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Róbert Čapla 
Jakub Vojtuš píše zaujímavý futbalový príbeh. Rodák zo Spišskej Novej Vsi je druhý najmladší hráč v histórii 

Slovenska, ktorý nastúpil na ligový zápas v najvyššej súťaži. 
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Útočník FC Academica Clinceni JAKUB VOJTUŠ si angažmán v Rumunsku pochvaľuje 
Svoj debut v žilinskom drese absolvoval 24. októbra 2009 v zápase v Senici, keď mal 16 rokov a dva dni. 

Potom zamieril do akadémie Interu Miláno. Hovorilo sa o prestupovej čiastke 550-tisíc eur. Bol v chorvátskej, 
portugalskej, rumunskej a poľskej súťaži. Bývalý mládežnícky reprezentant strávil aj rok a pol v Trnave. 

V lete sa 26-ročný útočník vrátil do Rumunska, do konca sezóny ho získala Academica Clinceni. U nováčika 
je Jakub Vojtuš so šiestimi gólmi najlepší strelec tímu. Klub založili v roku 2005, keď sa zlúčil s CS Buftea, ktorý 
sa zmietal vo výrazných finančných problémoch a negatívne sa zapísal aj do histórie. 

Pred siedmimi rokmi v predkole Rumunského pohára nastúpil len s tínedžermi a utŕžil debakel 0:31, keď v 
prvom polčase dostal 19 gólov. Prezident klubu CS Buftea Stephen Stana vtedy po prehre len smutne 
konštatoval: „Najradšej by som sa prepadol od hanby.“ 

S Jakubom Vojtušom sme sa porozprávali aj o tom, ako to v Rumunsku vyzerá dnes. 
V klube si mädlia ruky, že získali Slováka, ktorý sa presadzuje v koncovke? 
„Vedenie nováčika hľadalo hrotového hráča. Dostal som ponuku a zatiaľ ide všetko podľa plánu. Som zdravý, 

spokojný a strieľam góly. Mal som obdobie, že som pečiatkoval brvná a žrde, presných zásahov mohlo byť aj 
viac. Preferujeme aktívny štýl, takže nestojím len niekde na poliacej čiare a čakám na prihrávku, ako útočník sa 
intenzívne zapájam aj do defenzívy. Sme mladý kolektív, nachádzame sa na priečkach tesne nad pásmom 
zostupu a prvoradou úlohou je záchrana.“ 

Jakub Vojtuš Zdroj: instagram.com/jak_ub77/ 
Aký dojem máte z rumunskej súťaže? 
„Na jar som bol v druhej lige v Poľsku, ktorá je fyzicky náročná. Zarobíte slušné peniaze, finančne by som 

povedal, že niekde na úrovni Žiliny. Rumunská súťaž nie je taká náročná a pozitívne je, že sa veľa propaguje. 
Každý zápas je v priamom prenose a ročne dostávajú kluby za televízne práva sumu viac ako jeden milión 
dvestotisíc eur. Treba povedať aj to, že krajina sa intenzívne pripravuje na budúcoročné majstrovstvá Európy. 
Niektoré zápasy sa hrajú na Národnom štadióne v Bukurešti. O organizačnú stránku sa nebojím, skôr som 
zvedavý, ako sa vyrovnajú s veľkými a častými kolónami na cestách. Napriek tomu, že zväz po kvalifikačnom 
zápase Rumunsko – Švédsko dostal za rasistické pokriky pokutu, v lige sa nič také nevyskytuje a som 
presvedčený, že sa tak nestane ani na európskom šampionáte.“ 

S rumunským futbalom skúsenosti už máte, v sezóne 2015/16 ste boli v mužstve Universitatea Kluž. Môžete 
to porovnať? 

„Universitatea Kluž má storočnú históriu, ale po mojom príchode nebol klub finančne v dobrej kondícii. Prišlo 
aj pomerne búrlivé obdobie. Dlhy sa prehlbovali a klub sa dostal do platovej neschopnosti, postupne sa prepadol 
sa až do štvrtej ligy a vyhlásil bankrot.“ 

Po odchode z Klužu ste zostali dlhšie bez futbalu. Čo sa stalo? 
„Akurát som prestúpil do druholigovej poľskej Legnice a hneď v prvom prípravnom zápase na sústredení proti 

Rotherhamu United som pocítil anglickú tvrdosť. Hralo sa zhruba päť minút, keď ma jeden obranca v sklze nabral 
takou intenzitou, že mi potrhal všetky väzy v kolene. Odpísal mi moju pravú, streleckú nohu. Podstúpil som 
operáciu, dostal som nový predný väz a do súťažného zápasu som naskočil po desiatich mesiacoch. Návrat na 
futbalovú scénu bol pozitívny, na jar 2017 som strelil sedem gólov v 12 kolách.“ 

ZVIERALO MU SRDCE 
Začiatkom decembra celé Slovensko so zatajeným dychom a smútkom sledovalo obrovskú tragédiu na 

sídlisku v Prešove. Pred jednou hodinou poobede vybuchol plyn v 12-podlažnej budove na Mukačevskej ulici. 
Výbuch bol taký silný, že niektoré byty roztrhlo a časti panelov padali na zaparkované autá pred panelákom. 
Poškodené boli aj viaceré bytovky v okolí. Zatiaľ je oficiálne potvrdených sedem mŕtvych a jedna osoba je stále 
nezvestná. 

„Moja snúbenica je práve z Prešova a smutné udalosti som intenzívne sledoval. Je mi nesmierne ľúto, čo sa 
stalo. Až mi zvieralo srdce, keď som videl tú ničivú pohromu a keď sa spomínali aj obete na životoch. Niečo 
hrozné, že k tomu prišlo. Oceňujem obrovskú solidaritu na Slovensku, aj za hranicami. Mnohí sa snažia pomôcť, 
ako vedia. Aj ja som na zriadený účet mesta prispel obetiam tragédie,“ povedal Jakub Vojtuš. 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Liga 1 / 22. kolo 
1 
X 
2 
FC Botosani Botosani 
19:00 
19.12.2019 
Dinamo Bukurešť Bukurešť 
1.88 3.28 3.96 
Astra Giurgiu Astra Giurgiu 
16:30 
20.12.2019 
FC Clinceni FC Clinceni 
1.54 3.85 5.50 
CS Gaz Metan Medias Gaz Metan 



19:30 
20.12.2019 
FC Viitorul Constanta Constanta 
2.71 3.12 2.50 
FC Hermanstadt Hermanstadt 
13:30 
21.12.2019 
Politehnica Iai Poli Iasi 
2.08 2.97 3.65 
Voluntari Voluntari 
19:00 
21.12.2019 
CFR Kluž Kluž 
6.94 4.32 1.40 
Sepsi OSK Sepsi OSK 
16:00 
22.12.2019 
Chindia Targoviste Chindia Targoviste 
1.91 3.20 3.95 
FC Steaua Bukurešť FCSB 
19:00 
22.12.2019 
Un.Craiova Un.Craiova 
2.03 3.16 3.56 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Liga 1 >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_Kurzove_Zvyhodnenie’,’view’] }); } 
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2. Prvé zmeny v Poprade: Športovým riaditeľom mládeže bývalý tréner 

Komárna 
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Prvá zimná posila prichádza pod Tatry z treťoligového Vranova. 
POPRAD. Vedenie popradského futbalového klubu nezaháľa ani v tomto období. Približne mesiac po 

skončení jesennej časti druhej futbalovej ligy, prichádzajú na rad prvé zmeny. 
Šesták verí v prospešnú spoluprácu 
Novým športovým riaditeľom mládeže FK Poprad sa stal Jozef Olejník. Bývalý profesionálny futbalista, ktorý 

svoju kariéru spojil najmä s pôsobením v Dunajskej Strede, viedol naposledy druholigové Komárno. 
Na jeho lavičke skončil v polovici októbra, kedy sa po prehre 3:1 v Trebišove, rozhodol abdikovať na svoju 

pozíciu. O jeho príchode pod Tatry informuje oficiálna webová stránka klubu. „Veríme v to, že Jozef Olejník 
prinesie ešte väčšiu kvalitu do našej akadémie. Michalovi Mičkovi treba poďakovať za ten rok, za ktorý odviedol 
pre FK Poprad kus práce. Budeme s ním ďalej v kontakte, čo sa týka jeho ďalšej pôsobnosti v klube. Jozef 
Olejník je skúsený tréner, ktorý bol v akadémii Dunajskej Stredy a naposledy trénoval Komárno. Je to človek, 
ktorý je férový a povie presne to, čo si myslí. V Komárne hral s mladými hráčmi a vedel ich posunúť na vyšší 
level. Preto prichádza do nášho klubu a verím, že spolupráca bude pre obidve strany prínosom,“ prezradil pre 
klubový web fkpoprad.sk športový riaditeľ Stanislav Šesták. 

