má 
za sebou viacero úspechov. 

Začal po úraze 
S “hasičinou”, ako celá rodina dobrovoľnú požiarnu činnosť nazýva, začal najstarší člen ešte v roku 1972, keď 

mu lekár po úraze zakázal vrcholový šport. 
“V januári som nastúpil a v auguste sme už boli majstri Slovenska v doraste. Po vojenskej službe v roku 1976 

ma zvolili za veliteľa organizácie, kde som mal na starosti výcvik detí, dorastencov, mužov aj žien. Bol som vo 
svojom živle, pretože rád šéfujem. Našiel som ľudí, ktorí boli ochotní behať, skákať a hlavne počúvať, čo im 
hovorím,” spomína na začiatky Sopkovič, ktorému rukami prešlo už viacero generácií dobrovoľníkov a ráta ich na 
stovky. 

Chýba mladá generácia 
Podľa neho je pri tomto športe dôležité predovšetkým rozmýšľať a mať kolektívneho ducha. 
Zároveň tvrdí, že kedysi bol prístup k “hasičine” živelnejší a veľa robilo školstvo, najmä na základných 

školách. 
Deti mali menej možností, a tak aj väčší záujem o takýto šport. 
“Kedysi bol na každej škole jeden učiteľ, ktorý dostal povereného hasiča a mali sme všade základný krúžok 

mladých hasičov. Teraz to už zďaleka tak nie je, chýba nám mladá generácia,” skonštatoval Sopkovič, ktorý je 
predsedom DHZ Mier v Spišskej Novej Vsi. 

Veľmi ho teší, že jeho syn František po ňom prevzal štafetu, trénovať chodí už aj takmer štvorročný vnuk. 
Kvôli kolektívu 
“Venujem sa tomu aktívne už asi 40 rokov, o dva roky pôjdem desiaty raz po sebe na medzinárodnú 

požiarnickú olympiádu CTIF (Medzinárodný technický výbor pre prevenciu a hasenie požiarov) v klasických 
disciplínach, ktorá bude v Slovinsku. Doposiaľ naše družstvo nikdy neskončilo horšie ako druhé,” upozornila Viera 
Sopkovičová. 

K tejto dobrovoľníckej činnosti sa dostala v drevárskej fabrike. 
Ako sama tvrdí, baví ju to aj v dôchodkovom veku, najmä kvôli kolektívu. 
“Vďaka tejto činnosti môžem pomáhať ľuďom, nielen pri mimoriadnych udalostiach, ako je požiar alebo 

povodeň, ale aj keď našim členom treba pomôcť pri stavbe domu, so zabíjačkou, vykopať zemiaky, hocičo, keď 
sa stane, tak sme si nápomocní jeden druhému,” zdôraznila Sopkovičová. 

S manželom si aj teraz na dôchodku aspoň raz za týždeň spolu zatrénujú a zvláda behať aj s mladšími 
ženami na súťažiach. 

Počet členov sa znižuje 
“V Smižanoch sme v podstate jediná organizácia na Slovensku, ktorá robí hasičský šport, klasické disciplíny 

CTIF aj zásahovú činnosť,” ozrejmil mladší zo Sopkovičovcov, ktorého už ako bábätko rodičia nosili so sebou na 
hasičské tréningy. 

Tomuto športu sa venuje od šiestich rokov a v súčasnosti trénuje mládež. 
“V našom Lolo tíme, s ktorým chodíme na súťaže, máme staršiu i mladšiu generáciu z rôznych klubov, tá 

staršia mladne a mladá zase získava skúsenosti a dospieva. V DHZ v Smižanoch je 11 zásahových hasičov a 
dohromady máme 75 členov. Patríme medzi väčšie organizácie, hoci aj u nás sa počet pomaly znižuje,” dodáva 
na záver Sopkovič ml. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Pri zrážke dvoch motocyklov v Nálepkove vyhasol jeden ľudský život 
[20.10.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/pri-zrazke-dvoch-motocyklov-v-nalepkove-vyhasol-jeden-ludsky-zivot-
cl714376.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Nehoda na Čiernohorskej ceste v katastri obce Nálepkovo, 20. októbra 2019. 
Nálepkovo 20. októbra (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na 

Čiernohorskej ceste v katastri obce Nálepkovo, okres Gelnica. Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru informovala, že pri nehode došlo k zrážke dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela 
zranenia nezlučiteľné so životom. 

“Druhého motocyklistu previezla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe do 
nemocnice,” doplnila Križanová s tým, že štátna cesta je na tomto úseku momentálne uzavretá. Na mieste 
zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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19. Zrážka motocyklov v okrese Gelnica si vyžiadala jednu obeť 
[20.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22240755/zrazka-motocyklov-v-okrese-gelnica-si-vyziadala-jednu-obet.html 

 
 

Čiernohorská cesta, kde sa nehoda stala, je momentálne uzavretá. 
Nehoda v okrese Gelnica 
(4 fotografie) 
GELNICA. Zrážka dvoch motocyklov v katastri obce Nálepkovo v okrese Gelnica si dnes vyžiadala jednu 

obeť. 
Informovala o tom Katarína Križanová z Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). 
Na mieste zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Druhú osobu, ktorá sa zranila, odviezol vrtuľník do nemocnice. 
Čiernohorská cesta, kde sa nehoda stala, je momentálne uzavretá. 
Správu budeme aktualizovať. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. AKTUÁLNE Zrážka dvoch motocyklov s tragickými následkami: Vyhasol 

jeden ľudský život 
[20.10.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1832535/AKTUALNE-Zrazka-dvoch-motocyklov-s-tragickymi-nasledkami–
Vyhasol-jeden-ludsky-zivot 

 
 

NÁLEPKOVO - Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na Čiernohorskej 
ceste v katastri obce Nálepkovo, okres Gelnica. Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru 
informovala, že pri nehode došlo k zrážke dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so 
životom. 

“Druhého motocyklistu previezla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe do 
nemocnice,” doplnila Križanová s tým, že štátna cesta je na tomto úseku momentálne uzavretá. Na mieste 
zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. FOTO: Vážna dopravná nehoda dvoch motocyklov 
[20.10.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;HaZ;Katarína Križanová] 

 
https://www.info.sk/sprava/161404/foto-vazna-dopravna-nehoda-dvoch-motocyklov/ 

 
 

Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na Čiernohorskej ceste v katastri 
obce Nálepkovo, okres Gelnica. 

Pri nehode došlo k zrážke dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. 
Druhá osoba bola prevezená posádkou Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby. Štátna cesta je 

momentálne uzavretá. 
Na mieste zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, HaZZ, Katarína Križanová 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Pri zrážke dvoch motocyklov v Nálepkove vyhasol jeden ľudský život 
[20.10.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22240755/zrazka-motocyklov-v-okrese-gelnica-si-vyziadala-jednu-obet.html
https://www.topky.sk/cl/100370/1832535/AKTUALNE-Zrazka-dvoch-motocyklov-s-tragickymi-nasledkami--Vyhasol-jeden-ludsky-zivot
https://www.topky.sk/cl/100370/1832535/AKTUALNE-Zrazka-dvoch-motocyklov-s-tragickymi-nasledkami--Vyhasol-jeden-ludsky-zivot
https://www.info.sk/sprava/161404/foto-vazna-dopravna-nehoda-dvoch-motocyklov/


 
http://www.teraz.sk/regiony/pri-zrazke-dvoch-motocyklov-v-nalepkove/425285-clanok.html 

 
 

Nehoda na Čiernohorskej ceste v katastri obce Nálepkovo, 20. októbra 2019. Foto: HaZZ 
Štátna cesta je na tomto úseku momentálne uzavretá. 
Nálepkovo 20. októbra (TASR) - Hasiči momentálne zasahujú pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala na 

Čiernohorskej ceste v katastri obce Nálepkovo, okres Gelnica. Katarína Križanová z Prezídia Hasičského a 
záchranného zboru informovala, že pri nehode došlo k zrážke dvoch motocyklov, pričom jedna osoba utrpela 
zranenia nezlučiteľné so životom. “Druhého motocyklistu previezla posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej 
služby Air Transport Europe do nemocnice,” doplnila Križanová s tým, že štátna cesta je na tomto úseku 
momentálne uzavretá. Na mieste zasahujú hasiči zo Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. III. liga: Lipany zakopli u nováčika, využili to Prešov a Vranov 
[20.10.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22240787/iii-liga-lipany-zakopli-u-novacika-vyuzili-to-presov-a-vranov.html 

 
 

Ďalší z adeptov na postup FK Humenné doma stratil dva body so Svidníkom. 
Po týždni sa v III. lige opäť menil líder, na prvú priečku sa vďaka lepšiemu skóre dostal Prešov. Domácim sa v 

14. kole darilo, z ôsmich zápasov vyhrali až šesť a neprehrali ani raz. 
Prešov – Poprad B 4:0 (2:0) 
Góly: 26. Pavúk, 34. Ivanecký, 65. Hirka, 68. Kraľovič. ŽK: Grejták – M. Tropp, Slebodník, Šimonovič. 

Rozhodoval: Lipták – 432 divákov. 
Prešov: P. Lukáč – Gončarevič, M. Kraľovič, J. Kolbas, Hirka, Grejták, Lupčo, Ivanecký (71. Kopín), Dziak, 

Petráš, D. Pavúk (86. Gladiš). 
Poprad B: Pohoryliak – Gajan (38. Vernarec), Richtarčík, J. Tropp, Matalík (57. Nomilner), Šimonovič, M. 

Tropp (57. Ujčík), Dzurjo (67. Albar), Legnani (67. Škyrta), Angelovič, Slebodník. 
Vranov nad Topľou – Krompachy 2:1 (2:1) 
Góly: 9. a 37. Digoň – 35. Čegiň (11 m). ŽK: Straka, Verčimák – Kuriško. Rozhodoval: Gorel – 100 divákov. 
Vranov: Kapraľ – M. Lukáč, F. Bednár, Babjak, Straka, Kanu (70. Fedor), Verčimák, M. Matkobiš (70. D. 

Hreha), Digoň (55. Bellás), Sitarčík, Polaščík (70. Kozel). 
Krompachy: Burkuš – M. Košč, Kuriško, Kaľavský, Ferenc (85. Merčák), Baluch, Bach (76. Uhrín), Šemrák, 

Hazrolli, Čegiň (81. Rodzik), M. Mihalik. 
Humenné – Svidník 1:1 (1:0) 
Góly: 41. Serečin – 87. Tokar. ŽK: Streňo, Kovalčík, Sidor – Dzoblaev, Bialončík. Rozhodoval: Sučka – 406 

divákov. 
Humenné: Slávik – Sidor, Komjatý, Kovalčík (85. Salanci), Kulich, Streňo, Serečin, Vasiľ, Skvašík (76. 

Jakubov), Ruskovský, Mihok. 
Svidník: A. Mikluš – Bialončík, Zapotocký, Čabala, Kiseľa, Veprik (74. Čekan), Maslov, Dzoblaev, 

Križanovský, Piľar (65. Tokar), Š. Košč (54. Kuhajdík). 
Spišská Nová Ves – Veľké Revištia 3:1 (1:0) 

Góly: 2. Curteian, 76. Majko, 90. Hagara – 48. Dobranský. ŽK: Hagara, Kačír – Luchanin, Kost, Dobranský. 
Rozhodoval: Havira – 150 divákov. 

