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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Pre cyklotrasu zoťali stromy 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 1; ešl ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Symbolická rozlúčka s 58 vyrúbanými stromami pri Hornáde v Sp. Novej Vsi minulú sobotu bola reakcia na kroky mesta 

pri výstavbe cyklotrasy. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 18. marca došlo pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi k výrubu 58 stromov. Dôvod pre tento 

razantný krok je plánovaná výstavba cyklotrasy Hornád. Na celú záleţitosť zareagovali Novovešťania, ktorí s tým 

nesúhlasili. Na sociálnej sieti spustili petíciu na záchranu spomínaných stromov. 

 

(ešl) 

 

Viac na str. 3 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  V Sp. Novej Vsi pre cyklotrasu padli za obeť stromy 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 3; SPRAVODAJSTVO ; Zaradenie: TÉMA] 

 

Symbolická rozlúčka s 58 vyrúbanými stromami pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi minulú sobotu bola reakciou na kroky 

mesta pri výstavbe cyklotrasy Hornád. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 18. marca došlo pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi k výrubu 58 stromov. Dôvodom pre 

tento razantný krok je plánovaná výstavba cyklotrasy Hornád. 

 

Výstavba cyklotrasy 

 

Jej budovanie je riešené v rámci IV. etapy územného generelu cyklotrás Spišskej Novej Vsi. Sleduje zámery rozvoja 

cyklistickej dopravy v meste, ktorá je určená Územným plánom mesta ako verejnoprospešná stavba. Výstavba nového 

úseku dlhého vyše 1 500 m je naplánovaná od Vyšnej Hati po Ulicu Gorkého. Je rozdelená do troch častí. Ako prvá sa 

začala budovať 450 m dlhá trasa od Leteckej po Gorkého ulicu. Predmetom stavby je obojsmerný asfaltový cyklistický 

chodník so šírkou tri metre. Ako avizovala Spišská Nová Ves vo svojom marcovom mestskom mesačníku, v prvotnej 

fáze bol potrebný výrub pribliţne 60 stromov v zmysle rozhodnutia na výrub drevín vydaného Okresným úradom, 

Odborom starostlivosti o ţivotné prostredie v Spišskej Novej Vsi v období vegetačného pokoja. V mesačníku sa ďalej 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 3. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

uvádza, ţe samozrejmosťou bude náhradná výsadba v okolí cyklotrasy, ktorá bude riešená po ukončení výstavby v 

dvojnásobnom počte drevín. 

 

Reakciou petícia 

 

Na celú záleţitosť zareagovali Novovešťania, ktorí nesúhlasili s výrubom krásnych drevín a na sociálnej sieti spustili 

petíciu na záchranu spomínaných 58 stromov. V petícii sa okrem iného uvádzalo: Myslíme si, ţe pri troche dobrej vôle by 

sa dali nájsť aj ekologickejšie a ekonomickejšie riešenia tejto cyklotrasy (napríklad rozšíriť cestu o cyklistický pruh, 

prípadne opraviť chodník pre peších na Nábreţí Hornádu). Ţiadame mesto Spišská Nová Ves o zmenu projektu 

cyklotrasy tak, aby nedošlo k výrubu stromov. Navrhujeme, aby sa opravil chodník pre chodcov na Nábreţí Hornádu 

spôsobom, aby bol časťou cyklochodníkom a zároveň sčasti chodníkom pre chodcov a pokračoval popri Lidli aţ po 

Tesco. Týmto opatrením podľa nášho názoru mesto ušetrí finančné prostriedky a najmä ţivotné prostredie. Petícia sa ku 

kompetentným nedostala a stromy padli za obeť. 

 

Netajila sklamanie 

 

Autorka petície Lívia Kukurová, ktorá je študentkou Masarykovej univerzity v Brne, netají sklamanie. "Túto petíciu som 

zaloţila preto, lebo si myslím, ţe je dôleţité chrániť ţivotné prostredie. Kaţdý chce zachraňovať amazonské pralesy, ale 

keď dôjde na výrub miestnych plôch zelene, ostáva to takmer nepovšimnuté. Mojím cieľom bolo poukázať na to, ţe 

obyvatelia mesta s výrubom nesúhlasia a ţe im nie je ľahostajné to, ako im pomaly pred očami mizne mestská zeleň. V 

ţiadnom prípade si nemyslím, ţe cyklistický chodník bol zlý nápad a ţe sa nemal realizovať. Skôr takúto iniciatívu vítam a 

teším sa z toho, ţe pribudne ďalšia moţnosť športového vyţitia. Avšak nazdávam sa, ţe sa mohlo nájsť aj iné riešenie, 

pri ktorom by sme sa mohli tešiť z oboch vecí naraz," povedala. To, ţe si to nemyslí len ona sama potvrdilo vyše 1500 

ľudí, prevaţne zo Spišskej Novej Vsi a okolia, ktorí sa pod petíciu podpísali. "Ak mám byť úprimná, v takýto úspech som 

ani nedúfala. Ţiadne ďalšie kroky som ale uskutočniť nemohla, pretoţe hneď ďalší deň po vzniku petície bol začatý výrub 

predmetných stromov a tým sa stal z petície len akýsi manifest nesúhlasu občanov s takýmto postupom mesta. Čo sa 

týka aktuálneho stavu, mrzí ma, ţe stromy sa zachrániť nepodarilo a zároveň dúfam, ţe cyklistický chodník bude stáť za 

to, keďţe sme kvôli nemu prišli o toľko zdravých stromov," dodala Kukurová. 

 

Symbolická rozlúčka 

 

Jednotlivci, ktorých spojil spoločný záujem, sa uplynulú sobotu stretli na nábreţí Hornádu v Spišskej Novej Vsi na 

symbolickej rozlúčke za zoťatými 58 stromami, ktoré padli za obeť pre vznik novej cyklotrasy. Študent Jakub Ertl sa 

prihovoril prítomným, z ktorých väčšina boli mladí ľudia. "Ľudia, ktorí o tom rozhodovali, nerozmýšľali koncepčne a zvolili 

si jednoduchšiu cestu. Mohlo sa niečo lepšie vymyslieť a mať ešte krajšiu cyklotrasu so zachránenými stromami. Títo 

ľudia by si mali uvedomiť, ţe pri investovaní peňazí by sa malo hľadať najlepšie riešenie, nie to najpohodlnejšie a 

najľahšie. Dôsledok toho sú vyťaté stromy. Aj keď sú stromy uţ vyťaté, je dôleţité zamyslieť sa nad tým, čo sa stalo a 

urobiť niečo pre to, aby sa podobné veci uţ nezopakovali. Snaţme sa, aby naše mesto vyzeralo čo najlepšie, nebojme sa 
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vyjadriť svoj názor." Podujatie podporil aj Tomáš Paľuch. "Túto lokalitu si mal projektant prejsť a posúdiť lokálne 

podmienky. Je jednoduché urobiť výrub a postaviť niečo nové. V súčasnej dobe pri technológiách a spôsobe stavby si 

myslím, ţe nebol problém obísť strom. Sú domy, ktoré obchádzajú stromy napríklad v Piešťanoch. Dalo sa to spraviť 

citlivejšie a lepšie," vyjadril svoje presvedčenie Novovešťan. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Stromy Padli za obeť. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Preplnený kôš hnevá nielen psičkárov 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 4; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Prepchatý kôš plný vrecúšok so psími exkrementmi a ďalšie vrecká s obsahom v okolí. Takýto stav trval niekoľko dní v 

blízkosti rieky Hornád. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Preplnený kôš určený na psie exkrementy niekoľko dní strašil nielen okoloidúcich, ale aj 

samotných majiteľov psov. Na tento neutešený stav redakciu Noviny Spiša upozornil obyvateľ, ktorý býva v bytovom 

dome na sídlisku Za Hornádom. 

 

Povinnosť majiteľov psov 

 

"Dívam sa z okna rovno na nábreţie Hornádu. Toto miesto je pre ľudí zaujímavé. Premávajú sa tu cyklisti, prechádzajú 

Novovešťania. Pekná lokalita sa páči aj majiteľom psov. Chválim tých psičkárov, ktorí si uvedomujú svoje povinnosti a 

psie výkaly poctivo zberajú a vyhadzujú do košov, ktoré sú na tento účel. Je však smutné, keď je kôš plný, a tak vrecká s 

obsahom niet kde vyhadzovať. Je to pre psičkárov demotivujúce," hovorí Ján P. "Som vzornou majiteľkou sučky Astry a 

pri jej venčení viem, čo musím urobiť. Ale pri plnom koši naozaj netuším, kam s plným vreckom. Ťahať ho domov?" pýtala 

sa seniorka Anna. Cez víkend silný vietor rozfukoval vrecká po okolí, čo nepôsobilo esteticky. 

 

Odpoveď z mesta 
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Oslovili sme Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. Vedúci oddelenia komunálneho servisu Juraj Sad povedal, ţe koše na 

psie exkrementy sú pravidelne čistené. "Momentálne sa kapacity sústreďujú na prebiehajúce jarné čistenie po zime, čo 

mohlo zapríčiniť nevysypanie koša. Do budúcnosti dáme pozor, aby sa podobné situácie neopakovali," doplnil Sad. 

 

(ešl) 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Kôš Bol preplnený. FOTO: EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Na sídlisku Západ vyrastie nový supermarket 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 4; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO/INZERCIA] 

 

Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi postavia nový supermarket. Poslanci z ponuky dvoch záujemcov uprednostnili 

spoločnosť Lidl. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci v Spišskej Novej Vsi odsúhlasili predaj pozemkov s výmerou vyše 3 100 metrov 

štvorcových na sídlisku Západ obchodnej spoločnosti Lidl. Záujem na výstavbu obchodných objektov prejavili dve 

spoločnosti Lidl a Labaš, po tom, čo bola na minulom zastupiteľstve schválená obchodná verejná súťaţ na ich predaj. 

 

Rozhodnutie komisie 

 

Súťaţné návrhy oboch účastníkov preskúmala komisia. Lidl ponúkol kúpnu cenu 367tisíc eur. Zastavaná plocha objektu 

predstavuje takmer 1976 štvorákov, predpokladaný počet zamestnancov bude 25 aţ 30 ľudí. Parkovisko má mať podľa 

plánu 97 miest na státie. Vyvolané investície predstavuje nová kriţovatka, rozšírenie cesty s navýšením jazdných pruhov, 

nové chodníky pre chodcov vo výške najmenej za 194 170 eur. Firma Labaš prejavila záujem o kúpu za 239-tisíc eur. 

Podľa plánu by mala zastavaná plocha objektu 1043 štvorákov, 32 parkovacích miest, predpokladaný počet 

zamestnancov nebol v ponuke uvedený. Labaš vyvolanými investíciami plánoval cestné napojenie a detské ihrisko s 

lavičkami pre oddych bez určenia konkrétnej sumy. Vzhľadom na uvedené skutočnosti zastupiteľstvom menovaná 

komisia odporučila zastupiteľstvu schváliť prevod vlastníctva pozemkov v prospech spoločnosti Lidl za podmienky, ţe 

víťaz súťaţe sa zmluvne zaviaţe vybudovať aj chodník od kriţovatky pri novom OC aţ k hranici katastra Smiţian. 

