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1. Črepiny z okna dorezali Alexkovi hlavičku! 
[12.02.2020; Nový Čas; Slovensko; s. 12,13; šiš;iglu;mim;tasr] 

 
 

Orkán Sabine vyčíňal na Slovensku * V Senici po dvoch rokoch zhodilo rovnakú strechu 



SENICA - Najskôr bol jej príchod jemný, vzápätí začala robiť zle! Európu už od víkendu bičuje orkán Sabine, 
ktorý na niektorých miestach udrel „iba“ silou víchrice. V pondelok dorazil i na Slovensko a spočiatku pokojný 
priebeh nabral desivé rozmery až večer. Na sídlisku Sotina v Senici ľudia po tom, čo silný vietor zhodil strechu z 
bytového domu, celú noc nespali. O obrovskom šťastí môže hovoriť rodina, ktorej zasiahla strecha okno na 
prízemí. To sa rozbilo a sklo sa rozletelo po celej obývačke, kde sa na sedačke hral len 10-mesačný Alexko. 
Chlapčeka črepiny zasiahli do hlavičky. Počasie vyčíňalo aj na ďalších miestach. 

Stáli pri ňom všetci anjeli strážni! Maličký chlapček sa po mimoriadne drsnej víchrici druhýkrát narodil. Rodina 
len ťažko opisuje to, čo sa odohralo priamo v ich obývačke. „Nechcem ani len pomyslieť na to, čo sa mohlo stať 
a aké to mohlo mať následky,“ hovorí cez slzy nešťastná mamička dieťatka. V osudný pondelok podvečer bol 
doma Alexko s babkou a dvomi staršími súrodencami. Vietor, ktorý sa prehnal, netrval dlho, možno desať minút, 
no stihol urobiť na sídlisku poriadny zmätok. Strhol totiž strechu bytovky. „Ako tá strecha zvrchu padala, tak plech, 
ktorý letel, nám rozbil okno v obývačke. Alexko bol na sedačke, kde sa hral s hračkami. Sklo mu vletelo rovno do 
čelíčka,“ opisuje mama, ktorá nechce ani len pomyslieť na to, čo všetko sa mohlo stať. Babka ich okamžite 
zalarmovala a s dieťaťom utekali do nemocnice. „Má jeden steh na čele, ale inak je v poriadku,“ povzdychla si 
mama, ktorá je nahnevaná na to, že strecha spadla z bytovky už po druhý raz. Pred vyše dvomi rokmi zletela po 
obrovskej víchrici z tej istej bytovky. Primátor mesta zabezpečil rodine náhradné bývanie, ktoré dovtedy, dokiaľ sa 
okno na prízemí nedá do poriadku, bude hradiť mesto. Náklady na toto okno rodine tiež preplatí mesto. „Polícia 
začala trestné stíhanie za všeobecné ohrozenie z nedbanlivosti,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa 
Mária Linkešová. 

Spišské Tomášovce 
Marcela býva sama so synom v rodinnom dome v Spišských Tomášovciach (okr. Spišská Nová Ves). Kým 

bola v práci, silný vietor jej z domu strhol celú strechu. „Nechcela som veriť vlastným očiam, že niečo také je 
možné. Odfúklo celú strechu a pristála na streche vedľajšieho domu. Spolu so strechou sa zničili aj komíny, takže 
si ani zakúriť nemôžeme. Dom je síce poistený, ale kým sa nám ho podarí opraviť, je neobývateľný,“ zúfa si. 

Žiar nad Hronom 
Silný vietor besnil i na viacerých miestach v Banskobystrickom kraji. V Žiari nad Hronom strhol strechu, ktorá 

následne zasiahla vozidlá, nik sa však nezranil. Pre nepriaznivé počasie zatvorili pre verejnosť žiarsky Park 
Štefana Moysesa. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž v utorok informoval, že počas uplynulej noci tam 
v dôsledku silného vetra vyvrátilo štyri stromy. Do parku je preto z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup až 
do odvolania. 

Donovaly 
Svoje si užili aj na horskom priechode Donovaly - a to nielen šoféri nákladných, ale i osobných áut. Priechod 

pre vrtkavé počasie uzavreli kompletne pre všetku dopravu, popoludní sa ho však podarilo sprejazdniť. 
Nové Mesto nad Váhom 
V utorok dopoludnia silný vietor v meste vyvrátil strom, ktorý zostal nebezpečne visieť na kábloch elektrického 

napätia. Na mieste zasahovali hasiči aj policajti, ako aj energetici s plošinou. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Orkán Sabine vyčíňal na Slovensku: Črepiny z okna dorezali Alexkovi hlavu 
[12.02.2020; cas.sk; Čas.sk; 06:00; šiš;iglu;mim;TASR;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/943519/orkan-sabine-vycinal-na-slovensku-crepiny-z-okna-dorezali-alexkovi-
hlavu-video/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Najskôr bol jej príchod jemný, vzápätí začala robiť zle! Európu už od víkendu bičuje orkán Sabine, ktorý na 

niektorých miestach udrel „iba“ silou víchrice. 
V pondelok dorazil i na Slovensko a spočiatku pokojný priebeh nabral desivé rozmery až večer. Na sídlisku 

Sotina v Senici ľudia po tom, čo silný vietor zhodil strechu z bytového domu, celú noc nespali. O obrovskom šťastí 
môže hovoriť rodina, ktorej zasiahla strecha okno na prízemí. To sa rozbilo a sklo sa rozletelo po celej obývačke, 
kde sa na sedačke hral len 10-mesačný Alexko. Chlapčeka črepiny zasiahli do hlavičky. Počasie vyčíňalo aj na 
ďalších miestach. 

Stáli pri ňom všetci anjeli strážni! Maličký chlapček sa po mimoriadne drsnej víchrici druhýkrát narodil. Rodina 
len ťažko opisuje to, čo sa odohralo priamo v ich obývačke. Fotogaléria 

7 
fotiek v galérii 
„Nechcem ani len pomyslieť na to, čo sa mohlo stať a aké to mohlo mať následky,“ hovorí cez slzy nešťastná 

mamička dieťatka. V osudný pondelok podvečer bol doma Alexko s babkou a dvomi staršími súrodencami. Vietor, 
ktorý sa prehnal, netrval dlho, možno desať minút, no stihol urobiť na sídlisku poriadny zmätok. Strhol totiž 
strechu bytovky. „Ako tá strecha zvrchu padala, tak plech, ktorý letel, nám rozbil okno v obývačke. Alexko bol na 
sedačke, kde sa hral s hračkami. Sklo mu vletelo rovno do čelíčka,“ opisuje mama, ktorá nechce ani len pomyslieť 
na to, čo všetko sa mohlo stať. Babka ich okamžite zalarmovala a s dieťaťom utekali do nemocnice. 

https://www.cas.sk/clanok/943519/orkan-sabine-vycinal-na-slovensku-crepiny-z-okna-dorezali-alexkovi-hlavu-video/
https://www.cas.sk/clanok/943519/orkan-sabine-vycinal-na-slovensku-crepiny-z-okna-dorezali-alexkovi-hlavu-video/


„Má jeden steh na čele, ale inak je v poriadku,“ povzdychla si mama, ktorá je nahnevaná na to, že strecha 
spadla z bytovky už po druhý raz. Pred vyše dvomi rokmi zletela po obrovskej víchrici z tej istej bytovky. Primátor 
mesta zabezpečil rodine náhradné bývanie, ktoré dovtedy, dokiaľ sa okno na prízemí nedá do poriadku, bude 
hradiť mesto. Náklady na toto okno rodine tiež preplatí mesto. „Polícia začala trestné stíhanie za všeobecné 
ohrozenie z nedbanlivosti,“ povedala trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová. 

Takto vystrájala na iných miestach 
Spišské Tomášovce Otvoriť galériu 
Marcela býva sama so synom v rodinnom dome v Spišských Tomášovciach (okr. Spišská Nová Ves). Kým 

bola v práci, silný vietor jej z domu strhol celú strechu. „Nechcela som veriť vlastným očiam, že niečo také je 
možné. Odfúklo celú strechu a pristála na streche vedľajšieho domu. Spolu so strechou sa zničili aj komíny, takže 
si ani zakúriť nemôžeme. Dom je síce poistený, ale kým sa nám ho podarí opraviť, je neobývateľný,“ zúfa si. 

Žiar nad Hronom Otvoriť galériu 
Silný vietor besnil i na viacerých miestach v Banskobystrickom kraji. V Žiari nad Hronom strhol strechu, ktorá 

následne zasiahla vozidlá, nik sa však nezranil. Pre nepriaznivé počasie zatvorili pre verejnosť žiarsky Park 
Štefana Moysesa. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž v utorok informoval, že počas uplynulej noci tam v 
dôsledku silného vetra vyvrátilo štyri stromy. Do parku je preto z bezpečnostných dôvodov zakázaný vstup až do 
odvolania. 

Donovaly Otvoriť galériu 
Svoje si užili aj na horskom priechode Donovaly - a to nielen šoféri nákladných, ale i osobných áut. Priechod 

pre vrtkavé počasie uzavreli kompletne pre všetku dopravu, popoludní sa ho však podarilo sprejazdniť. 
Nové Mesto nad Váhom Otvoriť galériu 
V utorok dopoludnia silný vietor v meste vyvrátil strom, ktorý zostal nebezpečne visieť na kábloch elektrického 

napätia. Na mieste zasahovali hasiči aj policajti, ako aj energetici s plošinou. 
Aké bude počasie 
Streda: Premenlivá oblačnosť a miestami prehánky, 0 až 10 st. 
Štvrtok: Malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, 1 až 11 st. 
Piatok: Oblačno až zamračené a na väčšine územia sneženie, 2 až 9 st. 
Sobota: Polojasno až oblačno, ojedinele aj hmla, 4 až 11 st. 
Nedeľa: Prevažne veľká oblačnosť a ojedinele dážď, 6 až 12 st. 
0 
Foto: 
Maličkého chlapčeka odviezli tatino s maminou do nemocnice Zdroj: šiš 
Spišské Tomášovce Zdroj: mim 
Žiar nad Hronom Zdroj: mim 
Donovaly Zdroj: šiš 
Nové Mesto nad Váhom Zdroj: tasr 

[Späť na obsah] 

 
 

3. VEĽKÝ HOKEJOVÝ TALENT VYRASTAL NA LIPTOVSKOM ĽADE 
[11.02.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 40; Tomáš Kučera] 

 
 

Odchovanec mikulášskeho hokeja Šimon Nemec sa stal druhým najmladším účastníkom najvyššej hokejovej 
Tipsport ligy v slovenskej ére. 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
S hokejom začínal na zimáku v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil dlhé roky v mládežníckych kategóriách. Vo 

veku pätnásť rokov ho draftovala Nitra. 
„Po príchode do Nitry som vôbec nečakal, že na prvý tréning pôjdem s mužmi nitrianskeho Áčka.“ 
Nemcove prednosti na ľade sú predovšetkým ofenzíva, podpora v útoku a presilové hry. 
„Môj prvý extraligový zápas v pätnástich rokoch som si nesmierne užíval, bol to neskutočný pocit.“ Mladá 

NAJMLADŠÍ HRÁČI V hokejová nádej má veľký sen HISTÓRII LIGY pozrieť sa aj do zámoria. 
„Myslím si, že každý hokejista sníva o zámorí. Je to aj môj sen zahrať si raz v NHL, ale je to ešte veľmi 

ďaleko.“ 
V blízkej budúcnosti by sme šikovného Liptáka mohli vidieť hrať za Slovensko v hokejovej reprezentácií 18-

ročných, ktorí majú tento rok v apríli majstrovstvá sveta na Slovensku. 
ANDREJ PODKONICKÝ - 15 rokov, 4 mesiace 19 dní-Zvolen - 1993/94 ŠIMON NEMEC - 15 rokov, 6 

mesiacov, 30 dní - Nitra - 2019/20 MICHAL IVAN - 15 rokov, 10 mesiacov, 14 dní - Zvolen2015/16 PETER 
VALENT - 15 rokov, 11 mesiacov, 29 dní - B. Bystrica - 2012/13 MARIÁN GÁBORÍK - 16 rokov, 27 dní - 
Trenčín1997/98 

Majstrovstvá sveta do 18 rokov 2020 IIHF divízie I. skupiny A 
13. 4. 2020 - 19. 4. 2020, Spišská Nová Ves Z Účastníci A skupiny: Dánsko „18“, Nórsko „18“, Kazachstan 

„18“, Francúzsko „18“, Japonsko „18“, Slovensko „18“ 
Šimon Nemec momentálne oblieka dres Nitry. Z foto:( TASR) 

[Späť na obsah] 



 
 

4. BOŽIDAR VONGREJ BY V NEDEĽU OSLÁVIL 80 ROKOV 
[11.02.2020; Zvolensko-Podpolianske noviny; SPOLOČNOSŤ; s. 7; (MOJ)] 

 
 

ZVOLEN Jeho meno sa spája so Zvolenským speváckym zborom. Božidar Vongrej ho ako dirigent viedol od 
roku 2006. 

Zbor si pripomenie nedožité 80. narodeniny svojho bývalého dirigenta spomienkovým podujatím. Životné 
jubileum by oslávil 16. februára. 

Založil a viedol tri zbory 
Božidar Vongrej sa narodil 16. 2. 1940 v Spišskej novej Vsi, ale celé detstvo aj mladosť prežil v Liptovskom 

Petre. Na konzervatóriu vyštudoval hru na klavír a klarinet, neskôr absolvoval dirigentské štúdium. Učil v 
základných umeleckých školách v Liptovskom Hrádku, Martine aj v Dolnom Kubíne. 

Ako výborný spevák bol 20 rokov členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov. 
V Martine viedol detský spevácky zbor Martinčatá. Okrem toho založil mládežnícky spevácky zbor Adoremus, 

Martinský spevokol aj komorný spevácky zbor Cantica - Collegium musicum. Vo všetkých troch pôsobil ako 
dirigent a umelecký vedúci. So zbormi koncertoval doma aj v zahraničí. 

Vo Zvolene našiel svoju druhú družku 
Do Zvolena prišiel v roku 2004, kde našiel svoju druhú životnú družku. V roku 2006 nahradil vo Zvolenskom 

speváckom zbore dirigenta Branislava Vargica, ktorému už zdravie nedovoľovalo zbor viesť. Pod vedením 
Božidara Vongreja sa v zbore upravil repertoár, skúšali sa nové skladby a viaceré práve v jeho umeleckej úprave. 

„Budúcnosť slovenského zborového spevu závisí aj od práce učiteľov hudobnej výchovy a podchytenia 
talentov už v materských školách, cez základné a stredné školy i základné umelecké školy. Mladým treba dať 
možnosť spoznávať krásu ľudovej piesne v zborovej interpretácii. A verím, že mladosť je budúcnosťou aj v 
pokračovaní tradície Zvolenského speváckeho zboru,“ povedal v minulosti. 

Zvolenských spevákov v súčasnosti diriguje Martina Filkorová, ktorú Božidar Vongrej priviedol do zboru ako 
mladú zastupujúcu dirigentku. 

Spomienkové podujatie 
Božidar Vongrej sa tiež venoval komponovaniu vlastných skladieb, úpravám ľudových piesní, kolied či 

cirkevných piesní. Komponoval skladby pre detské a mládežnícke spevácke zbory a klavírne skladby. Túžil vydať 
svoje kompozície, už to však nestihol. Zomrel 3. júla 2011 vo veku 71 rokov. 

Členovia Zvolenského speváckeho zboru si uctia pamiatku bývalého dirigenta spomienkovým podujatím 20. 
februára o 16. h v Krajskej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene. Pozývajú naň všetkých, ktorí ho poznali. 

Božidar Vongrej. Zdroj: ZSZ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. TRÉNER ERNEST BOKROŠ PRISPÔSOBIL NÁROKY PRVOLIGOVEJ 

REALITE 
[11.02.2020; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 47; Roman Brezniak] 

 
 

Hokejisti chceli počas jedenásťdňovej prestávky popracovať aj na zlepšení kondície. Približne polovica tímu 
však ochorela a musí brať antibiotiká. 

Po zápase v Topoľčanoch, ktorý sa hral 31. januára, čakala na martinských hokejistov prestávka, pričom na 
ďalší súboj nastúpia 12. februára. Počas spomínanej pauzy chceli tréneri zaradiť do prípravy i kondičný 
mikrocyklus, ale plány museli korigovať. 