Sp. Nová Ves: Gaborčík – Ichuaidze (43. Torbica), Kamenický, Šoltés, Baranyi, Ľ. Ontko, Hagara, Majko, 
Kačír (69. T. Ontko), Curteian (83. Korba), L. Šomšák. 

V. Revištia: Gutič – Šalagovič, Dargaj, Janočko, Kost, P. Veselovský (54. J. Varga), Luchanin, Frančuk, 
Starosta, Dobranský, Zolotarev (75. Devečka). 

Stropkov – Giraltovce 2:0 (1:0) 
Góly: 34. Pál, 87. Burcák. ŽK: Varga, Poľák – Chovanec, Šoltys. Rozhodoval: D. Mano – 300 divákov. 
Stropkov: Prysiažniuk – Štefančík, Petrišin (76. Fečo), Čurlík, Harvilko, F. Varga, Agbane, Poľák (83. Artim), 

Pál, Jakubčo, Vaško (60. Burcák). 
Giraltovce: Fabini – D. Belák, Jurč, Galik, M. Tóth, Furmanek, Šoltys (83. Zajac), Michalko, Gdovin, Chovanec 

(83. A. Belák), Albisu. 
Kalša – Lipany 3:3 (2:1) 
Góly: 4. a 73. Seman, 34. Zeher – 23. Micherda, 63. a 83. Pyda (prvý z 11 m). ŽK: Zeher, Pástor, Majerník – 

Blaško. Rozhodoval: Anguš – 260 divákov. 
Kalša: Pella – E. Takáč, Majerník, Patkanóci, Majný, E. Seman, Capík (46. Špišák), Pástor, Timkovič, Zeher 

(77. Kiovský), Novotný. 
Lipany: Bartoš – S. Andrič, S. Kraľovič (78. J. Hovančík), Pyda, Dlugoš, Vysočan (46. Filip), M. Jacko, 

Poremba, Kamenec (78. Popovec), Micherda, Blaško (54. Štroncer). 

http://www.teraz.sk/regiony/pri-zrazke-dvoch-motocyklov-v-nalepkove/425285-clanok.html
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Šarišské Michaľany – Bardejovská Nová Ves 2:1 (1:1) 
Góly: 17. Petruk, 52. Pulščák – 14. L. Stachura. ŽK: Boňko, Mikluš – Pangrác Piter, Jusko. Rozhodoval: R. 

Bobko – 200 divákov. 
Š. Michaľany: E. Kolbas – Boňko, Staš, Kohút, Luterančík, Pulščák (74. Jeřábek), Pončák, T. Mikluš, A. 

Radovanovič, Petruk, P. Cicman (90. Janega). 
Bard. Nová Ves: Mašlej – Imrich, Kyjak, Pangrác Piter, Škvarek (25. Vázal, 83. Soroka), Ľalík (62. Mikolaj), Š. 

Stachura, Theisz (83. O. Gduľa), L. Stachura, A. Gduľa, Jusko. 
Snina – Plavnica 3:0 (2:0) 
Góly: 27. Ferko, 39. a 88. Ondika. ŽK: Martoňák, Štupák (obaja Plavnica). Rozhodoval: Benedik – 350 

divákov. 
Snina: Jojka – Svistun, Janko, Hišem, Jankaj, Sehedij, Losiev (73. Dziaba), Rohulskij, Ferko (32. Ondika), 

Voroňák (81. M. Hreha), L. Bednár (73. Roman). 
Plavnica: Harničar – Verešpej, Hanuščák, Rindoš, Krafčík, J. Tináth, K. Tináth, Štupák, Valek, Martoňák (71. 

Vislocký), Herstek (54. Kyšeľa). 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Tabuľka 
1. Prešov 13 10 1 2 40:12 31 
2. Lipany 13 10 1 2 40:14 31 
3. Vranov n/T 13 10 1 2 31:9 31 
4. Humenné 13 9 2 2 31:9 29 
5. Poprad B 13 8 0 5 26:24 24 
6. Kalša 13 7 2 4 27:22 23 
7. Stropkov 13 7 2 4 21:18 23 
8. Šar. Michaľany 13 6 2 5 14:18 20 
9. Svidník 13 5 4 4 15:15 19 
10. Snina 13 5 2 6 17:21 17 
11. Sp. Nová Ves 13 3 3 7 14:17 12 
12. Bard. Nová Ves 13 3 2 8 19:35 11 
13. Plavnica 13 2 3 8 10:26 9 
14. Krompachy 13 2 2 9 16:23 8 
15. Veľké Revištia 13 2 0 11 8:41 6 
16. Giraltovce 13 1 1 11 8:33 4 
Program 15. kola 
Sobota 26. októbra o 14.00 hod.: Giraltovce – Snina, Lipany – Vranov n/T. 
Nedeľa 27. októbra o 10.30 hod.: Poprad B – Kalša, o 14.00 hod.: Plavnica – Prešov, Bard. N. Ves – Sp. N. 

Ves, V. Revištia – Stropkov, Svidník – Š. Michaľany, Krompachy – Humenné. 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Storočnica Mikuláša Hubu 
[19.10.2019; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 15; JÁN FELIX] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa 19. 10. 1919 narodil herec a vysokoškolský pedagóg Mikuláš Huba. Dlhoročný člen 

Činohry SND, tiež bol jej umeleckým šéfom. Preslávil sa romantickými postavami v početných divadelných 
inscenáciách, ale aj nezabudnuteľnými postavami vo filmoch a televízii. Vynikol tiež ako recitátor. Manžel 
speváčky Márie Kišonovej-Hubovej, otec herca a režiséra Martina Hubu. Zomrel 12. októbra 1986 v Bratislave. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Trnka už v Číne bol, teraz prišli Číňania sem 
[19.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; sita] 

 
 

Ambíciou župy je zvyšovať počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. 
KOŠICE. Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárií a agentúr z dvoch čínskych 

provincií Guangdong a Anhui. Cieľom ich cesty v tejto časti Európy bolo spoznávať nové destinácie s potenciálom 
zaujať klientov na čínskom trhu. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región 
Turizmus. Návšteva nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý 
približne pred mesiacom absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. „Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho 
kraja dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo 
vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh, preto považujem za výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s 



tamojšími investormi, ale aj s tour operátormi, ktorí k nám môžu priniesť úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal po 
neformálnom prijatí čínskej návštevy na Úrade KSK predseda kraja Rastislav Trnka (nezávislý). 

Výlet po východe 
Číňania sa následne vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. Začali v Košiciach, odkiaľ sa 

presunuli na Tokaj. Na programe mali aj prehliadku Spišského hradu, návštevu Tomášovského výhľadu či výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. „Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi 

hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. Tour operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím 
je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké 
druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak je možné nastaviť produktové balíčky správne, s 
dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 
Jurková. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

26. 14.kolo Tipsport ligy tipuje Richard Rapáč 
[19.10.2019; hokejportal.net; Slovensko; 18:59; Pavol Rajtar] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/14kolo-tipsport-ligy-tipuje-richard-rapac/95144 

 
 

Prvá kolo druhej štvrtiny našej najvyššej súťaže je logickým okopírovaním prvého kola s výmenou domáceho 
prostredia. Aj preto teda Košice cestujú na šláger do Bratislavy, B.Bystrica hostí Poprad, Nitra hrá v Budapešti, 
Zvolen doma s Miškovcom, Trenčín hostí Detvu. Zápasy natipoval súčasný tréner Spišskej Novej Vsi Richard 

Rapáč. 
Banská Bystrica – Poprad 1 
„Myslím si, že jednotka. Bystrica má kvalitnejší tím. Popradu držím palce, aby sa dali dokopy, ale nemajú 

ustálenú výkonnosť.“ 
Tip na strelca: Michael Vandas 
Liptovský Mikuláš – Michalovce 1 
„Michalovce ma síce prekvapili a hrajú dobre, ale Mikuláš to už musí zlomiť. A kedy ak nie teraz.“ 
Tip na strelca: Jakub Sukeľ 
MAC – Nitra 1 
„Hrať v Budapešti je ako hrať na Reale, doma si to asi uhrajú.“ 
Tip na strelca: Samuel Buček 
Zvolen – Miškovec 1 
„Pre mňa jasný favorit Zvolen. Má výborný tím a pôjde už len hore.“ 
Tip na strelca: Rastislav Špirko 
Trenčín – Detva 1 
„Dukla sa teraz naštartovala, videl som aj ich zápas v Poprade a hrali výborne.“ 
Tip na strelca: Adam Lapšanský 
Slovan – Košice 2 (priamy prenos Sport 2) 
„Nezaujatá jasná dvojka ( s úsmevom).“ 
Tip na strelca: Branislav Rapáč 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Spišská Nová Ves posilnila realizačný tím, prichádza odvolaný tréner 

Martina 
[19.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 14:29; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/spisska-nova-ves-posilnila-realizacny-tim-prichadza-odvolany-
trener-martina/95140 

 
 

Hľadali asistenta trénera, ktorý mal spĺňať ich kritéria. Našli ho. Skúsený tréner Róbert Spišák sa z Martina 
presúva do Spišskej Novej Vsi. 

Cez týždeň Róbert Spišák prišiel o pozíciu hlavného trénera v Martine. Dôvodom bol neuspokojivý herný 
prejav mužstva, ktoré to chce v tomto ročníku dotiahnuť ďaleko a pokúsiť sa vrátiť do Tipsport ligy. Na vzniknutú 
situáciu okamžite reagovali Spišiaci, ktorí ho oslovili s ponukou. Jeho príchod komentoval športový riaditeľ klubu a 
tréner Richard Rapáč, ktorý sa teší na nového kolegu po svojom boku. “Od začiatku sezóny sme spolu s Petrom 
Potengom hľadali ku mne na striedačku vhodného asistenta trénera a najmä človeka, ktorý mi pomôže viesť 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/14kolo-tipsport-ligy-tipuje-richard-rapac/95144
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/spisska-nova-ves-posilnila-realizacny-tim-prichadza-odvolany-trener-martina/95140
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/spisska-nova-ves-posilnila-realizacny-tim-prichadza-odvolany-trener-martina/95140


hlavné mužstvo. Tento problém nám čiastočne pomohol vyriešiť Miro Vantroba, ktorý mi ako hrajúci asistent 
posledný mesiac pomáhal, za čo mu patrí moja vďaka. Po konci pána trénera Spišáka v Martine som ani na 
chvíľu nezaváhal a ihneď ho kontaktoval s možnosťou mi pomôcť s A-mužstvom. Je to výborný tréner a najmä 
skvelý človek, ktorý aj mňa osobne niekoľko rokov trénoval a som veľmi rád, že našu ponuku prijal a do konca 
sezóny bude nielen mojim asistenom, ale aj mentorom, pretože skúsenosti, ktoré so sebou prináša nepomôžu len 
chlapcom, ale určite aj mne.” 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Handlovskému sa brána konečne prestala uhýbať 
[19.10.2019; hokejportal.net; Slovensko; 10:11; Marek Vaščura] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/handlovskemu-sa-brana-konecne-prestala-uhybat/95133 

 
 

V piatok videli diváci pod Tatrami dramatický súboj Popradu s Trenčínom. Domáci opäť prišli o dvojgólový 
náskok a napokon prehrali po nájazdoch 2:3. Hostia premenili všetky štyri pokusy, z Popradčanov sa tešil iba 
Lukáš Handlovský. 