 

Prezentácia záujemcov 
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Na marcovom rokovaní mali priestor na prezentáciu obaja záujemcovia. Akvizítor spoločnosti Lidl Igor Jaduš zdôraznil, ţe 

súčasťou cenovej ponuky je umiestnenie predajne a dopravné riešenie odkonzultované s dopravnou políciou. "V projekte 

je zapracovaná doprava pre peších aj automobily. Ten ráta s dvomi odbočovacími cestnými pruhmi, rekonštrukciou 

priechodu pre peších a chodníkom smerom ku autobusovej zastávke. Výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš Jaroslav Fotul 

poukázal na produkciu najmä slovenských potravín vo svojich obchodných reťazcoch, čo vidí ako jednu z výhod. Sú 

propagátori bio potravín. Poslanci v rámci záverečného vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaţe hlasovali o 

predaji pozemkov spoločnosti Lidl. Zo 16 poslancov bolo 13 za, traja sa zdrţali hlasovania. 

 

Zánik malých obchodov? 

 

Novovešťania ţijúci na sídlisku Západ sa novému obchodnému reťazcu potešili. "Máme tu len jednu veľkú predajňu a 

malé obchodíky. Supermarket v tejto lokalite určite uvítame," povedala Miroslava Kamenická. "Konečne sa myslí aj na 

nás, pretoţe väčšina obchodov je orientovaná pri sídlisku Mier. Nový obchod prinesie aj väčší sortiment," pridala sa 

Daniela Kopčáková. Pavol Dúbravský uznáva, ţe na jednej strane je dobré mať ďalší market, na strane druhej môţu prísť 

o malé predajničky. "Poznáme sa navzájom, beţne si niečo objednáme a vieme, ţe to tu nájdeme aj v neskorších 

hodinách. Teraz je to ohrozené. Malopodnikateľka Janka Chomová vlastní malú predajňu na sídlisku, zameranú 

predovšetkým na potravinárske výrobky. "Uţ teraz je to ťaţké a keď sa otvorí supermarket, neviem, či sa udrţíme. 

Podnikám tu uţ dosť dlho a bude mi ľúto, ak skončím." 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Prázdna plocha Vyrastie na nej nový supermarket. FOTO: EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  FOTO TÝŢDŇA NA SPIŠI 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 10; Redakcia ; Zaradenie: V OBRAZOCH] 

 

FOTO: 

 

Kríţová cesta v Tatrách Veriaci si pripomenuli udalosti Veľkej noci. FOTO:TASR/ONDRÁŠ 

 

Na popradskej stanici Ľudia spomínali na prvý transport ţien do Auschwitzu. FOTO:JP 
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Múzeum medu Nachádza sa v Klčove. FOTO:EŠL 

 

V Batizovciach Vystavovali veľkonočné kraslice. FOTO:TASR/OLIVER ONDRÁŠ 

 

Sneţienky Kvety jari dominujú v záhradách. FOTO:EŠL 

 

Rozlúčka za vyťatými stromami Pri Hornáde v Spišskej Novej Vsi. FOTO:EŠL 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  STANOVISKO MESTA 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 3; ešl ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

Mesto sa k tejto problematike vyjadrilo na svojej facebookovej stránke. Výstavba cyklochodníka v Spišskej Novej Vsi si 

vyţiada aj niektoré nepopulárne opatrenia, akými je výrub stromov na trase cyklochodníka. Prednostka mestského úradu 

Jela Bednárová uviedla, ţe mesto prihliada na odborné stanoviská a kaţdý výrub citlivo zvaţuje. "Odstránené dreviny, 

ktoré sú prevaţne v zlom stave, nahradí mesto aţ trojnásobným počtom nasadených nových stromov (pričom 

povinnosťou je iba dvojnásobok). Výstavba podlieha prísnemu povoľovaciemu procesu príslušných úradov a v prípade 

povolenia aj uţ spomínanej náhradnej výsadbe dvojtrojnásobného počtu stromov. "Za kaţdý strom, ktorý musel byť v 

posledných rokoch odstránený pre zlý zdravotný stav, či z iných technických príčin, boli vysadené minimálne dva nové 

stromy. Okrem toho prebieha v meste výsadba stromov podľa schváleného plánu, aby v budúcnosti "nestáli v ceste" 

plánovaným projektom. Veľkú pozornosť venujeme obnove "doţívajúcich" stromov, postupne zeleň omladzujeme, aby aj 

v budúcnosti boli v meste zdravé stromy," doplnil primátor Ján Volný (Smer). V meste boli za posledné štyri roky 

vysadené stromy a okrasné kríky: 2012 – 200 stromov a 556 kríkov, 2013 –173/826, 2014 – 134/204, 2015 – 42/610, 

teda len za posledné štyri roky bolo v meste vysadených minimálne 550 nových stromov a 2200 okrasných kríkov. 

 

(ešl) 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Spišiaci sa statočne drţali v Prešove 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 22; JOZEF PETRUŠKA ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

V poslednom zápase základnej časti 2. futbalovej ligy skupiny Východ sa Novovešťania predstavili v metropole Šariša. 

 

SP. NOVÁ VES. Dvadsiate druhé kolo bolo posledným v základnej časti 2. ligy Východ. Novovešťanom bolo uţ dávnejšie 

jasno, ţe medzi najlepšiu šestku nepostúpia. 
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Siahali po remíze 

 

Na jar hrajú futbalisti Spišskej Novej Vsi v hernej pohode. Výrazne im k tomu pomohlo víťazstvo s Rimavskou Sobotu a 

na prešovskom trávniku mohli v sobotu len prekvapiť. Na úvodný gól Katonu odpovedal hosťujúci Boroš vyrovnávajúcim 

gólom na 1:1. Dve minúty pred koncom ešte stále bola remíza 1:1 a potom sa Novovešťania nestačili čudovať, keď 

hlavný rozhodca odpískal pokutový kop. "Ťaţko hodnotiť zápas, ktorý sa prehrá a to ešte penaltou v posledných 

sekundách. Naozaj škoda bodu, lebo poctivo sme bránili. Prešovčania mali viac z hry, ale našou silnou stránkou bol 

brankár "Pipo", ktorý dostával útočníkov domácich do zúfalstva. Bod s tak silným súperom by bol pre nás veľmi cenný. Po 

góle z pokutového kopu uţ nebolo času na vyrovnanie," uviedol strelec jediného gólu Spišiakov v Prešove Richard Boroš. 

 

Boj o záchranu 

 

Po víkende je uţ známe, ako sa bude hrať ďalej v druholigovej súťaţi. "Uţ máme rozlosovanie nadstavbovej časti. Okrem 

nás tam máme Poprad, Hanisku, Tepličku nad Váhom a Rimavskú Sobotu. Bude sa hrať dvojkolovo a uţ prvé dva 

stretnutia sú pre nás nesmierne dôleţité. Najbliţšie v sobotu doma hostíme Tepličku nad Váhom a potom cestujeme do 

Rimavskej Soboty. Náš cieľ je uţ teraz jasný – makať a bojovať aţ do poslednej minúty sezóny," dodal Richard Boroš. 

 

JOZEF PETRUŠKA 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Nasleduje boj o záchranu Spišiaci siahali v Prešove po remíze, ale nakoniec vyšli bodovo naprázdno. Teraz ich čaká boj 

o 7. aţ 11. miesto. FOTO: JOPE 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Ján Petrík: Objavovanie dejín je ako hľadanie pravdy 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 6; EVA ŠOLTÍSOVÁ ; Zaradenie: ROZHOVOR/INZERCIA] 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi JÁN PETRÍK (66) je autorom literatúry faktu, členom dobrovoľnej zloţky Horskej sluţby 

pre oblasť Slovenský raj, pracuje v Spišskom dejepisnom spolku. Na svojom konte má 14 publikácií. V týchto dňoch vyšla 

na kniţný trh publikácia Klauzy v Slovenskom raji, ktorej je zostavovateľom a spoluautorom. 

 

Môţete sa predstaviť našim čitateľom? 
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"Pochádzam z rodiny rušňovodiča. Na strednej priemyselnej škole som začínal s organizovanou turistikou a 

horolezectvom. V roku 1972 som sa stal čakateľom Horskej sluţby (HS) v oblasti Slovenský raj. O rok neskôr som 

absolvoval základný kurz na Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách. Po skúškach a zloţení prísahy som sa stal r iadnym 

členom HS. Ako jej člen som sa zúčastňoval na sprístupňovaní Prielomu Hornádu a údrţbe tiesňav a roklín Raja, 

pomáhal som pri značkovaní, mal pohotovosť na základných staniciach. Zúčastnil som sa mnoţstva záchranných a 

pátracích akcií v Slovenskom raji. Stal som sa horským vodcom v tomto národnom parku." 

 

Čo bolo dôvodom pre vznik knihy? Prečo práve publikácia o Klauzách? 

 

"V Slovenskom raji som odslúţil 40 rokov a poznám ho veľmi dobre. Zaujímala ma nielen príroda, ale aj história 

národného parku. Na túto tému som napísal niekoľko kníh. Ako spomínam v úvode novej knihy, Slovenský raj má 

mnoţstvo prírodných krás, medzi ktoré patria nesporne vodopády. Ak sú vodopády skvostami prírody, tajch v lokalite 

Klauzy je určite technickým zázrakom, veľmi citlivo zasadeným do okolitej prírody, ktorú dnes nevnímame ako dielo 

techniky či technicky nadaných ľudí, ale ako neoddeliteľnú súčasť tejto nádhernej lokality Slovenského raja. Uţ si len 

ťaţko vieme predstaviť ako toto dielo zamestnávalo chlapov z blízkeho okolia, najmä zo Spišských Tomášoviec, Dediniek 

a Smiţian. Klauzy ţivili aj drevorubačov z Podkarpatskej Rusi, ktorí tu sezónne prichádzali za chlebom. Vysoko oceňujem 

ich ekologický prístup k doprave dreva vyťaţeného v okolí lokality Klauzy. Naši predkovia to dokázali len s koníkmi a 

splavom po niekoľkokilometrovej vodnej ceste bez jediného litra benzínu či nafty, bez znečistenia lesa a ovzdušia aţ na 

Smiţiansku Mašu." 

 

Ako dlho sa kniha tvorila? 

 

"Písal som ju skoro desať rokov. Najtenšie knihy sa píšu najťaţšie. Zohnať čosi o vodnej nádrţi Klauzy bolo nesmierne 

ťaţké. V knihe je zaznamenané všetko, čo sa dalo zistiť zo štátnych archívov, archívu Lesov SR, horskej sluţby, z 

verejných a súkromných archívov a z rôznej literatúry a publikácií. Veľkú pomoc som našiel u milej lekárničky, ktorá mi 

prekladala maďarské listiny do slovenčiny. Musím poznamenať, ţe kniha mohla vyjsť len vďaka finančnej pomoci 

sponzorov. Ochotných ľudí, ktorí majú vzťah k prírode a najmä Slovenskému raju." 

 

Čo vyjadruje slovo klauzy? Prečo práve takéto pomenovanie tejto významnej historickej lokality? 

 

"Význam slova pochádza z viacerých období ľudských dejín. Prvý význam je cirkevný. Uţ od stredoveku sa význam 

týchto slov pouţíval pre označenie zvláštnej centrálnej sekcie budov religióznej komunity, ktorej úlohou bol spoločný 

ţivot. Slovo claustrum reprezentuje kláštor ako celok, vrátane všetkých kláštorných jednotiek. Po celý stredovek ostalo 

claustrum špecifickým kláštorným alebo náboţenským termínom. Pojem sa pouţíval vo význame podobnom závore 

alebo kľúču, ktorý zabezpečuje bránu alebo dvere v zmysle závory. Teda uzavretý, bezpečný priestor. V nemčine slovo 

klausen označovalo pustovňu, samotu. Pre mníchov ţijúcich v kláštoroch znamenali tieto slová odlúčenosť – samotu, 

duchovnú čistotu – klauzúru, zdrţanlivosť, celu, askézu, meditáciu a podobne." 
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Aký je ďalší význam? 