„Asi päťdesiat percent chlapcov je chorých a berú antibiotiká,“ opísal nepríjemnú situáciu tréner Ernest 
Bokroš. 

Nejaké tromfy si nechali v rukáve 
Skúsený kormidelník prišiel k mužstvu v polovici októbra, keď mal Martin na svojom konte 23 bodov za osem 

výhier a štyri prehry. Odvtedy stál na lavičke HK v 30 stretnutiach. Až 19 z nich skončilo víťazstvom jeho 
zverencov, pričom Turčania si pod vedením nového kouča zatiaľ pripísali do tabuľky 59 bodov. 

„Pevne držíme v rukách tretie miesto a stále máme reálnu šancu poskočiť na druhé. Boli tam aj nejaké súboje, 
ktoré nám nevyšli úplne podľa predstáv, ale vo väčšine zápasov bol dobrý aj herný prejav. Zatiaľ môžeme byť 
spokojní,“ stručne zhodnotil doterajšie účinkovanie mužstva. 

Tím si čoraz lepšie zvyká i na nový herný systém. Aj keď najmä v posledných týždňoch kabínu poriadne trápia 
choroby, viacero vecí už funguje veľmi solídne. 

„Na určitých činnostiach ešte máme čas popracovať. Niečo máme nacvičené, no ešte sme to v zápasoch 
neukázali, pretože tak ako sa my snažíme mapovať súperov i oni nás sledujú. Pred play off, kde sa vždy začína 



odznova, je dobré byť čo najmenej čitateľný,“ podčiarkol tréner, ktorý získal klubové tituly na lavičkách Slovana, 
Zvolena i českého Zlína. 

Treba kormidlovať dve lode 
Na hokejistov Martina čaká v nadstavbovej časti ešte šesť stretnutí, z toho štyri na domácej pôde. V nich sa 

realizačný tím pokúsi nájsť čo najoptimálnejšie zloženie jednotlivých formácii, zadefinovať dvojičky či trojičky a 
vytvoriť kostru, na ktorej Martinský klub získal na hosťovanie do konca sezóny 26-ročného odchovanca 
nitrianskeho hokeja Karola Koríma. 

Obranca vysoký 188 cm a vážiaci 94 kg pôsobil v tejto sezóne v Nitre, za ktorú odohral 31 stretnutí a pripísal 
si v nich štyri asistencie. V minulej sezóne obliekal aj dres Liptovského Mikuláša. Urastený a defenzívne ladený 
ľavák odišiel v roku 2008 do susedného Česka, kde najprv hrával mládežnícke súťaže. V mužskej kategórii 
účinkoval za riekou Moravou predovšetkým v druhej najvyššej súťaží, ale v štatistikách má uvedených aj 52 
extraligových zápasov za Pardubice. Dostal sa tiež do nominácie slovenských sa bude dať následne stavať. 

„Pre množstvo absencií sme v poslednom čase museli pri skladaní zostavy často poriadne improvizovať, čo 
nebolo ideálne. Niektorí chlapci ešte budú musieť dobehnúť i kondičné resty, keďže cez prestávku nám to úplne 
nevyšlo,“ pokračuje Ernest Bokroš. 

Situáciu ešte viac skomplikovala juniorka, ktorá musí bojovať v skupine o záchranu v extralige. Päť mladíkov 
totiž patrí medzi stabilných hráčov áčka a zároveň zásadne zvyšujú silu juniorky. 

„S kolegom Marek Žilom už na túto tému komunikujeme. Určitú predstavu máme a podľa aktuálnych okolností 
budeme upravovať detaily.“ 

NOVÉ POSILY 
Vyrovnané brankárske trio 
Najväčším rébusom pred rozhodujúcou časťou sezóny naďalej zostáva brankárska otázka. Martinské 

gólmanské trio je veľmi vyrovnané Lukáš Gavalier zatiaľ odchytal 24 duelov s úspešnosťou 92,22 percent, 
Branislav Bernát 15 stretnutí s úspešnosťou 90,32 percent a Filip Krasanovský 9 duelov s úspešnosťou 91,14 
percent. 

reprezentačných výberov, ktoré štartovali na majstrovstvá sveta do osemnásť i dvadsať rokov, pričom práve z 
dvadsiatky ho pozná tréner Ernest Bokroš. „Karol sa teší, že môže vystužiť naše zadné rady. Želáme mu, aby sa 
mu v Turci darilo, a aby svojou hrou tešil našich fanúšikov,“ píše sa na facebookovom profile HK Martin. V závere 
týždňa sa klub dohodol na spolupráci i s 28-ročným útočníkom Jakubom Cígerom. Martinský odchovanec má za 
sebou angažmány vo Švédsku a Nórsku. Dres MHC Martin obliekal v sezóne 2013/2014. V posledných troch 
ročníkoch patril medzi ofenzívnych lídrov Považskej Bystrice. 

„Jasnú jednotku nemáme určenú. Zrejme to budeme riešiť tak, že nastúpi ten brankár, ktorý bude mať 
najlepšiu aktuálnu formu,“ načrtol stratégiu kouč. 

Ernest Bokroš pôsobí v Turci približne štyri mesiace a už si na nové prostredie zvykol. 
Priznal, že podmienky, v ktorých pracoval pri reprezentáciách či v českej extralige sú s prvoligovými 

neporovnateľné, no martinský klub sa určite nemá za čo hanbiť. 
„Svoje nároky na hráčov, fungovanie tímu a všetko okolo toho som musel znížiť a prispôsobiť prvoligovej 

realite. V Martine však robia hokej dobre, pričom i naši fanúšikovia tejto hre rozumejú, čo je takisto veľmi dôležité. 
Ak sa podarí, či už v spolupráci s mestom alebo privátnou sférou, ešte zlepšiť finančné zabezpečenie, je tu 

veľký potenciál byť kvalitným extraligovým klubom,“ myslí si hokejový odborník, ktorý priviedol slovenskú 
reprezentačnú dvadsiatku na juniorskom svetovom šampionáte 2015 v Kanade k bronzu. 

Najbližší program 
Streda, 12. februára o 18. h: 
Martin - Spišská Nová Ves 

Piatok, 14. februára o 18. h: 
Dubnica - Martin 
Streda, 19. februára o 18. h: 
Martin - Skalica 
Piatok, 21. februára o 18. h: 
Martin - Capitals Bratislava 
Streda, 26. februára o 18. h: 
Martin - Topoľčany 
Piatok, 28. februára o 17.30 h: 
Spišská Nová Ves - Martin 

Ernest Bokroš v zápasovom nasadení. Marcel Topič 
[Späť na obsah] 

 
 

6. VETERÁNI ZVOLENA VICEMAJSTRAMI SLOVENSKA 
[11.02.2020; Zvolensko-Podpolianske noviny; ŠPORT; s. 37; Stanislav Černák] 

 
 

Napriek tomu, že viacerí už nehrávajú hokej pár rokov, zo svojho umenia nič nezabudli. Zvolenčania vo finále 
vyzvali odvekého rivala z Banskej Bystrice. 



SPIŠSKÁ NOVÁ VES Spišská Nová Ves hostila počas dvoch dní veteránske majstrovstvá Slovenska v 

ľadovom hokeji, na ktorom nechýbali ani Zvolenčania. Avšak nielen oni, ale ani množstvo hokejových hviezd. 
Prišli bývalí hokejisti Richard Zedník, Ivan Majeský, Tomáš Surový (Banská Bystrica), Rastislav Štork, Lukáš 

Jurík (Zvolen), Miroslav Lipovský, Rastislav Pavlikovský (Dubnica), Marek Uram, Ján Cibuľa, Ján Pleva (L. 
Mikuláš) aj domáci Spišiaci Ľubomír Vaic či Martin Klempa. 

Účinkovanie Zvolenčanov 
Účastníci veteránskeho šampionátu boli rozdelení do dvoch skupín po tri tímy. Zvolenčania si zmerali sily v A 

skupine s Levočou a domácimi Spišiakmi. Levoču zdolali bývali hráči spod Pustého hradu 6:1 a Spišskú Novú 
Ves 4:1. Vyhrali tak svoju základnú skupinu. V semifinále narazili na Liptovský Mikuláš. V napínavom dueli zdolali 

Liptákov 6:4. 
Finále proti Bystrici 
Zvolen tak postúpil do finále, v ktorom vyzvali veľkého rivala z Banskej Bystrice. Finále bolo vyrovnané a 

dramatické, napokon sa však z majstrovského titulu tešili Bystričania, ktorí vyhrali nad Zvolenom 3:2. 
„Finále sme prehrali o gól, no dovolím si tvrdiť, že sme si ho užili. Banská Bystrica mala nabitú zostavu 

hviezdami ako Zedník, Surový či Ivan Majeský. Deň predtým sme ich však na večernom posedení pri poháriku 
porazili, keď odpadávali jeden po druhom, takže som maximálne spokojný,“ povedal so smiechom po turnaji 
manažér zvolenského tímu a jeden z hráčov Marek Plandor. 

Celkovo našim borcom tento turnaj vyšiel a mohli sa tak tešiť z titulu vicemajstrov Slovenska. Navyše, 
najlepším gólmanom turnaja sa stal Peter Hričina a najlepším útočníkom Lukáš Jurík. 

„Aj napriek neúčasti viacerých kvalitných hráčov sa nám spolu s Mirom Brumerčikom a Lukášom Juríkom 
podarilo poskladať veľmi kvalitný tím, ktorý bol veľmi blízko k zisku titulu. Samotný turnaj sa hral vo vysokom 
tempe, aj napriek veku viacerých hráčov. Fungovala chémia na ľade i mimo neho. Užili sme si kopec ´srandy´ a 
zábavy. Chalanom ďakujem veľmi pekne, že na úkor svojej práce a rodiny išli na majstrovstvá a postarali sa o 
tento úspech,“ tešil sa Plandor. 

Výsledky Zvolena: Zápasy v skupine: Levoča - Zvolen 1:6 (1:3, 0:3) Góly: 4. Palovčík - 10. Oravec, 12. Kóňa, 
12., 38. L. Jurík, 26. Paulík, 32. Béla. Zvolen - Spišská Nová Ves 4:1 (3:0, 1:1) Góly: 2. Paulík, 3. Plandor, 18. 

Uhlík, 22. L. Jurík - 27. P. Hrubý 
Semifinále: Zvolen - Lipt.Mikuláš 6:4 (4:0, 2:4) Góly: 2. Paulík, 6. Kóňa, 10. L. Jurík, 19. Jandel, 25. Oravec, 

40. L. Jurík - 27., 31. Mravec, 28. Škácha, 36. R. Školiak 
Finále: Banská Bystrica - Zvolen 3:2 (1:1, 2:1) Góly: 11. Šimčík, 31. Čtvrtníček, 39. Zedník - 4. Košík, 37. 

Margoč 
Zostava Zvolena: Peter Hričina, Peter Brezáni - Rastislav Štork, Miroslav Brumerčík, Ján Supuka, Michal 

Béla, Róbert Čop, Martin Uhlík, Peter Krecháč - Lukáš Jurík, Jaroslav Koňa, Michal Košík, Martin Margoč, Július 
Malček, Marek Plandor, Michal Oravec, Peter Paulík, Michal Jandel, vedúci mužstva: Vlado Ďuriš. 

"Samotný turnaj sa hral vo vysokom tempe, aj napriek veku viacerých hráčov. Fungovala chémia na ľade i 
mimo neho. Užili sme si kopec ,srandy´ a zábavy. 

MAREK PLANDOR, MANAŽÉR A HRÁČ ZVOLENA 
Výber zvolenských veteránov po finálovom zápase. Roman Melichar - LUXart 

[Späť na obsah] 

 
 

7. NOVOTY V RADOĽSKOM KAŠTIELI 
[11.02.2020; Kysucké noviny; MY TÉMA; s. 11; Andrea Paráčová;správa kaštieľa v Radoli] 

 
 

Kysucké múzeum v Čadci pripravilo od februára v radoľskom kaštieli pre svojich návštevníkov nové výstavy a 
podujatia pre školy, rodiny s deťmi, ale i seniorov. Od 3. februára sa v spolupráci s Klubom papierových 
modelárov a modelárov z Hlohovca a Modry koná zaujímavá výstava Viera z papiera. 

Výstava prezentuje sakrálnu architektúru vo forme papierových zmenšenín - modelov. 
Výstava je rozdelená do troch častí - architektúra na Slovensku, pamiatky české a svetová architektúra. 

Návštevníkov čaká cesta storočiami, od stredovekých románskych rotúnd po kostol vo funkcionalistickom štýle z 
dvadsiateho storočia, od Rotundy sv. Jiří na povesťami opradenom kopci Ŕíp po neogotický kostol s najvyššou 
kostolnou vežou na Slovensku, nachádzajúci sa v Spišskej Novej Vsi. 

Súčasťou sú autorské modely zvoníc 
Zaujímavosťou je aj rekonštrukcia znovuobjavenej Rotundy sv. Václava na Malostranskom námestí v Prahe. 

Najväčšie zastúpenie má Bratislava, a to Kostolom sv. Alžbety, známym ako Modrý kostolík, Kostolom sv. 
Mikuláša, Kostolom Nanebovzatia Panny Márie, známejším ako Blumentálsky kostol, a Dómom sv. Martina. 
Okrem kresťanských sakrálnych stavieb sú na výstave zastúpené aj modlitebne židovskej cirkvi, a to Synagógou 
status quo ante z Trnavy a synagógou z Veličnej. V časti venovanej slovenským chrámom je prezentovaný aj 
pripravovaný model Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bonusom výstavy sú autorské modely zvoníc od 
Michala Šimka. Výstava je doplnená sakráliami zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci a počas nej sa budú konať 
tvorivé dielne nielen pre školákov, ale i pre seniorov s názvom Čaro vitráže, na ktorých budú tvoriť originálne 
pozdravy s vitrážkami. 

Na ľudovú nôtu 



Od 9. februára bude v kaštieli sprístupnená výstava „Na ľudovú nôtu“. Autorská výstava rodiny Vnukovej z 
Dolného Vadičova prezentuje ľudovú tvorbu z dreva, textilu a kože. Vystavené budú drevené koníky, fujary, 
píšťalky, ozembuchy, korýtka, varechy, predmety s folklórnym motívom - party, krojované bábiky, kľúčenky, 
čelenky, veľkonočné dekorácie. Z kožených predmetov zaujmú pastierske kapsy, kabelky, mešce, opasky, 
náramky či zápästníky. Návštevníci výstavy si budú môcť niektoré vystavené predmety aj zakúpiť. Pre deti a 
školskú mládež sú v ponuke aj tvorivé dielne, na ktorých si z papiera môžu vyrobiť skladacie harmoniky a ľudové 
dievčičky podľa makiet. 

Tvorivé dielne k obom výstavám sú pripravené aj pre rodičov a deti počas nedeľných prehliadok kaštieľa. 
Darček ich potešil 
Okrem toho v Expozícii meštianskeho bývania pribudli nové kúsky - sekretár v štýle art deco z tridsiatych 

rokov 20. storočia, ktorý múzeum dostalo do daru koncom minulého roka od pána Ľ. K. z Radole. Sekretár patril 
pôvodne jeho rodičom, mama bola dcérou črievičkárskej rodiny z Kysuckého Nového Mesta a otec učiteľ z 
Radole. Starý otec pána Ľ. K. pracoval u grófa Čákiho ako hájnik. Sekretár je krásna remeselnícka práca zo 
stolárskej dielne zo Žiliny. Doplnený je akvizíciami z minulého roka - napr. secesnými sklenými pohármi a detskou 
porcelánovou jedálenskou súpravou. 

Návštevníci tiež uvidia nové obrazy - portrét ženy od neznámeho autora, pripisovaný Dominikovi Skuteckému 
(olej na plátne, koniec 19. storočia), a portrét ženy od Františka Sussera (olej na plátne). Dominik Skutecký (1849 
- 1921) pôsobil v Mníchove, Benátkach, Viedni. Natrvalo sa usadil v Banskej Bystrici, portrétoval významné 
osobnosti mesta a príbuzných, prostredie medených hámrov v Banskej Bystrici, pričinil sa o rozvoj kultúrneho 
života mesta, organizoval výstavy. Jeho obrazy sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a v iných slovenských 
a zahraničných galériách a súkromných zbierkach. František Susser (1890 - 1956) bol maliarom, grafikom, 
venoval sa i kresbe - patrí tiež k prvým učiteľom kreslenia a maľby na Škole umeleckých remesiel v Brne. Svojimi 
maliarskymi prácami sa už v roku 1922 prihlásil k moderne orientovanej brnenskej Skupine výtvarných umelcov, 
patrí tiež k zakladateľom Klubu výtvarných umelcov Aleš. 