Ostrohy naberal pri Radványim 
Dnes 45 - ročný Olejník v minulosti viedol okrem Komárna aj starších dorastencov Dunajskej Stredy a taktiež 

bol asistentom pri prvom mužstve klubu zo Žitného ostrova. V Dunajskej Strede bol počas svojho pôsobenia pri 
prvom mužstve asistentom Mikuláša Radványiho. Spolu s trénerom, ktorý dnes vedie fortunaligové Pohronie, 
odkoučovali 87 stretnutí. „Prichádzam do ambiciózneho klubu a to preto, lebo som sa stotožnil s víziami majiteľa 
klubu Romana Dvorčáka a jeho športového riaditeľa Stana Šestáka. Je to mladý klub, ktorý chce na sebe 
pracovať. Oslovilo ma to, chcem prispieť k tomu, aby sme sa posunuli smerom dopredu, čo sa týka výchovy 
mládeže. Prioritou je výchova jednotlivých hráčov, to bude našou spoločnou úlohou,“ povedal Olejník pre klubový 
web po nástupe do funkcie. 

Prvou posilou legionár z Nigérie 
Vedenie popradského klubu nezaháľa ani na poli hráčskom. Prvou posilou sa stal africký legionár Wisdom 

Kanu. Pod Tatry prichádza z treťoligového Vranova nad Topľou, kde strávil jesennú časť aktuálne prebiehajúcej 
sezóny. Svojimi výkonmi zaujal natoľko, že sa vôbec ako prvý legionár dostal do jedenástky roka tretej futbalovej 
ligy. Na slovenský futbal je aklimatizovaný, v minulosti pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Interi Bratislava a krátko aj v 



Zlatých Moravciach. „Kanu bude od januára našim hráčom. Máme vytypované aj ďalšie posily, v tomto má ale 
hlavné slovo tréner A-tímu,“ prezradil pre klubový web Stanislav Šesták. Otázka hlavného trénera, ktorú bývalý 
slovenský reprezentant v službách Podtatrancov načrtol, doposiaľ nie je vyriešená. „Nový realizačný tím bude 
predstavený na začiatku zimnej prípravy. Určite v ňom budú Peter Ďuriš, Martin Švestka, Daniel Džupir. My 
veríme tomu, že máme najlepší káder v druhej lige, preto neočakávame žiadne veľké zmeny. Chceme, aby sa 
hráči z U19 posunuli do A-tímu,“ dodal ďalej Šesták. 

V pohári vyzvú Dunajskú Stredu, pripravovať sa budú v Turecku 
Zimnú prípravu na náročnú jarnú časť druhej futbalovej ligy odštartujú Popradčania podľa informácii 

zverejnenej na klubovom webe 8. januára. Okrem prípravy v domácich podmienkach, nebude chýbať herné 
sústredenie v Turecku. To absolvujú modro - bieli od 14 do 23. februára. Jarnú časť odštartujú 7. marca vo 
východniarskom derby proti Košiciam. 

Tri dni predtým ich však čaká ešte o niečo náročnejší súper, v Slovenskom pohári sa predstavia na ihrisku 
Dunajskej Stredy. „Keďže v hre sme ostali ako jediný druholigista, tak žreb nám mohol prisúdiť iba ligového 
súpera, ktorý je proti nám favorit. Myslím si, že po Slovane sme dostali druhého najťažšieho možného, opäť na 
ihrisku súpera. Už som to v minulosti spomínal, že radšej by som hral na domácom štadióne, aby aj naši 
fanúšikovia mohli naživo vidieť ligistu. To ma jedine mrzí, že kvôli nim to opäť nevyšlo. No zbrane neskladáme a 
budeme sa snažiť zaskočiť súpera,“ prezradil na margo žrebu pre klubový web stredopoliar Štefan Zošák. Na 
slová Štefana Zošáka nadviazal aj ďalší z hráčov, ktorí si v minulosti zahrali najvyššiu súťaž - Vladimír Kukoľ. „Ja 
osobne som rád za tohto súpera. Hlavne z dôvodu, že na Slovensku má tento klub najväčšiu návštevnosť a 
pamätám si atmosféru z poslednej našej konfrontácie, kde ešte nebol štadión dokončený a atmosféra bola 
fantastická, takže máme sa na čo tešiť. Možno mrzí len to, že popradská verejnosť neuvidí naživo prvoligový klub 
na našom štadióne. Nemáme čo stratiť a verím, že DAC-u budeme zdatným súperom.“ 

JAKUB BOBOVIČ 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Spišská Nová Ves posiela do Prešova pät tisíc eur 
[18.12.2019; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Prispeje ľuďom postihnutým výbuchom plynu v bytovke a jej následným zničením. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Tragédia, ktorá postihla obyvateľov prešovskej bytovky, spojila Slovákov. Peniaze 

na transparentnom účte zriadenom mestom Prešov pribúdajú. Medzi darcov sa vo štvrtok zaradilo aj mesto 
Spišská Nová Ves. Mestské zastupiteľstvo odštartovalo minútou ticha za obete výbuchu plynu v Prešove. 

„V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou na území mesta Prešov sme sa rozhodli, aj po dohode so 
všetkými poslaneckými klubmi v meste, že by sa aj naše mesto pridalo k pomoci ľuďom z poškodenej bytovky, 
na zmiernenie dopadu výbuchu. Navrhli sme, aby sa z rozpočtu mesta vyčlenila dotácia 5000 eur. Tú adresujeme 
na transparentný účet mesta Prešov,“ zdôraznil primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). Peniaze by mali na účet 
mesta Prešov prísť do konca tohto roka. Za návrh mesta zahlasovali všetci poslanci. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Na stredných školách Košického kraja pribudli ďalšie dažďové záhrady 
[18.12.2019; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradené; s. 7; TASR] 

 
 

Župa do nich investovala 12 000 eur. 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v realizácii svojho programu obnovy krajiny, súčasťou 

ktorého je budovanie dažďových záhrad ako jedno z vodozádržných opatrení. Na jeseň pribudli dažďové záhrady 
na piatich stredných školách KSK. 

Lacné, ale efektívne 
V Košiciach vznikli dažďové záhrady na Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej na Kukučínovej ulici, 

na Obchodnej akadémii (OA) na Watsonovej a na SOŠ veterinárnej v Košiciach-Barci. Ďalšie pribudli na SOŠ 
technickej v Michalovciach a Technickej akadémii (TA) v Spišskej Novej Vsi. Ako informoval Úrad KSK, 

vybudovanie dažďových záhrad si vyžiadalo takmer 12 000 eur. „Výstavba dažďových záhrad patrí medzi 
vodozádržné opatrenia, ktoré nie sú príliš finančne náročné, no sú veľmi efektívne. Cieľom týchto opatrení je, aby 
dažďová voda neodtekala bez úžitku, ale ostala v areáli školy. Aj takýmto spôsobom sa snažíme študentov učiť, 
aké dôležité je pristupovať k nášmu životnému prostrediu šetrne,” uviedol predseda KSK Rastislav Trnka 
(nezávislý). 

K záhradkám pridajú umenie 



Dažďové záhrady budoval kraj v septembri a v októbri v spolupráci s krajskou Agentúrou na podporu 
regionálneho rozvoja Košice, študentmi škôl a dobrovoľníkmi. V prácach bude kraj pokračovať na jar, keď 
v dažďových záhradách pribudnú ďalšie rastliny a osadené budú informačné tabule opisujúce vodný cyklus. 
„Na Strednej odbornej škole technickej v Košiciach plánujeme vytvoriť aj nadrozmerné muralistické dielo. Grafi ty 
by sa mali nachádzať pri dažďovej záhrade na budove telocvične, pričom zobrazovať by mali problém s vodou 
očami mladého umelca,” doplnil Trnka. 

Kroky k zdravšej planéte 
Okrem škôl pracuje kraj aj na projekte zameranom na revitalizáciu potoka, ktorý preteká chráneným parkom 

v zariadení Lúč - Domov sociálnych služieb v Šemši. „Jazierko chceme v budúcom roku vyčistiť a urobiť také 
technické opatrenia, aby sme zamedzili jeho zanášaniu. Súčasťou opatrení bude aj úprava vodného toku tak, aby 
sme zvýšili ochranu brehových porastov,” priblížil riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Jaroslav 
Tešliar. Program obnovy krajiny Košického kraja schválilo krajské zastupiteľstvo vlani v októbri. Zameraný je 
na zadržiavanie dažďovej vody v krajine s cieľom prispieť k obnoveniu procesov biodiverzity, zvýšeniu pôdnej 
úrodnosti, tvorbe vodných zdrojov a ozdravovaniu klímy. 

TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

5. 28.kolo SHL ligy: Žilina sklonila hlavu na východe, úspešný debut 

dubnického trénera 
[18.12.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:08; Ivan Harčár] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/28kolo-shl-ligy-zilina-sklonila-hlavu-na-vychode-uspesny-debut-
dubnickeho-trenera/97111 

 
 

Hokejová SHL liga mala v stredu na programe zápasy 28.kola. 
SHL liga 2019/20 - 28.kolo - 18.12.2019 
SKALICA - MARTIN 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 31. Koziot (Pulščák, Nemec), 44. Dvonč (P. Kotzman, Trnka), 55. Štumpf (Horváth, Okoličány) – 14. 

Dírer (Brezniak, Poliaček), 24. Murček (Videlka), Rozhodovali: Vido – Staššák, Šotek, Vylúčení: 4:4, Presilovky: 
0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 33:28, 577 divákov. 

Skalica: Ovečka - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Melicher - Okoličány, Šmída, Štumpf - 
Dvonč, P. Kotzman, Trnka - Nemec, Pulščák, Trenčan - Ivičič, Koziot. 