 

"Vo všeobecnom encyklopedickom slovníku je vysvetlený význam slova klauzy ako malé umelé vodné nádrţe na horných 

tokoch bystrín, ktoré slúţili na krátkodobé zvýšenie prietoku pri splavovaní dreva. Slovo je pravdepodobne prevzaté z 

iných jazykov a v preklade sa jeho význam vysvetľuje ako uzavretie, zatvárať, závora, hrádza. V našom prípade si slovo 

klauzy vysvetľujeme ako uzavretie vodného toku za účelom vyuţitia jeho energetického potenciálu pre plavenie dreva." 

 

Čo je obsahom knihy? 

 

"Táto lokalita má významnú históriu, ktorú v knihe opisujem. Je to literatúra faktu. Minulosť lokality je jedinečná a úţasná. 

Objavovanie dejín je ako hľadanie pravdy. Ak k tomu táto publikácia prispela čo i len málo, je to úspech. Prvá hať bola uţ 

v 18. storočí a údajne slúţila sto rokov. V 19. storočí tam podľa archívnych záznamov nebolo nič. Ja si ale myslím, ţe 

tam určite bola ďalšia hrádza, pretoţe na Smiţianskej Maši vybudovali Csákyovci huty, kde tavili ţeleznú rudu a 

potrebovali čo najviac drevného uhlia. Ďalšie poznatky máme o hrádzi postavenej v 20. storočí. Čitatelia si tieţ v knihe 

nájdu okrem dejinného náčrtu aj ďalšie zaujímavosti. Patrí medzi ne činnosť spolku Priatelia Klauzy, šport, osobnosti a na 

záver spomienky Jozefa Antoniho, Ladislava Radvanca a Petra Špica, ktorí sa v tomto malebnom kúte Slovenska cítili 

ako doma a milovali ich. Záver knihy je venovaný významným osobnostiam lokality." 

 

Ako vznikla spolupráca s ďalšími autormi? 

 

"So všetkými sa poznám. Sú to odborníci, a preto som ich poprosil o spoluprácu. Vynikajúci archeológ Marián Soják 

priblíţil prítomnosť človeka v Slovenskom raji so zameraním na planinu Glac a Klauzy v dávnej minulosti. Vo svojom 

príspevku sa zaoberá aj peňazokozeckou dielňou, ktorá bola kedysi na Klauzách. Existuje mnoţstvo legiend 

pochádzajúcich zo Spišských Tomášoviec a Letanoviec, ţe sú tam ukryté zlaté poklady. Geológ František Miháľ opísal 

jaskyne v okolí lokality Klauzy. Vďaka našim speleológom sa môţeme pochváliť, ţe máme najviac zmapovaných jaskýň 

na Slovensku. O vegetácii na spomínanom mieste, ktorá je výnimočná aj svojou prírodovednou hodnotou, napísala 

botanička Anna Leskovjanská." 

 

Pre koho je kniha určená? 

 

"Je určená pre turistov a pamätníkov. Snaţil som sa, aby to bolo poučné. Čitatelia sa dozvedia, aké krásne technické 

dielo je vybudované a vyuţívané v lokalite Klauzy a čo mu predchádzalo. Mnohí turisti (a je ich veľká väčšina), idúc cez 

Klauzy, ani len nevedia, okolo čoho vlastne kráčajú." 

 

V súčasnosti ste na dôchodku. Ako trávite voľný čas? 

 

"Aj napriek tomu, ţe som v seniorskom veku, nemám veľa času nazvyš. Zaoberám sa dejinami letectva na Spiši, dejinami 

Slovenského raja, Spiša, športu a jeho osobnosťami." 
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Na záver ešte otázka: čo pre vás znamenajú Klauzy? 

 

"Klauzy sú mojou srdcovkou. Mám ich veľmi rád. Majú svoju neskutočnú a významnú históriu. Rád tam chodím. Som 

nesmierne šťastný, ţe Štátne lesy po tom, čo v roku 2010 zobrala hať voda, postavili v roku 2014 novú hrádzu." 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ 

 

---- 

 

" Mnohí turisti (a je ich veľká väčšina), idúc cez Klauzy, ani len nevedia, okolo čoho vlastne kráčajú. 

 

---- 

 

FOTO: 

 

J. Petrík Pri predstavovaní publikácie. FOTO: ARCHÍV J.P. 

 

Klauzy Pohľad na Červenú skalu. FOTO: J.P. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Výstavbu dreveného kostola v Keţmarku zdrţal mor i povstanie 

 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 19; Nora Baráthová ; Zaradenie: SERIÁL] 

 

Drevený artikulárny kostol v Keţmarku pochádza z čias náboţenskej neslobody protestantov, ktorí si mohli postaviť 

kostoly len na základe povolenia 26. zákonného článku – artikulu, vydaného Šopronským snemom r. 1681. 

 

KEŢMAROK. Drevený artikulárny kostol je jednou z najväčších dominánt kráľovského mesta. Keţmarský kostol je jedným 

z piatich zachovaných kostolov svojho druhu nielen na území Slovenska, ale zrejme v celej strednej Európe. 

 

Iba na predmestí 

 

Cisára Leopolda a snem k postaveniu kostola donútilo povstanie uhorskej šľachty, ktoré viedol keţmarský rodák a majiteľ 

hradu Imrich Thököly. 26. artikul povolil protestantom v Uhorsku stavať kostoly po jednom v kaţdom slobodnom 

kráľovskom meste – akým bol aj Keţmarok – a po dva v kaţdej ţupe. Kostoly v mestách sa mohli postaviť len na 

predmestí na mieste, ktoré presne vyznačila kráľovská komisia. Stavba sa musela postaviť výlučne na náklady 
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evanjelickej cirkvi z najlacnejšieho stavebného materiálu. Takým stavebným materiálom bolo drevo a tým akoby sa 

predurčilo, ţe artikulárne kostoly budú drevené. 

 

Potupné miesto pri hostinci 

 

R. 1682 cisárska komisia určila Keţmarku pomerne potupné miesto na postavenie chrámu, a to hneď za mestskou 

Vyšnou bránou pri kamennom hostinci, postavenom ešte r. 1593. K stavbe kostola sa však prikročilo aţ v r. 1687 po 

definitívnej poráţke Thökölyho povstania. Nie je známe, ako prvý artikulárny kostol, zasvätený sv. Trojici, vyzeral – je 

však pravdepodobné, ţe mal dnešný pôdorys a bol prízemný. Predstavoval však len provizórium a nemohol pojať 

niekoľko tisíc protestantov z Keţmarku a okolia, ktorí uţ r. 1688 mali dvoch kňazov – nemeckého a slovenského. 

 

Vybrali sa pre milodary 

 

Dvaja keţmarskí mešťania Pavol Vitalis a Ján Michaelides sa teda vybrali r. 1688 na sever Európy s poverením vyberať 

milodary na stavbu dvoch kostolov – zvlášť pre Slovákov, zvlášť pre Nemcov, na stavbu fary a školy. Mešťania navštívili 

územie dnešného Poľska, Východné Prusko, viaceré nemecké knieţatstvá, Sliezsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko 

i Dánsko a r. 1690 sa vrátili domov. Zbierka však nesplnila očakávanie – predstavoval len 274 uhorských zlatých. 

 

Vypukol mor 

 

K plánovanej prestavbe však nedošlo, lebo začiatkom 18. storočia vypuklo v Uhorsku ďalšie neúspešné povstanie 

uhorskej šľachty, ktoré viedol František Rákóczi II. a vzápätí prišiel na mesto mor. K prestavbe sa pristúpilo aţ po 

upokojení pomerov v krajine v r. 1717. Zmluva, uzavretá s tesárskym majstrom Jurajom Müttermannom z Popradu, 

datovaná 1. júna 1717, prikazuje, aby kostol mal patričnú výšku, po jeho obvode sa má zhotoviť dostatok okien, klenba 

bude namaľovaná na modro ako nebo, kostol sa má čím skôr zastrešiť, má mať pekne točené podperné stĺpy klenby, 

majú sa zhotoviť aj chóry. Celkové náklady na výstavbu celého kostola sa odhadovali aţ na 5000 zlatých. V meste a na 

okolí ţili bohatšie rodiny a jednotlivci, ktorí financovali nielen stavbu, ale aj zhotovenie interiéru. Stavebné práce mali 

neuveriteľne rýchle tempo kostol bol vysvätený uţ dňa 15. augusta 1717 – v 12. nedeľu po sv. Trojici. 

 

Nepouţili ani kúsok kovu 

 

Keţmarský artikulárny kostol v štýle ľudového baroka s dĺţkou 34,68 m, šírkou 30,31 m a výškou 20,60 metrov má 

pôdorys rovnoramenného gréckeho kríţa, klenba spočíva na štyroch točených nosných stĺpoch a na obvodových múroch 

kostola. Ďalšou oporou bolo šesť chórov – na ne a na prízemie sa pomestilo celkove aţ 1 541 sediacich osôb. Pri stavaní 

sa nepouţil ţiadny kovový materiál, ale výlučne drevený – a to buď z praktických dôvodov (hrdzavenie) alebo snáď aj 

duchovných príčin (predstava ukriţovania). Traduje sa, ţe pri stavbe kostola pomáhali aj švédski námorníci – pohľad do 

stropu pripomína provu obrátenej lode a okrúhle okná zase lodné okná. 
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Barokový interiér 

 

Kým zvonku vyzerá kostol ako nejaká obrovská hospodárska budova, jeho barokový interiér zaujme kaţdého svojou 

krásou. Drevorezbárske práce oltár, kazateľnica i chóry sú dielom miestneho majstra Jána Lercha z r. 1717 – 1827. 

Organ postavil v r. 1717 – 1720 levočský organár Vavrinec Čajkovský a dokompletizoval ho r. 1729 Matej Korabinský zo 

Spišskej Novej Vsi. Organ je najstarším a tým aj najcennejším funkčným dvojmanuálovým nástrojom svojho druhu na 

území Slovenska. Za autora malieb sa povaţuje Gottlieb Kramer z Levoče a jeho syn. Z vonkajšej strany sakristie vedie 

vchod do časti krýpt s etáţovým pohrebiskom pod kostolom, datovaný rokom 1791. Hroby sú z 18. – 19. stor. Ostatné 

časti krýpt pod kostolom sú zatiaľ neprebádané. Najstaršie kamenné náhrobky nezmyselne osadené do podlahy kostola 

pochádzajú z roku 1688. 

 

Veţu i múr museli zbúrať 

 

Kostol mal na streche aj malú veţu, ktorá sa zo statických dôvodov r. 1893 musela zbúrať. Okolo kostola bol postavený 

ochranný obvodový múr kvôli dezolátnemu stavu musel byť r. 1900 zbúraný. Drevený kostol bol uţ r. 1892 zaradený 

medzi pamiatky, chránené štátom. R. 1985 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Napokon v r. 2008 bol zapísaný 

do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V lete sa pouţíva na bohosluţobné účely a odohrávajú sa v ňom 

aj koncerty a opery.  