Hráčska výmena medzi Popradom a Zvolenom hneď v následnom kole slávila úspech. Tak Lukáš 
Handlovský, ako aj Andreas Štrauch prelomili streleckú smolu. Kým však Popradčan v službách „Rytierov“ 
zaznamenal víťazný gól proti Nitre, Zvolenčan medzi „Kamzíkmi“ už len kozmeticky upravil skóre nájazdovej 
lotérie pri výhre Trenčína. „Taká výmena možno zaskočí každého, ale sme profesionáli a musíme sa tým vedieť 
vyrovnať. Prišiel som však do veľmi dobrého prostredia a preto verím, že budem posilou. Oba kluby asi vedia čo 
robia. Obaja sme sa trápili, tak snáď sa naplní zmysel tejto výmeny. Cítil som sa dobre. Chalani hrali výborne a 
tým mi aj pomohli. Gól v nájazdoch nebol nič platný, keďže k dobrému výsledku nepomohol. Škoda,“ sklonil hlavu 
Handlovský, ktorý v zápase oživil zvolenskú spoluprácu s Michaelom Vandasom hneď v prvej formácii. „Hrali sme 
spolu aj minulý rok a išlo nám to. Teraz sme si to zopakovali, ale v novom systéme, takže sa musíme ešte trochu 
oťukať,“ povedal. Síce skóroval len v rámci samostatných nájazdov a jeho gól už nič neriešil, ale aj tak verí v 
strelecké prebudenie. „Konečne som videl puk aj za bránkovou čiarou. O tom sa mi už hádam ani nesnívalo. Prvý 
gól som dal len do prázdnej brány a aj to sa tam kadejako odrážalo. Ako by sa tá brána začala pri mojich 
šanciach uhýbať. Konečne to však padlo a myslím si, že už sa to bude iba zlepšovať,“ nádejal sa Handlovský. 

Honor najlepších hráčov zápasu si odniesli Petr Ulrych z Popradu a Adam Lapšanský z Trenčína. Domáci 
obranca prvý gól vymyslel a druhý sám dal. Strata dvojgólového vedenia ho však veľmi mrzí. „Ťažko sa to 
hodnotí, pretože sme dve tretiny dominovali, ale v tej tretej nám zase akoby preplo. Puky sa k nám neodrážali a 
nešlo to vôbec podľa našich plánov. Asi by sme mali mať viac pokoja na hokejkách. Nevyužili sme presilovku 5 
na 3, točili sme sa tam a keď sme mohli dávať do prázdnej, tak sa hráčovi zlomila hokejka. Asi sme urazili 
šťastenu,“ zamyslel sa Petr Ulrych, ktorý svoj presný zásah považuje za šťastný. „Bol to šťastný zásah hokejkou. 
Spoluhráč strieľal na betón a ja som len pohotovo zareagoval. Druhýkrát by sa mi to už určite nepodarilo,“ priznal. 

Adam Lapšanský po popradskom ľade v piatok doslova lietal. Bol jednoducho všade. Podarilo sa mu streliť 
vyrovnávajúci gól na 2:2 po 43 sekundách od začiatku tretej tretiny a nájazdový rozstrel uzavrel parádnym gólom. 
Právom sa stal najlepším hráčom zápasu v drese „Vojakov“. „Od druhej tretiny sme si tento zápas vybojovali na 
čele so skvelým brankárom v našej bráne. Začiatok sme trochu zaspali, pretože sme prišli z autobusu rovno na 
zápas a bolo to v prvej tretine vidieť. Sme radi, že sme dokázali vôbec vyrovnať a že sme to potiahli až do 
nájazdov. Toto sú pre nás cenné dva body. Tabuľka je vyrovnaná a sem sme išli s tým, že nesmieme pustiť 
Popradu body, inak by sa na nás dotiahol,“ hodnotil rodák zo Spišskej Novej Vsi a na margo vydareného 

rozstrelu dodal: „Nechcem to zakríknuť, ale máme útočníkov, ktorým nájazdy idú. Niekedy to vyjde a niekedy nie, 
ale dnes nám to vyšlo všetkým.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Župan Trnka chce viac turistov v Košickom kraji, na návštevu pozval 

zástupcov čínskych cestoviek 
[19.10.2019; webnoviny.sk; Košický kraj; 06:49; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/zupan-trnka-chce-viac-turistov-v-kosickom-kraji-na-navstevu-pozval-
zastupcov-cinskych-cestoviek/ 

 
 

Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárii a agentúr z dvoch čínskych provincií 
Guangdong a Anhui. Cieľom ich cesty v tejto časti Európy bolo spoznávať nové destinácie s potenciálom zaujať 
klientov na čínskom trhu. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/handlovskemu-sa-brana-konecne-prestala-uhybat/95133
https://www.webnoviny.sk/zupan-trnka-chce-viac-turistov-v-kosickom-kraji-na-navstevu-pozval-zastupcov-cinskych-cestoviek/
https://www.webnoviny.sk/zupan-trnka-chce-viac-turistov-v-kosickom-kraji-na-navstevu-pozval-zastupcov-cinskych-cestoviek/


Návšteva nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý približne pred 
mesiacom absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. 

„Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho kraja dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou 
však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh, a preto považujem za 
výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s tamojšími investormi, ale aj s tour operátormi, ktorí k nám môžu priniesť 
úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal po neformálnom prijatí čínskej návštevy na Úrade KSK predseda kraja 
Rastislav Trnka. 

Číňania sa následne vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. Začali v Košiciach, odkiaľ sa 
presunuli na Tokaj a na programe mali aj prehliadku Spišského hradu, návštevu Tomášovského výhľadu či výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. 

„Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. 
Tour operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich 
získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak 
je možné nastaviť produktové balíčky správne, s dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná 
riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

[Späť na obsah] 

 
 

30. SBL: Levice jednoznačne zdolali Žilinu, zápas v Prievidzi nedohrali 
[19.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/418010/sbl-levice-jednoznacne-zdolali-zilinu-zapas-v-prievidzi-nedohrali 

 
 

Basketbalová SBL mala v sobotu na programe zápasy 4. kola. 
Prečítajte si tiež 
VIDEO: Škandál v slovenskej lige, v Prievidzi museli zápas ukončiť 
SBL - 4. kolo: 
Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 85:60 (43:28) 
Najviac bodov: Perovič 19, Žiak 16, Hot 13 - Dickson 16, Merešš, Wiggins po 7, 1200 divákov 
Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 96:74 (50:36) 

Najviac bodov: Nesbitt 26, Avramovič 17, Carr 14 - Maxwell, Sewiol po 18, Alleyn 15, 400 divákov 
BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 97:80 (43:34) 
Najviac bodov: Caffey 23, Basabe 19, Zorvan 15 - Mitrovič 22, Mrviš 20, Radukič 10 
BC Prievidza - Inter Bratislava 
/ukončené v 26. minúte za stavu 49:56 pre inzultáciu hlavného rozhodcu domácim fanúšikom/ 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 4. kolo 
1 
X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
18:00 
19.10.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
2.19 15.00 1.70 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
19.10.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.20 18.00 4.50 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
19.10.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
1.18 18.00 4.81 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
19.10.2019 
MBK Handlová Handlová 
1.40 16.00 2.99 
Celý program Extraliga >> 

https://sport.aktuality.sk/c/418010/sbl-levice-jednoznacne-zdolali-zilinu-zapas-v-prievidzi-nedohrali


if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-
Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Súboj o tretie miesto hokejistom nevyšiel 
[19.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22240174/suboj-o-tretie-miesto-nam-nevysiel.html 

 
 

Spišiaci nás porazili aj druhýkrát v sezóne. Nový tréner Ernest Bokroš tím ešte len spoznáva a nechce robiť 
unáhlené závery. 

HK Spišská Nová Ves – HK Vitar Martin 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Spišiaci dokázali v prvom vzájomnom stretnutí sezóny vyhrať na Podháji 5:3. Navyše s tímami z čela tabuľky 
sa im zvykne dariť, čo potvrdili aj v predchádzajúcom kole, keď zdolali Topoľčany 6:3 a prerušili ich sériu deviatich 
víťazstiev. 

Prečítajte si tiežPo víťazstve nad Trnavou úprimné slová Radovana Somíka + FOTOČítajte 
Lepšie vstúpili aj do priameho súboja o tretie miesto proti Martinu, keď v 7. min využil presilovku Vartovník. 

Následne síce v oslabení vyrovnal Brezniak, no nerozhodný stav naši udržali len 46 sekúnd, keď ešte počas tej 
istej početnej výhody vrátil domácim vedenie Krajňák. Potom sa ešte obidva celky presadili i v rovnovážnom 
stave a na prvú prestávku sa išlo za stavu 3:2. 

Domáci definitívne naklonili misky váh na svoju stranu tromi presnými zásahmi v prostrednej časti. V 
záverečnej tretine dokonca zvýšili na hrozivých 7:2, ale ku cti našim slúži, že v sebe ešte našli silu a dvomi gólmi 
zmiernili prehru. 

Ernestovi Bokrošovi novému trénerovi HK Vitar tak premiéra na martinskej lavičke výsledkovo nevyšla. Podľa 
jeho slov to nebolo dobré ani po hernej stránke. 

„Nebolo to ideálne. Robili sme veľa chýb, hráči zbytočne strácali puky, nechali sa často vylučovať a bolo cítiť, 
že niektorí majú na ihrisku väčších rozmerov problémy. Točili sme len tri formácie, pretože viacero chalanov išlo 
pomôcť juniorke. Duel ukázal, že určite máme na čom pracovať, ale na nejaké zásadnejšie hodnotenia či 
rozhodnutia ešte treba trochu času, pretože som pri mužstve veľmi krátko,“ zhrnul Ernest Bokroš. 

Góly: 6:22 Vartovník (Köver), 10:20 Krajňák (Vartovník, Novák), 15:15 Findura (Krajňák, Havrila), 24:19 Novák 
(Michalčin, Bolidžár), 27:36 Novák (Vartovník, Köver), 38:56 Koky (Findura, Havrila) a 42. Findura (Havrila, 
Chovanec), resp. 9:34 Brezniak, 16:19 Murček, 42:37 Poliaček (Šimon) a 58. Murček (Urbánek, Poliaček) . 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Šimo – Boldižár, Michalčín, Knižka, Vantroba, Alvo, Chovanec, Petrek - Novák, Vartovník, 

Köver - Halász, Koky, Ondov – Havrila, Krajňák, Findura - Polomský, Štrauch, Ludáyi. MARTIN: Bernát (28. 
Gavalier) – Dvožák, Ligas, Šimon, Rusina, Burzík, Oravec - Poliaček, Murček, Brezniak - Zeliska, Langhammer, 
Videlka – A. Nauš, Urbánek, Rudzan - Babka, Jurášek.Vylúčení: 3:6. Presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1. 
Rozhodcovia: Korba – Ďurina, Hájnik. Diváci: 657. 