Tréner: Michal Ružička. 
Martin: Krasanovský – Matejka, Tabaček, Šimon, Rusina, Burzík, B. Ligas, Lavička – Videlka, Murček, 

Rudzan – Brezniak, Dírer, Poliaček – A. Nauš, Babka, Jurášek – Rešetár, T. Nauš. 
Tréner: Ernest Bokroš. 
TRNAVA - BRATISLAVA 1:11 (0:1, 1:3, 0:7) 
Góly: 35. Tóth (Solník) - 18. T. Varga (R. Varga, Buc), 24. Buc (Vašaš, R. Varga), 26. Slovák (t.s.), 35. Klučiar 

(Smolka, Danišovský), 41. T. Varga (Juriga, Slovák), 45. Smolka (Klučiar, Danišovský), 53. Martinelli (Buc, R. 
Varga), 54. D. Hudec (Slovák, T. Varga), 56. T. Varga (Slovák), 57. Buc (R. Varga, Bohunický), 59. Vašaš (D. 
Hudec), Rozhodovali: Krist - Crman, Ševčík, Vylúčení: 4:3, Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:1, Strely: 17:72, 155 
divákov. 

Trnava: Bartozel - Klein, Sliva, Burian, Solník, A. Gergel, Jakab, Mišurda - Mrava, Schmidt, Hrbáčik - 
Lukačovič, Lindeman, Kamenický - Marguš, Keprt, Tóth - Ibolya, Lavrenov, Adamčík. 

Tréner: Štefan Mega. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Bohunický, Biro, Juriga, Bača, Jankovič - Vašaš, Buc, R. Varga - T. Varga, 

Slovák, D. Hudec - Klučiar, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Peter Oremus. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - ŽILINA 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) 

Góly: 17. Ondov (Havrila, Koky), 19. Hamráček (Polomský, Bdžoch), 38. L. Novák (Vartovník, Kövér), 52. L. 
Novák (Vartovník, M. Chovan), 60. Koky (Boldižár, Cibák) - 21. Markovič (Síkela), 35. Záhradník (Húževka, 
Surán), 42. Síkela (Markovič), Rozhodovali: Smerek - Pribula, Riš, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 
Strely: 37:39, 478 divákov. 

Spišská Nová Ves: Rabčan - Knižka, M. Chovan, Cibák, Boldižár, Bdžoch, Chovanec, Alvo - Kövér, 

Vartovník, L. Novák - Ondov, Koky, Havrila - Hamráček, Halász, R. Štrauch - Dzivjak, Slivka, Polomský. 
Tréner: Richard Rapáč. 
Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Coma, Turian, Housa, Pišoja, Gálik - Síkela, Húževka, Markovič - Kokavec, 

Ondruš, D. Rehák - Macek, Prášil, Záhradník - S. Rehák, Valášek, Pjaták. 
Tréner: Stanislav Škorvánek. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - LEVICE 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) 
Góly: 1. Jakubec (Augustín), 26. Drevenák (Šefčík, M. Dolinajec), 39. J. Zlocha (Cíger), 45. Jakubec 

(Švantner, Nahálka) – 11. Mihálik (Piačka, Romanov), 40. Kováč (Tužinský), 50. P. König (Vorobyev, Tužinský), 

https://www.hokejportal.net/?q=clanok/28kolo-shl-ligy-zilina-sklonila-hlavu-na-vychode-uspesny-debut-dubnickeho-trenera/97111
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/28kolo-shl-ligy-zilina-sklonila-hlavu-na-vychode-uspesny-debut-dubnickeho-trenera/97111


Rozhodovali: Hatala – Ďurina, Kollár, Vylúčení: 3:9, navyše Klenko (Levice) 5+DKZ za pichnutie, Šturdík (Levice) 
5+DKZ za vrazenie na mantinel, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 1:1, Strely: 36:29, 159 divákov. 

Považská Bystrica: Lamper - Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Niník, A. Zlocha, Saboš - 
Jakubec, J. Zlocha, Cíger - M. Dolinajec, Ligas, Drevenák - Mokrohajský, Turan, Švantner - Krieger, L. Urbánek, 
Rodionov. 

Tréner: Juraj Firit. 
Levice: Pavličko (46. Kožiak) - Kohút, Cebák, J. Štefanka ml., M. Novák, Šturdík, P. König, R. Svitana - 

Kováč, Tužinský, Sarvaš - Kropotin, Klenko, Vorobyev - Piačka, Mihálik, Gubo - Adámik, Romanov, Kudrna. 
Tréner: Pavel Takáč. 
TOPOĽČANY - DUBNICA 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 11. Kluka – 16. Lantoš (Nemček, Košecký), 55. Nemček (Klimenta, Košecký), Rozhodovali: Bachúrik – 

Stankovič, Kiepeš, Vylúčení: 3:3, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 31:39, 1124 divákov. 
Topoľčany: Kompas - Hřebíček, Ďurčo, Huba, Bystričan, Hrudík, Španko, Bulák, Špankovič - Bečka, Tomčák, 

Miklík - Kluka, Jakúbek, Podstavek - D. Gergel, Laššo, Pekarčík - Olejník, Uhnák, Kubek. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Dubnica: Lakosil - Homer, Fančovič, Košecký, Chatrnúch, Hefka, Trška, Plavecký - Hudák, Hegyi, Kristín - 

Klimenta, Lantoš, Nemček - Matějka, Ďuriš, Kanaet - F. Šedivý, Jakubík, Bodnár. 
Tréner: Roman Chatrnúch. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Zrazilo ich auto 
[18.12.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Monika Šebová] 

 
 

Monika Šebová, moderátorka: “Dve posádky záchranárov, aj hasiči pomáhali včera večer manželskému páru. 
Na hlavnom ťahu medzi Levočou a Spišskou Novou Vsou ich zrazilo auto. Cesta tak bola viac ako 2 hodiny 
neprejazdná.” 

Matúš Gavlák, redaktor: "Vodič auta smerujúceho do Spišskej Novej Vsi nám mimo kamery povedal, že si 

chodcov všimol až na poslednú chvíľu. Preto nedokázal zrážke zabrániť. V ľavom pruhu od vodiča odchádzal 
autobus. Za ním sa v strede cesty vraj náhle vynorili z tmy 2 osoby. Po zrážke sa sem ponáhľali hasiči, policajti, aj 
záchranárske posádky." 

Ján Jochman, veliteľ zásahu HaZZ Levoča: “V čase nášho príchodu sa na mieste udalosti už nachádzali 2 
vozidlá Záchrannej zdravotnej služby. Na vozovke sa nachádzali 2 zranené osoby. Zranené osoby boli pri 
vedomí, komunikovali.” 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny: “Muž utrpel úraz hlavy a zlomeninu pravého 
predkolenia. Žena sa sťažovala na bolesti chrbta v driekovej oblasti.” 

Matúš Gavlák: “So zranenými záchranárom pomáhali pri ošetrovaní hasiči. Sanitky ich následne rozviezli do 
levočskej a popradskej nemocnice. Hasiči na mieste ostali, v tme osvetľovali miesto nehody policajnému 
nehodovkárovi.” 

Jana Ligdayová, hovorkyňa KR PZ Prešov (telefonát): “Alkohol u vodiča zistený nebol. U zrazených bude 
zisťovaný dodatočne. Či mali chodci reflexné prvky, je predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.” 

Matúš Gavlák: “Podľa miestnych by sa celá nehoda nemusela stať, keby bolo zapnuté osvetlenie tohto 
priechodu pre chodcov. Vodič Audi by si starších manželov mohol všimnúť oveľa skôr.” 

[Späť na obsah] 

 
 

7. 20 otázok a odpovedí: Sceľovanie pôdy prospeje obciam, tvrdia starostovia 
[18.12.2019; hnonline.sk; expert; 11:59; redakcia] 

 
https://hnonline.sk/expert/2060488-scelovanie-pody-prospeje-obciam 

 
 

Odpovedá Rastislav Slanina, starosta obce Kopernica 
1. Situácia v Kopernici 
Mohli by ste popísať situáciu v rozdrobenosti pozemkov v katastri vašej obce? 
V našom katastrálnom území je približne sedemtisíc parciel, jeho rozloha je 1750 hektárov. Na jednej parcele 

je niekoľko vlastníkov. Pod jednou takzvanou „céčkovou“ parcelou C-KN, na ktorej nie je založený list vlastníctva, 
je sto aj viac takzvaných „éčkových“ E-KN parciel, kde už sú uvedení skutoční vlastníci. Niektoré parcely sú v E-
KN stave vedené ako trvalé trávnaté porasty alebo ako orná pôda, ale C-KN stave sú už vedené ako lesné 
pozemky. 

2. Výber daní 

https://hnonline.sk/expert/2060488-scelovanie-pody-prospeje-obciam


Čo od pozemkových úprav očakávate? 
Predovšetkým nové také usporiadanie pozemkov, aby každý vlastník mal namiesto viacerých parciel jednu 

ucelenú v podiele 1/1. Ďalej, aby bol do katastra nehnuteľností zapísaný skutočný stav, ako je parcela v 
skutočnosti využívaná. Zjednoduší to obci určiť, kto konkrétne pozemky vlastníkov užíva a zjednoduší sa tým aj 
výber daní, keďže za vlastníkov ich platia v prvom rade tí, ktorí ich pozemky užívajú. V našej obci máme troch 
väčších agrodnikateľov a asi dvoch menších samostatne hospodáriacich roľníkov. Aj títo však majú problémy pri 
uzatváraní nájomných zmlúv, keďže každý pozemok má viacero vlastníkov. Následne tak majú problém pri 
žiadostiach o dotácie. To sú aj dôvody, pre ktoré hodnotím veľmi pozitívne fakt, že sme sa vôbec dostali za 
zoznam obcí, v ktorých sa v najbližšom období majú pozemkové úpravy konať. 