Keďže minulý rok získalo múzeum dotáciu na nákup zbierkových predmetovhračiek, nechýbajú v expozícii ani 
tieto najnovšie prírastky. Ide napr. o detskú toaletnú súpravu v štýle biedermeier, nové celuloidové bábiky, modely 
bicykla, ale i plyšového maca zo štyridsiatych rokov 20. storočia či súbor spoločenských hier spred roku 1950. Od 
marca bude najmä pre školskú mládež pripravená Škola histórie so zaujímavými prednáškami a dielňami „Cesta 
za pokladom“ so zábavným kvízom i skúškou odvahy, o ktorých Vás budeme včas informovať. Srdečne Vás 
pozývame na návštevu. 

Kysucké múzeum 
[Späť na obsah] 

 
 

8. SÚPER BOL VEĽKÝM SKLAMANÍM 
[11.02.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 37; (SVR)] 

 
 

V poslednom čase sa stalo zvykom, že ružomberskí futbalisti si na generálku pred štartom jesennej či jarnej 
časti Fortuna ligy na generálku pozývali český druholigový Třinec. 

RUŽOMBEROK 
Tentoraz ale „áčko“ Ruže urobilo zmenu, v sobotu vycestovalo do Viedne za Austriou a s moravským tímom si 

sily mala zmerať rezerva spod Čebraťa. Třinec aj pricestoval, ale nie s prvou, no s druhou garnitúrou a dostal 
debakel 0:7. 

„Bolo to, slušne povedané, na figu. Mali sme hrať s A tímom Třinca, žiaľ, v priebehu týždňa sa to nečakane 
zmenilo. Po takomto zápase nie je čo dodať, nemal ani parametre tréningového stretnutia, som sklamaný,“ 
konštatoval roztrpčený tréner ružomberskej rezervy Ladislav Pecko. Ten mal síce k dispozícii dosť úzky káder, no 
chlapci na ihrisku zanechali sympatický dojem, agresívne súpera napádali a nechýbal im ani útočný apetít. 

Išlo o tretiu zápasovú previerku „béčka“ MFK. Predtým peckovci doma vyhrali nad Bánovou 2:0 a remizovali s 
Považskou Bystricou 3:3. Najbližšie nastúpia vo štvrtok (13. februára) o 18:30 hod. na svojej „umelke“ proti 
Spišskej Novej Vsi. 

MFK Ružomberok - FK Fotbal Třinec 7:0 (2:0) 
Góly: M. Bobček 2, Mário Almaský, Filipiak, R. Kružliak, Krnáč, Dauda. 
MFK B: Kohár (46. Čillík)-Kardoš, Filipiak, Hoti, Ondrek, Qose (46. Krnáč), J. Kudlička, Mário Almaský, Švec 

(46. Dauda), R. Kružliak, Mir. Bobček. 
Výsledky predchádzajúcich prípravných stretnutí: 
MFK B - TJ Jednota Bánová (III. liga) 2:0 (0:0), Švec, Ondrek, MFK B - MŠK Považská Bystrica (III. liga) 3:3 

(2:1), Ondrek, Švec, Kubík. 
MFK Ružomberok - FK Fotbal Třinec . Ján Svrček 

[Späť na obsah] 

 
 



9. V DOHRÁVKE USPELI HOSTIA 
[11.02.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 40; Jaroslav Šupa] 

 
 

Topoľčany na domácom ľade nestačili na Spišskú Novú Ves. 

TOPOĽČANY Topoľčianskym hokejistom sa v nadstavbovej časti o 1. - 6. miesto darí striedavo. 
Týždennú pauzu vyplnili zverenci Ľubomíra Hurtaja dohrávaným stretnutím proti Spišskej Novej Vsi. Tisícka 

divákov videla však víťazstvo hostí. 
Domáca prehra 
Topoľčancom ale piatkovým duel nevyšiel. Hostia zo Spišskej Novej Vsi zvíťazili v Topoľčanoch 4:1, keď 

vycvičili domácich z efektivity a Topoľčany navyše opäť inkasovali gól aj počas presilovky. „Zápas sme začali 
dobre, mali sme pohyb, tlak aj strely. Dostali sme však dva góly hneď v úvodnej tretine, ktoré by sme nemali 
dostávať,“ povedal po stretnutí sklamaný tréner Ľubomír Hurtaj. 

Topoľčany sa mohli v tabuľke bodovo odpútať od tretieho Martina, pred ktorým majú náskok štyroch bodov. 
„Chlapci v domácom zápase bojovali, dobre korčuľovali, ale efektivita v premieňaní šancí rozhodla,“ dodal tréner 
Topoľčian. 

Na ľade súperov 
Hokejistov Topoľčian teraz čaká veľmi náročná časť sezóny, pretože najbližších päť stretnutí odohrajú na 

súperových ľadoch. Už v stredu sa Topoľčany predstavia v Dubnici, v piatok zasa na ľade v Skalici. O ďalší 
týždeň ich budú čakať domáca Bratislava Capitals, Spišská Nová Ves a púť na súperových ľadoch zakončia 

Topoľčany v Martine. 
Najbližší domáci zápas odohrajú Topoľčany až v piatok 28. februára, kedy budú hostiť od 18.00 hod. Dubnicu. 
"V druhej tretine sme mali veľké šance, vyvíjali tlak na súpera. 
Topoľčianski hokejisti v domácom prostredí nestačili na Spišskú Novú Ves a prehrali 1:4. HC 

TOPOLCANY.SK/MT 
[Späť na obsah] 

 
 

10. DOMA LEN PREHRALI 
[11.02.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 38; (JAŠ)] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Topoľčianski hokejisti v dohrávanom stretnutí svojich fanúšikov absolútne nepotešili, keď so Spišskou Novou 

Vsou prehrali 1:4. 
Topoľčany - Spišská Nová Ves 1:4 (1:2, 0:1, 0:1) 

Góly: 9. R. Jurák - 8. L. Vartovník, 12. M. Chovan, 22. J. Kover, 50. L. Novák. HC: Kompas - Huba, Ďurčo, 
Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Bulák, Pätoprstý - Kluka, Jakúbek, Miklík - Bečka, Laššo, Pekarčík - Jurák, 
Tomčák, Podstavek - Olejník, Uhnák, D. Gergel, tréner Ľ. Hurtaj. 

V dohrávanom nadstavbovom stretnutí sa zrodilo prekvapenie, keď Topoľčany po prehre 1:4 si do tabuľky 
nepripísali ani jeden bod. Hostia udreli hneď počas prvej presilovky. Na vedúci gól Vartovníka však už o necelú 
minútu odpovedal vyrovnaním R. Jurák. V 11. minúte hrali presilovku aj domáci, ale Topoľčany po strate puku, a 
následnom prečíslení, inkasovali gól na 1:2. Domáci sa snažili o vyrovnanie, ale ani tie najvyloženejšie šance 
nedokázali premeniť. V prostrednej časti hostia udreli aj po tretíkrát - 1:3. Pred záverečnou tretinou strácali 
domáci na hostí dva góly, no záverečná dvadsaťminútovka vyrovnanie nepriniesla. 

Práve naopak, Novák v 50. minúte spečatil zaslúžený triumf hostí gólom na 1:4. 
Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Zápas sme začali dobre, mali sme pohyb, tlak aj strely. Dostali sme 

však dva góly hneď v úvodnej tretine, ktoré by sme nemali dostávať. Škoda gólu na začiatku druhej tretiny. 
Prehrali sme ju, aj keď bola v našej réžii. Mali sme v nej veľké šance, vyvíjali tlak na súpera. V tretej tretine sme 
sa chceli vrátiť do hry rýchlym gólom, ale opäť sme inkasovali. Chlapci bojovali, dobre korčuľovali, ale efektivita v 
premieňaní šancí rozhodla. 

Ďalší program - skupina o 1. - 6. miesto: 12. 2. (streda) o 18.00 h: Dubnica - Topoľčany, 14. 2. (piatok) o 17.00 
h: Skalica - Topoľčany. 

Topoľčany na domácom ľade iba prehrali, hostia zo Spiša si zobrali všetky tri body. foto: HC 
TOPOLCANY/MT 
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11. Pre okolie Bratislavy platí výstraha 2. stupňa pred vetrom 
[11.02.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 21:07; BRATISLAVA/TASR] 



 
http://www.tvnoviny.sk/a/1989219 

 
 

Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy. 
Zdieľať článok 
V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 
22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy 
(12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. 

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 
až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, 
Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, 
výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
–> 
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12. Pre okolie Bratislavy platí výstraha pred vetrom 
[11.02.2020; tvnoviny.sk; Domáce; 21:07; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1989219 

 
 

Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy. 
Zdieľať článok 
V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha 1. stupňa pred vetrom platí do 22.00 h 
pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy (12. 2.), 
na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. 

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 
až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, 
Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, 
výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 k ilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
–> 
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13. Bratislavou sa prehnala snehová búrka aj s bleskami. Platia výstrahy pred 

vetrom 
[11.02.2020; hnonline.sk; Slovensko; 20:42; TASR] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/2088246-bratislavou-sa-prehnala-snehova-burka-aj-s-bleskami-platia-
vystrahy-pred-vetrom 

 
 

V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1989219
http://www.tvnoviny.sk/a/1989219
https://slovensko.hnonline.sk/2088246-bratislavou-sa-prehnala-snehova-burka-aj-s-bleskami-platia-vystrahy-pred-vetrom
https://slovensko.hnonline.sk/2088246-bratislavou-sa-prehnala-snehova-burka-aj-s-bleskami-platia-vystrahy-pred-vetrom


Bratislavou sa v utorok večer prehnala silná búrka. V bratislavskej Dúbravke dokonca bola snehová búrka s 
bleskami. Meteorológovia vydali výstrahy.  

V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 22.00 hod. pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na 

horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy (12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj 
snehové jazyky a záveje. 

Zdroj: 
SHMÚ 
V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 

až 105 kilometrov za hodinu. 
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, Trnava, Pezinok a Galanta. 

Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, výstraha platí takisto do utorka 
22.00 hod. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. 

V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
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14. Extrémny vietor nás vytrápi aj v stredu: V týchto okresoch to bude 

najkritickejšie 
[11.02.2020; cas.sk; Čas.sk; 20:42; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/943617/extremny-vietor-nas-vytrapi-aj-v-stredu-v-tychto-okresoch-to-bude-
najkritickejsie/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na 

horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy (12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj 
snehové jazyky a záveje. 

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 
až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, 
Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, 
výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
0 
Foto: 
Nepríjemný vietor nás potrápi aj v stredu (ilustračné foto). Zdroj: iStockphoto 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Meteorológovia varujú: Výstraha pred silným vetrom. Najhoršie to je 

PRÁVE TERAZ! 
[11.02.2020; pluska.sk; Správy; 20:35; TASR;pet] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/meteorologovia-varuju-vystraha-pred-silnym-vetrom-najhorsie-to-je-
prave-teraz 

https://www.cas.sk/clanok/943617/extremny-vietor-nas-vytrapi-aj-v-stredu-v-tychto-okresoch-to-bude-najkritickejsie/
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https://www1.pluska.sk/regiony/meteorologovia-varuju-vystraha-pred-silnym-vetrom-najhorsie-to-je-prave-teraz


 
 

V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to 
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 
22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy 
(12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. 

dnes 20:35 
V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 

až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, 
Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, 
výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
Autori:TASR, pet 
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16. Slovensko: Víchor zúril aj na severovýchode 
[11.02.2020; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Peter Dzurila;Matúš Gavlák;Katarína Kleknerová / Ján 

Mečiar;Lucia Barmošová] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „Nárazy vetra spojené so snehom neutíchali v Tatrách ani dnes. Včerajšia tragická 
udalosť, keď strecha zabila matku s dcérou, má ďalšiu obeť.“ 

Lucia Barmošová, moderátorka: „Druhá dcéra, ktorú strecha vážne zranila, svoj boj o život v nemocnici 
prehrala. Aj na severovýchode Slovenska vietor strhával strechy, či lámal stromy, ktoré zatarasili cesty.“ 

Peter Dzurilla, redaktor: „V Poľsku aj dnes intenzívne snežilo a fúkalo, no nárazy vetra ani zďaleka 
nedosahovali hodnoty, keď došlo k včerajšej nehode. Tragická bilancia z Bukoviny … sa pritom počas dnešnej 
noci ešte zvýšila. Svoj boj o život prehrala v nemocnici aj 21 ročná dcéra jednej z obetí, aj napriek snahe lekárov 
sa ju nepodarilo zachrániť. O život ešte stále bojuje aj 16 ročný chlapec, ktorý bol s rodinou na výlete a ktorého 
padajúca strecha zasiahla tiež. Prípad skúmajú aj vyšetrovatelia. Strechu pritom odtrhlo práve z tejto búdy. Podľa 
všetkého ide o čiernu stavbu.“ 

Roman Wieczorek, hovorca polície (preklad z poľštiny): „Potvrdzujeme smrť tretej osoby. Tá budova, čo tam 
bola, bola vlastne príves, ktorý tam bol privezený a zrejme zle osadený. Ďalšie podrobnosti sú predmetom 
vyšetrovania.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Silný vietor vyčíňal v Spišskej Novej Vsi približne 5 minút. Táto náhla zmena 

počasia priniesla so sebou aj množstvo škôd.“ 
Dávid Čuj, obyvateľ SNV: „V priebehu pár sekúnd niektoré stromy boli na zemi úplne.“ 
Matúš Gavlák: „V centre Spišskej Novej Vsi šesť stromov zablokovalo vjazd do mesta. Ďalší zase zablokoval 

chodník. Hasiči mali čo obiť, aby hlavnú cestu čo najskôr sprejazdnili. Čakali na to kamióny aj autobusy. V meste 
víchrica vyvrátila aj billboard, našťastie pod ním nik vtedy nešiel.“ 

Dávid Čuj: „Dá sa povedať o šťastí, že tu nebol nikto zranený.“ 
Matúš Gavlák: „Iná reklamná plocha pri autobusovej stanici zase zničila zaparkované auto. Nárazový vietor ju 

vytlačil zo stojana. V aute našťastie nikto nebol, odniesla si to karoséria, čelné aj zadné okno.“ 
Katarína Kleknerová, redaktorka: „Silný vietor sa cez Humenné prehnal okolo jednej popoludní. Podľa opisu 

Humenčanov sa počasie zmenilo v sekunde. Pre tento región pritom žiadne výstrahy vydané neboli.“ 
Obyvateľka Humenného: „No nič, to začalo fúkať a hneď, to sekunda a strom spadol na autá.“ 
Majiteľ jedného z áut: „Akurát som dostal od manželky správu, že spadol strom, čiže som išiel pozrieť.“ 
Katarína Kleknerová: „Strom vytrhlo aj s koreňmi a spadol na zaparkované autá za bytovým domom. Na 

mieste zasahovali humenskí hasiči aj policajná hliadka.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Víchrica narobila škody 
[11.02.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 



 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Extrémne silný vietor pustošil aj Spiš a Vysoké Tatry, po víchrici zostali 
veľké škody. Víchor lámal stromy a poškodil reklamné bilbordy, strhol tiež strechu na rodinnom dome. Niekoľko 
minút trvajúca skaza sa obišla bez zranení.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V obci Spišské Tomášovce strhol extrémne silný vietor strechu 
rodinného domu. Tá skončila na susednom dome.“ 

Júlia Simoníková, majiteľka domu, z ktorého strhlo strechu: „To bola minúta. Neviem, absolútne neviem, 
všetko na nás popadalo. Syn kričal, že nemáme strechu a viac neviem. Bývam sama so synom. Ešte dobre, že 
mám sestry, snáď mi pomôžu, lebo ináč ja som teraz bez strechy nad hlavou.“ 

Peter Lazina, veliteľ zásahu OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi: „Sme sa ju snažili za ten čas ukotviť a upevniť, 

aby nenapáchala ďalšie škody.“ 
Marie Balážová Melníková: „Hasiči z lezeckej skupiny sa snažili strhnutú strechu pomocou výškovej plošiny a 

rebríka odstrániť, situáciu im komplikoval silný vietor a sneženie.“ 
Peter Lazina: „Šťastie, že nikto sa nepohyboval v okolí tejto strechy, lebo vidíte, že sú popadané kopec toho 

muriva a taktiež vlastne boli spadnuté aj oba komíny, čo som videl.“ 
Marie Balážová Melníková: „Silná víchrica sa prehnala aj Spišskou Novou Vsou, za pár sekúnd napáchala v 

centre mesta poriadne škody. Na sídlisku Východ i na Letnej ulici víchor lámal stromy a poškodil reklamné 
bilbordy. Škody odstraňovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Smižian.“ 

Dávid Čuj, obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Jak som išiel popod tieto vysoké stromy, som sa bál, že či mi 

náhodou nejaký veľký konár nespadne na hlavu. Videl som tuná cez tento chodník, ako išla pani a akurát pred 
ňou tie stromy spadli. Celé to trvalo tri sekundy.“ 

Alžbeta Šmídová, obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Tie stromy sú staré a popadalo to a my sme akurát prešli 

a jak to sa stalo. Len som sa obzrela a šťastie, že som prešla.“ 
Marie Balážová Melníková: „Silný vietor vyčíňal aj na strednom Slovensku. V Žiari nad Hronom strhlo z 

budovy firmy plechovú strechu, ktorá poškodila tri vozidlá. Nikto sa však nezranil. V obci Vígľaš v Detvianskom 
okrese zas pod vplyvom vetra spadli štyri stĺpy vysokého napätia, časť obce zostane bez prúdu až do zajtra. 
Celkovo je na strednom Slovensku bez elektrickej energie približne tisíc osemsto odberných miest.“ 

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Počasie sa dnes v Tatrách menilo minútu od minúty, no a problém mali aj 
samotné cestárske autá. Pod Tatrami aj priamo vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 
prejazdné. Silný vietor vytváral snehové jazyky a viditeľnosť bola v niektorých úsekoch len minimálna. Autá sa 
šmýkali najmä pri výjazde do Smokovca. Mimo cestu sa zosunul aj jeden zo sypačov.“ 

Vodič posypového vozidla: „Nápor je taký, že nevidíte na krok a naraz zrazu…“ 
Ivana Ratkovská: „Silný vietor v Poprade vyvrátil strom, hasiči uvoľnili cestu a odstraňovali polámané konáre. 

Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo.“ 
Ľubomír Klocok, Horská záchranná služba Vysoké Tatry: „Ten sneh nie je zviazaný, je to čerstvý sneh, čiže to 

nebezpečenstvo je vyššie. Myslím, že v takom počasí nemá nejaký veľký zmysel ísť do vyšších polôh hlavne kvôli 
tomu vetru, sneženiu a lavínovému nebezpečenstvu.“ 

Ivana Ratkovská: „Vietor a sneženie ale väčšie škody pod Tatrami nenarobili.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Víchrica strhla strechu domu 
[11.02.2020; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Daniela Piršelová] 

 
 

Daniela Piršelová, moderátorka: “Víchrica Sabine, ktorá v posledných dňoch poriadne potrápila viaceré 
európske krajiny, síce v utorok už doznievala, no ešte mala dosť sily na to, aby na východe Slovenska poriadne 
vystrašila ľudí. Problémy robila vo Vysokých Tatrách, aj v Podhorí.” 

Jozef Slivenský, redaktor: "Takto to vyzeralo v utorok predpoludním vo Vyšných Hágoch. Pohybovať sa von 
bolo mimoriadne nebezpečné, rovnako ako aj v iných častiach Vysokých Tatier. Problémy mali aj vodiči a to bez 
ohľadu na to, či riadili osobné alebo nákladné autá. Silný vietor však komplikoval život aj v Podhorí. V okrese 
Spišská Nová Ves víchrica kulminovala len asi 15 minút. Aj za ten čas však stihla narobiť veľa škody. V obci 

Spišské Tomášovce strhla strechu rodinného domu. Jej časť sa zrútila do dvora a zvyšok pristál na streche 
vedľajšieho rodinného domu. Bola to veľmi nebezpečná situácia. Nebyť rýchleho zásahu hasičov, odtrhnutá 
strecha by zrejme poškodzovala aj ďalšie stavby a ohrozovala by aj životy." 

Peter Laznia, veliteľ zásahu OR HaZZ Spišská Nová Ves: “Sme ju sa snažili zatiaľ provizórne ukotviť, aby 

vietor ju ešte nestrhol na ďalší rodinný dom, aby neboli ešte väčšie škody.” 
Jozef Slivenský: “Bolo vlastne veľké šťastie, že v tom čase nebol nik blízko. Pred padajúcou strechou by 

utiecť zrejme nebolo možné.” 
Peter Laznia: “Pretože odtrhnutím strechy vlastne bola strhnutá aj časť muriva, ktoré je popadané v blízkosti 

tohto domu.” 
Jozef Slivenský: “Ľudí zo Spišských Tomášoviec, ale predovšetkým majiteľku poškodeného domu šokovalo, 

ako rýchlo sa celá udalosť odohrala.” 



Marcela Tarbajová, majiteľka poškodeného domu: “Stočilo sa, zobralo a nebolo nič. Ani strecha, ani múry, ani 
proste. Sekundová záležitosť. Čakáme na vyjadrenie statika a uvidíme.” 

Jozef Slivenský: "Vietor spôsoboval škody aj v Spišskej Novej Vsi. Poškodil niekoľko veľkoplošných reklám a 

lámal stromy. Niektoré z nich popadali na hlavné cesty. Hasiči s nimi mali teda plné ruky práce." 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Silná víchrica sa prehnala Spišom 
[11.02.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Oto 

Görner] 

 
 

Oto Görner, moderátor: „Cez Spiš sa predpoludním prehnala víchrica. Vietor strhol strechu na rodinnom 
dome, vyvracal stromy a poškodil reklamné tabule. Vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 
prejazdné. Víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo. Pre nepriaznivé počasie zasahovali hasiči aj v 
Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V obci Spišské Tomášovce extrémne silný vietor strhol strechu 
rodinného domu, ktorá skončila na susednom dome. Chvíle hrôzy prežila Júlia Simoníková.“ 

Júlia Simoníková: „To bola minúta. Všetko naraz popadalo. Syn kričal, že nemáme strechu. Bývam sama so 
synom. Ešte dobre, že mám sestry, snáď mi pomôžu. Ja som teraz bez strechy nad hlavou.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hasiči strechu dočasne upevnili, aby nenapáchala ešte väčšie škody. Lezecká 
skupina hasičov sa snažila odfúknutú strechu pomocou výškovej plošiny a rebríka odstrániť. Prácu im však 
komplikoval silný vietor a sneženie. Veliteľ zásahu Peter Laznia.“ 

Peter Laznia, veliteľ zásahu: „Šťastie, že nikto sa nepohyboval v okolí tejto strechy, lebo vidíte, že sú 
popadané kopec týchto, muriva, a taktiež vlastne boli spadnuté aj oba komíny.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hasiči mali plné ruky práce aj v Spišskej Novej Vsi. Silná víchrica v centre 

mesta lámala stromy a poškodila reklamné bilbordy. Práve v tom čase boli na ulici Dávid a Alžbeta.“ 
Dávid: „Celé to trvalo tri sekundy.“ 
Alžbeta: „Tie stromy sú staré. Šťastie, že som prešla.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pod Tatrami, aj priamo vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 

prejazdné. Silný vietor vytváral snehové jazyky a na zľadovatenom snehu sa šmýkali nielen autá, ale mimo cestu 
sa zosunul aj jeden zo sypačov. Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo. 
Ľubomír Klocok z Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry.“ 

Ľubomír Klocok, Horská záchranná služba Vysoké Tatry: „V takom počasí nemá zmysel ísť do vyšších polôh, 
hlavne kvôli tomu vetru, sneženiu a lavínovému nebezpečenstvu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Predpoludním zaznamenali hasiči šesťdesiatšesť výjazdov, najviac v 
Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. S veterným počasím treba podľa meteorológov počítať aj zajtra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Víchrica spôsobila škody 
[11.02.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Stanislav Lažo] 

 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „Extrémne silná víchrica predpoludním pustošila Spiš i Vysoké Tatry, napáchala tu 
veľké škody. Vietor strhol strechu na rodinnom dome, vyvrátil stromy a poškodil reklamné tabule. Niekoľko minút 
trvajúca skaza sa obišla našťastie bez zranení.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V obci Spišské Tomášovce strhol extrémne silný vietor strechu 
rodinného domu. Tá skončila na susednom dome.“ 

Júlia Simoníková, majiteľka domu, z ktorého strhlo strechu: „To bola minúta. Neviem, absolútne neviem, 
všetko na nás popadalo. Syn kričal, že nemáme strechu a viac neviem. Bývam sama so synom. Ešte dobre, že 
mám sestry, snáď mi pomôžu, lebo ináč ja som teraz bez strechy nad hlavou.“ 

Peter Lazina, veliteľ zásahu OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi: „Sme sa ju snažili za ten čas ukotviť a upevniť, 

aby nenapáchala ďalšie škody.“ 
Marie Balážová Melníková: „Hasiči z lezeckej skupiny sa snažili strhnutú strechu pomocou výškovej plošiny a 

rebríka odstrániť, situáciu im komplikoval silný vietor a sneženie.“ 
Peter Lazina: „Šťastie, že nikto sa nepohyboval v okolí tejto strechy, lebo vidíte, že sú popadané kopec toho 

muriva a taktiež vlastne boli spadnuté aj oba komíny, čo som videl.“ 
Marie Balážová Melníková: „Silná víchrica sa prehnala aj Spišskou Novou Vsou, za pár sekúnd napáchala v 

centre mesta poriadne škody. Na sídlisku Východ i na Letnej ulici víchor lámal stromy a poškodil reklamné 
bilbordy. Škody odstraňovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Smižian.“ 



Dávid Čuj, obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Jak som išiel popod tieto vysoké stromy, som sa bál, že či mi 

náhodou nejaký veľký konár nespadne na hlavu. Videl som tuná cez tento chodník, ako išla pani a akurát pred 
ňou tie stromy spadli. Celé to trvalo tri sekundy.“ 

Alžbeta Šmídová, obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Tie stromy sú staré a popadalo to a my sme akurát prešli 

a jak to sa stalo. Len som sa obzrela a šťastie, že som prešla.“ 
Ivana Ratkovská, redaktorka: „Počasie sa dnes v Tatrách menilo minútu od minúty, no a problém mali aj 

samotné cestárske autá. Pod Tatrami aj priamo vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 
prejazdné. Silný vietor vytváral snehové jazyky a viditeľnosť bola v niektorých úsekoch len minimálna. Autá sa 
šmýkali najmä pri výjazde do Smokovca. Mimo cestu sa zosunul aj jeden zo sypačov.“ 

Vodič posypového vozidla: „Nápor je taký, že nevidíte na krok a naraz zrazu…“ 
Ivana Ratkovská: „Silný vietor v Poprade vyvrátil strom, hasiči uvoľnili cestu a odstraňovali polámané konáre. 

Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo.“ 
Ľubomír Klocok, Horská záchranná služba Vysoké Tatry: „Ten sneh nie je zviazaný, je to čerstvý sneh, čiže to 

nebezpečenstvo je vyššie. Myslím, že v takom počasí nemá nejaký veľký zmysel ísť do vyšších polôh hlavne kvôli 
tomu vetru, sneženiu a lavínovému nebezpečenstvu.“ 

Ivana Ratkovská: „Vietor a sneženie ale väčšie škody pod Tatrami nenarobili.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Silná víchrica sa prehnala Spišom 
[11.02.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Ctibor Michalka] 

 
 

Ctibor Michalka, moderátor: „Silná víchrica sa predpoludním prehnala Spišom. Vietor strhol strechu na 
rodinnom dome, vyvracal stromy a poškodil reklamné tabule. Vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty veľmi ťažko 
prejazdné. Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo. Pre nepriaznivé počasie 
zasahovali hasiči aj v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V obci Spišské Tomášovce extrémne silný vietor strhol strechu 
rodinného domu, ktorá skončila na susednom dome. Chvíle hrôzy prežila Júlia Simoníková.“ 

Júlia Simoníková: „To bola minúta. Všetko naraz popadalo. Syn kričal, že nemáme strechu. Bývam sama so 
synom. Ešte dobre, že mám sestry, snáď mi pomôžu. Ja som teraz bez strechy nad hlavou.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hasiči strechu dočasne upevnili, aby nenapáchala ešte väčšie škody. Lezecká 
skupina hasičov sa snažila odfúknutú strechu pomocou výškovej plošiny a rebríka odstrániť. Prácu im však 
komplikoval silný vietor a sneženie. Veliteľ zásahu Peter Laznia.“ 

Peter Laznia, veliteľ zásahu: „Šťastie, že nikto sa nepohyboval v okolí tejto strechy, lebo vidíte, že sú 
popadané kopec týchto, muriva, a taktiež vlastne boli spadnuté aj oba komíny.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hasiči mali plné ruky práce aj v Spišskej Novej Vsi. Silná víchrica v centre 

mesta lámala stromy a poškodila reklamné bilbordy. Práve v tom čase boli na ulici Dávid a Alžbeta.“ 
Dávid: „Celé to trvalo tri sekundy.“ 
Alžbeta: „Tie stromy sú staré. Šťastie, že som prešla.“ 
Marie Balážová Melníková: „Pod Tatrami, aj priamo vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 

prejazdné. Silný vietor vytváral snehové jazyky a na zľadovatenom snehu sa šmýkali nielen autá, ale mimo cestu 
sa zosunul aj jeden zo sypačov. Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo. 
Ľubomír Klocok z Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry.“ 

Ľubomír Klocok, Horská záchranná služba Vysoké Tatry: „V takom počasí nemá zmysel ísť do vyšších polôh, 
hlavne kvôli tomu vetru, sneženiu a lavínovému nebezpečenstvu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Predpoludním zaznamenali hasiči šesťdesiatšesť výjazdov, najviac v 
Banskobystrickom a Nitrianskom kraji. S veterným počasím treba podľa meteorológov počítať aj zajtra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Silná víchrica na Spiši a v Tatrách 
[11.02.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Marie Balážová Melníková / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „Extrémne silná víchrica predpoludním pustošila Spiš i Vysoké Tatry, napáchala 
tu veľké škody. Vietor strhol strechu na rodinnom dome, vyvracal stromy a poškodil reklamné tabule. Niekoľko 
minút trvajúca skaza sa obišla bez zranení.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V obci Spišské Tomášovce strhol extrémne silný vietor strechu 
rodinného domu. Tá skončila na susednom dome.“ 



Júlia Simoníková, majiteľka domu, z ktorého strhlo strechu: „To bola minúta. Neviem, absolútne neviem, 
všetko na nás popadalo. Syn kričal, že nemáme strechu a viac neviem. Bývam sama so synom. Ešte dobre, že 
mám sestry, snáď mi pomôžu, lebo ináč ja som teraz bez strechy nad hlavou.“ 

Peter Lazina, veliteľ zásahu OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi: „Sme sa ju snažili za ten čas ukotviť a upevniť, 

aby nenapáchala ďalšie škody.“ 
Marie Balážová Melníková: „Hasiči z lezeckej skupiny sa snažili strhnutú strechu pomocou výškovej plošiny a 

rebríka odstrániť, situáciu im komplikoval silný vietor a sneženie.“ 
Peter Lazina: „Šťastie, že nikto sa nepohyboval v okolí tejto strechy, lebo vidíte, že sú popadané kopec toho 

muriva a taktiež vlastne boli spadnuté aj oba komíny, čo som videl.“ 
Marie Balážová Melníková: „Silná víchrica sa prehnala aj Spišskou Novou Vsou, za pár sekúnd napáchala v 

centre mesta poriadne škody. Na sídlisku Východ i na Letnej ulici víchor lámal stromy a poškodil reklamné 
bilbordy. Škody odstraňovali hasiči zo Spišskej Novej Vsi a Smižian.“ 

Dávid Čuj, obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Jak som išiel popod tieto vysoké stromy, som sa bál, že či mi 

náhodou nejaký veľký konár nespadne na hlavu. Videl som tuná cez tento chodník, ako išla pani a akurát pred 
ňou tie stromy spadli. Celé to trvalo tri sekundy.“ 

Alžbeta Šmídová, obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Tie stromy sú staré a popadalo to a my sme akurát prešli 

a jak to sa stalo. Len som sa obzrela a šťastie, že som prešla.“ 
Ivana Ratkovská, redaktorka: „Počasie sa dnes v Tatrách menilo minútu od minúty, no a problém mali aj 

samotné cestárske autá. Pod Tatrami aj priamo vo Vysokých Tatrách boli niektoré cesty len veľmi ťažko 
prejazdné. Silný vietor vytváral snehové jazyky a viditeľnosť bola v niektorých úsekoch len minimálna. Autá sa 
šmýkali najmä pri výjazde do Smokovca. Mimo cestu sa zosunul aj jeden zo sypačov.“ 

Vodič posypového vozidla: „Nápor je taký, že nevidíte na krok a naraz zrazu…“ 
Ivana Ratkovská: „Silný vietor v Poprade vyvrátil strom, hasiči uvoľnili cestu a odstraňovali polámané konáre. 