1. Capitals 13 10 0 2 1 66:37 32 
2. Topoľčany 13 9 1 0 3 44:30 29 
3. Sp. N. Ves 14 8 1 0 5 59:50 26 
4. Martin 13 6 2 1 4 49:42 23 
5. Dubnica 13 6 2 0 5 46:44 22 
6. Skalica 14 6 1 1 6 54:39 21 
7. Levice 14 6 0 2 6 49:53 20 
8. Žilina 13 4 1 1 7 34:41 15 
9. P. Bystrica 14 3 1 1 9 39:56 12 
10. Trnava 13 2 0 1 10 37:68 7 
11. SR 18 4 0 0 0 4 10:27 0 

[Späť na obsah] 

 
 

32. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (19. október): Poriadna nádielka futbalu 

doplnená NHL 
[19.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/417741/sportove-udalosti-dna-19-oktober-poriadna-nadielka-futbalu-doplnena-
nhl 

 
 

https://myturiec.sme.sk/c/22240174/suboj-o-tretie-miesto-nam-nevysiel.html
https://sport.aktuality.sk/c/417741/sportove-udalosti-dna-19-oktober-poriadna-nadielka-futbalu-doplnena-nhl
https://sport.aktuality.sk/c/417741/sportove-udalosti-dna-19-oktober-poriadna-nadielka-futbalu-doplnena-nhl


Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
futbal - anglická Premier League 
9. kolo: 
13:30 Everton FC - West Ham United 
16:00 Aston Villa - Brighton & Hove Albion 
16:00 AFC Bournemouth - Norwich City 
16:00 Chelsea FC - Newcastle United / ONLINE >> 
16:00 Leicester City - Burnley FC 
16:00 Tottenham Hotspur - Watford FC 
16:00 Wolverhampton Wanderers - Southampton FC 
18:30 Crystal Palace - Manchester City / ONLINE >> 
futbal - česká Fortuna liga 
13. kolo: 
14:30 FC Slovan Liberec - FK Jablonec 
16:30 SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice 
16:30 FC Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 
19:00 SK Slavia Praha - 1.FK Příbram 
futbal - francúzska Ligue 1 
10. kolo: 
17:30 Olympique Lyon - Dijon FCO 
20:00 Angers SCO - Stade Brest 29 
20:00 FC Méty - FC Nantes 
20:00 Nimes Olympique - Amiens SC 
20:00 Stade de Reims - Montpellier HSC 
20:00 Toulouse FC - Lille OSC 
futbal - nemecká Bundesliga 
8. kolo: 
15:30 FC Augsburg - Bayern Mníchov 
15:30 Werder Brémy - Hertha Berlín 
15:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FSV Mainz 05 
15:30 RB Lipsko - VfL Wolfsburg 
15:30 Union Berlín - SC Freiburg 
18:30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 
futbal - slovenská Fortuna liga 
12. kolo: 
17:00 FC Nitra - MFK Ružomberok / ONLINE >> 
17:00 ŠKF Sereď - FC Spartak Trnava / ONLINE >> 
17:00 ŠK Slovan Bratislava - FK Pohronie / ONLINE >> 
17:00 MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce / ONLINE >> 
futbal - slovenská 2. liga 
14. kolo: 
14:30 MFK Dukla Banská Bystrica - Slavoj Trebišov 
14:30 FK Dubnica nad Váhom - FC Petržalka 
14:30 FC Košice - ŠK Slovan Bratislava „B” 
14:30 KFC Komárno - Partizán Bardejov BŠK 
14:30 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina „B” 
futbal - španielska La Liga 
9. kolo: 
13:00 SD Eibar - FC Barcelona / ONLINE >> 
16:00 Atlético Madrid - Valencia CF 
18:30 Getafe CF - CD Leganés 
21:00 RCD Mallorca - Real Madrid / ONLINE >> 
futbal - talianska Serie A 
8. kolo: 
15:00 Lazio Rím - Atalanta BC 
18:00 SSC Neapol - Hellas Verona 
20:45 Juventus FC - Bologna FC / ONLINE >> 
hokej - česká Tipsport extraliga 
12. kolo: 
17:00 HC Kometa Brno - HC Škoda Plzeň 
hokej - KHL 
09:00 Červená hviezda Kunlun - Dinamo Moskva 
09:00 Admiral Vladivostok - Severstal Čerepovec 
13:30 Salavat Julajev Ufa - Ak Bars Kazaň 
16:00 CSKA Moskva - Traktor Čeljabinsk 
16:00 Jokerit Helsinki - Torpedo Nižnij Novgorod 
hokej - NHL 



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 
v noci na nedeľu: 
01:00 Arizona Coyotes - Ottawa Senators 
01:00 Columbus Blue Jackets - New York Islanders 
01:00 Philadelphia Flyers - Dallas Stars 
01:00 Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights 
01:00 Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 
01:00 Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 
02:00 Nashville Predators - Florida Panthers 
04:00 Los Angeles Kings - Calgary Flames 
04:30 San Jose Sharks - Buffalo Sabres 
basketbal - extraliga mužov SBL 
4. kolo: 
18:00 BC Prievidza - Inter Bratislava 
18:00 Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

18:00 BKM Lučenec - MBK Handlová 
18:00 Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 
basketbal - extraliga žien 
3. kolo: 
17:00 MBK Ružomberok - Dubček Bratislava 
18:00 BK ŠKP 08 Banská Bystrica - Young Angels Košice 
18:00 ŠBK Šamorín - Piešťanské Čajky 
hádzaná - MOL Liga 
7. kolo: 
17:00 DHC Sokol Poruba - ŠŠK Prešov 
17:00 SHK Veselí nad Moravou - MŠK/HC Dunajská Streda 
17:30 DHK Zora Olomouc - HC Sporta Hlohovec 
18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HK Sokol Bánovce nad Bebravou 
18:00 Handball PSG Zlín - TJ Sokol Písek 
volejbal - Extraliga mužov 
5. kolo: 
18:00 TJ Slávia Svidník - VKP Bystrina SPU Nitra 
18:00 MVK Zvolen - ŠŠ volejbal Trenčín 
cyklistika - Tour of Guangxi 
05:29 3. etapa (Nanning - Čína; 143 km, kopcovitá etapa) 
florbal - Extraliga mužov 
5. kolo: 
19:00 FbC Young Arrows Spišská Nová Ves - FK AS Trenčín 

florbal - prípravné zápasy 
09:00 Nemecko „Ž” - Slovensko „Ž” 
17:00 Nórsko „Ž” - Slovensko „Ž” 

[Späť na obsah] 

 
 

33. 13.kolo SHL ligy: Spišiaci siedmimi gólmi zničili Martin, Považania trápili 

“Žochárov” 
[18.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 22:11; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-shl-ligy-spisiaci-siedmimi-golmi-znicili-martin-povazania-
trapili-zocharov/95124 

 
 

Hokejová SHL liga mala v piatok na programe zápasy 13.kola. 
SHL liga 2019/20 - 13.kolo - 18.10.2019 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - MARTIN 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Góly: 7. Vartovník (Kövér), 11. Krajňák (Vartovník, L. Novák), 16. Findura (Krajňák, Havrila), 25. L. Novák 
(Michalčin, Boldižár), 28. L. Novák (Vartovník, Kövér), 39. Koky (Havrila, Findura), 42. Findura (Havrila, 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-shl-ligy-spisiaci-siedmimi-golmi-znicili-martin-povazania-trapili-zocharov/95124
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13kolo-shl-ligy-spisiaci-siedmimi-golmi-znicili-martin-povazania-trapili-zocharov/95124


Chovanec) - 10. Brezniak, 17. Murček, 43. Poliaček (Šimon), 58. Murček (Urbánek, Poliaček), Rozhodovali: P. 
Korba - Ďurina, Hájnik, Vylúčení: 3:6, Presilovky: 2:1, Oslabenia: 0:1, Strely: 30:35, 657 divákov. 

Spišská Nová Ves: Nagy - Boldižár, Michalčin, Knižka, Vantroba, Alvo, Chovanec, Petrek - L. Novák, 

Vartovník, Kövér - Halász, Koky, Ondov - Havrila, Krajňák, Findura - Polomský, T. Ludányi, R. Štrauch. 
Tréner: Richard Rapáč. 
Martin: Bernát (28. Gavalier) - Dvořák, Ligas, Šimon, Rusina, Burzík, Oravec - Poliaček, Murček, Brezniak - 

Zeliska, Langhammer, Videlka - Nauš, Urbánek, Rudzan - Babka, Jurášek. 
Tréner: Ernest Bokroš. 
TOPOĽČANY - POVAŽSKÁ BYSTRICA 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) 
Góly: 11. Laššo (Podstavek, Pekarčík), 27. Hrudík (Laššo, Pekarčík), 31. Slávik (Olejník) - 40. J. Zlocha 

(Ligas, Drevenák), 60. Šefčík (Drevenák, Ligas), Rozhodovali: Vido - Kiepeš, Stankovič, 7:4, Presilovky: 0:1, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 29:40, 894 divákov. 

Topoľčany: Komžík - Ďurčo, Španko, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Bulák - Gergel, Laššo, Pekarčík - 
Olejník, Tomčák, Kluka - Uhnák, Lantoš, Podstavek - Špankovič, Kubek, Slávik. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Považská Bystrica: Lamper - Šefčík, Knudsen, Božík, Niník, Saboš, Augustín - Dmitriev, J. Zlocha, Cíger - 

Ligas, Pšurný, Drevenák - Mokrohajský, Rufati, Švantner - Krieger, Turan, Németh. 
Tréner: Juraj Firit. 
LEVICE - TRNAVA 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) 
Góly: 24. Tužinský (Vorobyev, M. Novák), 28. Kuzma (Mrázik, Tábi), 34. Mihálik (Vorobyev, Mrázik), 56. 

Mrázik (Šturdík) - 9. Bobál, 36. Jurák (Hrbáčik), 43. F. Hudec (Schmidt, Mrava), Rozhodovali: Výleta - Crman, 
Maškulka, Vylúčení: 2:2, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 44:32, 743 divákov. 

Levice: Pavličko - Kuzma, Kohút, Šturdík, M. Novák, Matejovie, P. König - Tužinský, Mrázik, Vorobyev - D. 
König, Mihálik, Tábi - Kováč, Šramaty, Gubo - Adámik, Kudrna, Bujanov. 

Tréner: Pavel Takáč. 
Trnava: Ivanovič - Vidovič, Kormúth, Burian, Mrázik, Klein, Jakab, Baránek - Klučiar, Hrbáčik, Jurák - 

Kamenický, Beták, Marguš - F. Hudec, Schmidt, Mrava - Ibolya, Daniel Baránek, Bobál. 
Tréner: Štefan Mega. 
ŽILINA - SKALICA 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 
Góly: 30. Pišoja (P. Halama), 46. Záhradník (Ondruš, Chlepčok) - 14. Trnka (Mikéska, A. Kotzman), 22. 

Pulščák (Andrisík), 35. Vešutkin, 59. Andrisík (Dvonč, Janík), Rozhodovali: Moller - Ševčík, Číž, Vylúčení: 4:7, 
navyše Mikéska (Skalica) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, hráčska lavica Skalica 2+2 za príliš veľa hráčov na 
ľadovej ploche, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 36:35, 362 divákov. 

Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Leško, Turian, Pišoja, Patlevič, Housa, Coma - S. Rehák, Minárik, Markovič - 
Chlepčok, Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - Valášek, P. Halama, Magdolen. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Skalica: Trutt - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Moritz, Hílek - Okoličány, Šmída, Vešutkin - 

Trenčan, Dvonč, Andrisík - Trnka, Pulščák, A. Kotzman - Koziot, Ivičič, Derkin. 
Tréner: Michal Ružička. 
BRATISLAVA - DUBNICA 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Góly: 11. R. Varga (Slovák, T. Varga), 18. Holovič (Slovák, Vašaš), 21. R. Varga (T. Varga, Hudec), 29. T. 