3. Prípravné konanie 
Obce na zozname by mali mať za sebou už prípravné konanie. Absolvovali ste ho? 
Ešte v roku 2015. Naša obec zaslala žiadosť o preverenie dôvodov naliehavosti a hospodárskej účelnosti 

vykonania pozemkových úprav. Adresovali sme ju Okresnému úradu v Žiari nad Hronom, jeho pozemkovému a 
lesnému odboru. Posledný aprílový deň 2015 nariadil prípravné konanie a následne nariadil konanie o začatí 
pozemkových úprav. Odvtedy sa veci nepohli alebo nemám žiadne ďalšie informácie. Dozvedeli sme sa len, že 
sa údajne vyberá zhotoviteľ projektu. Takže za päť rokov sa to posunulo minimálne. Pritom registre obnovenej 
evidencie pozemkov a ich vlastníkov máme už dávno zapísané v katastri, sú teda uzavreté a pri zápise vlastníkov 
neboli nijaké problémy. Myslím si, že ani pri týchto zápisoch nebudú. V zozname máme pomerne veľa 
neznámych vlastníkov, ktorých pôdu spravuje Slovenský pozemkový fond, podľa môjho názoru ju mala spravovať 
obec. Som však pesimistický, keďže celý proces sa v obci a na okresnm úrade začal už pred piatimi rokmi, 
nepredpokladám že pozemkové úpravy budú v dohľadnej dobe ukončené. 

Odpovedá Marian Hudec, starosta obce Soblahov 
4. Potrebná administratíva 
Ako sa dostala vaša obec na zoznam? 
Je to výsledok nášho rozhodnutia spred približne štyroch rokov. Vtedy sme sa začali venovať administratíve, 

ktorá je potrebná pre realizáciu pozemkových úprav. Preto nás teší, že táto práca nevyšla nazmar, že naše 
podklady neostanú niekomu v šuplíku. 

5. Prekážky rozdrobenosti vlastníctva 
Popíšte situáciu v rozdrobenosti pozemkov katastri vašej obce, ako vás stav brzdí? 
Ak sa pohybujeme v priemerných číslach, tak v katastri našej obce má jedna osoba v priemere až 32 parciel a 

na jednu parcelu pripadá v priemere až 18 spoluvlastníkov. V takejto rozdrobenosti sa nášmu 
poľnohospodárskemu družstvu podniká ťažko. Problematické je aj zabezpečiť potreby obyvateľov našej obce. 

6. Nevysporiadané pozemky 
Aké problémy robí obci rozdrobenosť vlastníctva, napríklad pri výmere dane z nehnuteľností alebo pri rôznych 

investičných zámeroch, ktoré máte v pláne? 
Problémom obce, a nielen našej, sú nevysporiadané cesty, chodníky, pôvodný cintorín. Potrebovali by sme 

rozšíriť cintorín, vybudovať cesty a chodníky, kanalizáciu. Naša obec je pripravená na bezproblémové pozemkové 
úpravy. Máte v zozname veľa nezistených vlastníkov, okolo 660, ale z tohto počtu sú reálne aj skutoční vlastníci, 
ich potomkovia, ktorí však neabsolvovali dedičské konania. Určite by sme boli radi, keby neboli dotknuté i budúce 
práva skutočných majiteľov pôdy, ku ktorej sa doteraz neprihlásili. 

7. Starostlivosť o majetok 
Ako by sa mal zmeniť charakter dotknutého územia? 
Cieľom obce nie je meniť charakter nášho územia. Cieľom je dať do poriadku problémové oblasti z minulosti a 

zabezpečiť potrebné opatrenia ku kvalitnému bývaniu. Zároveň by malo byť všeobecným záujmom usporiadať 
vlastnícke vzťahy k jednotlivým územiam, zvýšiť zodpovednosť a starostlivosť o majetok, pripraviť pozemky na ich 
racionálne poľnohospodárske využitie. 

Odpovedá Marian Haluza, starosta obce Lúka 
8. Množstvo spoluvlastníkov 
Ako ste sa dozvedeli, že ste na zozname obcí, v ktorých sa v najbližších rokoch budú robiť pozemkové 

úpravy? 
O tom, že sme na zozname, som sa dozvedel od vás. Rozdrobenosť pozemkov je veľká, čo prinesie 

pozemková úprava neviem predvídať. V obci sa venuje poľnohospodárskej výrobe len jedno poľnohospodárske 
družstvo, reálne máme možno troch samostatne hospodáriacich roľníkov, avšak tí sa nevenujú len 
poľnohospodárskej výrobe. Pokiaľ ide o rozdrobenosť vlastníctva pôdy problémy sú ako všade. Nespočetné 
množstvo spoluvlastníkov čo sťažuje všetky úkony, niektoré dane sú nižšie ako náklady na poštovné. Neviem 
posúdiť, ako prebehnú pozemkové úpravy, v súčasnosti však prebieha správne konanie na katastrálnom odbore 
okresného úradu, v rámci ktorého sa opravujú chybné zápisy v katastrálnom operáte. 

Odpovedá Matúš Fedor, starosta obce Jaklovce 
9. Vodné dielo 
Vaša obec sa dostala na zoznam tých, v ktorých sa budú robiť pozemkové úpravy. Ako to hodnotíte? 
Pochopiteľne, že nás to teší. Časť obce, takzvané Nižné Jaklovce, bola v 60. rokoch zatopená pri výstavbe 

vodného diela Ružín. Domy boli zbúrané a ich majiteľom sa pridelili v inej časti obce pozemky na výstavbu. Z 
toho dôvodu sa uskutočnili určité čiastočné pozemkové úpravy už v šesťdesiatych, respektíve sedemdesiatych 
rokoch. Týkali sa iba malej časti, lokality okolo Ružínskej priehrady a lokality, v ktorej bola naplánovaná a neskôr 
aj zrealizovaná výstavba nového sídliska rodinných domov. Vo výrazne väčšej časti katastrálneho územia však 
pozemkové úpravy realizované neboli. 

10. Záujem o výstavbu 



Pozemkové úpravy už má hradiť štát. Čo od nich očakávate? 
V prvom rade scelenie pozemkov s jedným majiteľom, ktoré vytvorí predpoklady pre rozvoj individuálnej 

bytovej výstavby. Obec má výhodnú polohu, 35 až 45 kilometrov do Košíc, Prešova a Spišskej Novej Vsi a aj 

preto je tu záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Pozemkové úpravy by umožnili zrealizovať tento zámer. 
Vytvorili by sa aj predpoklady pre rozvoj v blízkosti zatopenej časti obce. Výstavba by tak symbolicky umožnila 
rozvoj obce tam, kde pred 50 rokmi časť obce zanikla. 

11. Agropodniky a roľníci 
Koľko agropodnikov, družstiev a samostatne hospodáriacich roľníkov podniká na dotknutom území? 
V obci pôsobí Agrodružstvo Gelnica ešte od čias socializmu. Oficiálne dvaja samostatne hospodáriaci roľníci, 

ktorí svoju činnosť vyvíjajú len minimálne. Agrodružstvo Gelnica má v obci veľký hospodársky dvor a od obce má 
prenajaté pozemky na približne 62 hektárovej ploche. Nemáme informácie o tom, koľko pôdy má prenajatej od 
iných vlastníkov. Preto aj predpokladám, že pozemkové úpravy umožnia stransparentniť aj podnikateľské aktivity 
tohto subjektu na pozemkoch rôznych fyzických osôb. 

12. Anketa v dedine 
Absolvovali ste už prípravné konanie. Bolo náročné? 
Obec ho absolvovala ešte v roku 2015. V ankete sme zisťovali postoje majiteľov pozemkov k pozemkovým 

úpravám v katastri našej obce. Bol o ne značný záujem. Nejde pritom o bežnú záležitosť. „Hlavných vinníkom“ 
neutešenej situácie vo vlastníckych vzťahoch je dedičstvo nešťastného uhorského právneho systému na území 
Slovenska. Z toho dôvodu sa pozemkové úpravy musia realizovať každých sto rokov, teda raz za niekoľko 
generácií. Aby som získal čo najviac informácií, skontaktoval som sa s ľuďmi z obcí, v ktorých už prebehli, 
napríklad v Margecanoch. Čiastočne som sa oboznámil s legislatívou a komunikujem s pracovníkmi 
pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, ktorí zodpovedajú za priebeh konania v 

našej obci. Až samotná realizácia ukáže, na aké problémy narazíme. 
13. Štádia konania 
Realizácia projektu potrvá roky. Ste na to pripravený? 
Samotné úpravy si vyžadujú široké zapojenie rôznych subjektov do tohto procesu. Vytvorí sa určitá komisia, v 

ktorej budú zastúpení vlastníci pozemkov, obec, urbár, agrodružstvo a ďalší. Ako starosta mám výhodu v tom, že 
okrem domu a záhrady nemám v katastri žiadny iný pozemok, čo mi dáva predpoklad byť v tomto procese 
nestranný, nezaujatý a budem môcť objektívne korigovať rôzne záujmy vlastníkov. Primárne však chcem hájiť 
záujmy obce. 