Vo vysokých polohách víchrica a nový sneh zvýšili lavínové nebezpečenstvo.“ 
Ľubomír Klocok, Horská záchranná služba Vysoké Tatry: „Ten sneh nie je zviazaný, je to čerstvý sneh, čiže to 

nebezpečenstvo je vyššie. Myslím, že v takom počasí nemá nejaký veľký zmysel ísť do vyšších polôh hlavne kvôli 
tomu vetru, sneženiu a lavínovému nebezpečenstvu.“ 

Ivana Ratkovská: „Vietor a sneženie ale väčšie škody pod Tatrami nenarobili.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Špeciálne olympiády usporiadali prvýkrát Zimné národné hry v 5 športoch 
[11.02.2020; dobrenoviny.sk; 12:38; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/179159/specialne-olympiady-usporiadali-prvykrat-zimne-narodne-hry-v-5-
sportoch 

 
 

Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko premiérovo pripravila Zimné národné hry v piatich športoch. 
Na snímke súťažiaci v kategórii beh v snežniciach počas Zimných národných hier Špeciálnych olympiád na 

Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách — Foto: TASR/Oliver Ondráš 
Štrbské Pleso 10. februára (TASR) - Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko premiérovo pripravila Zimné 

národné hry v piatich športoch. V pondelok súťažilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 
okrem domácich reprezentantov prišli aj športovci z Česka, Rakúska a Maďarska. 

Pre Špeciálne olympiády Slovensko išlo o prvé a zároveň najväčšie podujatie v tomto roku. Konalo sa na 
troch miestach - v Štrbskom Plese sa predstavilo 51 športovcov v behu na lyžiach, 55 v behu na snežniciach a 38 
v zjazdovom lyžovaní. 

V Kežmarku súťažilo dvanásť krasokorčuliarov a v Spišskej Novej Vsi štyria rýchlokorčuliari. Zimné národné 

hry odštartovali už v nedeľu večer slávnostným ceremoniálom, podujatia otvorila prezidentka ŠOS Zuzana 
Rehák-Štefečeková. 

„Sme veľmi radi, že Zimné národné hry sa nám podarilo pripraviť v takomto rozsahu. Súťažilo sa v piatich 
športoch a hoci nám počasie skomplikovalo celý program, napokon sme všetko zvládli a naši športovci opäť 
ukázali veľké srdce a to, že chuť víťaziť máme všetci rovnakú," povedala v tlačovej správe Eva Gažová, národná 
riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. 

Zimné národné hry boli zároveň kvalifikačným podujatím na Zimné svetové hry Špeciálnych olympiád 2021. 
„Naši športovci vedeli, že musia podať čo najlepšie výkony, aby sa mohli nominovať na tento veľký športový 
sviatok. Môžeme rozhodne skonštatovať, že mnohí prekročili svoje limity a zaslúžene sa tešili zo svojich 
úspechov,“ pokračovala Jana Gantnerová, športová riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. 

Počas súťaží a sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 dobrovoľníkov, študentov z Katedry 
špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity. „Sme šťastní, že prišli a podporili nás. Celé podujatie sme si naplno 
užili a tešíme sa zo získaných medailí,“ dodal Peter Išpold, hovorca športovcov s intelektuálnym znevýhodnením 
Špeciálnych olympiád Slovensko. 

× 
[Späť na obsah] 
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24. Meteorológovia opäť varujú pred vetrom, pre 11 okresov na Slovensku je 

vydaná aj vyššia výstraha 
[11.02.2020; webnoviny.sk; Aktuálne správy; 09:23; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-opat-varuju-pred-vetrom-pre-11-okresov-na-slovensku-je-
vydana-aj-vyssia-vystraha/ 

 
 

Veterné počasie na Slovensku pokračuje aj v utorok, silno fúkať nebude iba na východe. Pre jedenásť 
okresov je vydaná aj vyššia výstraha druhého stupňa. 

Od 9.00 do 16.00 platí pre Poprad aj Liptovský Mikuláš a do 14.00 pre okresy Bratislava, Senec, Komárno, 
Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. „Očakáva sa výskyt silného vetra, ktorý dosiahne 
krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 85 až 95 kilometrov za hodinu,“ varuje Slovenský hydrometeorologický ústav 
(SHMÚ) na svojom webe. 

Varovanie prvého stupňa vydali meteorológovia pre Trenčiansky kraj, okresy Malacky, Pezinok, Topoľčany, 
Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Martin, 
Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina a tiež pre Banskobystrický kraj okrem 
Revúcej. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 
kilometrov za hodinu,“ píše SHMÚ. 

Varovania prvého a druhého stupňa sú v utorok vydané aj pre hory v Žilinskom kraji a okresoch Banská 
Bystrica, Brezno, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, 
Púchov, Trenčín a Poprad. 

Opatrní by mali byť aj vodiči na cestách. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred snehovými 
jazykmi a závejmi pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Prievidza, 
Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a tiež pre celý Žilinský kraj okrem Bytče a Kysuckého 

Nového Mesta. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. POZOR: Hrozí silný vietor, na viacerých miestach aj snehové jazyky 
[11.02.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/nadalej-hrozi-silny-vietor-na-viacer/445804-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 
Vietor hrozí až do polnoci aj na horách v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a okrese Poprad. V Trenčianskom 

kraji platí výstraha do 18.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 11. februára (TASR) - V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer 

výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na 
horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy (12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj 
snehové jazyky a záveje. V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch 
dosiahnuť rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom 
pre okresy Malacky, Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 
kilometrov za hodinu, výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách 
platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, 
Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť 
vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu 
snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, 
Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže objaviť aj počas stredy. Horský priechod Donovaly je v 

utorok večer uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest 
(SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. Podľa Zelenej vlny RTVS je na Donovaloch poľadovica, v úseku sa šmýkajú 
aj osobné autá, a to najmä v stúpaní z Banskej Bystrice. SSC zároveň dodáva, že vplyvom silného vetra sa na 
severe východného Slovenska môžu miestami vytvárať snehové jazyky. Cestári tiež upozornili, že na úseku 
Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre vozidlá nad 3,5 tony. Na úsekoch ciest Skalka - Kremnica, Stakčín 
- Ulič, na hranici okresov Košice-okolie a Gelnica - Smolník, ako aj na cestách III. triedy v obvodoch Stakčín a 

https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-opat-varuju-pred-vetrom-pre-11-okresov-na-slovensku-je-vydana-aj-vyssia-vystraha/
https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-opat-varuju-pred-vetrom-pre-11-okresov-na-slovensku-je-vydana-aj-vyssia-vystraha/
https://www.teraz.sk/slovensko/nadalej-hrozi-silny-vietor-na-viacer/445804-clanok.html


Žiar nad Hronom si treba dať pozor na zľadovatený sneh do hrúbky jeden až dva centimetre. SSC tiež pripomína, 
že v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska je povrch vozoviek miestami pokrytý vrstvou 
čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu, na Orave na cestách III. triedy to môže byť štyri až päť centimetrov 
snehu. Stredoslovenská distribučná (SSD) momentálne eviduje bez dodávok elektrickej energie 1800 odberných 
miest. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš. Niektoré poruchy sú podľa neho také 
závažné, že ich odstránenie už v utorok nebude možné. “Taká situácia je napríklad v obci Vígľaš v Detvianskom 
okrese. Vplyvom silného vetra tam spadli tri stĺpy vysokého napätia. Keď na miesto prišli energetici, pred ich 
očami spadol ďalší. Nárazový vietor, úplne podmočený terén a zvýšené riziko nebezpečných kolízií im nedovolili 
prakticky žiadny zásah. Preto zostane časť obce bez prúdu až do zajtrajšieho dňa. Zasiahnuté domácnosti totiž 
nie je možné zásobovať ani žiadnou inou vetvou elektrického vedenia,” vysvetlil hovorca SSD. Na snímke 
elektrikár počas odstraňovania porúch na elektrickom vedení. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

“Zajtra od skorého rána však budú na mieste údržbári posilnení tímom zo stavebnomontážnej divízie SSD, 
ktorí budú popadané stĺpy stavať pomocou ťažkej techniky. Ako dlho im to potrvá, bude závisieť najmä od zrážok 
a vetra,” zdôraznil Gejdoš. Silný vietor a sneženie spôsobujú komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. 
Cestári z regiónu v tejto súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. Pre TASR to uviedol Roman Bednár poverený 
riadením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že 
doposiaľ nebolo nutné žiadne úseky uzatvárať. „Treba však zvýšiť opatrnosť, keďže sa na cestách tvoria snehové 
jazyky a záveje. Všetku dostupnú techniku máme momentálne v teréne a cesty priebežne pluhujeme a 
posypávame,“ priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty zafúkava aj vo vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde 
v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, 
pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných Hágov. V súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči. „V 
našom kraji to najviac zasiahlo Spišskú Novú Ves a Krompachy, kde popadalo viacero stromov, ktoré tvorili 

prekážku na ceste. Neboli tam však hlásené vyššie škody. V Spišských Tomášovciach strhlo strechu z jedného z 
rodinných domov,“ ozrejmil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v 
Košiciach. Zároveň dodal, že vietor pomaly ustáva. V Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba 
odstrániť popadané stromy z vozovky. Horský priechod Donovaly aktuálne uzavreli pre všetku dopravu. Dôvodom 
je počasie. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že na mieste situáciu monitoruje a hneď ako to bude 
možné, bude postupne horský priechod sprejazdňovať aspoň pre osobnú dopravu. “Pre nákladné vozidlá nad 
desať metrov je však zjazdnosť v tomto stave nemožná a máme za to, že by jeho úplné sprejazdnenie nebolo 
bezpečné,” spresnila polícia s tým, že podobne vyzerá situácia aj na iných horských priechodoch v 
Banskobystrickom kraji. Polícia aktuálne upozorňuje na silný vietor, hustý dážď i sneh, ktoré komplikujú dopravu 
aj na ďalších miestach stredného Slovenska a vo Vysokých Tatrách. “Vysoké Tatry sužuje silný vietor a husté 
sneženie, na cestách sa tvoria snehové záveje, preto sa cestám v tejto oblasti radšej úplne vyhnite,” odporúča 
polícia. Hasiči za uplynulých 24 hodín zasahovali v súvislosti s poveternostnou situáciou na Slovensku 64-krát. 
Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najviac výjazdov 
zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, kde pomáhali na 21 miestach. V každom z ostatných krajov zasahovali 
hasiči menej ako desaťkrát, 45 zásahov, teda 70 percent zo všetkých, tvorili výjazdy k popadaným stromom, ktoré 
blokovali cesty, chodníky alebo spadli na zaparkované autá. Okrem toho hasiči pomáhali najmä pri uvoľnených či 
odtrhnutých strešných krytinách. Spolu zasahovalo 280 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 80 kusmi 
hasičskej techniky. “Pri takomto type výjazdov momentálne hasiči zasahujú najmä na západnom a severnom 
Slovensku,” uviedla Farkasová. Horský priechod Donovaly, ktorý v utorok predpoludním uzatvorili pre všetku 
dopravu z dôvodu nepriaznivého počasia, je už prejazdný bez obmedzení. Informuje o tom Slovenská správa 
ciest (SSC) a Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. “V týchto chvíľach sú všetky cesty v 
Banskobystrickom kraji a aj horské priechody prejazdné bez obmedzenia,” informuje polícia na sociálnej sieti. 
SSC na webe zjazdnost.sk zároveň upozorňuje vodičov na zníženú dohľadnosť na 100 metrov pre silné 
sneženie, prípadne dážď v lokalitách Tatranská Štrba, Levoča, Dobrá Niva, Kremnička, Zvolenská Slatina a 
Hronská Breznica. Varuje tiež pred silným vetrom, ktorý na severovýchode Slovenska miestami vytvára snehové 
jazyky. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Športovci na Zimných národných hrách na Štrbskom Plese ukázali chuť 

víťaziť 
[11.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/sportovci-zimnych-narodnych-hrach-strbskom-plese-ukazali-chut-
vitazit/2049416 

 
 

Štrbské Pleso 11. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok) 
Najväčšie športové podujatie roka majú za sebou Špeciálne olympiády Slovensko (ŠOS), organizácia 

premiérovo pripravila Zimné národné hry v piatich športoch. Podujatia sa zúčastnilo asi 160 športovcov s 
intelektuálnym znevýhodnením, pričom okrem Slovenska na nich malo zastúpenie aj Česko, Rakúsko a 
Maďarsko. Na Štrbskom Plese súťažili v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a v behu na snežniciach, v Kežmarku 

https://www.hlavnespravy.sk/sportovci-zimnych-narodnych-hrach-strbskom-plese-ukazali-chut-vitazit/2049416
https://www.hlavnespravy.sk/sportovci-zimnych-narodnych-hrach-strbskom-plese-ukazali-chut-vitazit/2049416


sa predstavili v krasokorčuľovaní a v Spišskej Novej Vsi v rýchlokorčuľovaní. Informovala o tom národná 

riaditeľka ŠOS Eva Gažová 
Na snímke Eva Gažová 
ŠOS zorganizovali prvé a rovno najväčšie podujatie tohto roka. “Sme veľmi radi, že Zimné národné hry sa 

nám podarilo pripraviť v takomto rozsahu. Súťažilo sa v piatich športoch a hoci nám počasie – sneženie a silný 
vietor hlavne na Štrbskom plese skomplikovalo celý program, napokon sme všetko zvládli a naši športovci opäť 
ukázali veľké srdce a to, že chuť víťaziť máme všetci rovnakú,” zhodnotila Gažová. 

Zimných národných hier sa zúčastnili športovci s intelektuálnym znevýhodnením – 51 súťažiacich v behu na 
lyžiach, 55 v behu na snežniciach, 38 v zjazdovom lyžovaní, 12 krasokorčuliarov a štyria rýchlokorčuliari. Zimné 
národné hry boli zároveň kvalifikačným podujatím na Zimné svetové hry Špeciálnych olympiád, ktoré budú v roku 
2021. “Naši športovci vedeli, že musia podať čo najlepšie výkony, aby sa mohli nominovať na tento veľký 
športový sviatok. Môžeme rozhodne skonštatovať, že mnohí prekročili svoje limity a zaslúžene sa tešili zo svojich 
úspechov,” doplnila športová riaditeľka ŠOS Jana Gantnerová. 

Počas súťaží a sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 dobrovoľníkov, študentov z Katedry 
špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity. “Sme šťastní, že prišli a nás podporili. Celé podujatie sme si naplno 
užili a tešíme sa zo získaných medailí,” dodal hovorca športovcov s intelektuálnym znevýhodnením ŠOS Peter 
Išpold. 

Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých 
sa každý deň na svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnym postihnutím. Organizácia vznikla v roku 1968, 
na Slovensku funguje ŠOS 27 rokov. V 170 krajinách sveta športuje viac ako päť miliónov ľudí s mentálnym 
postihnutím. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Kysucké florbalistky využili príležitosť a ujali sa vedenia v extralige! + 

FOTO 
[11.02.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Šport; 00:00; Marián Masaryk] 

 
https://mykysuce.sme.sk/c/22323061/kysucke-florbalistky-vyuzili-prilezitost-a-ujali-sa-vedenia-v-extralige-
foto.html 

 
 

Hráčky z Kysuckého Nového Mesta vedú najvyššiu súťaž. 
Kysucké florbalové tímy v akcii 
(11 fotografií) 
Kysucké florbalistky z Kysuckého Nového Mesta sú po uplynulom víkende líderkami najvyššej slovenskej 

súťaže. 
Prečítajte si tiež:Stolný tenis: Čadca C rozbila Starú Bystricu, Krásno B stále bez prehryČítajte 
V sobotu najskôr tesne zdolali Nemšovú a v nedeľu prevalcovali Bratislavu, aby sa usadili na čele Hyundai 

extraligy. Boli to ich posledné domáce súboje v základnej časti tejto sezóny. Ukončia ju o dva týždne v 
Partizánskom. V tabuľke vedú o dva body, ale ich súperi majú zápas k dobru. 