 

Nora Baráthová 

 

---- 

 

"Zvonku kostol vyzerá ako obrovská hospodárska budova, barokový interiér však zaujme svojou krásou kaţdého. 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Interiér kostola Svojou krásou berie návštevníkom dych. FOTO: CIRKEVNÝ ARCHÍV 

 

Kostol v 19. storočí Ešte dnes sú časti krýpt pod kostolom neprebádané. FOTO: ARCHÍV BARÁTHOVÁ 

 

Drevený kostol v Keţmarku Je zapísaný v zozname UNESCO. FOTO: CIRKEVNÝ ARCHÍV 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Ţeny a muţi nezarábajú vţdy rovnako 
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 [Noviny Spiša; 12/2016; 29/03/2016; s.: 2; EVA ŠOLTÍSOVÁ, JANA PISARČÍKOVÁ, red ; Zaradenie: TÉMA] 

 

ROZDIELY V POHLAVIACH SA PRI VÝBERE ZAMESTNANIA STIERAJÚ 

 

Na trhu práce sa nájdu odvetvia a pracovné pozície, ktoré sa dajú označiť za typicky muţské a typicky ţenské. Zákon ale 

nedovoľuje robiť rozdiely medzi pohlaviami. 

 

SPIŠ. Podľa údajov spoločnosti Profesia spomedzi niekoľkých tisícok pracovných ponúk sú aj odvetvia a pozície, o ktoré 

sa pri hľadaní práce zaujímajú viac muţi a pri niektorých viac ţeny. Najväčší podiel muţov chce pracovať v oblasti 

stavebníctva a realít, elektrotechnike a energetike, ale tieţ v strojárstve a automobilovom priemysle. Na rozdiel od muţov, 

ţeny si oveľa viac hľadajú prácu v oblasti školstva, textilnom a odevnom priemysle, zdravotníctve, ale aj v administratíve 

a ľudských zdrojoch. Aj v regióne Spiša sa ale nájdu ţeny, ktorým typicky muţská práca zavoňala natoľko, ţe od nej 

nechcú upustiť. 

 

Aj keď sa môţe zdať, ţe muţské práce ţeny neoslovujú, opak je pravdou. Aj v ţenách sa napríklad občas prebudí túţba 

riadiť silné stroje. Bagristky, traktoristky a ţeriavničky v regióne Spiša nie sú uţ ničím nezvyčajným. "Presne desať rokov 

som pracovala ako ţeriavnička v jednej z popradských firiem. Rada som chodila do práce, veľmi ma to napĺňalo, pozerať 

sa na svet tak trošku zhora," povedala pani Mária. Ak by ste čakali drsný typ ţeny, mýlite sa. " Keď som si vyzliekla 

monterky a dala dole prilbu, ľudia sa divili. Nikdy som ale do ţeriava nesadla bez make-upu. Chlapi si zo mňa zvykli 

uťahovať, ale mňa to napĺňalo," povedala. 

 

Viac chuti do domácich prác 

 

Vykonávať prácu, ku ktorej má bliţšie skôr opačné pohlavie, malo aj svoje plusy. "Keď som prišla domov s oveľa väčšou 

radosťou som sa venovala ţenským prácam. Varila som s chuťou. Predtým som umývala riady v zahraničí v jednej 

reštaurácii, a keď som prišla domov a videla na drese v kuchyni ďalšie kopy, nemala som chuť pustiť sa do nich," 

povedala s úsmevom. 

 

Jediná ratrakistka na Slovensku 

 

V Tatrách sme našli ţenu, ktorá je jedinou z jemnejšieho pohlavia na celom Slovensku vo svojej profesii. Lucia Šoltisová 

stíha dve práce. Je asistentkou riaditeľa horského strediska vo Vysokých Tatrách, súčasne ale pracuje aj inde. Ak máte 

radi lyţovačku a upravené svahy, ďakovné listy môţete smerovať práve na jej adresu. Lucia je aj vodičkou ratraku. "Som 

vášnivá lyţiarka a chcela som vyskúšať, čo všetko so sebou nesie príprava lyţiarskych tratí," povedala Lucia. Nasadla 

teda párkrát s kolegami do ratraku a vyskúšala si jazdenie. "Chytilo ma to za srdce, a tak som v tom pokračovala, vţdy 

vtedy, keď sa dalo, a keď som si potrebovala vyvetrať hlavu." 

 

Riadiť silný stroj je záţitok 
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Premávať sa na ratraku po svahu v nočných hodinách je pre ňu potešením. Jazdiť na tak veľkom stroji ju fascinuje. "Je to 

záţitok, keď idete v noci v zasneţenej krajine a pod sebou vidíte svetielkujúcu krajinu." Keď upravuje svahy, na zjazdovke 

ľudí nestretáva, teda ako dodala, aspoň by stretávať nemala. Od minulého roka sa uţ právoplatne stala jedinou 

ratrakistkou na Slovensku. Popýšiť sa môţe uţ aj osvedčením na výkon tejto činnosti. Často na svoju prácu počuje 

pozitívne ohlasy. "Stretávam sa s ľuďmi, ktorí mi hovoria, ţe je to úţasné a ţe ma obdivujú," priznala Lucia. 

 

Ţena v kolektíve zotrela rozdiel medzi pohlaviami 

 

Muţskému pohlaviu sa na ţenu, ktorá vykonáva chlapskú profesiu, údajne dobre pozerá. Pán Peter z Popradu pracuje 

ako vodič kamiónu. Rozváţa tovar. V chlapskom kolektíve majú aj jednu ţenu. "Najprv, keď prišla medzi nás ţena s 

dlhými vlasmi, tak sme sa s chlapmi na tom smiali, neskôr medzi nás vynikajúco zapadla. Je skvelá šoférka a veľmi sa mi 

páči, ako si dokáţe precízne naloţiť tovar do kamiónu. Som rád, ţe patrí medzi nás a ţe svojim kúskom akoby zotrela 

rozdiely medzi pohlaviami," zasmial sa. 

 

Pohľad úradu práce 

 

Časom, keď ţeny mohli vykonávať iba niektoré povolania, zrejme pomaly odzváňa. Rovnosť pohlaví musí byť zachovaná 

aj pri hľadaní pracovníka. Tatiana Melikantová z Úradu práce v Spišskej Novej Vsi upozorňuje, ţe nahláška voľného 

pracovného miesta nesmie mať diskriminačný prvok. "Zákon o sluţbách zamestnanosti hovorí, ţe zamestnávateľ nesmie 

zverejňovať ponuky zamestnania, ktoré obsahujú akékoľvek obmedzenia a diskrimináciu podľa rasy, farby pleti, pohlavia, 

veku, jazyka, viery a náboţenstva, zdravotného postihnutia, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, 

národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu, manţelského a 

rodinného stavu." 

 

Šička aj "šič" 

 

Rozdiel predstavujú len nahlášky finančne podporené z regionálneho projektu. V takomto prípade môţe byť uvedená 

poţiadavka ako napríklad vek do 25 rokov, minimálna evidencia deväť mesiacov a podobne. Zamestnávatelia rôzne 

profesie často zahrnú pod operátorov výroby. Stalo sa, ţe mal zamestnávateľ poţiadavku na šičku a "šiča". Prípadne sa 

hľadajú zdravotné sestry aj muţského pohlavia, pretoţe na profesiu zdravotných bratov ešte nie sme zvyknutí. 

 

V Embracu platia rovnaké princípy 

 

Najväčší zamestnávateľ na Spiši spoločnosť Embraco Slovakia sa zaoberá výrobou hermetických kompresorov. Fabrika 

ku koncu minulého roka zamestnávala vyše 2,3-tisíca ľudí, z toho tretinu ţien. Riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov v 

Embracu Roman Kollár povedal, ţe spoločnosť uplatňuje rovnaké princípy v odmeňovaní, bez ohľadu na to, či ide o 

muţa, alebo ţenu. "Jednotlivé pracovné pozície v našom závode sú rozdelené do platových tried a základom pre 

ohodnotenie je váha danej pozície. V spoločnosti je zavedený systém riadenia výkonnosti s priamym napojením na 
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odmeňovanie. Kaţdoročné navýšenie miezd je podmienené hodnotením výkonu zamestnanca jeho nadriadeným. 

Dôsledne sa uplatňuje nediskriminačný prístup zakotvený v etickom kódexe našej spoločnosti." 

 

Muţom niekde zaplatia viac 

 

Realita však nie je taká priamočiara ako o tom hovorí zákon. V niektorých profesiách sa muţom pridá na výplatu viac. 

"Pracujem na opačnej zmene so svojím kolegom. Hoci vykonávame tú istú prácu, a teda sme na rovnakej pozícii, ja mám 

zhruba o jednu tretinu menšiu mzdu. Nepáčilo sa mi to, ale šéf mi vysvetlil, ţe kolega by za takúto mzdu v jeho 

spoločnosti nepracoval a on si chce muţa v pracovnom pomere udrţať," povedala pani Zdenka, ktorá pracuje ako 

krčmárka. Mladý muţ Rasťo pracuje v zmiešanom kolektíve v jednom z obchodných reťazcov. Nám muţom často 

prideľujú fyzicky náročnejšie práce, ţeny skôr vykladajú tovar. Finančne sme ale na tom pribliţne rovnako." Priemerný 

hrubý mesačný plat muţov podľa portálu Platy. sk tvorí 1068 eur, pričom ţeny v priemere zarobia o 239 eur menej, ich 

priemerná mzda tvorí 829 eur. V prípade, ţe ţena pracuje na rovnakej pozícii ako muţ, zarobí o 7 percent menej. Ţeny 

očakávajú niţšie zárobky, uţ keď na pracovný trh vstupujú. Kým muţi očakávajú, ţe ich nástupný plat by mohol byť vo 

výške 891 eur v hrubom, ţeny si predstavujú nástupný plat 740 eur v hrubom. 

 

Sťaţnosť zamestnávateľovi 

 

Čo môţete urobiť, keď sa stretnete s nerovnosťou v odmeňovaní? Pokúste sa riešiť situáciu priamo so zamestnávateľom. 

Podľa Zákonníka práce máte právo podať zamestnávateľovi sťaţnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého 

zaobchádzania a zamestnávateľ je povinný na vašu sťaţnosť bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, 

upustiť od znevýhodňujúceho konania a odstrániť ich následky. V Zákonníku práce je upravený tzv. zákaz 

prenasledovania. Zamestnávateľ nesmie zamestnanca akýmkoľvek spôsobom postihovať alebo znevýhodňovať preto, ţe 

sa zákonným spôsobom domáha svojich práv vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Vyjednávať môţete sami alebo 

prostredníctvom mediátora. Situáciu môţe nespokojný zamestnanec oznámiť inšpektorátu práce, prípadne môţe podať 

ţalobu. Obrátiť sa môţe aj na advokátsku kanceláriu, odbory alebo špecializovanú mimovládnu organizáciu. 

 

EVA ŠOLTÍSOVÁ, JANA PISARČÍKOVÁ 

 

---- 

 

" Vodička ratraku: Je to pre mňa záţitok jazdiť na tak veľkom stroji. 

 

---- 

 

FAKTY 

 

Zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty je obsiahnutá 
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* Ústava SR (čl. 12) 

 

* Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Zb.§13, §119 a) 

 

* Antidiskriminačný zákon (zákon č. 365/2004 Zb. §3 ods. §6 ods. 2 písm. b) 

 

Zákonník práce obsahuje pre posúdenie hodnoty práce niekoľko rôznych kritérií: 

 

* zloţitosť, zodpovednosť a namáhavosť, rovnaké či porovnateľné pracovné podmienky, rovnakú či porovnateľnú 

pracovnú výkonnosť a výsledky práce.  

 

(red.) 