Varga (Slovák, D. Hudec), 41. Buc (T. Varga, Martinelli), 54. T. Varga (Bača, Buc), 57. Bača (Lukáčik, Slovák) - 
20. Ďuriš (Chatrnúch), 44. Luhový (Klimenta, Trška), Rozhodovali: Bachúrik - Junek, Šefčík, Vylúčení: 4:4, navyše 
Šálka (Bratislava) 2+2 za hru so zdvihnutou hokejkou, Presilovky: 3:1, Oslabenia: 0:0, Strely: 58:33, 630 divákov. 

Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Hudec, Bača, Jankovič, Juriga, Lukáčik, Lopejský, Bodnár - T. Varga, Buc, R. 
Varga - Vašaš, Slovák, Holovič - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Šálka, Smolka, Danišovský. 

Tréner: Peter Oremus. 
Dubnica: Lakosil (35. Kutej) - Švec, Bagin, Košecký, Chatrnúch, Hefka, Trška, Plavecký, Krajč - Kanaet, 

Hegyi, Kokavec - Klimenta, Nemček, Prna - Kristín, Ďuriš, Jakubík - Ďurina, Hudák, Luhový. 
Tréner: Jozef Zavadil. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Bokroš má v novom pôsobisku smelé plány: Martin chcem vrátiť do 

extraligy 
[18.10.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:00; rag] 

 
https://www.cas.sk/clanok/898308/bokros-ma-v-novom-posobisku-smele-plany-martin-chcem-vratit-do-
extraligy/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Nová výzva. Pre jedného z najúspešnejších hokejových trénerov na Slovensku v ére samostatnosti Ernesta 

Bokroša (60) je ňou prvoligový HK Vitar Martin. 

https://www.cas.sk/clanok/898308/bokros-ma-v-novom-posobisku-smele-plany-martin-chcem-vratit-do-extraligy/
https://www.cas.sk/clanok/898308/bokros-ma-v-novom-posobisku-smele-plany-martin-chcem-vratit-do-extraligy/


Po ôsmich sezónach strávených pri reprezentácii do 20 rokov, počas ktorých krátko pôsobil aj ako asistent A-
tímu Slovenska a tiež národného tímu do 18 rokov, chce odovzdať skúsenosti v prospech klubu z Turca a vrátiť 
ho do najvyššej súťaže. 

Tréner, ktorý počas kariéry získal majstrovské tituly v Česku i na Slovensku a má aj tri medaily z majstrovstiev 
sveta, nad ponukou z „len“ I. ligy dlho neváhal. „Vážim si každú ponuku a tak to bolo aj v prípade Martina, keď ma 
oslovil. Chcem mu pomôcť naplniť cieľ, čo znamená byť dôstojným súperom všetkým a zabojovať o postup do 
extraligy. Beriem to ako výzvu, pretože Martin si najvyššiu súťaž zaslúži. Je to hokejové mesto so skvelými 
fanúšikmi,“ uviedol Ernest Bokroš. 

Stredajší zápas proti Trnave (6:2) sledoval ešte len ako divák, no dnes v Spišskej Novej Vsi už bude na 

striedačke. „Potrebujem určitý čas na analýzu chodu klubu a tiež aby som spoznal hráčov po všetkých stránkach,“ 
vysvetlil Bokroš. Skúsený tréner bol v posledných rokoch zvyknutý pracovať s mladými hráčmi a podobne na tom 
bude aj v Martine, čo je súčasťou klubovej filozofie. Ernest Bokroš sa s ňou stotožňuje, no aj napriek tomu bude 
chcieť mužstvo postupne posilňovať. „Chceme hrať dobrý a moderný hokej, no hlavne víťaziť, aby sme naplnili 
ciele. Krátkodobý je zlepšiť herný prejav a dlhodobý cieľ je urobiť konkurencieschopné mužstvo a pripraviť ho na 
play-off, kde sa bude rozhodovať o tom, či bude sezóne úspešná,“ doplnil Ernest Bokroš. 

Ernest Bokroš 
Narodený: 25. augusta 1959 
Trénerská kariéra: Trenčín, Zvolen, Slovan, Zlín, Vítkovice, České Budějovice, Slovensko, Slovensko 20, 

Slovensko 18, Martin 
Trénerské úspechy: ako asistent zlato z MS 2002 a striebro z MS 2000, bronz z MS 2015 do 20 rokov, 

majstrovské tituly so Slovanom, Zvolenom a Zlínom 
Foto: 
V 
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35. Tréner Bokroš nahradil v Martine Spišiaka, skončil aj Somík 
[18.10.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; TASR/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/trener-bokros-nahradil-martine-spisiaka-skoncil-aj-somik/1924052 

 
 

Martin 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Palkovič) 
Vedenie slovenského hokejového HK VITAR Martin angažovalo na pozíciu hlavného trénera Ernesta Bokroša. 

Skúsený kormidelník nahradil Róberta Spišáka, ktorý v klube skončil pre nie ideálny herný prejav mužstva. 
Premiéru v novom klube absolvuje v piatkovom zápase 13. kola Slovenskej hokejovej ligy, v ktorom sa 
Martinčania predstavia v Spišskej Novej Vsi 

Na snímke tréner Ernest Bokroš 
Martinčania odohrali zatiaľ 12 zápasov, v ktorých získali 23 bodov. Na lídra druhej najvyššej súťaže Bratislavu 

Capitals strácajú 6 bodov. Dôvodom zmeny na poste trénera preto nebolo postavenie v tabuľke, ale herný prejav 
mužstva. “Ďakujeme pánovi Spišákovi za odvedenú prácu v našom klube. V minulej sezóne sa mu podarilo 
naštartovať náš tím a dosiahnuť pekné výsledky. Momentálne všetci vidíme, že herný prejav mužstva nie je 
ideálny a preto sme sa rozhodli urobiť zmenu, ktorá dá mužstvu nový impulz a vytvorí podmienky na naplnenie 
našich cieľov,” poznamenal riaditeľ klubu Milan Murček. 

Spoločne so Spišiakom skončil aj jeho asistent Radovan Somík, ktorý sa rozhodol viac sústrediť na prácu pre 
SZĽH. Bokroš prišiel do Turca s cieľom priblížiť mužstvo k postupu do najvyššej súťaže. “Je to tréner s 
obrovskými skúsenosťami i úspechmi. Jeho príchod je jasný dôkaz, že to myslíme vážne s postupom do 
najvyššej súťaže. Dávame si najvyššie ciele. Verím, že skúsenosti pána Bokroša naštartujú náš tím k lepším 
výkonom a z dlhodobého hľadiska budú prospešné pre martinský hokej,” uviedol Murček. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Košický kraj navštívila výprava z Číny 
[18.10.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-navstivila-vyprava-z-ciny/ 

 
 

foto: KSK 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 

https://www.hlavnespravy.sk/trener-bokros-nahradil-martine-spisiaka-skoncil-aj-somik/1924052
https://kosicednes.sk/udalosti/kosicky-kraj-navstivila-vyprava-z-ciny/


Zdieľať: 
Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárii a agentúr z ďalekého východu. Cieľom 

ich návštevy bolo rozvinutie spolupráce s regiónom, ktorý je na čínskom trhu stále pomerne neznámy. 
Tour-operátori z dvoch čínskych provincií – Guangdong a Anhui prisestovali na východ Slovenska s cieľom 

spoznávať nové destinácie s potenciálom zaujať klientov na čínskom trhu. 
Návšteva tak nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý približne 

pred mesiacom absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. 
„Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho kraja dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou 

však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh a preto považujem za 
výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s tamojšími investormi, ale aj s tour-operátormi, ktorí k nám môžu priniesť 
úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal Rastislav Trnka. 

Spoznávali krásy kraja 
Čínska výprava sa následne vybrala spoznávať krásy Košického kraja. Začali v Košiciach, odkiaľ sa následne 

presunuli na Tokaj a na programe mali aj Spišský hrad, Tomášovský výhľad či najvyššiu kostolnú vežu na 
Slovensku v Spišskej Novej Vsi. 

„Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. 
Tour-operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich 
získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak 
je možné nastaviť produktové balíčky správne, s dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná 
riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

reklamná správa 
OC Galéria oslavuje narodeniny, vy vyhrávate! 
Vyhrajte úplne novú Škodu Scala 
Zistite viac 
(OK) 
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37. Košický kraj pozval na návštevu zástupcov cestovných kancelárií z Číny 
[18.10.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; SITA] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22239463/kosicky-kraj-pozval-na-navstevu-zastupcov-cestovnych-
kancelarii-z-ciny.html 

 
 

Ambíciou župy je zvyšovať počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. 
KOŠICE. Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárii a agentúr z dvoch čínskych 

provincií Guangdong a Anhui. 
Cieľom ich cesty v tejto časti Európy bolo spoznávať nové destinácie s potenciálom zaujať klientov na 

čínskom trhu. 
Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. 
Návšteva nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý približne 

pred mesiacom absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. 
„Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho kraja dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou 

však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh, a preto považujem za 
výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s tamojšími investormi, ale aj s tour operátormi, ktorí k nám môžu priniesť 
úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal po neformálnom prijatí čínskej návštevy na Úrade KSK predseda kraja 
Rastislav Trnka (nezávislý). 

Výlet po východe 
Číňania sa následne vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. 
Začali v Košiciach, odkiaľ sa presunuli na Tokaj. 
Na programe mali aj prehliadku Spišského hradu, návštevu Tomášovského výhľadu či výstup na najvyššiu 

kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. 

„Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. 
Tour operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich 
získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak 
je možné nastaviť produktové balíčky správne, s dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná 
riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Doma nebodovala iba Žilina, kanonáda bratislavského lídra 
[18.10.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22239463/kosicky-kraj-pozval-na-navstevu-zastupcov-cestovnych-kancelarii-z-ciny.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22239463/kosicky-kraj-pozval-na-navstevu-zastupcov-cestovnych-kancelarii-z-ciny.html


 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/529759-doma-nebodovala-iba-zilina-kanonada-bratislavskeho-
lidra/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Filip Vašaš z Bratislava Capitals. Autor: SITA, Alexandra Čunderlíková 
Hokejisti tímu Bratislava Capitals zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola druhej najvyššej slovenskej súťaže nad 

Dubnicou nad Váhom vysoko 7:2 a naďalej sú na čele súťaže s náskokom troch bodov pred druhými Topoľčanmi. 
Po dva góly Bratislavčanov v piatok zaznamenali Rióbert Varga a Tibor Varga, po jednom Marcel Holovič, 

Dávid Buc a Matej Bača. Druhé Topoľčany sa doma potrápili s Považskou Bystricou, o víťazstvo 3:2 tuho bojovali 
až do konca duelu. 