14. Investičné zámery 
Aké investičné zámery chcete v rámci pozemkových úprav presadiť? 
Málokto si uvedomuje, že pozemkové úpravy pomôžu nielen vlastníkom rozdrobených parciel, ale aj obci pri 

lepšom výbere daní. Očakávame stransparentnenie a zjednodušenie výberu daní, ale aj vytvorenie nového 
stavebného obvodu v obci. Obávam sa len, že majitelia nových scelených parciel budú potenciálnu výstavbu 
brzdiť neprimerane vysokými požiadavkami pri predaji týchto parciel na výstavbu, čo sa stalo v susedných 
Margecanoch. 

Odpovedá Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
15. Ďalších 30 rokov 
Pozemkové úpravy sa majú začať postupne na všetkých katastrálnych územiach? 
Vláda schválila v auguste opatrenia na ich urýchlené vykonanie počas 30 rokov vo všetkých 3103 

katastrálnych územiach, kde ešte pozemkové úpravy neprebehli alebo ich vykonanie nie je potrebné a účelné. 
Nutné je začať ich každoročne v približne 120 katastrálnych územiach. 

16. Prvý zoznam 
Vláda nedávno schválila zoznam prvých katastrálnych území, na ktorých sa projekty budú financovať už zo 

štátneho rozpočtu. Aký kľúč sa zvolil pri ich výbere? 
Zoznam vypracovala medzirezortná komisia, zriadená ministerstvom pôdohospodárstva. Jej úlohou bolo 

vyhodnotiť skupiny kritérií naliehavosti vykonania pozemkových úprav podľa katastrálnych území a územných 
obvodov prvostupňovej štátnej správy na úseku pozemkových úprav. Vo vlastníckych kritériách môže katastrálne 
územie získať maximálne 200 bodov, v odborných rezortných kritériách a odborných mimorezortných kritériách 
môže získať maximálne po 100 bodov. 

17. Rozdrobenosť vlastníctva 
Ako zaváži rozdrobenosť vlastníctva v danom katastrálnom území? 
Vlastnícke kritériá sú stále a nemenné. Vyhodnocujú sa z údajov katastra nehnuteľností každoročne pre 

každé katastrálne územie mimo zastavaného územia obce. Zisťuje sa priemerný počet: parciel na jedného 
vlastníka, vlastníkov na jednu parcelu, parciel na liste vlastníctva na jeden hektár, vlastníkov na jeden hektár, 
vlastníckych vzťahov na jeden hektár. Ďalej podiel špeciálnych kultúr poľnohospodárskej pôdy, podiel 
poľnohospodárskej pôdy bez špeciálnych kultúr, podiel lesných pozemkov. 

18. Ďalšie kritériá 
Aké ďalšie kritériá rozhodovali pri výbere katastrálnych území? 
Odborné rezortné kritériá, ktoré je možné v budúcnosti komisionálne meniť alebo dopĺňať podľa potrieb 

ministerstva pôdohospodárstva. Pre rok 2019 boli komisiou odsúhlasené a vyhodnocované nasledovné kritériá: a) 
počet žiadateľov o priame podpory, b) viacnásobné deklarácie (križovania) pri žiadateľoch o priame platby, c) 
počet mladých farmárov, d) podnájomné pozemky. A napokon odborné výberové kritériá mimorezortné. 
Navrhnuté boli vládou a ministerstvom životného prostredia a pre rok 2019 odsúhlasené komisiou. Kritériá a ich 
vyhodnotenie je možné v budúcnosti meniť a dopĺňať podľa potreby iných rezortov. Pre rok 2019 boli komisiou 
odsúhlasené a vyhodnocované nasledovné kritériá: a) podpora katastrálnych území zaradených do najmenej 



rozvinutých okresov - Kežmarok, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, 
Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Košice-okolie, Snina, 
Levoča, Michalovce, Stropkov, b) podpora katastrálnych území zaradených do chránených vodohospodárskych 
oblastí vymedzených zákonom o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd. 

19. Naliehavosť prác 
Ako vznikol prvý zoznam katastrálnych území, na ktorých sa pozemkové úpravy budú financovať zo štátneho 

rozpočtu? 
Vypracovaný bol na základe vyhodnotenia troch spomínaných kritérií. Ich vyhodnotenie prebehlo podľa 

dohodnutej metodiky, podrobne popísanej v zápisnici komisie, schválenej predsedom komisie a overenej 
overovateľmi 18. novembra 2019. Obsahuje 93 katastrálnych území, ktoré získali najvyššie bodové ohodnotenia 
naliehavosti vykonania pozemkových úprav v celkovej odhadovanej cene 52, 876 milióna eur s daňou s pridanej 
hodnoty, kde je potrebné bezodkladne vykonať prípravné konania pozemkových úprav a následne verejne 
obstarať zhotoviteľa a začať pozemkové úpravy a ďalších 27 katastrálnych území z už obstarávaných projektov 
pozemkových úprav, kde bola nepochybne preukázaná naliehavosť a účelnosť vykonania pozemkových úprav v 
prípravných konaniach, ktoré sa už absolvovali. Nepodarilo sa však zabezpečiť ich finančné krytie vzhľadom na 
možné zdroje v Programe rozvoja vidieka 2014 až 2020, vo výške 15, 184 milióna eur s daňou s pridanej 
hodnoty, kde sa pozemkové úpravy po úspešnom verejnom obstarávaní ihneď začnú. 

20. Cena projektov 
Zoznam 120 katastrálnych území vláda už schválila. Kedy sa pozemkové úpravy na nich začnú realizovať a 

koľko budú stáť? 
Celková potreba finančných prostriedkov sa odhaduje na úrovni približne 68, 060 milióna eur, ktoré sa budú 

hradiť zo štátneho rozpočtu. Je potrebné zdôrazniť, že počas priemernej dĺžky trvania konania pozemkových 
úprav päť rokov bude táto suma čerpaná postupne vždy po odovzdaní etáp a ucelených častí projektu 
pozemkových úprav. Táto suma je vyššia, ako priemerné hodnoty uvádzané v materiáli, čo je ale logické 
vzhľadom na to, že ide o najnaliehavejšie, teda aj najzložitejšie a najprácnejšie katastrálne územia. Pri priemernej 
dĺžke prípravného konania pozemkových úprav štyri až šesť mesiacov a dĺžke verejného obstarávania minimálne 
ďalších šesť mesiacov je možné predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v 93 vybraných 
katastrálnych územiach až v roku 2021, v 27 katastrálnych územiach už v roku 2020. 

Projekty sa budú hradiť ešte eurofondov, niektoré už zo štátneho rozpočtu 
Región Západného Slovenska 
1. Ducové 
2. Horné Trhovište 
3. Klčovany 
4. Krakovany 
5. Lopášov 
6. Malá Mača 
7. Mokrý Háj 
8. Oreské 
9. Osuské 
10. Pavlice 
11. Popudiny, Močidľany 
12. Stráže 
13. Šoriakoš 
14. Trnovec 
15. Vrbové 
16. Bajtava 
17. Belek 
18. Dolné Turovce 
19. Dolný Vinodol 
20. Dulovce 
21. Horný Vinodol 
22. Choča 
23. Kameničná 
24. Krátke Kesy 
25. Lula 
26. Malá Maňa 
27. Malý Pesek 
28. Neverice 
29. Podhradie 
30. Prašice 
31. Stredné Turovce 
32. Radava 
33. Solčany 
34. Tekovské Lužianky 
35. Tesáre 
36. Veselá 
37. Vrbová nad Váhom 



38. Briestenné 
39. Brodzany 
40. Častkovce 
41. Dohňany 
42. Dolné Šútovce 
43. Horňany 
44. Horné Šútovce 
45. Hôrka nad Váhom 
46. Hrašné 
47. Kostolné 
48. Lúka 
49. Malá Hradná 
50. Miezgovce 
51. Mikušovce pri Pruskom 
52. Nitrianske Pravno 
53. Prašice 
54. Opatovce nad Nitrou 
55. Počarová 
56. Poruba 
57. Radobica 
58. Soblahov 
59. Visolaje 
60. Vysočany 
Región Stredného Slovenska 
1. Beňaďovo 
2. Bešeňová 
3. Blatnica 
4. Hladovka 
5. Kňažia 
6. Konské 
7. Krmeš, Vlachy, Vlašky 
8. Kysucký Lieskovec 
9. Liptovský Ján 
10. Podbiel 
11. Podvysoká 
12. Porúbka 
13. Rabča 
14. Radoľa 
15. Rakša 
16. Sklabiňa 
17. Svrčinovec 
18. Turčianske Kľačany 
19. Valaská Dubová 
20. Záborie 
21. Zástranie 
22. Bartošová Lehôtka 
23. Biskupice 
24. Braväcovo 
25. Breznička 
26. Čačín 
27. Čerín 
28. Dolné Príbelce 
29. Fiľakovské Kováče 
30. Gemerský Milhosť 
31. Horné Príbelce 
32. Hronský Beňadik 
33. Jelšavská Teplica 
34. Klastva 
35. Kociha 
36. Kopernica 
37. Kynceľová 
38. Mikolčany 
39. Muľka 
40. Nováčany 
41. Predajná 
42. Príboj 
43. Psiare 