 

---- 

 

FOTO: 

 

Lucia Šoltisová je prvou ratrakistkou na Slovensku Pracuje aj ako asistentka riaditeľa, jazda v ratraku jej ale prináša 

potešenie. FOTO:ARCHÍV L.Š. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  V bezpečí nie ste uţ ani doma: Na Spiši prepadli muţa (44) na dvore, polícia uţ zakročila 

 [topky.sk; 29/03/2016; TASR ; Zaradenie: topky.sk] 

http://www.topky.sk/cl/100370/1537197/V-bezpeci-nie-ste-uz-ani-doma--Na-Spisi-prepadli-muza--44--na-dvore--policia-uz-zakrocila 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku od 18 do 30 rokov. 

Spolu s 13-ročným komplicom vo štvrtok (24.3.) krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. Informovala o tom košická 

krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.  

 

 "Na dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. V dôsledku rán muţ spadol 

na zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z vrecka 20 eur," uviedla 

policajná hovorkyňa. 

 

 Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. "Obvineným osobám za tento skutok 

hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode," dodala Mésarová. 

 

Späť na obsah 

http://www.topky.sk/cl/100370/1537197/V-bezpeci-nie-ste-uz-ani-doma--Na-Spisi-prepadli-muza--44--na-dvore--policia-uz-zakrocila


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 3. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

 

1.12.  Na Spiši prepadli muţa na dvore 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8162011/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore.html 

 

Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku od 18 do 30 rokov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spolu s 13-ročným komplicom ešte vo štvrtok krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. 

 

Na dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. 

 

"V dôsledku rán muţ spadol na zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z 

vrecka 20 eur," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. 

 

"Obvineným osobám za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov," stíhaní sú na slobode, dodala 

Mésarová. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Na Spiši prepadli muţa na dvore, kopali do neho a ukradli mu 20 eur 

 [teraz.sk; 29/03/2016; TASR ] 

http://www.teraz.sk/regiony/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore/189129-clanok.html 

 

Obvineným hrozí osem rokov väzenia. 

 

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP 

 

Spišská Nová Ves 29. marca (TASR) – Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku 

od 18 do 30 rokov. Spolu s 13-ročným komplicom vo štvrtok (24.3.) krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. TASR o 

tom dnes informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

"Na dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. V dôsledku rán muţ spadol 

na zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z vrecka 20 eur," uviedla 

policajná hovorkyňa. 

 

Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. "Obvineným osobám za tento skutok 

hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode," dodala Mésarová. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8162011/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore.html
http://www.teraz.sk/regiony/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore/189129-clanok.html
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1.14.  Na Spiši prepadli muţa na dvore, kopali do neho a ukradli mu 20 eur 

 [24hod.sk; 29/03/2016; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore-kopali-do-neho-a-ukradli-mu-20-eur-cl427380.html 

 

Spišská Nová Ves 29. marca (TASR) – Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku 

od 18 do 30 rokov. Spolu s 13-ročným komplicom vo štvrtok (24.3.) krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. TASR o 

tom dnes informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

"Na dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. V dôsledku rán muţ spadol 

na zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z vrecka 20 eur," uviedla 

policajná hovorkyňa. 

 

Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. "Obvineným osobám za tento skutok 

hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode," dodala Mésarová. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Polícia: Gang na Spiši prepadol muţa, "asistoval" im aj 13-ročný chlapec! 

 [cas.sk; 29/03/2016; vr ; Zaradenie: Správy] 

http://www.cas.sk/clanok/381648/policia-gang-na-spisi-prepadol-muza-asistoval-im-aj-13-rocny-chlapec/ 

 

Traja muţa a chlapec (13) prepadli na dvore rodinného domu na Spiši muţa. Obvineným hrozí trest tri aţ 8 rokov, 

chlapec nie je ešte trestne zodpovedný.  

 

 Vyšetrovateľ obvinil z lúpeţe troch muţov z okresu Spišská Nová Ves vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí spolu s 13-

ročným komplicom vo štvrtok krátko po pol noci na dvore rodinného domu na Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi prepadli 

muţa (44). Jeden z muţov udrel obeť päsťou do tváre. Ďalšiu ranu do tváre dostal aj od ďalšieho z obvinených. 

Prepadnutý spadol na zem, kde do neho všetci kopali a bili po celom tele. jeden z útočníkov mu z vrecka nohavíc zobral 

20 eur. 

 

 Trinásťročný chlapec nie je ešte trestne zodpovedný. Obvineným v prípade dokázania viny na súde hrozí trest odňatia 

slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

Foto: 

http://www.24hod.sk/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore-kopali-do-neho-a-ukradli-mu-20-eur-cl427380.html
http://www.cas.sk/clanok/381648/policia-gang-na-spisi-prepadol-muza-asistoval-im-aj-13-rocny-chlapec/
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Trojici muţov za lúpeţ hrozí väzenie, ich 13-ročný komplic nie je ešte trestne zodpovedný (ilustračné foto). Zdroj - iStock 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Poľskej turistke pomáhali horskí záchranári zo Slovenského raja 

 [24hod.sk; 29/03/2016; Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR ] 

http://www.24hod.sk/polskej-turistke-pomahali-horski-zachranari-zo-slovenskeho-raja-cl427468.html 

 

Podlesok 29. marca (TASR) – V podvečerných hodinách poţiadala 22-ročná poľská turistka horských záchranárov zo 

Slovenského raja o pomoc. Počas turistiky sa stratila a nevedela nájsť cestu späť. Informovalo o tom Operačné stredisko 

Horskej záchrannej sluţby. 

 

"Turistka mala v úmysle prejsť roklinu Suchá Belá a následne sa vrátiť späť do obce Podlesok, okres Spišská Nová Ves. 

Na konci rokliny stratila orientáciu a bola vyčerpaná. Nedokázala samostatne pokračovať ďalej v ceste," uviedli horskí 

záchranári.  

 

Poľke poskytli záchranári na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju transportovali do Podlesku, odkiaľ 

pokračovala svojím motorovým vozidlom do ubytovacieho zariadenia. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Poľskej turistke pomáhali horskí záchranári zo Slovenského raja 

 [teraz.sk; 29/03/2016; TASR ] 

http://www.teraz.sk/regiony/polska-turistka-slovensky-raj-zachranari/189198-clanok.html 

 

Počas turistiky sa stratila a nevedela nájsť cestu späť. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Zuzana Svitanová 

 

Podlesok 29. marca (TASR) – V podvečerných hodinách poţiadala 22-ročná poľská turistka horských záchranárov zo 

Slovenského raja o pomoc. Počas turistiky sa stratila a nevedela nájsť cestu späť. Informovalo o tom Operačné stredisko 

Horskej záchrannej sluţby. 

 

"Turistka mala v úmysle prejsť roklinu Suchá Belá a následne sa vrátiť späť do obce Podlesok, okres Spišská Nová Ves. 

Na konci rokliny stratila orientáciu a bola vyčerpaná. Nedokázala samostatne pokračovať ďalej v ceste," uviedli horskí 

záchranári. 

http://www.24hod.sk/polskej-turistke-pomahali-horski-zachranari-zo-slovenskeho-raja-cl427468.html
http://www.teraz.sk/regiony/polska-turistka-slovensky-raj-zachranari/189198-clanok.html
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Poľke poskytli záchranári na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju transportovali do Podlesku, odkiaľ 

pokračovala svojím motorovým vozidlom do ubytovacieho zariadenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Poľská turistka zablúdila, pomáhali jej horskí záchranári 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; tasr ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8162209/polska-turistka-zabludila-pomahali-jej-horski-zachranari.html 

 

Turistka mala v úmysle prejsť roklinu Suchá Belá a následne sa vrátiť späť do obce Podlesok. 

 

PODLESOK. V utorok v podvečerných hodinách poţiadala 22-ročná poľská turistka horských záchranárov zo 

Slovenského raja o pomoc. 

 

Počas turistiky sa stratila a nevedela nájsť cestu späť. 

 

Informovalo o tom Operačné stredisko Horskej záchrannej sluţby. 

 

Turistka mala v úmysle prejsť roklinu Suchá Belá a následne sa vrátiť späť do obce Podlesok, okres Spišská Nová Ves. 

 

Na konci rokliny stratila orientáciu a bola vyčerpaná. 

 

"Nedokázala samostatne pokračovať ďalej v ceste," uviedli horskí záchranári. 

 

Poľke poskytli záchranári na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju transportovali do Podlesku, odkiaľ 

pokračovala svojím motorovým vozidlom do ubytovacieho zariadenia. 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Po základnej časti DOXXbet ligy známe šestice nadstavby o postup 

 [profutbal.sk; 29/03/2016; TASR ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok205710-

Po_zakladnej_casti_DOXXbet_ligy_zname_sestice_nadstavby_o_postup.htm?utm_source=rss 

 

Posledným zápasom základnej časti slovenskej 2. DOXXbet ligy bol utorňajší duel Nové Mesto nad Váhom - Dukla 

Banská Bystrica (1:2), ktorý určil definitívne prvé sexteto tabuľky v skupine Západ. To bude bojovať o postup do Fortuna 

ligy 2016/2017 so šesticou z Východu. 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8162209/polska-turistka-zabludila-pomahali-jej-horski-zachranari.html
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok205710-Po_zakladnej_casti_DOXXbet_ligy_zname_sestice_nadstavby_o_postup.htm?utm_source=rss
http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok205710-Po_zakladnej_casti_DOXXbet_ligy_zname_sestice_nadstavby_o_postup.htm?utm_source=rss
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 Na Východe sa rozhodlo o postupujúcich uţ cez víkend, základnú časť vyhrali FC VSS Košice pred Prešovom, 

Liptovským Mikulášom, Zvolenom, košickou Lokomotívou a Bardejovom. Ten odsunul na prvú nepostupovú pozíciu 

Poprad, s ktorým mal rovnako 31 bodov, ale lepšie vzájomné zápasy. Po odstúpení Dolného Kubína na Východe 

dohrávalo len jedenásť klubov, všetky výsledky MFK anulovali a je prvým vypadávajúcim z DOXXbet ligy. Rimavská 

Sobota skončila jedenásta, keď jej odrátali tri body za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry. 

 

 Na Západe vyhrali základnú časť Borčice s dvojbodovým náskokom pred FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa. 

V utorok sa dohrávalo 22. kolo v Novom Meste nad Váhom, keďţe v pôvodnom termíne zápas odloţili pre virózu hráčov 

AFC. Tí mohli v prípade výhry poskočiť na na štvrté miesto, súboj ale nezvládli a skončili 7. Dukla síce má na konte 33 

bodov ako štvrté ţilinské béčko, juniorka Slovana Bratislava aj Sereď, ale z 33-bodových je najhoršia a do nadstavby o 

postup sa neprebojovala. 

 

 Po odohraní základnej časti kluby umiestnené na prvom aţ šiestom mieste v kaţdej skupine, vytvoria nadstavbovú 

skupinu o postup do FL, s počtom účastníkov dvanásť. Do nadstavbovej skupiny o postup si prenášajú body a skóre zo 

svojich všetkých stretnutí v základnej časti. Kluby odohrajú dvanásť kôl systémom doma – vonku s klubmi druhej skupiny 

základnej časti. Víťaz nadstavbovej časti postúpi do FL 2016/2017. 