Na tretej priečke figurujú aktuálne hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí si poradili s Martinom 7:4. Na poslednom 

10. mieste tabuľky je Trnava, ktorá v piatok prehrala už siedmy zápas za sebou, tentokrát v Leviciach 3:4. 
SHL 2019/2020 – 13. kolo: 
Spišská Nová Ves – Martin 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Góly: 16. a 42. Findura, 25. a 28. L. Novák, 7. Vartovník, 11. Krajňák, 39. Koky – 17. a 58. Murček, 10. 
Brezniak, 43. Poliaček 

Levice – Trnava 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) 
Góly: 24. Tužinský, 28. Kuzma, 34. Mihalík, 56. Mrázik – 9. Bobál, 36. Jurák, 43. F. Hudec 
Topoľčany – Považská Bystrica 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) 
Góly: 11. Laššo, 27. Hrudík, 31. Slávik – 40. Zlocha, 60. Šefčík 
Žilina – Skalica 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 
Góly: 30. Pišoja, 46. Zahradník – 14. Trnka, 22. Pulščák, 35. Vešutkin, 59. Andrisík 
Bratislava Capitals – Dubnica nad Váhom 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Góly: 11. a 21. R. Varga, 29. a 54. T. Varga, 18. Holovič, 41. Buc, 57. Matej Bača – 19. Ďuriš, 44. Luhový. 
1 Bratislava Capitals 1
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39. Tréner Bokroš nahradil v Martine Spišiaka, skončil aj Somík 
[18.10.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/trener-bokros-nahradil-v-martine-spisiaka-skoncil-aj-somik-cl713973.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na archívnej snímke tréner Ernest Bokroš. 
Martin 18. októbra (TASR) - Vedenie slovenského hokejového HK VITAR Martin angažovalo na pozíciu 

hlavného trénera Ernesta Bokroša. Skúsený kormidelník nahradil Róberta Spišáka, ktorý v klube skončil pre nie 
ideálny herný prejav mužstva. Premiéru v novom klube absolvuje v piatkovom zápase 13. kola Slovenskej 
hokejovej ligy, v ktorom sa Martinčania predstavia v Spišskej Novej Vsi. 

Martinčania odohrali zatiaľ 12 zápasov, v ktorých získali 23 bodov. Na lídra druhej najvyššej súťaže Bratislavu 
Capitals strácajú 6 bodov. Dôvodom zmeny na poste trénera preto nebolo postavenie v tabuľke, ale herný prejav 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/529759-doma-nebodovala-iba-zilina-kanonada-bratislavskeho-lidra/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/529759-doma-nebodovala-iba-zilina-kanonada-bratislavskeho-lidra/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.24hod.sk/trener-bokros-nahradil-v-martine-spisiaka-skoncil-aj-somik-cl713973.html


mužstva. “Ďakujeme pánovi Spišákovi za odvedenú prácu v našom klube. V minulej sezóne sa mu podarilo 
naštartovať náš tím a dosiahnuť pekné výsledky. Momentálne všetci vidíme, že herný prejav mužstva nie je 
ideálny a preto sme sa rozhodli urobiť zmenu, ktorá dá mužstvu nový impulz a vytvorí podm ienky na naplnenie 
našich cieľov,” poznamenal riaditeľ klubu Milan Murček. 

Spoločne so Spišiakom skončil aj jeho asistent Radovan Somík, ktorý sa rozhodol viac sústrediť na prácu pre 
SZĽH. Bokroš prišiel do Turca s cieľom priblížiť mužstvo k postupu do najvyššej súťaže. “Je to tréner s 
obrovskými skúsenosťami i úspechmi. Jeho príchod je jasný dôkaz, že to myslíme vážne s postupom do 
najvyššej súťaže. Dávame si najvyššie ciele. Verím, že skúsenosti pána Bokroša naštartujú náš tím k lepším 
výkonom a z dlhodobého hľadiska budú prospešné pre martinský hokej,” uviedol Murček. 

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

 
 

40. Košický kraj chcú objavovať Číňania 
[18.10.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-chcu-objavovat-cinania/1924069 

 
 

Košice 18. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Košický kraj navštívili tento týždeň zástupcovia cestovných kancelárii a agentúr z dvoch čínskych provincií 

Guangdong a Anhui. Cieľom ich cesty v tejto časti Európy bolo spoznávať nové destinácie s potenciálom zaujať 
klientov na čínskom trhu. Informovala o tom krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus 

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
Návšteva nadviazala na predošlé aktivity predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý približne 

pred mesiacom absolvoval pracovnú cestu práve do Číny. „Medzi zahraničnými návštevníkmi nášho kraja 
dominujú, prirodzene, turisti z okolitých krajín. Našou ambíciou však je zvyšovať aj počet návštevníkov zo 
vzdialenejších kútov sveta. Čína je obrovský trh, a preto považujem za výzvu nadväzovať spoluprácu nielen s 
tamojšími investormi, ale aj s tour operátormi, ktorí k nám môžu priniesť úplne novú cieľovú skupinu,“ povedal po 
neformálnom prijatí čínskej návštevy na Úrade KSK predseda kraja Rastislav Trnka. 

Číňania sa následne vybrali spoznávať krásy a zaujímavosti Košického kraja. Začali v Košiciach, odkiaľ sa 
presunuli na Tokaj a na programe mali aj prehliadku Spišského hradu, návštevu Tomášovského výhľadu či výstup 
na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku v Spišskej Novej Vsi. „Osobné stretnutie a komunikácia s čínskymi 

hosťami je pre obe strany neoceniteľným zdrojom poznatkov. Tour operátori majú možnosť vidieť a zažiť to, čím 
je naša destinácia zaujímavá. Na druhej strane od nich získavame okamžitú spätnú väzbu, zisťujeme, o aké 
druhy zážitkov by asi mohli mať záujem čínski turisti. Len tak je možné nastaviť produktové balíčky správne, s 
dôrazom na špecifiká návštevníka z Číny,“ doplnila výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová 
Jurková. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. SHL: Bratislava Capitals doma rozdrvila Dubnicu nad Váhom a je stále na 

čele tabuľky 
[18.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 
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Hokejisti tímu Bratislava Capitals zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola druhej najvyššej slovenskej súťaže nad 
Dubnicou nad Váhom vysoko 7:2 a naďalej sú na čele súťaže s náskokom troch bodov pred druhými Topoľčanmi. 

Po dva góly Bratislavčanov v piatok zaznamenali Rióbert Varga a Tibor Varga, po jednom Marcel Holovič, 
Dávid Buc a Matej Bača. Druhé Topoľčany sa doma potrápili s Považskou Bystricou, o víťazstvo 3:2 tuho bojovali 
až do konca duelu. 

Na tretej priečke figurujú aktuálne hráči Spišskej NOvej Vsi, ktorí si poradili s Martinom 7:4. Na poslednom 

10. mieste tabuľky je Trnava, ktorá v piatok prehrala už siedmy zápas za sebou, tentokrát v Leviciach 3:4. 
Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 13. kolo - piatok: 
Spišská Nová Ves - Martin 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Góly: 16. a 42. Findura, 25. a 28. L. Novák, 7. Vartovník, 11. Krajňák, 39. Koky - 17. a 58. Murček, 10. 
Brezniak, 43. Poliaček 

Levice - Trnava 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) 

https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-chcu-objavovat-cinania/1924069
https://sport.aktuality.sk/c/417848/shl-bratislava-capitals-doma-rozdrvila-dubnicu-nad-vahom-a-je-stale-na-cele-tabulky
https://sport.aktuality.sk/c/417848/shl-bratislava-capitals-doma-rozdrvila-dubnicu-nad-vahom-a-je-stale-na-cele-tabulky


Góly: 24. Tužinský, 28. Kuzma, 34. Mihalík, 56. Mrázik - 9. Bobál, 36. Jurák, 43. F. Hudec 
Topoľčany - Považská Bystrica 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) 
Góly: 11. Laššo, 27. Hrudík, 31. Slávik - 40. Zlocha, 60. Šefčík 
Žilina - Skalica 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 
Góly: 30. Pišoja, 46. Zahradník - 14. Trnka, 22. Pulščák, 35. Vešutkin, 59. Andrisík 
Bratislava Capitals - Dubnica nad Váhom 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Góly: 11. a 21. R. Varga, 29. a 54. T. Varga, 18. Holovič, 41. Buc, 57. Matej Bača - 19. Ďuriš, 44. Luhový. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 13. kolo 
1 
X 
2 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
7 : 4 
HK Martin Martin 
(3:2, 3:0, 1:2) 
HC Topoľčany Topoľčany 
3 : 2 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(1:0, 2:1, 0:1) 
MsHK Žilina Žilina 
2 : 4 
HK Skalica HK Skalica 
(0:1, 1:2, 1:1) 
HK Levice Levice 
4 : 3 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(0:1, 3:1, 1:1) 
Bratislava Capitals Bratislava 
7 : 2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(2:1, 2:0, 3:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

42. Za 20 mesiacov prišlo do Embraca na Spiši 13 miliónov eur 
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24hod.sk Ekonomika 
Na leteckej snímke zo 17. októbra 2017 je závod Embraco pri Spišskej Novej Vsi. 
Spišská Nová Ves 18. októbra (TASR) – Približne štyri mesiace od ukončenia procesu prevzatia japonskou 

korporáciou Nidec, sa najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia, naďalej zameriava na 
strategické dlhodobé ciele. Pre výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek – predovšetkým pre komerčné 
chladenie, sú kľúčovými faktormi inovácie, zvýšenie úrovne výrobných prevádzok, získavanie a udržanie 
kvalitných zamestnancov. Na tlačovej konferencii to v piatok potvrdil generálny riaditeľ spišskonovoveskej továrne 
Marcelo Borba s tým, že investície za posledných 20 mesiacov dosiahli približne 13 miliónov eur. 

Jedným z najnovších úspechov tunajšieho výskumno-vývojového tímu je kompresor NJX, ktorý sa zatiaľ 
vyrába v piatich variantoch, pričom jeden z nich je dizajnovaný špeciálne pre nemeckého zákazníka. „Stal sa 
súčasťou najpokročilejšieho modulu pre chladiarenské návesy v Európe, ktorý používa zostavu šiestich 
kompresorov NJX upravených pre podmienky kamiónovej dopravy. Vývoj tohto kompresora bol komplexným 
projektom, ktorý vymysleli a zrealizovali naši vývojári. Slovenský tím tak potvrdil svoju vynikajúcu povesť, ako 
kľúčová súčasť globálnej stratégie pre komerčné kompresory,“ komentuje manažérka oddelenia výskumu a 
vývoja v spišskonovoveskom závode Veronica Ignelzi. 

Podstatná časť spomínaných investícií za minulý rok a prvých deväť mesiacov tohto roka sa týkala nových 
strojov a produktov. „Takmer dva milióny eur šlo napríklad do automatizácie podniku, na nákup desiatich robotov 
Kuka. Musíme niektoré procesy vo výrobe nahrádzať automatizáciou, najmä kvôli nedostatku kvalifikovanej 

https://www.24hod.sk/za-20-mesiacov-prislo-do-embraca-na-spisi-13-milionov-eur-cl713990.html


pracovnej sily, čo nám pomáha zvýšiť produkciu,“ zdôvodnil Radúz Toporcer z vedenia spoločnosti. Dodal, že 
výroba a predaj produktov je za posledné roky stabilná s miernym rastom. Ročne vyrobia v Spišskej Novej Vsi 

viac ako 5 miliónov kompresorov, ktoré distribuujú pre 330 zákazníkov po celom svete. 
Spoločnosť sa snaží racionalizovať spotrebu vody, elektriny a plynu a každý rok znižuje celkovú spotrebu 

energií o šesť percent. Momentálne recykluje 98,5 % odpadov, v roku 2020 plánujú na Spiši investovať vyše 
20.000 eur do energetického zhodnocovania v košickej spaľovni. Vďaka tomu 150 ton zmiešaných obalov 
neskončí na skládke pri Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa tiež orientuje na duálne vzdelávanie, kde 

spolupracuje so štyrmi strednými školami z regiónu. V závode aktuálne pracuje vyše 2200 zamestnancov a aj 
Embraco čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. „Naďalej potrebujeme približne 30 nových zamestnancov 
mesačne,“ potvrdil Borba s tým, že situácia so zamestnanosťou je za posledné obdobie stabilná. V tomto roku si 
napríklad 193 pracovníkov pripomína 20 rokov pôsobenia vo firme. 