44. Rimavské Zálužany 
45. Teplý Vrch 
46. Trebeľovce 
47. Veľké Zlievce 
48. Vlkyňa 
49. Záhorce 
50. Železná Breznica 
Región Východného Slovenska 
1. Benkovce 
2. Dubinné 
3. Dubovica 
4. Gerlachov 
5. Gribov 
6. Hažín nad Cirochou 
7. Hrabské 
8. Chotča 
9. Lipany 
10. Malá Domaša 
11. Ňagov 
12. Nižný Hrabovec 
13. Parihuzovce 
14. Roztoky 
15. Snakov 
16. Stakčínska Roztoka 
17. Tisinec 
18. Vechec 
19. Vojtovce 
20. Volica 
21. Vyšná Jedľová 
22. Zlaté 
23. Arnutovce 
24. Betlanovce 
25. Bretka 
26. Čakanovce 
27. Čečehov 
28. Čerhov 
29. Černochov 
30. Danišovce 
31. Ďurkov 
32. Gočovo 
33. Jablonov nad Turňou 
34. Jaklovce 
35. Kečovo 
36. Kristy 
37. Lieskovany 
38. Lipovník 
39. Malá Bara 
40. Malá Trňa 
41. Matejovce nad 
Hornádom 
42. Moldava nad Bodvou 
43. Nižné Slovinky 
44. Nižný Žipov 
45. Oborín 
46. Ostrov 
47. Pača 
48. Paňovce 
49. Ploské 
50. Sejkov 
51. Slavec 
52. Slovenské Nové Mesto 
53. Smižany 
54. Trhovište 
55. Veľká Bara 
56. Veľká Trňa 
57. Viničky 
58. Vyšné Slovinky 



V roku 2021 možno predpokladať prvé čerpanie finančných prostriedkov v týchto 93 vybraných katastrálnych 
územiach: 

Región Západného Slovenska 
1. Závod 
2. Mást I 
3. Veľké Šenkvice 
4. Vlky 
5. Tureň 
6. Malinovo 
7. Varov Šúr 
8. Valtov Šúr 
9. Tekolďany 
10. Dolná Potôň 
11. Veľký Meder 
12. Michal na Ostrove 
13. Čiližská Radvaň 
14. Čečínska Potôň 
15. Boheľov 
16. Orechová Potôň 
17. Dobrohošť 
18. Šoporňa 
19. Trstice 
20. Ladce 
21. Dulov 
22. Veľký Kolačín 
23. Košeca 
24. Šípkov 
25. Krajné 
26. Dolné Kočkovce 
27. Lehota pod Vtáčnikom 
28. Veľký Cetín 
29. Dolné Obdokovce 
30. Čápor 
31. Branč 
32. Výčapy-Opatovce 
33. Farná 
34. Jalakšová 
35. Plavé Vozokany 
36. Nová Vieska 
37. Neded 
38. Chrabrany 
Región Stredného Slovenska 
39. Gbeľany 
40. Varín 
41. Horná Tižina 
42. Štiavnik 
43. Zázrivá 
44. Važec 
45. Hybe 
46. Priechod 
47. Nemecká 
48. Šoltýska 
49. Budiná 
50. Gemerský Jablonec 
61. Nižná Pokoradz 
52. Zacharovce 
53. Vrbovka 
54. Dolinka 
55. Podkriváň 
56. Bzovík 
57. Korytárky 
58. Látky 
59. Kriváň 
60. Stará Huta 
Región Východného Slovenska 
61. Torysa 
62. Červenica pri Sabinove 



63. Nižný Slavkov 
64. Vysoká 
65. Červená Voda 
66. Kamenica 
67. Ľutina 
68. Lascov 
69. Buclovany 
70. Valentovce 
71. Dlhé nad Cirochou 
72. Belá nad Cirochou 
73. Čukalovce 
74. Hradisko 
75. Spišské Hanušovce 
76. Vyšné Repaše 
77. Dlhé Stráže 
78. Buglovce 
79. Haligovce 
80. Vislanka 
81. Radoma 
82. Valkovce 
83. Mestisko 
84. Merník 
85. Košická Nová Ves 
86. Komárovce 
87. Ždaňa 
88. Tepličany 
89. Trstené pri Hornáde 
90. Bidovce 
91. Lastomír 
92. Vyšné Remety 
93. Rakovec nad Ondavou 
Na týchto katastrálnych územiach sú už prípravné konania ukončené a prebieha verejné obstarávanie 

projektových organizácií 
Región Západného Slovenska 
94. Soblahov 
95. Kostolné 
96. Lúka 
97. Hôrka nad Váhom 
98. Opatovce nad Nitrou 
99. Poruba 
100. Radobica 
101. Nitrianske Pravno 
102. Brodzany 
103. Krátke Kesy 
Región Stredného Slovenska 
104. Svrčinovec 
105. Sklabiňa 
106. Hladovka 
107. Rabča 
108. Podbiel 
109. Valaská Dubová 
110. Záhorce 
111. Veľké Zlievce 
112. Kopernica 
Región Východného Slovenska 
113. Dubovica 
114. Stakčínska Roztoka 
115. Gribov 
116. Vechec 
117. Paňovce 
118. Smižany 
119. Jaklovce 
120. Slovinky 
Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
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8. Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 
[18.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22286546/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska a na východe 

počas stredy 18. decembra 2019. 
Hokej 
SHL, 28. kolo: 
HK Spišská Nová Ves - MSHK DOXXbet Žilina 5:3 (2:0, 1:2, 2:1). Góly: 17. Ondov (Havrila, Koky), 19. 

Hamráček (Polomský, Bžoch), 38. Novák (K”vér), 52. Novák (Vartovník, Chovan), 60. Koky (Boldižár) 21. 
Markovič (Síkela), 35. Záhradník (Surán), 42. Síkela (Markovič). Rozhodovali: Smerek - Pribula, Riš, vylúčení: 
3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 478 divákov 

Hádzaná 
Extraliga mužov, 15. kolo: 
Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec 34:23 (16:9). Najviac gólov: Grzentič 7, Rábek 6/1, Cabezon 4/2, 

Carapkin 4 - Péchy 8, Hajko 6/3, Holdoš 4. Rozhodovali: Daňo, Sabol, vylúčení: 3:1, 7 m hody: 3/3 - 5/3, 325 
divákov. 

Tatran Prešov - HC Sporta Hlohovec, 18.12.2019 
(7 fotografií) 
Basketbal 
Extraliga žien, 14. kolo: 
Young Angels Košice - Piešťanské Čajky 71:77 (47:40). Najviac bodov: Le Claireová 27, Kozáková 14, 

Majorošová 9 - Lubinová 19, Hamilton-Carterová 17, Tetemondová 16, 210 divákov 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Vlkom nepomohol ani kuriózny gól. Na Spiši prehrali o dva góly 
[18.12.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22287068/vlkom-nepomohol-ani-kuriozny-gol-na-spisi-prehrali-o-dva-goly.html 

 
 

Na druhý gól Nováka už hostia nenašli odpoveď. 
V Spišskej Novej Vsi sa hral od úvodu hokej, ktorý musel fanúšikov baviť, keď sa šance striedali na oboch 

stranách. Vlci mali veľkú príležitosť udrieť v presilovej hre, keď domácich zatlačili vo vlastnom pásme, ale viaceré 
dobré pozície nepremenili. Následne mohli ísť do vedenia Spišiaci, ale prečíslenie troch na jedného trestuhodne 
zakončil Novák. V 15. minúte katastrofálne “zakončila” svoj únik aj dvojica Síkela-Markovič, ktorí sa ocitli sami 
pred brankárom, ale nakoniec ani nezakončili. Odpovedať mohol na druhej strane Knižka, ale Mikoláš sa 
vyznamenal. Vlci boli pod tlakom a ten dokázali domáci využiť v 17. minúte, keď sa v skrumáži pred žilinskou 
bránou najlepšie zorientoval Ondov a dotlačil puk do brány – 1:0. Minútu pred koncom úvodného dejstva šikovne 
nahral z ľavej strany Polomský, Hamráček len nastavil čepeľ do nahrávky a Mikoláš bol bez šance – 2:0. 

((piano)) 
Súvisiaci článokV Bytči a v Tepličke by mali na jar vzniknúť nové ľadové plochy Čítajte 
Vlkom patril úvod druhej časti hry. Hneď po 49 sekundách nahral Síkela Markovičovi, ten pekne prešiel 

útočným pásmom a hostia znížili. Aktivita bola na strane hostí, ale tú otupila presilovka Spišiakov. Po oslabení 
zahrala prečíslenie troch na dvoch ukážkovo tretia lajna Žiliny, ale Rabčan ukázal famózny semafor voči 
Macekovmu zakončeniu. Po buly však Surán nastrelil puk pred Rabčana, tam sa dobre zorientoval Zahradník a 
začínalo sa odznova. Vyrovnaný stav dlho neostal. Vartovník vyhral buly v útočnom pásme, Lukáš Novák vystrelil 
a Mikoláš ostal v bráne stať ako obarený – 3:2. Vyrovnať mohol ihneď Kokavec, ale trafil z dobrej pozície 
Rabčana. Po dvoch tretinách tak vyhrávali domáci o jeden gól. 