 

 Kluby umiestnené po základnej časti na siedmom aţ dvanástom mieste v kaţdej skupine zostanú rozdelené na skupiny 

Západ a Východ a odohrajú medzi sebou nadstavbovú časť súťaţe dvojkolovo, systémom doma – vonku desať kôl 

nadstavbovej časti o udrţanie sa v súťaţi. Na Východe po osem po odstúpení D. Kubína. Do nadstavbovej časti súťaţe si 

prinášajú body a skóre zo všetkých stretnutí svojej príslušnej základnej časti. 

 

 Do DOXXbet ligy postupujú víťazi III. líg regionálnych futbalových zväzov podľa územného princípu, rešpektujúc 

schválenú deliacu čiaru. Postupujúce alebo zaradené kluby, musia spĺňať podmienky na zaradenie do súťaţe stanovené 

riadiacim orgánom. V prípade, ţe postupujúci alebo zaradený klub z akéhokoľvek dôvodu odmietne účasť v DOXXbet 

lige, resp. nesplní podmienky stanovené riadiacim orgánom pre účasť v súťaţi, zaradený bude klub umiestnený na 

najbliţšom mieste za posledným zaradeným klubom podľa územnej príslušnosti. 

 

 konečné tabuľky po konci základnej časti, resp. pred nadstavbou: 

 

 Západ: 

1. TJ ISKRA Borčice 22 13 3 6 40:19 42 

2. FK POHRONIE 22 12 4 6 29:23 40 

3. FC Nitra 22 11 3 8 42:27 36 

4. MŠK Ţilina B 22 8 9 5 36:28 33 

5. Slovan Bratislava B 22 10 3 9 36:37 33 

6. ŠKF Sereď 22 10 3 9 25:28 33 

7. Dukla Ban. Bystrica 22 10 3 9 24:25 33 
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8. AFC N.M. nad Váhom 22 9 4 9 25:25 31 

9. OFK Dunajská Luţná 22 9 4 9 27:32 31 

10. Slovan Duslo Šaľa 22 8 1 13 24:39 25 

11. Spartak Trnava B 22 7 0 15 16:27 21 

12. ŠK Senec 22 5 3 14 26:40 18 

 

 Východ: 

1. FC VSS Košice 20 13 3 4 36:15 42 

2. 1. FC Tatran Prešov 20 11 7 2 46:18 40 

3. Tatran Lip. Mikuláš 20 10 6 4 32:18 36 

4. Lokomotíva Zvolen 20 10 3 7 25:22 33 

5. Lokomotíva Košice 20 9 5 6 28:22 32 

6. Partizán Bardejov 20 9 4 7 30:26 31 

7. FK Poprad 20 9 4 7 33:24 31 

8. FK Haniska 20 7 4 9 20:32 25 

9. FK Spišská Nová Ves 20 4 3 13 16:37 15 

10. Teplička nad Váhom 20 3 4 13 14:38 13 

 

 11. MŠK Rimavská Sobota 20 2 3 15 14:42 9 (-3) 

 

 12. MFK Dolný Kubín (odstúpil) 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Hudáčkovci sú späť. Mám väčšie brucho a menej mi stíhajú pľúca, vraví Libor 

 [sme.sk; 29/03/2016; Juraj Berzedi ; Zaradenie: Hokej - Reprezentácie] 

http://s.sme.sk/r-rss/8162124/sport.sme.sk/hudackovci-su-spat-mam-vacsie-brucho-a-menej-mi-stihaju-pluca-vravi-libor.html 

 

Boli piliermi švédskeho Örebra a majú byť lídrami aj slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rusku. Július 

Hudáček sa pripravuje na pozíciu brankárskej jednotky, od jeho brata Libora sa očakávajú góly a asistencie. 

 

Július Hudáček (vľavo) spolu s bratom Liborom v národnom drese. 

 

Foto: TASR 

 

BRATISLAVA. V minulosti boli veľkými rivalmi. Jeden dával góly za bratislavský Slovan, druhý im zabraňoval v bránke 

Košíc. V Helsinkách 2012 sa naopak spoločne tešili zo strieborných medailí na majstrovstvách sveta. 

 

http://s.sme.sk/r-rss/8162124/sport.sme.sk/hudackovci-su-spat-mam-vacsie-brucho-a-menej-mi-stihaju-pluca-vravi-libor.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

30. 3. 2016 

              Riazanská 57, 831 03 Bratislava, Slovakia, monitoring@slovakia-online.sk, www.slovakia-online.sk  

Na vlaňajšom šampionáte v Česku patrili bratia z Harichoviec k najlepším slovenským hokejistom. Dvadsaťsedemročný 

Július predvádzal čarovné zákroky v zápase s Ruskom a o dva roky mladší Libor nazbieral na turnaji päť asistencií. 

 

Rozumejú aj po švédsky 

 

Po šampionáte sa ich cesty nerozišli. Liborove útočné chúťky sa zapáčili švédskemu Örebru, kde ostatnú sezónu v 

bránke ţiaril jeho brat. Hudáčkovci si tak zaspomínali na juniorské časy, keď spoločne hrávali v Spišskej Novej Vsi. 

 

"Začiatky neboli jednoduché. Kaţdý mi hneď pripomínal, ţe Julo predošlú sezónu dominoval a všetci to očakávali aj odo 

mňa. Rozbiehal som sa pomalšie, ale na konci ročníka uţ ľudia videli, čo je vo mne," prezradil 25-ročný Libor. 

 

"Dva mesiace si zvykal. Mal aj nový post, keď sa z krídla presunul na centra. Bolo to dobré pre jeho kariéru, stal sa z 

neho komplexnejší hokejista," pochválil ho starší brat. 

 

Július Hudáček tancuje víťazný odzemok. FOTO - TASR 

 

V 50 zápasoch napokon nazbieral 14 gólov a 14 asistencií. Stal sa tretím najproduktívnejším hráčom muţstva. Po 

šiestich rokoch v bratislavskom Slovane cíti, ţe psychicky pookrial. 

 

"Viac sa dorozumiem v angličtine a nalepili sa na mňa aj nejaké švédske výrazy, najmä nadávky. Hrá sa tam výborný 

hokej, páči sa mi mesto, ľudia i zázemie v klube. Aj preto som podpísal zmluvu na ďalšie dve sezóny," vraví Libor. 

 

"Ja rozumiem aj po švédsky, ale do ďalšej konverzácie by som potreboval nejaký kurz. A to je ťaţké skĺbiť s tréningami a 

zápasmi. Manţelka komunikuje po švédsky plynule," doplnil Július. 

 

Nahral mu aj na modrú 

 

Klubový cieľ - figurovať v prvej desiatke po základnej časti - splnili. Örebro skončilo ôsme. V predkole vyraďovacej časti 

však prehralo 0:2 na zápasy s Jönköpingom. 

 

Zmluvu ešte vlani predĺţil aj Július, ktorý si v základnej časti udrţal 91-percentnú úspešnosť zásahov (vlani mal aţ 93 

percent). 

 

"Cítim sa tam výborne. Ak by nejaký klub z NHL za mňa zaplatil odstupné, klub ma musí uvoľniť. Keď to nikto neurobil po 

minulej sezóne, teraz s tým nepočítam vôbec." 

 

Pre oboch bola sezóna špecifická, mohli sa na seba spoľahnúť nielen na ľade, ale aj v súkromí. Bývali na jednej ulici. 
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"Je to príjemný pocit, keď ste v cudzine a máte tam brata. Prišli nás pozrieť aj spoloční kamaráti. Verím, ţe to takto bude 

fungovať aj naďalej," praje si Július. 

 

Libor Hudáček zabojuje o svoj štvrtý svetový šampionát. FOTO - SITA. 

 

"Bez neho by som to mal naozaj náročné. Je dobré, keď máte niekoho, kto s vami komunikuje v materinskom jazyku. 

Navyše mi v zápasoch dokázal nahrať aj na druhú modrú," podotkol Libor s úsmevom. 

 

V kabíne nerád rozpráva 

 

Po necelých troch týţdňoch od vypadnutia v play off si oddýchli, načerpali nové sily a od utorka sa hlásili 

reprezentačnému trénerovi Zdenovi Cígerovi v príprave pred šampionátom v Rusku, na ktorom by za normálnych 

okolností nemali chýbať. 

 

"Tri dni som si dal úplne voľno. Neskôr som trénoval na suchu s kamarátom, ktorý robí zmiešané bojové umenia. Teraz 

začínajú opäť hokejové cviky ako vzpieranie," prezrádza skúsený brankár, ktorý sa môţe predstaviť na piatom svetovom 

šampionáte. 

 

Hoci doteraz odchytal len dva zápasy (vlani v Česku), v súčasnom výbere by mal patriť k lídrom. "Je nerád rozprávam v 

kabíne. V Örebre som to raz skúšal, keď nám chýbali starší hráči a hneď sme dostali sedmičku," spomína. 

 

"Vyzerá to, ţe budeme mať mladší tím a budeme hrať dynamickejšie a priamočiarejšie. Zopár skúsenejších lídrov sa v 

ňom určite nájde." 

 

Brata na zoskok nenahovorím 

 

Libor sa zvýšenej konkurencie pred šampionátom neobáva. Sám si ţelá, aby do národného tímu prišli aj hokejisti z NHL. 

 

"Dúfam, ţe Detroit vypadne a prídu obaja Tomášovia (Tatar a Jurčo). Konkurenciu treba. Čím je silnejšia, tým je to 

lepšie." 

 

Počas veľkonočných sviatkov si doprial aj nejaké dobroty. "Mám trochu väčšie brucho a trochu menej mi stíhali pľúca. 

Čoskoro to však bude dobré," poznamenal po tréningu. 

 

Pred reprezentačným zrazom si liečil zranenia a oddychoval s priateľkou na dovolenke v Dubaji. Nevynechali ani 

návštevu mrakodrapu Burdţ Chalífa, najvyššej budovy na svete. 
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"Z výšok strach nemám. Uţ som absolvoval bungee jumping a v lete sa chystám na zoskok z lietadla. Láka ma aj rýchla 

jazda. K svojmu ţivotu potrebujem adrenalín," prezrádza. 

 

Staršieho brata na podobné kúsky nenahovorí. "On sa bojí takýchto vecí, tak s ním nemôţem počítať," uzavrel. 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Poprad a Svit doma s troma bodmi 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8161324/poprad-asvit-doma-stroma-bodmi.html 

 

Futbaloví dorastenci Popradu hrali doma proti Svitu, v oboch vekových skupinách zaznamenali víťazstvá a sú na čele v 

tabuľkách staršieho aj mladšieho dorastu. 

 

SP. NOVÁ VES. Spišiaci v staršom doraste pokračujú v nepresvedčivých výkonoch, doma podľahli dorastencom 

Humenného. 

 

Odchod troch hráčov staršieho dorastu do Popradu spôsobil nestabilitu vo výkonoch muţstva. 

 

Mladší dorast Spišskej Novej Vsi v ťaţkom zápase s Humenným potvrdil dobrú jarnú formu. 

 

Ţiaci športových futbalových tried v prvej lige skupiny Východ bojovali v predposlednom kole základnej časti so súpermi z 

Lipian a Michaloviec. 

 

Starší ţiaci Popradu získali víťazstvá, ţiaci Spišskej Novej Vsi v Michalovciach nezískali ani bod. 

 

Mladší ţiaci Popradu U13 v Lipanoch prehrali, U12 v Lipanoch porazili domáce muţstvo. 

 

Mladší ţiaci Spišskej Novej Vsi nestačili doma na Michalovce. 

 

Výsledky: 

 

Druhá liga dorastu: 

 

Starší dorast U19 – 19. kolo: 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Humenné 0:2 (0:0). 