Od júla je vlastníkom Embraca japonský svetový výrobca motorov Nidec, ktorý má po celom svete približne 
110.000 zamestnancov a vyše 300 jednotlivých spoločností. Obrat skupiny predstavoval vlani 13,7 miliardy 
dolárov s prevádzkovým ziskom 1,3 miliardy dolárov. „My sme sa stali súčasťou globálnej divízie spotrebičov v 
organizačnej štruktúre tejto spoločnosti,“ dodal na záver Borba. 

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

 
 

43. Za 20 mesiacov prišlo do Embraca na Spiši 13 miliónov eur 
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Spišská Nová Ves 18. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová) 

Približne štyri mesiace od ukončenia procesu prevzatia japonskou korporáciou Nidec, sa najväčší 
zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia, naďalej zameriava na strategické dlhodobé ciele. Pre 
výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek – predovšetkým pre komerčné chladenie, sú kľúčovými faktormi 
inovácie, zvýšenie úrovne výrobných prevádzok, získavanie a udržanie kvalitných zamestnancov 

Na snímke vstup do spoločnosti Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi 

Na tlačovej konferencii to v piatok potvrdil generálny riaditeľ spišskonovoveskej továrne Marcelo Borba s tým, 
že investície za posledných 20 mesiacov dosiahli približne 13 miliónov eur. 

Jedným z najnovších úspechov tunajšieho výskumno-vývojového tímu je kompresor NJX, ktorý sa zatiaľ 
vyrába v piatich variantoch, pričom jeden z nich je dizajnovaný špeciálne pre nemeckého zákazníka. „Stal sa 
súčasťou najpokročilejšieho modulu pre chladiarenské návesy v Európe, ktorý používa zostavu šiestich 
kompresorov NJX upravených pre podmienky kamiónovej dopravy. Vývoj tohto kompresora bol komplexným 
projektom, ktorý vymysleli a zrealizovali naši vývojári. Slovenský tím tak potvrdil svoju vynikajúcu povesť, ako 
kľúčová súčasť globálnej stratégie pre komerčné kompresory,“ komentuje manažérka oddelenia výskumu a 
vývoja v spišskonovoveskom závode Veronica Ignelzi. 

Podstatná časť spomínaných investícií za minulý rok a prvých deväť mesiacov tohto roka sa týkala nových 
strojov a produktov. „Takmer dva milióny eur šlo napríklad do automatizácie podniku, na nákup desiatich robotov 
Kuka. Musíme niektoré procesy vo výrobe nahrádzať automatizáciou, najmä kvôli nedostatku kvalifikovanej 
pracovnej sily, čo nám pomáha zvýšiť produkciu,“ zdôvodnil Radúz Toporcer z vedenia spoločnosti. Dodal, že 
výroba a predaj produktov je za posledné roky stabilná s miernym rastom. Ročne vyrobia v Spišskej Novej Vsi 

viac ako 5 miliónov kompresorov, ktoré distribuujú pre 330 zákazníkov po celom svete. 
Spoločnosť sa snaží racionalizovať spotrebu vody, elektriny a plynu a každý rok znižuje celkovú spotrebu 

energií o šesť percent. Momentálne recykluje 98,5 % odpadov, v roku 2020 plánujú na Spiši investovať vyše 
20.000 eur do energetického zhodnocovania v košickej spaľovni. Vďaka tomu 150 ton zmiešaných obalov 
neskončí na skládke pri Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa tiež orientuje na duálne vzdelávanie, kde 

spolupracuje so štyrmi strednými školami z regiónu. V závode aktuálne pracuje vyše 2200 zamestnancov a aj 
Embraco čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. „Naďalej potrebujeme približne 30 nových zamestnancov 
mesačne,“ potvrdil Borba s tým, že situácia so zamestnanosťou je za posledné obdobie stabilná. V tomto roku si 
napríklad 193 pracovníkov pripomína 20 rokov pôsobenia vo firme. 

Od júla je vlastníkom Embraca japonský svetový výrobca motorov Nidec, ktorý má po celom svete približne 
110.000 zamestnancov a vyše 300 jednotlivých spoločností. Obrat skupiny predstavoval vlani 13,7 miliardy 
dolárov s prevádzkovým ziskom 1,3 miliardy dolárov. „My sme sa stali súčasťou globálnej divízie spotrebičov v 
organizačnej štruktúre tejto spoločnosti,“ dodal na záver Borba. 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Do robotníkov na krompašskej hati hádžu susedia kamene 
[18.10.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Osadníci poškodili rúry, prípadom sa zaoberá polícia. 
Robotníci na krompašskej hati zažívajú nepríjemné chvíle so susedmi. 
(6 fotografií) 
KROMPACHY. Pracovníci stavebnej firmy, ktorá v súčasnosti pracuje na vodnej hati v Krompachoch, okres 

Spišská Nová Ves, sa musia takmer každý deň boriť s neprajnými susedmi. 

Obyvatelia Starej Maše, kde sa hať nachádza, im ničia rúry, komplikujú stavebné práce, dokonca po nich 
hádžu aj kamene. 

František Oľšavský, bývalý správca hate, tu žije už 26 rokov. 
Dnes je na dôchodku, správkyňou sa stala jeho manželka. 
Za tie roky si tu s neprispôsobivými susedmi zažil svoje. 
Odkedy mu ukradli sliepky, radšej tu už nič nechová. 
Poškodili rúry, hádzali kamene 
„Zo dňa na deň je to tu horšie. Nemáme plot, rozkradli stĺpy, vzali aj sedemdesiat metrov drôteného plota, z 

prístupovej cesty si robia verejný záchod. Dokonca na mňa už aj raz zaútočili. Dostal dom kameňom do hlavy. 
Musel som byť ošetrený v nemocnici,“ spomína na nepríjemné okamihy so susedmi dôchodca. 

Najnovšie sa susedia pustili aj do robotníkov, ktorí hať modernizujú. 
„Jeden deň rúry položili a ešte v ten deň ich mali aj rozbité. Aj po nich hádzali kamene, len tak zo zábavy,“ 

zdôraznil František. 
Ako sme sa od robotníkov dozvedeli, vyčíňanie osadníkov im výrazne komplikuje robotu. 
Nehovoriac o stratenom čase, ktorý museli venovať výmene poškodených a zničených rúr. 
Namiesto nich natiahli gumenú, niekoľko metrov dlhú hadicu, ktorá prečerpáva vodu z Hornáda do blízkeho 

jazera. 
Voda slúži na zásobovanie jedného z miestnych závodov v priemyselnej časti mesta. 
Obávajú sa, že aj túto im osadníci nejakým spôsobom môžu poškodiť, keďže im zvyknú vypínať aj čerpadlo, 

ktoré slúži na prečerpávanie vody. 
Prípad rieši polícia 
Na Starej Maši zasahovala aj polícia. 
Ako potvrdila košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, krompašskí policajti na mieste zvýšili výkon 

hliadkovej služby. 
O tejto skutočnosti bola informovaná aj Mestská polícia v Krompachoch, ktorá taktiež prijala potrebné 

opatrenia. 
Hať na Starej Maši v Krompachoch patrí Slovenskému vodohospodárskemu podniku v Banskej Štiavnici. 
„V rámci realizácie projektu bol v zmysle dohody, pôvodný prívod vody pre spoločnosť Kovohuty zamedzený a 

je realizované náhradné riešenie a teda obtok hate. Pôvodne provizórne opatrenia boli poškodené, na základe 
čoho, zhotoviteľ podal trestné oznámenie a zrealizoval nápravu použitím odolnejších materiálov,“ informoval 
Marián Bocák, hovorca SVP, š.p. banská Bystrica. 

[Späť na obsah] 

 
 

45. Bratislava doma nadelila Dubnici sedem gólov a drží sa na čele tabuľky 
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Spišská Nová Ves vysoko zdolala Martin. 

Všetky informácie o Slovenskej hokejovej lige >>> 
BRATISLAVA. Hokejisti tímu Bratislava Capitals zvíťazili v piatkovom zápase 13. kola druhej najvyššej 

slovenskej súťaže nad Dubnicou nad Váhom vysoko 7:2 a naďalej sú na čele súťaže s náskokom troch bodov 
pred druhými Topoľčanmi. 

Po dva góly Bratislavčanov v piatok zaznamenali Rióbert Varga a Tibor Varga, po jednom Marcel Holovič, 
Dávid Buc a Matej Bača. 

Druhé Topoľčany sa doma potrápili s Považskou Bystricou, o víťazstvo 3:2 tuho bojovali až do konca duelu. 
Na tretej priečke figurujú aktuálne hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí si poradili s Martinom 7:4. 

Na poslednom 10. mieste tabuľky je Trnava, ktorá v piatok prehrala už siedmy zápas za sebou, tentokrát v 
Leviciach 3:4. 

Slovenská hokejová liga - 13. kolo: 
Spišská Nová Ves - Martin 7:4 (3:2, 3:0, 1:2) 

Góly: 7. Vartovník (Köver), 11. Krajňák (Vartovník), 16. Findura (Havrila), 25. Novák, 28. Novák (Vartovník), 
39. Koky (Findura), 42. Findura - 10. Brezniak, 17. Murček, 43. Videlka, 58. Murček (Urbánek) 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22239872/do-robotnikov-na-krompasskej-hati-hadzu-susedia-kamene.html
https://sport.sme.sk/c/22239126/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-13-kolo-vysledky.html


Rozhodovali: Korba - Ďurina, Hajnik, vylúčení: 3:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:1, 657 divákov 
Levice - Trnava 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) 
Góly: 24. Tužinský (Vorobjev, Novák), 28. Kuzma (M. Mrázik, Tábi), 34. Mihalík (Vorobjev, M. Mrázik), 56. 

Mrázik (Šturdík) - 9. Bobál (Schmidt, Vidovič), 36. Jurák (Hrbáčik), 43. Hudec (Vidovič, Mrava) 
Rozhodovali: Výleta - Crman, Maškulka, vylúčení: 2:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 743 divákov 
Topoľčany - Považská Bystrica 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) 
Góly: 11. Laššo (Pekarčík, Podstavek), 27. Hrudík (Laššo, Pekarčík), 31. Slávik (Olejník) - 40. Zlocha (Ligas, 

Drevenák). 
Rozhodovali: Vido - Kiepeš, Stankovič, vylúčení: 7:4, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 894 divákov 
Žilina - Skalica 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) 
Góly: 30. Pišoja (Halama), 46. Záhradník (Ondruš) - 14. Trnka (Mikéska, Kotzman), 22. Pulščák (Andrisík), 35. 