Súvisiaci článokMŠK zvládlo povinnú jazdu. Debutujúci mladíci strelili góly Čítajte 
Kuriózny moment prišiel v úvode tretej tretiny. Bdžoch pri rozohrávke trafil pukom korčule hlavného rozhodcu, 

od ktorého sa puk odrazil k Markovičovi, ten naservíroval puk voľnému Síkelovi a bolo vyrovnané - 3:3. Hra potom 
patrila Spišiakom, ale vyložené šance si domáci nevypracovali. Spišiaci ale využili tretiu presilovú hru v stretnutí, 
keď sa po nastrelení puku zorientoval najlepšie Lukáš Novák a Mikoláš sa opäť mohol len pozerať – 4:3. Vlci sa 
prakticky hneď po inkasovanom góle nasťahovali do útočného pásma, ale Rabčana sa im už prekonať nepodarilo. 
Víťazstvo Spišiakov spečatil Koky gólom do prázdnej brány. Hostia mohli inkasovať aj šiestykrát, ale Mikoláš 

https://korzar.sme.sk/c/22286546/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://myzilina.sme.sk/c/22287068/vlkom-nepomohol-ani-kuriozny-gol-na-spisi-prehrali-o-dva-goly.html


vytiahol proti prečísleniu domácich zákrok, ktorý ašpiruje na zásah mesiaca prvej ligy. Žlto-zelení odchádzajú zo 
Spiša bez bodov. 

HK Spišská Nová Ves – MsHK Žilina 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) 

Góly: 17. Ondov (Havrila, Koky), 19. Hamráček (Polomský, Bdžoch), 38. Novák L. (Vartovník, Köver), 52. 
Novák L. (Vartovník, Chovan Mat.), 60. Koky (Boldižár, Cibák) – 21. Markovič (Síkela, Surán), 35. Zahradník 
(Surán, Húževka), 42. Síkela (Markovič). Rozhodovali Smerek – Pribula a Riš, 478 divákov. Vylúčení: 3:3. 

SNV: Rabčan – Knižka, Chovan Mat., Cibák, Boldižár, Bdžoch, Chovanec, Alvo – Köver, Vartovník, Novák L. 
– Ondov, Koky, Havrila – Chovanec, Hamráček, Štrauch R. – Dzivjak, Slivka, Polomský. 

ŽILINA: Mikoláš – Surán, Dubeň, Coma, Turian, Housa, Pišoja, Gálik N. – Síkela, Húževka, Markovič – 
Kokavec, Ondruš, Rehák D. – Macek, Prášil, Zahradník – Rehák S., Valášek, Pjaták. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Psom v spišskonovoveskom útulku pribudlo dvadsať zateplených búd 
[18.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22287011/psom-v-spisskonovoveskom-utulku-pribudlo-dvadsat-zateplenych-
bud.html 

 
 

Podozrenia z nekalých praktík v odchyte sa nepotvrdili, mesto dvoch pracovníkov prepustilo 
V spišskonovoveskom útulku pribudli zateplené búdy. 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Dvadsať nových zateplených búdok pribudlo v Stanici pre odchyt túlavých zvierat v 

Spišskej Novej Vsi. 

Drevo na výrobu poskytli Lesy mesta, búdy vyrobili študenti Strednej odbornej školy drevárskej. 
Ako uviedol riaditeľ drevárskej školy Vladimír Jančík, mesto ich oslovilo, aby vyrobili tieto búdy. 
„Vyrábali ich žiaci na odbornom výcviku spolu s pedagógmi. Sme radi, že počasie vydržalo, že nemrzne, že 

sme to stihli. V búdach je zateplenie polystyrénové, všetko to trvalo asi dva mesiace. Sme radi, že žiaci si to 
vyskúšali, lebo takto sa veľa naučia. My by sme boli najradšej, keby sme takéto búdy nemuseli vyrábať a takéto 
útulky na Slovensku by vôbec neboli,“ priblížil riaditeľ drevárky. 

Daniela Dzurňáková, zodpovedná pracovníčka Stanice pre odchyt túlavých zvierat (SPOTZ) a mestského 
útulku, sa novým búdam pre psov potešila. 

Vedenie mesta aj ona poďakovala všetkým, ktorí sa na tom podieľali materiálne i sponzorsky. 
Podozrenia na obchody so psami aj zápasy 
Stanica sa ešte v lete stala miestom rôznych nekalých podozrení. 
Hovorilo sa o hrubom zaobchádzaní so psami, nedostatočnej hygiene, dokonca o miznutí psov. 
Súvisiaci článokNovoveský útulok čelí podozreniam z nekalých praktík Čítajte 
Spišskonovovešťania spisovali petíciu. V nej žiadali prepustenie zamestnancov stanice. 
Vedenie mesta už vtedy deklarovalo, že ak sa podozrenia potvrdia, primátor mesta prijme radikálne opatrenia. 
Na porušovanie pravidiel v stanici upozornili vedúcu Danielu Dzurňákovú samotní Novovešťania. 
Hneď po medializovaných informáciách prišiel o miesto jeden z pracovníkov mestskej stanice, druhý po čase 

dopadol rovnako. 
((piano)) 
Hoci podľa primátora mesta Pavla Bečarika (SNS) sa podozrenia nepotvrdili, mesto aj tak prijalo ešte 

radikálnejšie opatrenia. 
„Keďže sme chceli zabrániť všetkým dohadom, o ktorých sa hovorilo, či obvineniam, že sa tu nejako 

obchoduje so psíkmi alebo iné veci, dokonca, že sa objavili na nejakých zápasoch, museli sme konať. Keďže 
chceme eliminovať všetky tieto možnosti, tak sme pristúpili k radikálnemu riešeniu. Personálne aj organizačne 
sme stanicu pre odchyt túlavých zvierat preniesli pod komunálny servis mestského úradu a celé sme to tu 
vymenili,“ vysvetlil primátor. 

SPOTZ bola zriadená mestom v júli 1995 až doteraz organizačne patrila pod Mestskú políciu v Spišskej 
Novej Vsi. 

Jej súčasťou sú aj karanténna stanica a útulok pre zvieratá. 
Pracovníkom odchytu dalo mesto výpoveď 
Podľa Bečarika sú tieto opatrenia dostatočné na to, aby stanica mohla fungovať. 
„A je to aj dôkazom toho, že mesto má skutočný záujem dať to do poriadku. A aby aj verejnosť to vnímala 

pozitívne,“ zdôraznil primátor. 
Dvaja pracovníci už v stanici nepracujú, ani v útulku, ani v karanténnej stanici. 
„Rozlúčili sme sa s nimi a prijali nových ľudí,“ doplnil Bečarik. 
Stanica však musela urobiť aj ďalšie opatrenia. 
Mesto muselo vypovedať nejaké zmluvy s okolitými obcami, ktorým až doteraz zabezpečovali služby odchytu. 
„Žiaľ, boli sme v situácií, kedy sme to z kapacitného dôvodu museli urobiť. Verím, že sa to postupne vybuduje 

do požadovanej úrovne a my budeme vedieť tieto služby znova poskytovať,“ zdôraznil primátor. 
Vlani mesto z rozpočtu vyčlenilo päťtisíc eur na opravy v stanici a útulku. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22287011/psom-v-spisskonovoveskom-utulku-pribudlo-dvadsat-zateplenych-bud.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22287011/psom-v-spisskonovoveskom-utulku-pribudlo-dvadsat-zateplenych-bud.html


Urobili sa revízie krmiva i zvierat. 
Túlavé zvieratá monitorujú 
Problematika túlavých zvierat je v meste aktuálna. 
Ako Dzurňáková uviedla, v súčasnosti pracujú na monitorovaní túlavých zvierat v meste i okolí. 
„Našou snahou je systematické podchytenie danej situácie a funkčné riešenie problému v súlade s platnou 

legislatívou,“ dodala Dzurňáková. 
Podľa primátora mesto bude sledovať, či sa v oblasti kastrácie neobjaví nejaká celonárodná výzva. 
„Je to problém, ktorý zaujíma všetky samosprávy. Dovtedy budeme hľadať prostriedky z vlastných zdrojov,“ 

uviedol Bečarik. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. My sme to V-Y-H-R-A-L-I-!!! 
[18.12.2019; europskenoviny.sk; BLOG; 00:00; red] 
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Tak toto sme si v piatok 13. decembra t.r. zakričali pri vyhlasovaní výsledkov celoslovenskej súťaže 
EUROSCOLA 2020 v Bratislave na Palisádach. 

Projekt pripravila pre školy Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. No a víťazmi 13.ročníka sme sa 
stali MY!!! Študenti Cirkevného gymnázia sv.Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou. 

Konkurencia silná! Aktivít mnoho! Kreativita mimoriadna! Súperenie fair-play! Motivácia veľká! 
Ako víťazi sme získali dvojdňový pobyt priamo v sídle európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spolu 20 našich 

študentov a 2 učitelia zasadnú v dňoch 29. – 30.mája 2020 do lavíc europoslancov s ostatnými mladými z 27 
(28?) krajín Európskej únie. Bude to simulované zasadnutie, kde sa bude diskutovať, navrhovať, riešiť, oponovať, 
pripomienkovať, schvaľovať… Presne tak, ako to naozaj robia europoslanci našej únie. 