 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8161324/poprad-asvit-doma-stroma-bodmi.html
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Pavol Kubus – tréner SNV: "Zaslúţená prehra po bezkrvnom výkone, bez nasadenie, po celý zápas sme neohrozili bránu 

súpera. Škoda, ţe chlapci zvolili taký laxný prístup k zápasu, hrali ľahkováţne a to sa nám vypomstilo. Výsledok je 

zaslúţený, súper si zasluhuje pochvalu. Naši chlapi sa musia zamyslieť nad svojím výkonom a musia zmeniť svoj prístup 

k hre." 

 

FK Poprad – FK Svit 3:1 (2:0), Macko 2, Konečný - resp: vlastný Biskup. 

 

Mladší dorast U17: 

 

FK Spišská Nová Ves – FK Humenné 1:0 (0:0), Štrompf 

 

Vladimír Hudaček – tréner SNV: "Zápas bol veľmi ťaţký, súper bol fyzicky veľmi zdatný, nedovolil nám kombinovať a hrať 

našu hru. Bol to silovo bojovný zápas na celkom dobrej úrovni. Humenné bol súper z horných priečok tabuľky. V prvom 

polčase veľa šancí nebolo ani na jednej, ani na druhej strane. Do druhého polčasu sme nastupovali s cieľom zlepšenia 

pohybu a na základe toho sa snaţiť o zlepšenie kombinácie. Podarilo sa nám streliť gól zo štandardnej situácie. Súper 

musel otvoriť hru a my sme mali tri tutovky zvýšiť skóre samostatnými nájazdmi na brankára, gól sme nedali. Viac som 

spokojný s dosiahnutým výsledkom, ale na hre musíme ďalej pracovať. Celý zápas bol veľmi tuhý boj a my sme ho 

zvládli." 

 

FK Poprad – FK Svit 7:0 (2:0), Dolinay 2, Koţuch, Joppa, Abrahamovský, Dragoš , vlastný Gallo. 

 

Športové futbalové triedy 

 

1. liga starších ţiakov: 

 

U15: MFK Zemplín Michalovce – FK Spišská Nová Ves 5:0 (2:0) 

 

Ján Kamenický – tréner SNV: "Zápas sa vyvíjal pre domácich veľmi dobre. Michalovce vedeli, o čo hrajú, vedeli, o čo im 

ide. Nemohli dopustiť, aby stratili aspoň bod. Domáci nastúpili s elánom a od prvej minúty tlačili. My sme ich tlak ustáli, 

ale keď sme hru vyrovnali, dostali sme gól. Víťazstvo domácich bolo zaslúţené." 

 

FK Poprad – ŠK Odeva Lipany 2:1 (1:0), Maliňák, Pacák 

 

U14: MFK Zemplín Michalovce – FK Spišská Nová Ves 2:1 (1:0), Vartovník 

 

Jozef Čuchran – tréner SNV: "Príčina našej prehry je, ţe naši chlapci nedodrţali pokyny, ktoré sme si pred zápasom 

povedali. Neboli sme horšie muţstvo, vypracovali sme si šance, ale nevedeli sme ich efektívne vyuţiť." 
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FK Poprad – ŠK Odeva Lipany 6:1 (3:0), Wikarski 2, Odrobina, Zavacký, Slivka ,vlastný Kriţalkovič 

 

1. liga mladších ţiakov: 

 

U13: FK Spišská Nová Ves – MFK Zemplín Michalovce 2:5 (1:0), Mika, Révaj. 

 

U12: FK Spišská Nová Ves – MFK Zemplín Michalovce 4:8 (0:2), Horváth 2, Tancoš, Faglic. ŠK Odeva Lipany – FK 

Poprad 4:17 (2:5), Odrobina 4.Novák 2, Tybor 2, Biskup 2, Chodníček, Dominik, Murín, Juščák. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Na Spiši prepadli muţa na dvore, obvineným hrozí osem rokov väzenia 

 [netky.sk; 29/03/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore-obvinenym-hrozi-osem-rokov-vazenia 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku od 18 do 30 

rokov. 

 

Spolu s 13-ročným komplicom vo štvrtok (24.3.) krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. TASR o tom dnes 

informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. 

 

"Na dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. V dôsledku rán muţ spadol 

na zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z vrecka 20 eur," uviedla 

policajná hovorkyňa. 

 

Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou liečenia. "Obvineným osobám za tento skutok 

hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode," dodala Mésarová. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: SITA 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

http://www.netky.sk/clanok/na-spisi-prepadli-muza-na-dvore-obvinenym-hrozi-osem-rokov-vazenia
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1.23.  Na novoveskom sídlisku Západ vyrastie nový supermarket 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; Eva Šoltísová ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8160546/na-novoveskom-sidlisku-zapad-vyrastie-novy-supermarket.html 

 

Na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi postavia nový supermarket. Poslanci z ponuky dvoch záujemcov uprednostnili 

spoločnosť Lidl. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci v Spišskej Novej Vsi odsúhlasili predaj pozemkov s výmerou vyše 3 100 metrov 

štvorcových na sídlisku Západ obchodnej spoločnosti Lidl. 

 

Záujem na výstavbu obchodných objektov prejavili dve spoločnosti Lidl a Labaš, po tom, čo bola na minulom 

zastupiteľstve schválená obchodná verejná súťaţ na ich predaj. 

 

Rozhodnutie komisie 

 

Súťaţné návrhy oboch účastníkov preskúmala komisia. Lidl ponúkol kúpnu cenu 367-tisíc eur. Zastavaná plocha objektu 

predstavuje takmer 1976 štvorákov, predpokladaný počet zamestnancov bude 25 aţ 30 ľudí. 

 

Parkovisko má mať podľa plánu 97 miest na státie. Vyvolané investície predstavuje nová kriţovatka, rozšírenie cesty s 

navýšením jazdných pruhov, nové chodníky pre chodcov vo výške najmenej za 194 170 eur. 

 

Firma Labaš prejavila záujem o kúpu za 239-tisíc eur. Podľa plánu by mala zastavaná plocha objektu 1043 štvorákov, 32 

parkovacích miest, predpokladaný počet zamestnancov nebol v ponuke uvedený. 

 

Labaš vyvolanými investíciami plánoval cestné napojenie a detské ihrisko s lavičkami pre oddych bez určenia konkrétnej 

sumy. 

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti zastupiteľstvom menovaná komisia odporučila zastupiteľstvu schváliť prevod 

vlastníctva pozemkov v prospech spoločnosti Lidl za podmienky, ţe víťaz súťaţe sa zmluvne zaviaţe vybudovať aj 

chodník od kriţovatky pri novom OC aţ k hranici katastra Smiţian. 

 

Prezentácia záujemcov 

 

Na marcovom rokovaní mali priestor na prezentáciu obaja záujemcovia. Akvizítor spoločnosti Lidl Igor Jaduš zdôraznil, ţe 

súčasťou cenovej ponuky je umiestnenie predajne a dopravné riešenie odkonzultované s dopravnou políciou. 

 

"V projekte je zapracovaná doprava pre peších aj automobily. Ten ráta s dvomi odbočovacími cestnými pruhmi, 

rekonštrukciou priechodu pre peších a chodníkom smerom ku autobusovej zastávke. 

http://spisskanovaves.korzar.sme.sk/c/8160546/na-novoveskom-sidlisku-zapad-vyrastie-novy-supermarket.html
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Výkonný riaditeľ spoločnosti Labaš Jaroslav Fotul poukázal na produkciu najmä slovenských potravín vo svojich 

obchodných reťazcoch, čo vidí ako jednu z výhod. Sú propagátori bio potravín. 

 

Poslanci v rámci záverečného vyhodnotenia výsledkov obchodnej verejnej súťaţe hlasovali o predaji pozemkov 

spoločnosti Lidl. Zo 16 poslancov bolo 13 za, traja sa zdrţali hlasovania. 

 

Zánik malých obchodov? 

 

Novovešťania ţijúci na sídlisku Západ sa novému obchodnému reťazcu potešili. "Máme tu len jednu veľkú predajňu a 

malé obchodíky. Supermarket v tejto lokalite určite uvítame," povedala Miroslava Kamenická. 

 

"Konečne sa myslí aj na nás, pretoţe väčšina obchodov je orientovaná pri sídlisku Mier. Nový obchod prinesie aj väčší 

sortiment," pridala sa Daniela Kopčáková. 

 

Pavol Dúbravský uznáva, ţe na jednej strane je dobré mať ďalší market, na strane druhej môţu prísť o malé predajničky. 

"Poznáme sa navzájom, beţne si niečo objednáme a vieme, ţe to tu nájdeme aj v neskorších hodinách. Teraz je to 

ohrozené. 

 

Malopodnikateľka Janka Chomová vlastní malú predajňu na sídlisku, zameranú predovšetkým na potravinárske výrobky. 

"Uţ teraz je to ťaţké a keď sa otvorí supermarket, neviem, či sa udrţíme. Podnikám tu uţ dosť dlho a bude mi ľúto, ak 

skončím." 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Dorastenci Popradu bojujú o titul 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; Ján Tomšík ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8161323/dorastenci-popradu-bojuju-otitul.html 

 

V doraste o majstra Slovenska bojujú muţstvá Skalice a Popradu. Po dvoch zápasoch v Skalici je stav série 2:0. 

 

POPRAD/SP. NOVÁ VES. V nadstavbe športových hokejových tried sa hrali posledné majstrovské zápasy v dvoch 

skupinách – Západ – Stred a Stred – Východ. 

 

Martin porazil na domácom ľade Spišskú Novú Ves a zabezpečil si prvé miesto v skupine Stred – Východ. 

 

O druhom mieste v skupine rozhodol zápas v Poprade so Zvolenom. Na majstrovstvá Slovenska starších ţiakov postúpili 

Dukla Trenčín, Slovan Bratislava, MHA Martin a HK ŠKP Poprad. 

 

http://poprad.korzar.sme.sk/c/8161323/dorastenci-popradu-bojuju-otitul.html
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Výsledky: 

 

Finále play-off 1. miesto O pohár SZĽH: 

 

HK ŠKP Poprad – P.H.K. Prešov 7:2 (1:0, 2:2, 4:0), Olejník 2, Lindeman, Toma, Bednarčík, Vislocký, Asch. 

 

HK ŠKP Poprad – P.H.K. Prešov 4:3 (2:1, 0:2, 2:0), Tešlar, Bednarčík, Asch, Lindeman. 

 

Play-off o 3. miesto O pohár SZĽH: 

 

MHk 32 Liptovský Mikuláš – MHC Martin 6:8 (2:4, 2:2, 2:2) . 

 

MHk 32 Liptovský Mikuláš – MHC Martin 5:2 (1:0, 4:0, 0:2). 

 

Extraliga dorastu: 

 

Finále play-off o 1.miesto: 

 

MHKM Skalica – HK ŠKP Poprad 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), Brincko 

 

MHKM Skalica – HK ŠKP Poprad 2:1 x (0:0, 0:1, 1:0, 1:0), Václav. 

 

Športové hokejové triedy 

 

1. liga starších ţiakov – nadstavba Stred – Východ: 

 

U15: MHA Martin – HK Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 1:0, 2:0), Klempár. 

 

Ladislav Karaffa – tréner SNV: "Naši deviataci odohrali dobrý zápas, počas ktorého sme hrali vyrovnaný hokej. Musím ale 

konštatovať, ţe ťaţko sa hrá proti šestici. Číslo šesť mal rozhodca, dosť vylučoval za nezmyselné a vymyslené fauly. 