Devils Čadca cez víkend odohrali dve tesné domáce duely. V sobotu o gól zdolali Košice a v nedeľu podľahli 
Prešovu. Patrí im ôsme, posledné postupové miesto v tabuľke. O dva týždne ukončia základnú časť zápasmi v 
Bratislave a v Trnave, v ktorých zabojujú o účasť v play-off. 

((piano)) 
Extraliga žien 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – NTS FK - ZŠ Nemšová 7:6 (4:2, 3:3, 0:1) 
Góly: Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová – Štefánková 2, 

Reháková, Zajacová, Bahnová, Daňová 
KNM: Mládenková – Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová, 

Svrčková, Brodňanová, Komzalová, Faktorová. 
Prečítajte si tiež:Futsal: Tri tímy nastrieľali súperom dvojciferný počet gólovČítajte 
Miroslav Kašper (asistent trénera MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Mali sme výborný vstup do zápasu. 

Vsietili sme tri góly, pripravili sme si duel tak, aby bol jednoduchý. Nemšová však zabrala a skorigovala stav ešte 
v prvej tretine. V ďalšom priebehu bol súboj už vyrovnaný. V dramatickej koncovke sa nám podarilo aj našou hrou 
udržať skóre a doviesť zápas do víťazného konca.“ (szfb.sk) 

Radka Mládenková (brankárka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Dnes sme mali vynikajúci nástup. Behali 
sme, strieľali a premieňali šance. Všetko bolo fajn, až sme sa asi uspokojili s výsledkom. Začali sme robiť chyby v 
obrane, ktoré súper potrestal. Potom sme sa trápili. Boli sme síce lepším tímom, tvorili sme hru, ale súper za 
každým potrestal naše hlúpe chyby a doťahoval skóre. Našťastie sme to udržali až do konca.“ (szfb.sk) 

MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 9:2 (2:2, 3:0, 4:0) 
Góly: L. Chupéková 2, Faktorová 2, K. Chupeková, Pudišová, Berešíková, Mlíchová, Hlávková – Šalgovičová, 

Sámelová 

https://mykysuce.sme.sk/c/22323061/kysucke-florbalistky-vyuzili-prilezitost-a-ujali-sa-vedenia-v-extralige-foto.html
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KNM: Michalisková – Pudišová, K. Chupeková, L. Chupéková, Hlávková, Gešová, Mlíchová, Škvrndová, 
Svrčková, Brodňanová, Komzalová, Faktorová, Mládenková, Mičudová, Bajánková, Marková, Berešíková. 

Prečítajte si tiež:Futbal: Staškov zdolal Starú Bystricu, mladíci Čadce úradovali, Čierne s debaklom + 
FOTOČítajte 

Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Bol to dobrý zápas. Dnes si zahrali aj všetky 
dievčatá z lavičky. Prvá tretina bola rozpačitá, kde sme si vysvetlili aj nejaké veci. Išli sme len na pol plynu. V 
druhej a tretej tretine sme však už naplno dominovali a výsledok hovorí jasne v náš prospech.“ (szfb.sk) 

Petra Gešová (hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Z nášho pohľadu to bolo chvíľami strelecké 
trápenie. Jasne sme herne dominovali nad Hurikánom, ale nejako nám to nepadalo. V poslednej tretine sme sa 
konečne rozhýbali, lebo predtým to bolo dosť statické a Hurikán dobre bránil. Nakoniec je výsledok vcelku dobrý.“ 
(szfb.sk) 

Tabuľka Hyundai extraligy: 
1. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 17 13 1 1 2 135:78 42 
2. ŠK 98 Pruské 16 13 0 1 2 148:66 40 
3. FbC Predator Sabinov 16 11 1 0 4 131:65 35 
4. NTS FK - ZŠ Nemšová 16 11 0 0 5 143:78 33 
5. Fbk Tvrdošín 16 9 1 0 6 128:99 29 
6. Fbk Kométa Spišská Nová Ves 16 7 0 1 8 101:92 22 

7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 16 4 1 0 11 66:108 14 
8. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 16 4 0 0 12 68:112 12 
9. FBK Harvard Partizánske 17 3 0 1 13 72:146 10 
10. Eastern Wings Michalovce 16 2 0 0 14 54:202 6 
Program: 22.2. o 17. hod.: FBK Harvard Partizánske – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 
1. liga mužov 
Devils Čadca – Žltý Sneh Košice 7:6 (3:1, 2:3, 2:2) 
Góly: Ondrušek 3, Dobrovolný 2, Hajduk, Hordynsky – Šumichrast 2, Janočko 2, Badura, Weiss 
Čadca: Sak – Ondrušek, Dobrovolný, Hajduk, Hordynsky, Šichman, Benko, Dej, Novák, Švancár, Michalina, 

Kubička, Noga, Šupola, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák. 
Devils Čadca – Športový klub Floorball ACADEMY Prešov 4:5 (1:3, 1:0, 2:2) 
Góly: Michalina, Šichman, Hordynsky, Dobrovolný – Leško 3, Seman 2 
Čadca: Sak – Ondrušek, Dobrovolný, Hajduk, Hordynsky, Šichman, Benko, Dej, Novák, Švancár, Michalina, 

Kubička, Noga, Šupola, Imrišík, Jedinák. 
Tabuľka 1. ligy mužov: 
1. FBC 11 Trnava 20 14 5 1 119:79 47 
2. Žltý Sneh Košice 20 12 4 4 178:122 40 
3. DTF team Detva Joxers 20 12 3 5 149:104 39 
4. Športový klub Floorball ACADEMY Prešov 20 11 3 6 121:118 36 
5. FBK Harvard Partizánske 20 9 5 6 128:112 32 
6. Športový klub Victory Stars Dubnica nad Váhom 20 8 6 6 103:117 30 
7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 20 8 1 11 115:130 25 
8. Devils Čadca 20 7 3 10 100:111 24 
9. FbO Žochár Topoľčany 20 7 3 10 112:111 24 
10. FBK RAptORs 20 6 1 13 110:138 19 
11. FbC Predator Sabinov 20 6 1 13 109:155 19 
12. ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 20 2 1 17 104:151 7 
Program: 22.2. o 14:15 hod.: VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Devils Čadca 
23.2. o 16. hod.: FBC 11 Trnava – Devils Čadca 

[Späť na obsah] 

 
 

28. ONLINE Počasie pácha poriadne škody: FOTO Vietor strhol strechu, strom 

spadol na idúce vozidlo 
[11.02.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA;TASRVIDEO:TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1860265/ONLINE-Pocasie-pacha-poriadne-skody–FOTO-Vietor-strhol-strechu–
strom-spadol-na-iduce-vozidlo 

 
 

BRATISLAVA – Silný vietor bičuje Slovensko aj v utorok. Varovania meteorológov stále platia pre všetky 
samosprávne kraje. Problémy hlásia najmä na cestách, kde situáciu komplikuje husté sneženie aj dážď. Na 
ktorých miestach je situácia najkritickejšia? Dianie u nás aj v zahraničí sledujeme online. 

Podrobnú predpoveď počasia pre vaše mesto nájdete na predpovede.sk 
dopravu na strednom Slovensku a vo Vysokých Tatrách komplikuje od rána husté sneženie, v nižších 

polohách dážď 

https://www.topky.sk/cl/10/1860265/ONLINE-Pocasie-pacha-poriadne-skody--FOTO-Vietor-strhol-strechu--strom-spadol-na-iduce-vozidlo
https://www.topky.sk/cl/10/1860265/ONLINE-Pocasie-pacha-poriadne-skody--FOTO-Vietor-strhol-strechu--strom-spadol-na-iduce-vozidlo


vietor spôsobil materiálne škody, podpísal sa aj pod pád stromov, jeden zasiahol idúce auto 
Zdroj: Reprofoto:shmu.sk 
VÝZVA! Fotky a videá mapujúce situáciu vo vašom regióne zasielajte do redakcie Topiek na adresu 

tipy@topky.sk. Ďakujeme. 
ONLINE 
14:30 POČASIE Radarová mapa zobrazuje aktuálny pohyb vetra. 
14:00 DOPRAVA Polícia informovala, že cesta I/78 - horský priechod Príslop - cesta nad obcou Hruštín je 

aktuálne prejazdná. 
13:40 DOPRAVA Na horskom priechode Kremnické Bane sa skrížil kamión, úsek je neprejazdný, dopravu 

odkláňajú policajti. Informoval o tom dopravný servis Zelená vlna. 
13:38 ŠKODY Zuzana Farkasová z Prezídia HaZZ spresnila, že od siedmej hodiny ráno hasiči vykonali k 

udalostiam spôsobených silným vetrom 66 výjazdov. Najviac ich bolo v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji (14 
a 13). “Situácia v Bratislavskom kraji je naopak úplne pokojná - hasiči tu v súvislosti s poveternostnou situáciou 
nezasahovali ani raz. Pri spomínaných technických udalostiach od rána zasahovalo 132 profesionálov a 50 
dobrovoľných hasičov,” uviedla. 

13:35 ŠKODY V súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči. „V našom kraji to najviac zasiahlo 
Spišskú Novú Ves a Krompachy, kde popadalo viacero stromov, ktoré tvorili prekážku na ceste. Neboli tam však 

hlásené vyššie škody. V Spišských Tomášovciach strhlo strechu z jedného z rodinných domov,“ ozrejmil 
operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Zároveň dodal, že vietor 
pomaly ustáva. V Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba odstrániť popadané stromy z 
vozovky. 

13:25 POČASIE Silný vietor a sneženie spôsobujú komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. Cestári z 
regiónu v tejto súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. Uviedol to Roman Bednár poverený riadením Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že doposiaľ nebolo 
nutné žiadne úseky uzatvárať. 

„Treba však zvýšiť opatrnosť, keďže sa na cestách tvoria snehové jazyky a záveje. Všetku dostupnú techniku 
máme momentálne v teréne a cesty priebežne pluhujeme a posypávame,“ priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty 
zafúkava aj vo vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na 
sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných 
Hágov. 

13:15 DOPRAVA Košickí policajti a hasiči zasahovali aj pri nehode v smere na Pereš. Auto tu skončilo mimo 
cesty na streche. 

13:10 DOPRAVA Na facebookovej stránke Hasiči Košice informovali o vážnej dopravnej nehode, ku ktorej 
došlo pri jednej z brán spoločnosti U. S. Steel Košice. Z operačného strediska pre topky.sk potvrdili, že čelná 
zrážka osobného a nákladného vozidla si vyžiadala jednu obeť. Zahynul občan Maďarska. 

Zdroj: Facebook:Hasiči Košice/HaZZ 
12:38 DOPRAVA Polícia aj naďalej upozorňuje na silný vietor a hustý dážď a sneh na strednom Slovensku a 

vo Vysokých Tatrách. “Vysoké Tatry sužuje silný vietor a husté sneženie, na cestách sa tvoria snehové záveje, 
preto sa cestám v tejto oblasti radšej úplne vyhnite. Aktuálne je uzavretý horský priechod Donovaly pre všetky 
druhy dopravy,” upozornili v príspevku s tým, že podobne vyzerá situácia aj na ostatných horských priechodoch v 
Banskobystrickom kraji. 

Zdroj: Facebook-Polícia SR 
12:25 DOPRAVA Spadnutý strom na vozidle hlásili dopoludnia policajti aj z okresu Námestovo, konkrétne na 

ceste medzi Zákamenným a Oravskou Lesnou. Blokovaný bol jeden jazdný pruh. 
12:16 ŠKODY Silný vietor v kombinácii s podmočenou pôdou zapríčinili v utorok ráno vyvrátenie približne 20-

metrového stromu v centre Dolného Kubína pri kostole svätej Kataríny Alexandrijskej. Udalosť si nevyžiadala 
žiadne zranenia, povedal primátor Ján Prílepok. „Prosíme všetkých obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť a vyhli sa 
pohybu v blízkosti vysokých stromov,“ doplnil primátor. 

11:52 POČASIE V obci Spišské Tomášovce strhol vietor strechu rodinného domu, ktorá skončila na streche u 
susedov, plech z nej medzi domami. Fotografie zaslala čitateľka Jana. 

Zdroj: Tip čitateľa/Jana 
Zdroj: Tip čitateľa/Jana 
11:46 DOPRAVA Z Tatranskej Lomnice hlásia husté sneženie. To ovplyvňuje aj dopravu. Na snímke vodiči, 

ktorí čakajú v kolóne. 
Zdroj: TASR - Oliver Ondráš 
11:45 POČASIE (POĽSKO) V Poľsku sa víchrica podpísala pod nešťastie. Vodič školského autobusu stratil 

kontrolu nad riadením vozidla v dôsledku silného nárazového vetra. Zranenia utrpelo päť študentov. Správu 
priniesol portál polsatnews.pl. 

11:40 POČASIE Zatiaľ čo mnohé oblasti Slovenska o snehu ani nechyrujú, v Tatranskej Lomnici si už postavili 
aj snehuliaka. 

Zdroj: TASR - Oliver Ondráš 
11:34 DOPRAVA Podľa dopravného servisu Zelená vlna je horský priechod Donovaly uzatvorený pre vozidlá 

nad 10 metrov dĺžky. 
11:25 DOPRAVA Na ceste II/520 medzi Zakamenným a Oravskou Lesnou v okrese Námestovo spadol strom 

na idúce vozidlo. Blokovaný jeden jazdný pruh. Informovala o tom polícia, ktorá je aktuálne na mieste. 
Zdroj: Polícia SR-Žilinský kraj 



11:22 DOPRAVA Prešovská polícia upozornila, že z dôvodu hustého sneženia je na D1 v úseku Poprad-
Matejovce-Važec znížená rýchlosť na 80 km/h. “V oblastiach Vysoké Tatry, Ždiar a Kežmarok je husté sneženie a 
na cestách sa tvoria záveje. V týchto miestach je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť,” dodali v príspevku na 
sociálnej sieti. 

11:20 ŠKODY Čitateľ Roman upozornil, že vietor sa podpísal aj pod škody na bratislavských Zlatých 
pieskoch. 

Zdroj: Tip čitateľa 
11:10 POČASIE (MAĎARSKO) Orkán, ktorý v pondelok zasiahol aj územie Maďarska, pokračoval v pustošení 

aj v utorok. Obec Gádoros v Békešskej župe zasiahlo krupobitie. Silný vietor naďalej vyvracal stromy a poškodil 
budovy, uviedol spravodajský server Borsonline.hu. 

11:00 ŠKODY V Žiari nad Hronom vietor strhol strechu, ktorá zasiahla vozidlá. Našťastie sa nikto nezranil. Na 
mieste je v týchto chvíľach polícia aj hasiči. 

Zdroj: Facebook-Polícia SR/BB 
10:55 ŠKODY Následkom víchrice odletela na sídlisku Sotina v Senici strecha z bytového domu. Zranilo sa pri 

tom malé dieťa. 
10:46 POČASIE (ČESKO) Obyvatelia Česka musia ešte v utorok prispôsobiť svoj pohyb po verejných 

priestranstvách silnému vetru, ktorý so sebou do Európy priniesol orkán Sabine. V krajine ostávajú naďalej 
desaťtisíce domácností bez elektriny. Čiastočné obmedzenia platia naďalej pre železničnú dopravu. Vietor 
komplikuje situáciu na cestách a diaľniciach. Informoval o tom web českej spravodajskej televízie ČT24. Viac sa 
dočítate tu. 

10:45 POČASIE (BAGDAD) Obyvatelia irackej metropoly Bagdad sa v utorok zobudili do zasneženého rána. 
Ako poznamenala agentúra AFP, v meste snežilo po druhý raz za posledných približne 100 rokov. Posledné 
snehové prehánky Bagdad zaznamenal v roku 2008. 

Zdroj: TASR/AP 
10:40 UPOZORNENIE Pre nepriaznivé počasie zatvorili pre verejnosť Park Štefana Moysesa v Žiari nad 

Hronom. Vedúci kancelárie primátora Martin Baláž informoval, že počas uplynulej noci tu v dôsledku silného vetra 
vyvrátilo štyri stromy. Do parku je preto z bezpečnostných dôvodov zákaz vstupu až do odvolania, vstup je len na 
vlastné nebezpečie. Samospráva zároveň vyzvala obyvateľov, aby sa nezdržiavali v blízkosti stromov. 