Slávnostného vyhlasovania výsledkov sa v Bratislave zúčastnili europoslanci Ivan Štefanec, Róbert Hajšel a 
Michal Wiezik. Podľa slov Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie európskeho parlamentu na 
Slovensku sa do projektu zapojilo v tomto roku celkom 21 škôl z celého Slovenska. Dominovali východniari, lebo 
až 8 škôl bol z Prešovského samosprávneho kraja. Najviac ohýbanou témou bola téma klimatických zmien a 
zamyslenie sa mladých ľudí nad tým, čo môže urobiť európska únia pre nich, ale aj čo môžu mladí dať európskej 
únii. K najlepšej jedenástke škôl sa prihovorili aj europoslanci Róbert Hajšel, Michal Wiezik a Ivan Štefanec. Boli 
nadšení prístupom študentov k tejto súťaži, vyzdvihli ich mimoriadnu kreativitu a kvalitu podaných projektov. No a 
podľa slov členky poroty a hlavnej organizátorky Márie Kavulákovej, práve náš projekt „bol odsúdený na úspech“. 
Naozaj bol perfektný a to hlavne vďaka nášmu tímu Euroškolákov z II.AG a koordinátorovi Ing.Jozefovi Vargovi, 
ktorý mal premiéru a hneď takú úspešnú. Našu školu zastupovali pri vyhlasovaní výsledkov Eugénia Ficková, 
Klára Halasová, Tomáš Vida a Daniel Makranský spolu s Ing.Jozefom Vargom a Ing. Bernardínou Jedinákovou. 
Ako víťazný tím sme prezentovali aktivity nášho projektu a verte, podľa slov jedného z europoslancov, to bol 
vysoký level a víťazstvo sme si veľmi zaslúžili. 

Po vyhodnotení nechýbali spoločné fotografie a aj rozhovor pre Slovenský rozhlas. Reportáž bude v našom 
rozhlase v stredu 18.decembra po 14.hodine. 

Pobyt v Bratislave sme si naozaj užili. Prezradíme, že nechýbali napr. spoločné raňajky v „mekáči “, 
prehliadka historického centra mesta a prezidentského paláca. Zavítali sme aj na hrad a na hradné nádvorie, kde 
sú nádherné jasličky a živé zvieratká pri Betleheme, nechýbali fotky pri budove nášho parlamentu a cestou aj 
úrad vlády, ministerstvá, národná banka… 

Množstvo fotografií môžete vidieť aj vo fotogalérii. 
PS 1/ Srdečne gratulujeme aj striebornému tímu, lebo to boli takisto študenti cirkevnej spojenej školy a to z 

Humenného. Teda cirkevné školy obsadili zlatú a striebornú priečku v celoslovenskej konkurencii. 
PS 2/ Víťazné školy programu EUROSCOLA 2020: 
Cirkevná spojená škola – Vranov nad Topľou 
Cirkevná spojená škola – Humenné 
Gymnázium – Spišská Nová Ves 

Obchodná akadémia – Bratislava 
Stredná odborná škola – Snina 
Obchodná akadémia Lučenec – Lučenec 
Gymnázium Alberta Einsteina – Bratislava 
Obchodná akadémia – Šurany 
Súkromné gymnázium – Žilina 
Gymnázium – Pezinok 
Gymnázium – Tvrdošín 
Berka Jedináková 
Post Views: 
5 
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12. Jedenásťgóloví Capitals odskočili Topoľčanom, ktoré opäť zakopli 
[18.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 
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Bratislava Capitals to s postupom do Tipsport Ligy myslí vážne. Autor: SITA, Jana Birošová 
Hráči Bratislava Capitals si poistili líderskú pozíciu v Slovenskej hokejovej lige. V stredajšom zápase 28. kola 

triumfovali na trnavskom ľade suverénne 11:1, keď až sedem gólov dosiahli v záverečnej tretine. 
Najviac sa darilo Tiborovi Vargovi, ktorý strelil hetrik. Účastník ostatných dvoch svetových šampionátov Dávid 

Buc skóroval dvakrát. Naopak, pred vlastnými fanúšikmi zaváhali v tabuľke druhé Topoľčany. „Žochári“ 
nedokázali naplno bodovať už vo štvrtom dueli v sérii, keď prehrali s Dubnicou nad Váhom 1:2. 

Slovenská hokejová liga 2019/20 – 28. kolo: 
HK Skalica – HK VITAR Martin 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 31. Koziot, 44. Dvonč, 55. Štumpf – 14. Dírer, 24. Murček 
HK Spišská Nová Ves – MsHK DOXXbet Žilina 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) 

Góly: 38. a 52. L. Novák, 17. Ondov, 19. Hamráček, 60. Koky – 21. Markovič, 35. Zahradník, 42. Síkela 
HK Gladiators Trnava – Bratislava Capitals 1:11 (0:1, 1:3, 0:7) 
Góly: 35. Tóth – 18., 41. a 56. T. Varga, 24. a 57. Buc, 26. M. Slovák (tr. strieľanie), 35. Klučiar, 45. E. 

Smolka, 53. Martinelli, 54. D. Hudec, 59. Vašaš 
HK ’95 Považská Bystrica – HK Levice 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) 
Góly: 1. Jakubec, 26. M. Drevenák, 39. J. Zlocha ml., 45. Jakubec – 11. J. Mihalík, 40. H. Kováč, 50. P. König 
HC Topoľčany – MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 11. Kluka – 16. Lantoš, 55. Nemček 
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13. SHL: Bratislava Capitals nastrieľala Trnave 11 gólov, Topoľčany zakopli s 

Dubnicou 
[18.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA;TASR] 
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dubnicou 

 
 

Hráči Bratislava Capitals si poistili líderskú pozíciu v Slovenskej hokejovej lige. 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/536566-jedenastgolovi-capitals-odskocili-topolcanom-ktore-opat-zakopli/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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V stredajšom zápase 28. kola triumfovali na trnavskom ľade suverénne 11:1, keď až sedem gólov dosiahli v 
záverečnej tretine. Najviac sa darilo Tiborovi Vargovi, ktorý strelil hetrik. Účastník ostatných dvoch svetových 
šampionátov Dávid Buc skóroval dvakrát. 

Naopak, pred vlastnými fanúšikmi zaváhali v tabuľke druhé Topoľčany. “Žochári” nedokázali naplno bodovať 
už vo štvrtom dueli v sérii, keď prehrali s Dubnicou nad Váhom 1:2. 

SHL - 28. kolo: 
HK Skalica - HK Martin 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) 
Góly: 31. Koziot (Pulščák, Nemec), 44. Dvonč (P. Kotzman, Trnka), 55. Štumpf (Horváth, Okoličány) – 14. 

Dírer (Brezniak, Poliaček), 24. Murček (Videlka). 
Rozhodovali: Vido - Staššák, Šotek, vylúčení: 4:4, presilovky a oslabenia: 0:0, 577 divákov 
HK Gladiators Trnava - Bratislava Capitals 1:11 (0:1, 1:3, 0:7) 
Góly: 35. Tóth (Solník) – 18. T. Varga (R. Varga, Buc), 23. Buc (Vašaš, R. Varga), 26. Slovák (tr.s.), 35. 

Klučiar (Smolka, Danišovský), 41. T. Varga (Biro, Slovák), 45. Smolka (Klučiar, Danišovský), 53. Martinelli 
(Danišovský, R. Varga), 54. Hudec (Slovák, T. Varga), 56. T. Varga (Slovák), 57. Buc (R. Varga, Bohunický), 59. 
Vašič (Hudec). 

Rozhodovali: Krist - Crman, Ševčík, vylúčení: 4:3, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:1, 155 divákov 
HK Spišská Nová Ves - MsHK Žilina 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) 

Góly: 17. Ondov (Havrila, Koky), 19. Hamráček (Polomský, Bžoch), 38. Novák (Kövér), 52. Novák (Vartovník, 
Chovan), 60. Koky (Boldižár) – 21. Markovič (Síkela), 35. Záhradník (Surán), 42. Síkela (Markovič). 

Rozhodovali: Smerek - Pribula, Riš, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 478 divákov. 
HC Topoľčany - MHK Dubnica 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) 
Góly: 11. Kluka – 16. Lantoš (Nemček, Košecký), 55. Nemček (Klimenta, Košecký). 
Rozhodovali: Bachúrik - Stankovič, Kiepeš, vylúčení: 3:3, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0 
HK’95 Považská Bystrica - HK Levice 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) 
Góly: 1. Jakubec (Augustín), 26. Drevenák (Šefčík, M. Dolinajec), 39. J. Zlocha (Cíger), 45. Jakubec 

(Švantner, Nahálka) – 11. Mihálik (Piačka, Romanov), 40. Kováč (Tužinský), 50. P. König (Vorobjev, Tužinský). 
Rozhodovali: Hatala - Ďurina, Kollár, vylúčení: 3:5, navyše: Klenko 5+DKZ za pichnutie, Šturdík (obaja Levice) 

5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:1, 159 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 28. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
3 : 2 
HK Martin Martin 
(0:1, 1:1, 2:0) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
1 : 11 
Bratislava Capitals Bratislava 
(0:1, 1:3, 0:7) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
5 : 3 
MsHK Žilina Žilina 
(2:0, 1:2, 2:1) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
4 : 3 
HK Levice Levice 
(1:1, 2:1, 1:1) 
HC Topoľčany Topoľčany 
1 : 2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:1, 0:0, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
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