Vešutkin, 59. Andrisík (Dvonč, Janík) 
Rozhodovali: Moller - Ševčík, Číž, vylúčení: 4:5, navyše: Mikéska (Skalica) 10+DKZ za vrazenie na mantinel, 

presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 362 divákov 
Bratislava Capitals - Dubnica 7:2 (2:1, 2:0, 3:1) 
Góly: 11. a 21. R. Varga, 29. a 54. T. Varga, 18. Holovič, 41. Buc, 57. Matej Bača - 19. Ďuriš, 44. Luhový 
Rozhodovali: Bachúrik - Junek, Šefčík, vylúčení: 4:4, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0 

[Späť na obsah] 

 
 

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

https://sport.aktuality.sk/c/417611/utocnik-vladivostoku-martin-bakos-v-khl-sa-citim-komfortnejsie-ako-v-zamori-dennik-sport
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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 
2.42 3.90 2.56 
HC Sochi Sochi 
18:30 
18.10.2019 
Sibir Novosibirsk Sibir 
2.32 3.67 2.80 
Celý program KHL >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
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Na leteckej snímke zo 17. októbra 2017 je závod Embraco pri Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR - Milan 

Kapusta 
Podstatná časť spomínaných investícií za minulý rok a prvých deväť mesiacov tohto roka sa týkala nových 

strojov a produktov. 
Spišská Nová Ves 18. októbra (TASR) – Približne štyri mesiace od ukončenia procesu prevzatia japonskou 

korporáciou Nidec, sa najväčší zamestnávateľ na Spiši, spoločnosť Embraco Slovakia, naďalej zameriava na 
strategické dlhodobé ciele. Pre výrobcu kompresorov a kondenzačných jednotiek – predovšetkým pre komerčné 
chladenie, sú kľúčovými faktormi inovácie, zvýšenie úrovne výrobných prevádzok, získavanie a udržanie 
kvalitných zamestnancov. Na tlačovej konferencii to v piatok potvrdil generálny riaditeľ spišskonovoveskej továrne 
Marcelo Borba s tým, že investície za posledných 20 mesiacov dosiahli približne 13 miliónov eur. Jedným z 
najnovších úspechov tunajšieho výskumno-vývojového tímu je kompresor NJX, ktorý sa zatiaľ vyrába v piatich 
variantoch, pričom jeden z nich je dizajnovaný špeciálne pre nemeckého zákazníka. „Stal sa súčasťou 
najpokročilejšieho modulu pre chladiarenské návesy v Európe, ktorý používa zostavu šiestich kompresorov NJX 
upravených pre podmienky kamiónovej dopravy. Vývoj tohto kompresora bol komplexným projektom, ktorý 
vymysleli a zrealizovali naši vývojári. Slovenský tím tak potvrdil svoju vynikajúcu povesť, ako kľúčová súčasť 
globálnej stratégie pre komerčné kompresory,“ komentuje manažérka oddelenia výskumu a vývoja v 
spišskonovoveskom závode Veronica Ignelzi. Podstatná časť spomínaných investícií za minulý rok a prvých 
deväť mesiacov tohto roka sa týkala nových strojov a produktov. „Takmer dva milióny eur šlo napríklad do 
automatizácie podniku, na nákup desiatich robotov Kuka. Musíme niektoré procesy vo výrobe nahrádzať 
automatizáciou, najmä kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, čo nám pomáha zvýšiť produkciu,“ zdôvodnil 
Radúz Toporcer z vedenia spoločnosti. Dodal, že výroba a predaj produktov je za posledné roky stabilná s 
miernym rastom. Ročne vyrobia v Spišskej Novej Vsi viac ako 5 miliónov kompresorov, ktoré distribuujú pre 330 

zákazníkov po celom svete. Spoločnosť sa snaží racionalizovať spotrebu vody, elektriny a plynu a každý rok 
znižuje celkovú spotrebu energií o šesť percent. Momentálne recykluje 98,5 % odpadov, v roku 2020 plánujú na 
Spiši investovať vyše 20.000 eur do energetického zhodnocovania v košickej spaľovni. Vďaka tomu 150 ton 
zmiešaných obalov neskončí na skládke pri Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť sa tiež orientuje na duálne 

vzdelávanie, kde spolupracuje so štyrmi strednými školami z regiónu. V závode aktuálne pracuje vyše 2200 
zamestnancov a aj Embraco čelí nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. „Naďalej potrebujeme približne 30 
nových zamestnancov mesačne,“ potvrdil Borba s tým, že situácia so zamestnanosťou je za posledné obdobie 
stabilná. V tomto roku si napríklad 193 pracovníkov pripomína 20 rokov pôsobenia vo firme. Od júla je vlastníkom 
Embraca japonský svetový výrobca motorov Nidec, ktorý má po celom svete približne 110.000 zamestnancov a 
vyše 300 jednotlivých spoločností. Obrat skupiny predstavoval vlani 13,7 miliardy dolárov s prevádzkovým ziskom 
1,3 miliardy dolárov. „My sme sa stali súčasťou globálnej divízie spotrebičov v organizačnej štruktúre tejto 
spoločnosti,“ dodal na záver Borba. 

[Späť na obsah] 
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48. Tréner Bokroš nahradil v Martine Spišiaka, skončil aj Somík 
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Na archívnej snímke tréner Ernest Bokroš. Foto: TASR - Martin Palkovič 
Premiéru v novom klube absolvuje v piatkovom zápase 13. kola Slovenskej hokejovej ligy, v ktorom sa 

Martinčania predstavia v Spišskej Novej Vsi. 

Martin 18. októbra (TASR) - Vedenie slovenského hokejového HK VITAR Martin angažovalo na pozíciu 
hlavného trénera Ernesta Bokroša. Skúsený kormidelník nahradil Róberta Spišáka, ktorý v klube skončil pre nie 
ideálny herný prejav mužstva. Premiéru v novom klube absolvuje v piatkovom zápase 13. kola Slovenskej 
hokejovej ligy, v ktorom sa Martinčania predstavia v Spišskej Novej Vsi. Martinčania odohrali zatiaľ 12 zápasov, 

v ktorých získali 23 bodov. Na lídra druhej najvyššej súťaže Bratislavu Capitals strácajú 6 bodov. Dôvodom 
zmeny na poste trénera preto nebolo postavenie v tabuľke, ale herný prejav mužstva. “Ďakujeme pánovi 
Spišákovi za odvedenú prácu v našom klube. V minulej sezóne sa mu podarilo naštartovať náš tím a dosiahnuť 
pekné výsledky. Momentálne všetci vidíme, že herný prejav mužstva nie je ideálny a preto sme sa rozhodli urobiť 
zmenu, ktorá dá mužstvu nový impulz a vytvorí podmienky na naplnenie našich cieľov,” poznamenal riaditeľ klubu 
Milan Murček. Spoločne so Spišiakom skončil aj jeho asistent Radovan Somík, ktorý sa rozhodol viac sústrediť na 
prácu pre SZĽH. Bokroš prišiel do Turca s cieľom priblížiť mužstvo k postupu do najvyššej súťaže. “Je to tréner s 
obrovskými skúsenosťami i úspechmi. Jeho príchod je jasný dôkaz, že to myslíme vážne s postupom do 
najvyššej súťaže. Dávame si najvyššie ciele. Verím, že skúsenosti pána Bokroša naštartujú náš tím k lepším 
výkonom a z dlhodobého hľadiska budú prospešné pre martinský hokej,” uviedol Murček. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Muž zo Spišskej Novej Vsi nafúkal 3,25 promile 
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Polícia: Presadol z BMW do CPZ. Hrozí mu rok väzenia. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V stredu podvečer si 30-ročný muž zo Spišskej Novej Vsi sadol za volant svojho 

BMW aj napriek tomu, že predtým požil alkoholické nápoje. 
“Po zastavení „odvážlivca“ hliadkou policajného zboru bol podrobený dychovej skúške s výsledkom 1,56 mg/l, 

čo je v prepočte 3,25 promile. Vodičovi bola ďalšia jazda zakázaná a z BMW si presadol do CPZ (cely policajného 
zaistenia, pozn. red.) s obvinením z prečinu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky,” informovala polícia na 
sociálnej sieti. 

Hrozí mu rok väzenia. 
[Späť na obsah] 

 
 

50. Výstava 
[17.10.2019; Lekárske listy; varia; s. 26,27; redakcia] 

 
 

Podujatie je spravidla spojené s výstavou obrazov a umeleckých prác, najmä lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov, ktorí sa v rámci svojich záľub venujú aj tejto umeleckej činnosti. Išlo o fotografie obrazov: Môj 
maľovaný svet (MUDr. Július Činčár) a Ako to vidím (MUDr. Miloslav Dvorák, PhD.). 

MUDr. Július Činčár (*13.2. 1932 - +19.6.2015) sa narodil v Michalovciach. Po absolvovaní štúdia medicíny 
pôsobil ako lekár v Čechách a na Orave. Výtvarnému umeniu sa začal venovať už na strednej škole. Tvoril v 
oblasti maľby, grafiky, kresby, plastiky, koláže, asambláže i knižnej ilustrácie, objektu a kombinovaných 
technikách. Diela Posledná večera, Trenčianske bosorky, Čo môže pán kráľ, Loď záchrany i Loď smútku, 
Bathory, Slovenské Vianoce, Punk Star, Žiletka a mnohé iné dokumentujú jeho výtvarnú nápaditosť a svojráznu 
originalitu, ktorou sa výrazne odlišuje od mnohých iných umelcov. J. Činčár namaľoval stovky obrazov,ktoré sú 
jeho umeleckou výpoveďou o vnímaní sveta, ľudských vzťahoch, radosti, smútku, nádeji, tragédiách, osudoch a 

http://www.teraz.sk/sport/trener-bokros-nahradil-v-martine-spis/424954-clanok.html
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všetkého, čo ho zaujalo, čo vo svete jeho fantázie vzniklo. Bol filozof, básnik, maliar a sochár v jednej osobe. 
Samostatne vystavoval na Slovensku i v zahraničí. 

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD. (*11.2.1954) sa narodil v Nitre, po skončení LF UK pracoval na Patologicko-
anatomickom oddelení vo Zvolene, neskôr na Neurologickom oddelení v Levoči a v Horskej službe v Slovenskom 
Raji. Po absolvovaní atestácie I. a II. stupňa z odboru neurológia sa stal primárom neurologického oddelenia v 
Levoči. Svoje teoretické vedomosti, ako aj praktické skúsenosti zhrnul spolu s kolektívom autorov v dvoch 
publikáciách o driekovej chrbtici. V súčasnosti pripravuje s kolektívom autorov ďalšiu publikáciu zameranú na 
ochorenia krčnej chrbtice. Teraz pracuje ako primár na modernom Neurologickom oddelení v Spišskej Novej 
Vsi. Myšlienku o vzájomnej blízkosti a prelínaní neurológie a psychiatrie pretvoril spolu s českými kolegami do 

neuropsychiatrického kongresu, a tak sa každé dva roky neurológovia a psychiatri zo Slovenska a Čiech 
stretávajú v historickej Levoči. Umelecké zameranie začal u seba postupne objavovať a rozvíjať. Začal vyrezávať 
drevené sošky a maľovať prvé obrazy. Maľuje svet okolo seba, živú aj neživú krásu, inšpirujú ho miesta, ktoré 
navštívil, vlastné zážitky i vnútorné pocity. Mal viaceré výstavy na Slovensku i v zahraničí. 

—- 
Foto: 
MUDr. Činčár 
Na modro - Platys, akryl, 2012 
Bathory, olej, 2004 
MUDr. Dvorák počas výstavy 
Žehra r. 2003 
Zvírený anjel r. 2015 
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