10:33 DOPRAVA Zelená vlna tiež upozorňuje na silný vietor za Tupou smerom do Šiah. Na ceste je v tomto 
úseku spadnutý konár. Pozor si dajte aj na trase Šumiac - Polomka, kde hlásia neupravené a ťažko zjazdné 
cesty. Na Dobšinskom kopci zas situáciu komplikuje viacero skrížených kamiónov. 

10:30 DOPRAVA Dopravný servis Zelená vlna na Twitteri informoval, že podľa správ od vodičov je 
neprejazdný aj horský priechod Čertovica. 

10:15 ŠKODY V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali hasiči za posledných 24 hodín 
pri 64 udalostiach. Najvyšší počet výjazdov mali v Trnavskom kraji, kde pomáhali na 21 miestach. Z celkového 
počtu udalostí až 45 (70 percent) tvorili výjazdy k popadaným stromom, ktoré blokovali cestné komunikácie, 
chodníky, poprípade spadli na zaparkované vozidlá. 

Zdroj: Facebook-Prezídiu 
10:00 DOPRAVA Horský priechod Donovaly je uzavretý pre všetky druhy dopravy. Situáciu na mieste 

monitoruje polícia. Vozovka je zľadovatelá a úplne neprejazdná z dôvodu skrížených vozidiel. 
Zdroj: Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj 
09:45 POČASIE Popoludní sa vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách vplyvom sneženia a silného vetra 

zvýši lavínové nebezpečenstvo na tretí stupeň z päťdielnej stupnice. Ako informuje Stredisko lavínovej prevencie 
Horskej záchrannej služby na svojej stránke, vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí počas doobedia trvá 
mierne lavínové nebezpečenstvo druhého stupňa. 

09:30 POČASIE Do 14:00 platí výstraha pred silným vetrom na horách. Výstrahy platia pre Žilinský, 
Banskobystrický a Prešovský samosprávny kraj. Vietor môže miestami dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 44 metrov 
za sekundu (135-160 km/h). 

09:00 POČASIE Meteorológovia varujú aj pred snehovými jazykmi a závejmi, prevažne na severe. Výstrahy 
platia rovnako od 8:00 do 19:00 hodiny v Prešovskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Trenčianskom a Košickom 
kraji. 

08:45 POČASIE Najintenzívnejší bude vietor v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš a tiež na západnom a 
južnom Slovensku v okresoch Levice, Komárno, Dunajská Streda, Nové Zámky, Nitra, Šaľa, Galanta, Senec a 
Bratislava. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. 

08:10 VAROVANIE Polícia chodcom adresovala upozornenie v súvislosti so silným vetrom a teda, že by mali 
byť opatrní. Len minulý týždeň vietor zabíjal v meste Myjava, kde vyvrátil autobusovú zastávku, ktorá usmrtila 
malé dieťa. 

08:00 VAROVANIE Bratislavská polícia na sociálnej sieti varovala, že výstrahy pred silným vetrom platia aj v 
utorok. Upozornili vodičov, aby jazdili opatrne. “Vodičom nákladných motorových vozidiel jazdiacich bez nákladu 
odporúčame, aby si z návesov stiahli plachty a predišli tak udalosti, ku ktorej došlo minulý týždeň na Prístavnom 
moste, kde sa z dôvodu silného bočného nárazového vetra prevrátil kamión,” pripomenuli ochrancovia zákona. 

Na Slovensku bude dnes premenlivá, na severe prevažne veľká oblačnosť. Na mnohých miestach, na 
juhozápade ojedinele, prehánky alebo dážď, od približne 600 metrov hlásia meteorológovia sneženie. Výnimočne 
sa môžu objaviť búrky a tvoriť sa môžu aj snehové jazyky. Najvyššie denné teploty dosiahnu päť až desať 
stupňov Celzia. V Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní okolo troch stupňov. Teplota na 
horách vo výške okolo 1 500 metrov okolo -6 stupňov. 



V utorok bude fúkať prevažne západný vietor, na juhozápade a v Popradskej kotline môže dosiahnuť 
ojedinele v nárazoch až okolo 25 metrov za sekundu. Predpokladané množstvo zrážok je do piatich milimetrov, 
na strednom Slovensku, najmä v jeho severnej polovici až do 15 milimetrov. Od približne 1 500 metrov môže 
napadnúť až do 15 centimetrov snehu. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. O kreslo starostu Hrnčiaroviec nad Parnou sa uchádzajú dvaja kandidáti 
[11.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:Pixabay] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kreslo-starostu-hrnciaroviec-parnou-sa-uchadzaju-dvaja-kandidati/2048954 

 
 

Hrnčiarovce nad Parnou 11. februára 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay) 
O uvoľnené kreslo starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou v okrese Trnava sa v doplňujúcich voľbách do 

orgánov samospráv budú 4. apríla uchádzať dvaja kandidáti. Štefan Hrašna aj Marcel Škorec idú do volieb ako 
nezávislí kandidáti, oboch už zaregistrovala miestna volebná komisia. Škorec kandidoval aj v riadnych voľbách v 
roku 2018, skončil na druhom mieste 

Ilustračné foto 
Pôvodne zvolený starosta Hrnčiaroviec nad Parnou Jaroslav Kráľovič (nezávislý) sa 30. apríla minulého roku 

vzdal svojho mandátu. Starostom bol tretie volebné obdobie, v komunálnych voľbách koncom roka 2018 vyhral s 
výrazným náskokom pred dvoma protikandidátmi. Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve mu poslanci 
výrazne znížili dovtedajší plat, mesačne prišiel o viac ako 500 eur. 

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

piatich obciach si ich obyvatelia v doplňujúcich voľbách zvolia chýbajúcich poslancov. 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Špeciálne olympiády usporiadali Zimné národné hry v 5 športoch 
[11.02.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/specialne-olympiady-usporiadali-zimn/445798-clanok.html 

 
 

Na snímke súťažiaci dobiehajú do cieľa v kategórii beh v snežniciach počas Zimných národných hier 
Špeciálnych olympiád na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 10. februára 2020. Foto: TASR Oliver Ondráš 

V pondelok súťažilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, okrem domácich 
reprezentantov prišli aj športovci z Česka, Rakúska a Maďarska. 

Štrbské Pleso 11. februára (TASR) - Organizácia Špeciálne olympiády Slovensko premiérovo pripravila Zimné 
národné hry v piatich športoch. V pondelok súťažilo viac ako 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, 
okrem domácich reprezentantov prišli aj športovci z Česka, Rakúska a Maďarska. Pre Špeciálne olympiády 
Slovensko išlo o prvé a zároveň najväčšie podujatie v tomto roku. Konalo sa na troch miestach - v Štrbskom 
Plese sa predstavilo 51 športovcov v behu na lyžiach, 55 v behu na snežniciach a 38 v zjazdovom lyžovaní. V 
Kežmarku súťažilo dvanásť krasokorčuliarov a v Spišskej Novej Vsi štyria rýchlokorčuliari. Zimné národné hry 

odštartovali už v nedeľu večer slávnostným ceremoniálom, podujatia otvorila prezidentka ŠOS Zuzana Rehák-
Štefečeková. “Sme veľmi radi, že Zimné národné hry sa nám podarilo pripraviť v takomto rozsahu. Súťažilo sa v 
piatich športoch a hoci nám počasie skomplikovalo celý program, napokon sme všetko zvládli a naši športovci 
opäť ukázali veľké srdce a to, že chuť víťaziť máme všetci rovnakú,” povedala v tlačovej správe Eva Gažová, 
národná riaditeľka Špeciálnych olympiád Slovensko. Zimné národné hry boli zároveň kvalifikačným podujatím na 
Zimné svetové hry Špeciálnych olympiád 2021. “Naši športovci vedeli, že musia podať čo najlepšie výkony, aby 
sa mohli nominovať na tento veľký športový sviatok. Môžeme rozhodne skonštatovať, že mnohí prekročili svoje 
limity a zaslúžene sa tešili zo svojich úspechov,” pokračovala Jana Gantnerová, športová riaditeľka Špeciálnych 
olympiád Slovensko. Počas súťaží a sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 dobrovoľníkov, 
študentov z Katedry špeciálnej pedagogiky Prešovskej univerzity. “Sme šťastní, že prišli a podporili nás. Celé 
podujatie sme si naplno užili a tešíme sa zo získaných medailí,” dodal Peter Išpold, hovorca športovcov s 
intelektuálnym znevýhodnením Špeciálnych olympiád Slovensko. 

[Späť na obsah] 
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31. POZOR: Hrozí silný vietor, na viacerých miestach aj snehové jazyky 
[11.02.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc 
Vietor hrozí až do polnoci aj na horách v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a okrese Poprad. V Trenčianskom 

kraji platí výstraha do 18.00 h. 
,aktualizované 
Bratislava 11. februára (TASR) - Na Slovensku naďalej platia výstrahy pred vetrom. V Bratislavskom, 

Trnavskom a Nitrianskom kraji hrozí vietor do 17.00 h, v Banskobystrickom, Trenčianskom, Prešovskom a 
Žilinskom kraji do 16.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej 
stránke. Bratislavská polícia preto na sociálnej sieti upozorňuje vodičov, aby jazdili opatrne a jazdu prispôsobili 
poveternostným podmienkam, svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a povahe vozovky. “Vodičom 
nákladných motorových vozidiel jazdiacich bez nákladu odporúčame, aby si z návesov stiahli plachty a predišli 
tak udalosti, ku ktorej došlo minulý týždeň na Prístavnom moste, kde sa z dôvodu silného bočného nárazového 
vetra prevrátil kamión,” radí polícia. K zvýšenej obozretnosti vyzýva aj chodcov. Vietor hrozí až do polnoci aj na 
horách v Banskobystrickom, Žilinskom kraji a okrese Poprad. V Trenčianskom kraji platí výstraha do 18.00 h. 
SHMÚ varuje tiež pred snehovými jazykmi a závejmi na viacerých miestach Banskobystrického, Žilinského, 
Košického a Prešovského kraja. Rovnako v okrese Prievidza v Trenčianskom kraji. Výstrahy platia do 20.00 h. 
Stredoslovenská distribučná (SSD) momentálne eviduje bez dodávok elektrickej energie 24.000 odberných miest 
a mimo prevádzky je viac ako 200 trafostaníc. TASR o tom informoval hovorca spoločnosti Miroslav Gejdoš. 
Doplnil, že SSD má najväčšie problémy v okresoch Liptovský Mikuláš, Námestovo, Žarnovica, Banská Štiavnica, 
Krupina, Lučenec či Rimavská Sobota. “Viaceré z porúch energetici ešte iba vyhľadávajú. Pretrvávajúci vietor 
môže pritom zapríčiniť aj ďalšie problémy,” podotkol hovorca SSD. Na snímke elektrikár počas odstraňovania 
porúch na elektrickom vedení. Foto: TASR - Erika Ďurčová 

Najviac výpadkov podľa neho stále spôsobujú stromy a konáre popadané na vedenia vysokého napätia. 
“Elektrikári sa ich postupne snažia odstraňovať, ale v mnohých prípadoch došlo aj k poškodeniu vodičov a stĺpov, 
preto trvajú opravy dlhšie. Najhoršie je to na odľahlých, ťažko dostupných miestach, kde je po snehu a daždi 
rozmočený terén. Celá SSD je však v pohotovostnom režime a využíva všetky dostupné sily, aby situáciu 
upokojila. Najviac by však pomohlo, ak by sa ustálil vietor,” dodal Gejdoš. Silný vietor a sneženie spôsobujú 
komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. Cestári z regiónu v tejto súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. 
Pre TASR to uviedol Roman Bednár poverený riadením Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja 
pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že doposiaľ nebolo nutné žiadne úseky uzatvárať. „Treba však zvýšiť 
opatrnosť, keďže sa na cestách tvoria snehové jazyky a záveje. Všetku dostupnú techniku máme momentálne v 
teréne a cesty priebežne pluhujeme a posypávame,“ priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty zafúkava aj vo 
vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na sociálnej sieti 
upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných Hágov. V 
súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči. „V našom kraji to najviac zasiahlo Spišskú Novú Ves a 

Krompachy, kde popadalo viacero stromov, ktoré tvorili prekážku na ceste. Neboli tam však hlásené vyššie 
škody. V Spišských Tomášovciach strhlo strechu z jedného z rodinných domov,“ ozrejmil operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Zároveň dodal, že vietor pomaly ustáva. V 
Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba odstrániť popadané stromy z vozovky. Horský 
priechod Donovaly aktuálne uzavreli pre všetku dopravu. Dôvodom je počasie. Polícia o tom informuje na 
sociálnej sieti s tým, že na mieste situáciu monitoruje a hneď ako to bude možné, bude postupne horský priechod 
sprejazdňovať aspoň pre osobnú dopravu. “Pre nákladné vozidlá nad desať metrov je však zjazdnosť v tomto 
stave nemožná a máme za to, že by jeho úplné sprejazdnenie nebolo bezpečné,” spresnila polícia s tým, že 
podobne vyzerá situácia aj na iných horských priechodoch v Banskobystrickom kraji. Polícia aktuálne upozorňuje 
na silný vietor, hustý dážď i sneh, ktoré komplikujú dopravu aj na ďalších miestach stredného Slovenska a vo 
Vysokých Tatrách. “Vysoké Tatry sužuje silný vietor a husté sneženie, na cestách sa tvoria snehové záveje, preto 
sa cestám v tejto oblasti radšej úplne vyhnite,” odporúča polícia. Hasiči za uplynulých 24 hodín zasahovali v 
súvislosti s poveternostnou situáciou na Slovensku 64-krát. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ). Najviac výjazdov zaznamenali hasiči v Trnavskom kraji, kde pomáhali 
na 21 miestach. V každom z ostatných krajov zasahovali hasiči menej ako desaťkrát, 45 zásahov, teda 70 
percent zo všetkých, tvorili výjazdy k popadaným stromom, ktoré blokovali cesty, chodníky alebo spadli na 
zaparkované autá. Okrem toho hasiči pomáhali najmä pri uvoľnených či odtrhnutých strešných krytinách. 
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP 

Spolu zasahovalo 280 profesionálnych a dobrovoľných hasičov s 80 kusmi hasičskej techniky. “Pri takomto 
type výjazdov momentálne hasiči zasahujú najmä na západnom a severnom Slovensku,” uviedla Farkasová. 
Horský priechod Donovaly, ktorý v utorok predpoludním uzatvorili pre všetku dopravu z dôvodu nepriaznivého 
počasia, je už prejazdný bez obmedzení. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) a Krajské riaditeľstvo 
Policajného zboru v Banskej Bystrici. “V týchto chvíľach sú všetky cesty v Banskobystrickom kraji a aj horské 
priechody prejazdné bez obmedzenia,” informuje polícia na sociálnej sieti. SSC na webe zjazdnost.sk zároveň 
upozorňuje vodičov na zníženú dohľadnosť na 100 metrov pre silné sneženie, prípadne dážď v lokalitách 

https://www.teraz.sk/slovensko/nadalej-hrozi-silny-vietor-na-viacer/445804-clanok.html


Tatranská Štrba, Levoča, Dobrá Niva, Kremnička, Zvolenská Slatina a Hronská Breznica. Varuje tiež pred silným 
vetrom, ktorý na severovýchode Slovenska miestami vytvára snehové jazyky. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Pre snehové jazyky a záveje vyhlásili prvý situačný stupeň v okolí 

Vysokých Tatier 
[11.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová] 
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tatier/2049781 

 
 

Poprad 11. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Adriána Hudecová) 
Silný vietor a sneženie spôsobujú komplikácie na cestách v okolí Vysokých Tatier. Cestári z regiónu v tejto 

súvislosti vyhlásili prvý situačný stupeň. Pre TASR to uviedol Roman Bednár poverený riadením Správy a údržby 
ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. Zároveň však dodal, že doposiaľ nebolo nutné 
žiadne úseky uzatvárať 

Ilustračné foto 
„Treba však zvýšiť opatrnosť, keďže sa na cestách tvoria snehové jazyky a záveje. Všetku dostupnú techniku 

máme momentálne v teréne a cesty priebežne pluhujeme a posypávame,“ priblížil situáciu Bednár s tým, že cesty 
zafúkava aj vo vyšších polohách v okolí Levoče. Nikde inde v rámci regiónu problémy hlásené neboli. Vodiči na 
sociálnej sieti upozornili na sťažené podmienky v okolí Ždiaru, pri Hornom Smokovci, ale aj v oblasti Vyšných 
Hágov. 

V súvislosti s počasím mali viacero výjazdov aj hasiči. „V našom kraji to najviac zasiahlo Spišskú Novú Ves a 

Krompachy, kde popadalo viacero stromov, ktoré tvorili prekážku na ceste. Neboli tam však hlásené vyššie 
škody. V Spišských Tomášovciach strhlo strechu z jedného z rodinných domov,“ ozrejmil operačný dôstojník 
Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Košiciach. Zároveň dodal, že vietor pomaly ustáva. V 
Prešovskom kraji mali len tri menšie výjazdy, keď bolo treba odstrániť popadané stromy z vozovky. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. O kreslo starostu Hrnčiaroviec nad Parnou sa uchádzajú dvaja kandidáti 
[11.02.2020; mytrnava.sme.sk; Trnava / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://mytrnava.sme.sk/c/22322518/o-kreslo-starostu-hrnciaroviec-nad-parnou-sa-uchadzaju-dvaja-
kandidati.html 

 
 

Pôvodne zvolený starosta sa vzdal svojho mandátu ešte minulý rok. 
HRNČIAROVCE NAD PARNOU. O uvoľnené kreslo starostu obce Hrnčiarovce nad Parnou v okrese Trnava 

sa v doplňujúcich voľbách do orgánov samospráv budú 4. apríla uchádzať dvaja kandidáti. 
Štefan Hrašna aj Marcel Škorec idú do volieb ako nezávislí kandidáti, oboch už zaregistrovala miestna 

volebná komisia. Škorec kandidoval aj v riadnych voľbách v roku 2018, skončil na druhom mieste. 
Pôvodne zvolený starosta Hrnčiaroviec nad Parnou Jaroslav Kráľovič (nezávislý) sa 30. apríla minulého roku 

vzdal svojho mandátu. 
Prečítajte si tiež:Kraj pripravil mapu so všetkými linkami prímestskej autobusovej dopravy Čítajte 
Starostom bol tretie volebné obdobie, v komunálnych voľbách koncom roka 2018 vyhral s výrazným 

náskokom pred dvoma protikandidátmi. 
Na ustanovujúcom obecnom zastupiteľstve mu poslanci výrazne znížili dovtedajší plat, mesačne prišiel o viac 

ako 500 eur. 
Nového starostu si 4. apríla budú voliť aj v obciach Ivanka pri Dunaji (okres Senec), Kuklov (Senica), Malé 

Borové (Liptovský Mikuláš), Abramová (Turčianske Teplice), Ondavka (Bardejov), Klčov (Poprad), Remeniny 
(Vranov nad Topľou), Drienovec (Košice – okolie), Kaluža (Michalovce) a Harichovce (Spišská Nová Ves). V 

piatich obciach si ich obyvatelia v doplňujúcich voľbách zvolia chýbajúcich poslancov. 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Športovci na Zimných národných hrách ukázali chuť víťaziť 
[11.02.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Na snímke súťažiaci dobiehajú do cieľa v kategórii beh v snežniciach počas Zimných národných hier 
Špeciálnych olympiád na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách 10. februára 2020. Foto: TASR - Oliver Ondráš 

Špeciálne olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých 
sa každý deň na svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnym postihnutím. 

,aktualizované 
Štrbské Pleso 11. februára (TASR) – Najväčšie športové podujatie roka majú za sebou Špeciálne olympiády 

Slovensko (ŠOS), organizácia premiérovo pripravila Zimné národné hry v piatich športoch. Podujatia sa 
zúčastnilo asi 160 športovcov s intelektuálnym znevýhodnením, pričom okrem Slovenska na nich malo 
zastúpenie aj Česko, Rakúsko a Maďarsko. Na Štrbskom Plese súťažili v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a v 
behu na snežniciach, v Kežmarku sa predstavili v krasokorčuľovaní a v Spišskej Novej Vsi v rýchlokorčuľovaní. 

Informovala o tom národná riaditeľka ŠOS Eva Gažová. ŠOS zorganizovali prvé a rovno najväčšie podujatie tohto 
roka. “Sme veľmi radi, že Zimné národné hry sa nám podarilo pripraviť v takomto rozsahu. Súťažilo sa v piatich 
športoch a hoci nám počasie – sneženie a silný vietor hlavne na Štrbskom plese skomplikovalo celý program, 
napokon sme všetko zvládli a naši športovci opäť ukázali veľké srdce a to, že chuť víťaziť máme všetci rovnakú,” 
zhodnotila Gažová. Zimných národných hier sa zúčastnili športovci s intelektuálnym znevýhodnením – 51 
súťažiacich v behu na lyžiach, 55 v behu na snežniciach, 38 v zjazdovom lyžovaní, 12 krasokorčuliarov a štyria 
rýchlokorčuliari. Zimné národné hry boli zároveň kvalifikačným podujatím na Zimné svetové hry Špeciálnych 
olympiád, ktoré budú v roku 2021. “Naši športovci vedeli, že musia podať čo najlepšie výkony, aby sa mohli 
nominovať na tento veľký športový sviatok. Môžeme rozhodne skonštatovať, že mnohí prekročili svoje limity a 
zaslúžene sa tešili zo svojich úspechov,” doplnila športová riaditeľka ŠOS Jana Gantnerová. Počas súťaží a 
sprievodného programu organizátorom pomáhalo 30 dobrovoľníkov, študentov z Katedry špeciálnej pedagogiky 
Prešovskej univerzity. “Sme šťastní, že prišli a nás podporili. Celé podujatie sme si naplno užili a tešíme sa zo 
získaných medailí,” dodal hovorca športovcov s intelektuálnym znevýhodnením ŠOS Peter Išpold. Špeciálne 
olympiády sú inkluzívnou organizáciou využívajúcou šport a vzdelávanie, prostredníctvom ktorých sa každý deň 
na svete snaží posilniť postavenie ľudí s mentálnym postihnutím. Organizácia vznikla v roku 1968, na Slovensku 
funguje ŠOS 27 rokov. V 170 krajinách sveta športuje viac ako päť miliónov ľudí s mentálnym postihnutím. 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Z poslednej Trnavy do bojov o play off 
[11.02.2020; myzahorie.sme.sk; Záhorie / Šport; 00:00; Martina Radošovská] 
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Filip Mrava sa stal jednou z posíl Skaličanov. 
SKALICA. Hokejová Skalica vystužila svoje útočné rady o dvoch hráčov. Jednou z posíl je 31-ročný 

odchovanec Zlína Jan Matějka, ktorý prišiel do Skalice z Dubnice nad Váhom. 
Druhou posilou sa stal 22-ročný Filip Mrava z HK Gladiators Trnava, ktorí už stratili šancu na postup do play-

off. Práve s Filipom Mravom sme sa rozprávali o sezóne v Trnave, prečo sa rozhodol pre Skalicu a s akými cieľmi 
do mužstva prichádza. 

Vyššie očakávania 
Prečítajte si tiež:Brodské má cieľ v prvej štvorke Čítajte 
Predsezónne očakávania boli v Trnave vyššie, v porovnaní s tým, ako pre mužstvo nakoniec dopadla 

základná časť. Do tímu sa podarilo zapracovať veľa mladých hráčov, no ako zhodnotil tréner Štefan Mega, z 
prístupu viacerých bol sklamaný. 

„Očakávania a ambície boli určite vyššie a odlišné ako realita. Mužstvo vyzeralo v lete veľmi dobre, no 
nepodarilo sa nám naplno využiť potenciál. Určite sme si to všetci predstavovali inak. Dôvodov je určite viacero, 
ale podrobnejšie by som to rozoberať nechcel. Jednou z možných príčin je aj to, že nám chýbali skúsení hráči,“ 
zhodnotil sezónu v Trnave Filip Mrava. 

Práve tu patril medzi hráčov s najvyšším počtom strelených gólov. „Čo sa týka mojej individuálnej sezóny, tá 
zo začiatku nebola úplne ideálna. Takmer každý zápas sme nastupovali v inej zostave a nebolo to jednoduché. V 
druhej polovici sa mi už darilo viacej a pribúdali aj body,“ zhodnotil svoju sezónu mladý hráč. 

Zo zápasov, ktoré odohral v trnavskom drese, spomína na dve úspešné stretnutia. „Prvým zápasom je určite 
výhra 3:4 na ľade Bratislavy. Pokiaľ sa nemýlim, stále sme jediným tímom, ktorý dokázal v Bratislave zvíťaziť na 
tri body. Druhým stretnutím je domáca výhra práve nad Skalicou. Prehrávali sme už 1:4 a napokon sme výsledok 
otočili a vyhrali 6:4. Mne sa v zápase podarilo streliť hetrik.“ 

Pri ponuke neváhal 
SPrečítajte si tiež:Nad odchodom zo senického klubu nerozmýšľal Čítajte 
Keď sa pre Trnavu skončila možnosť play-off, prišla ponuka zo Skalice, ktorú sa Filip Mrava rozhodol využiť. 

https://www.teraz.sk/sport/strbske-pleso-sportovci-na-zimnych/445811-clanok.html
https://myzahorie.sme.sk/c/22323703/z-poslednej-trnavy-do-bojov-o-play-off.html


"S pánom Lipovským sme v kontakte už dlhšiu dobu a mal som od neho nejaké ponuky aj v minulosti. Teraz 
som nezaváhal a jeho ponuku som hneď prijal. Mal som ešte jednu ponuku na play-off z prvoligového klubu, ale 
jednoznačne som sa rozhodol pre Skalicu,“ popísal začiatok spolupráce mladý útočník. 

A s akými cieľmi prichádza Filip Mrava do skalických farieb? „Mojím cieľom je čo najviac pomôcť tímu v play-
off a naplniť tak ciele, ktoré si klub dáva. Určite je to aj jeden z dôvodov, prečo som si vybral Skalicu.“ 

Filip neprichádza do neznámeho prostredia, pretože už v minulosti chodil do Skalice vypomáhať juniorke. 
„Takisto poznám veľa hráčov, či už zo vzájomných zápasov, alebo sme niekedy boli spoluhráčmi. Veľmi sa teším, 
že si znova zahrám v tíme s Dávidom Okoličánym, s ktorým sme spolu vyrastali a odmalička sa poznáme,“ 
pokračoval Mrava. 

Na profesionálnejšej úrovni 
Prečítajte si tiež:Tréner Skalice Michal Ružička sa chce dostať na štvrté miesto Čítajte 
Úvod skalickej sezóny bol trochu rozpačitý a na prvé víťazstvo v riadnom hracom čase museli čakať sedem 

kôl. Ako dodáva Filip Mrava, sezónu Skalice sledoval 
„Ako som už spomínal, s pánom Lipovským sme v kontakte už dlhšie a tak som sa o Skalicu zaujímal. Viem, 

že mali slabší úvod, ale postupne ukázali, že majú kvalitné mužstvo, ktoré sa len potrebovalo zohrať. Pocítili sme 
to na vlastnej koži, keď sme v druhom kole zvíťazili v Skalici 3:5 a neskôr sme tam nakúpili 8:0.“ 

A kde vidí Filip Mrava rozdiely medzi trnavským a skalickým hokejovým klubom? „Rozdielov je veľa, no 
najväčší je určite ten, že Skalica funguje na profe-sionálnej úrovni, zatiaľ čo v Trnave je to skôr založené na 
amatérskej úrovni so zameraním na pomoc pre mladých hráčov, aby sa adaptovali na seniorský hokej,“ zhodnotil 
Mrava. 

Zároveň dodáva, že túto sezónu vníma súťaž ako veľmi vyrovnanú. „Je to moja piata sezóna v 1. lige a určite 
je to jeden z najviac vyrovnaných ročníkov. Momentálne pre nás predstavujú najväčšiu konkurenciu Dubnica a 
Spišská Nová Ves, s ktorými bojujeme o 4. miesto. Najväčším favoritom súťaže je jednoznačne Bratislava 

Capitals,“ uzavrel Filip Mrava. 
Práve proti favoritovi súťaže odohrá Filip svoj prvý zápas v drese Skalice. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Obor z juhu sa prebúdza 
[11.02.2020; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/22323505/obor-z-juhu-sa-prebudza.html 

 
 

Komárno sa krok po kroku približuje k vyšším métam. 
BASKETBAL 
SBL 
Za posledné roky dozaista najproblematickejšia a zároveň aj najťažšia sezóna pre basketbalový klub MBK 

Rieker Com-therm Komárno. 
Spočiatku nedokázalo mužstvo nastupovať na zápasy v plnej sile pre zranenia, pričom vedenie klubu 

nevedelo nájsť ani toho správneho trénera. Káder sa síce postupne dopĺňal, ale výsledky neprichádzali a tak 
mužstvo postupne kleslo až na poslednú priečku. 

((piano)) 
Na konci minulého kalendárneho roka sa po veľmi hektickom období chopil trénerského žezla József Molnár, 

ktorého rukopis je na mužstve za krátky čas badateľný. Od nového kalendárneho roka akoby hralo v červeno-
bielych farbách úplne iné mužstvo. Aj keď sa všetky zápasy nekončia víťazstvom Molnárových zverencov, 
mužstvo výkonnostne napreduje. Prejavuje sa to v tabuľke, keď sa Komárňania krok po kroku blížia k vyšším 
métam. Po Spišskej Novej Vsi dýchajú na krk aj siedmej Handlovej. 

Cítia to najmä v domácich zápasoch aj skvelí fanúšikovia, ktorí v posledných dueloch dokázali vytvoriť tú 
známu elektrizujúcu atmosféru, ktorá je pre Komárno charakteristická. Červeno-bieli dosiahli pred niekoľkými 
dňami prvé víťazstvo vonku a to na pôde svojho konkurenta v Handlovej. Vzrastajúcu silu „obuvníkov“ pocítili už 
aj mužstvá z popredných miest tabuľky. V regionálnom derby to boli Levice a naposledy aj Lučenec, ktorému 
nestačilo na víťazstvo ani vedenie o 17 bodov. 

Tretím do partie z prvej trojice by mohol byť vedúci Inter, ktorý však pricestuje do Komárna až v 32. kole 14. 
marca. Získa MBK skalp aj tohto favorita ? V Komárne tomu po zlepšených výkonoch mužstva začínajú aj veriť. 
„Obuvníci“ však musia zvládnuť predovšetkým zápasy so svojimi konkurentmi o play-off a to so Spišskou Novou 
Vsou vonku a z Handlovou doma. Tieto zápas však prídu na rad až po takmer mesačnej prestávke, ktorú vyplní 
Slovenský pohár. 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Pre okolie Bratislavy platí výstraha 2. stupňa pred vetrom 
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https://domov.sme.sk/c/22323734/pre-okolie-bratislavy-plati-vystraha-2-stupna-pred-vetrom.html 

 
 

Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy. 
BRATISLAVA. V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. 

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. 
Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. 
Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy, na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj 

snehové jazyky a záveje. 
V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 

až 105 kilometrov za hodinu. 
Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, Trnava, Pezinok a Galanta. 

Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, výstraha platí takisto do utorka 
22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. 

V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
[Späť na obsah] 

 
 

38. SHMÚ vydal pre okolie Bratislavy výstrahu 2. stupňa pred vetrom 
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V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov. 
V okolí Bratislavy, Trnavy a v horských oblastiach platí v utorok večer výstraha pred vetrom. Upozorňuje na to 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Výstraha druhého stupňa pred vetrom platí do 
22.00 h pre okresy Bratislava, Dunajská Streda a Senec. Na horách bude silný vietor pretrvávať aj počas stredy 
(12. 2.), na severe Slovenska sa podľa SHMÚ môžu tvoriť aj snehové jazyky a záveje. 

V okresoch Bratislava, Dunajská Streda a Senec môže vietor v utorok večer v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 85 
až 105 kilometrov za hodinu. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred vetrom pre okresy Malacky, 
Trnava, Pezinok a Galanta. Rýchlosť vetra môže v týchto lokalitách dosiahnuť 65 až 85 kilometrov za hodinu, 
výstraha platí takisto do utorka 22.00 h. 

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od utorkového večera do stredy 22.00 h pre okresy 
Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica, Brezno, Dolný Kubín, Námestovo a 
Tvrdošín. V polohách nad 1500 metrov tam môže dosiahnuť vietor v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za 
hodinu. 

V týchto lokalitách tiež SHMÚ upozorňuje na tvorbu snehových jazykov a závejov od výšky 600 metrov, okrem 
uvedených okresov ide o okresy Čadca, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves. Tvorba jazykov sa môže 

objaviť aj počas stredy. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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