Domáci dve presilovky vyuţili a jeden gól padol z postavenie mimo hry. Chlapci bojovali a dokázali, ţe vedia zahrať so 

silným súperom vyrovnanú partiu." 

 

HK ŠKP Poprad – HK mesta Zvolen 5:0 (3:0, 1:0, 1:0), Valigura 3, Dlugolinský, Pavlov. 

 

U14: MHA Martin – HK Spišská Nová Ves 5:6 (3:2, 1:0, 1:4), Olejník 2, Myklugha 2, Kochan, Rychnavský. 
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Ľubomír Jetš – tréner SNV: "Bol to rozpačitý zápas uţ od začiatku, keď prvé dve tretiny sme prehrávali. Naši chlapci 

podcenili situáciu a nezodpovednou hrou posadili domáceho súpera na nohy. V záverečnej tretine robil rozhodca, čo 

mohol, ale dokázali sme nielen vyrovnať, ale v oslabeniach sme dali tri góly a zápas sme vyhrali. Chlapcom patrí 

poďakovanie za dobrý výkon v záverečnej tretine a zaslúţené víťazstvo, ale aj za celkový výkon v nadstavbe, ktorú sme 

vyhrali, stratili sme iba jeden bod za remízu." 

 

HK ŠKP Poprad – HK mesta Zvolen 1:3 (1:1, 0:1, 0:1), Dlugoš. 

 

1. liga mladších ţiakov – nadstavba Stred – Východ U13: 

 

HK Spišská Nová Ves – MHA Martin 2:7 (1:1, 1:2, 0:4), Grič, Slezák. 

 

Ján Bednár – tréner SNV: "Hostia boli počas celého zápasu aktívnejší, mali častejšie puk na svojich hokejkách. V 

početnosti striel na bránu nás prevýšili. Aj keď dnes nemali svoj deň naši brankári, výsledkovo sme sa dve tretiny drţali. 

Boli sme v hre o dobrý výsledok. No prišla tretia tretina, keď sme inkasovali dva rýchle góly a bolo po nádejach" 

 

U12: 

 

HK Spišská Nová Ves – MHA Martin 2:18 (1:7, 1:7, 0:4), Saksa, Jasečko. 

 

František Gonda – tréner SNV: "Bol to pre nás veľmi ťaţký súper. Martin pricestoval v kompletnej zostave, čo my 

nemôţeme povedať. Snaţili sme sa aspoň prvú tretinu udrţať krok so súperom, ale ten nás vţdy prečísloval a skóre 

narastalo. Naša chuť po kaţdom góle súpera sa zniţovala a odchádzala. Prehrali sme vysokým rozdielom." 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Poľská turistka zablúdila v Slovenskom raji, pomáhali jej horskí záchranári 

 [netky.sk; 29/03/2016; TASR ; Zaradenie: Domov] 

http://www.netky.sk/clanok/polska-turistka-zabludila-v-slovenskom-raji-pomahali-jej-horski-zachranari 

 

PODLESOK – V podvečerných hodinách poţiadala 22-ročná poľská turistka horských záchranárov zo Slovenského raja o 

pomoc. Počas turistiky sa stratila a nevedela nájsť cestu späť. Informovalo o tom Operačné stredisko Horskej záchrannej 

sluţby. 

 

"Turistka mala v úmysle prejsť roklinu Suchá Belá a následne sa vrátiť späť do obce Podlesok, okres Spišská Nová Ves. 

Na konci rokliny stratila orientáciu a bola vyčerpaná. Nedokázala samostatne pokračovať ďalej v ceste," uviedli horskí 

záchranári. 

 

http://www.netky.sk/clanok/polska-turistka-zabludila-v-slovenskom-raji-pomahali-jej-horski-zachranari
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Poľke poskytli záchranári na mieste neodkladné zdravotné ošetrenie a následne ju transportovali do Podlesku, odkiaľ 

pokračovala svojím motorovým vozidlom do ubytovacieho zariadenia. 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: hzs.sk 

 

Foto: 

 

Ilustračné foto 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Pohotovosť v lekárňach - streda 30. marca 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8161477/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-marca.html 

 

Rozpis pohotovostných sluţieb v lekárňach na východe. 

 

Košice 

 

Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731 

 

Keţmarok 

 

Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, nedeľa, 

sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 

 

Medzilaborce 

 

Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 

 

Stropkov 

 

Lekáreň UNIVERSA, ul. Hlavná (pri pošte) 

http://korzar.sme.sk/c/8161477/pohotovost-v-lekarnach-streda-30-marca.html
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V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, Mlynská 2047/39, +421 0903295513 

 

V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Roţňava 

 

Dr. MAX, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, EKOLEKÁREŇ RZ s.r.o., Krásnohorská 3894/5, +421 2 64530565 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Lekáreň Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

Lekáreň Camélie v Tescu otvorená kaţdý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - nedeľa - 

sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená kaţdú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Elixír, Obchodná 3 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Včela - oproti nemocnici - Tatranské nám. 1, 052/772 36 67 

 

Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 

 

Humenné 

 

Centrum, Námestie slobody 67, 057-7887060 
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V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Sobrance 

 

TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 

 

V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 

 

Trebišov 

 

Dr. MAX, Komenského 3884/6, 07501 +421 56 3214401 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

AMARA, Masarykova 1342/90, 056/6442900 

 

Predĺţená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej sluţby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Ban. Bystrica v dohrávke uspela v Novom Meste 

 [profutbal.sk; 29/03/2016; profutbal.sk, zdroj: www.futbalnet.sk ; Zaradenie: profutbal.sk] 

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok205563-Ban_Bystrica_v_dohravke_uspela_v_Novom_Meste.htm?utm_source=rss 

 

II. Liga - sumár vysledkov zápasov 22. kola 

 

TIP redakcie: pre viac detailov, kompletné štatistiky a moţnosť diskutovať o zápase kliknite na výsledok zápasu  

 

 .liga_zapas2 .liga_teams span { width: 100%; text-align: center; display: inline-block; } .liga_zapas2 .liga_teams 

span.polcas b { font-size: 16px; font-weight: normal; } .liga_zapas2 .liga_teams .t1 { text-align: center; line-height: 1.5; 

font-size: 18px; } .liga_zapas2 .liga_zapas_info_summary { // position: absolute; top: 10px; margin: 0 auto; width: 300px; 

padding: 2px; font-size: 12px; text-align: center; // background: #ffffff; // border: 1px solid #ccc; } .liga_zapas2 .konecny { 

display: block; text-align: center; font-size: 16px; text-transform: uppercase; } .liga_zapas2 .liga_teams .t2 { width: 80px; 

margin-top: 6px; margin-bottom: 6px; line-height: auto; } .liga_zapas2 .liga_teams .t3 { text-align: center; line-height: 1.5; 

font-size: 18px; }  

http://www.profutbal.sk/ligy/svk2/clanok205563-Ban_Bystrica_v_dohravke_uspela_v_Novom_Meste.htm?utm_source=rss
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 A skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Sereď Trnava B 1 - 0 (1 - 0) 

 

 Góly: 10. T. D. Ba  

 

 Ţlté karty: 27. Čertík - 45. Deket, 9. Častulín, 12. Košťál  

 

 ŠKF Sereď: Šálka - Kotora, Mečiar, Bartoš, Sukisa, Laura, Pellet, Čertík, Abrahám, Štajer, Ba  

 

 FC Spartak Trnava: Strapák - Janso, Deket, Bališ, Častulín, Yao, Hrebík, Košťál, Dubec, Oravec, Juhás 

 

 Rozhodovali: Marsal - Lieskovský, Sluk 

 

 Divákov: neznámy 

 

 B skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Zvolen Poprad 1 - 2 (0 - 0) 

 

 Góly: 54. M. Daško - 55. T. Peciar, 77. R. Ujčík 

 

 Ţlté karty: 80. Daško - 90. Malec  

 

 MFK Lokomotíva Zvolen: Gábriš - Daško, Očenáš, Fuják, Špilár, Davlashelidze (78. Trabalík), Kamendy, Dický, Menich, 

Balko, Čurma  

 

 FK Poprad: Malec - Tropp, Palša, Šuľa (78. Janigloš), Kica, Gruca, Bilas (78. Janigloš), Peciar, Streňo, Lukáč (78. 

Janigloš), Ujčík 

 

 Rozhodovali: Vašš - Somoláni, Jánošík 

 

 Divákov: 320 

 

 A skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Senec Slovan Bratislava B 0 - 1 (0 - 0) 
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 ŠK SENEC: Kostolanský - Bajza, Revák, Tóth, Janco, Gombala, Jorík, Cingel, Tomáš, Ondra, Pastrnek  

 

 ŠK Slovan Bratislava futbal: Valašik - Kotula, Adilehou, Dielna, Gonzales, Sabo, Malý, Šefčík, Crnkić, Kele, Oršula 

 

 Rozhodovali: Galád - Hrmo, Vician 

 

 Divákov: 250 

 

 B skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 VSS Košice Teplička nad Váhom 3 - 0 (0 - 0) 

 

 Góly: 48. pen P. Jurčo, 51. D. Takáč, 71. K. Karaš  

 

 Ţlté karty: 90. Gáll, 42. Morgan - 30. Smajlović, 47. Mravec, 31. Matúš  

 

 Červené karty: 73. Matúš  

 

 FC VSS Košice: Ruţinský - Jonec, Morgan, Drame, Takáč (75. Gáll), Šinglár, Tóth, Karaš, Mukendi (84. Hirjak), Janič, 

Jurčo (75. Horodník)  

 

 OFK Teplička nad Váhom: Kosa - Smajlović, Mravec, Dirgas, Petruš, Šmehíl (75. Kabašta), Tomanica, Matúš, 

Karasalihović (75. Kabašta), Filo (75. Kabašta), Oliveira 

 

 Rozhodovali: Ihring - Tomčík, Poláček 

 

 Divákov: 456 

 

 B skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Prešov Spišská Nová Ves 2 - 1 (1 - 1) 

 

 Góly: 28. P. Katona, 88. pen V. Macko - 37. R. Boroš 

 

 Ţlté karty: 90. Gouni, 87. Sedláček, 27. Slejzák  

 

 1. FC TATRAN Prešov: Talian - Petko, Jacko, Cicman (67. Grešák), Macko, Dzurík, Katona, Keresteš (61. Hadţić), 

Micherda, Bartek, Jacko (80. Kačala)  
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 FK Spišská Nová Ves: Gaborčík - Baranyi, Šoltés, Sedláček, Zekucia, Slejzák, Sirko, Kováč, Kiššák (80. ), Boroš, Lipták 

(80. ) 

 

 Rozhodovali: Perašín - Súkeníková, Čajka 

 

 Divákov: 460 

 

 B skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Rimavská Sobota Lokomotíva Košice 1 - 2 (1 - 0) 

 

 Góly: 26. R. Nemergut - 74. D. Kolek, 77. R. Chmelo 

 

 Ţlté karty: 10. Rudiuk, 36. Lupták, 45. Vargic - 79. Horváth  

 

 Červené karty: 79. Lupták  

 

 MŠK Rimavská Sobota: Brza - Rudiuk, Nemergut, Lupták, Morháč, Hattori (66. Forlandsas), Almaský (90. Hriň), Kemény 

(85. Balog), Petrusz, Vargic, Gazda  

 

 FC LOKOMOTÍVA KOŠICE: Kira - Kamenec (85. ), Gallo, Horváth, Šimčák, Zajac, Pavúk (85. ), Človečko (85. ), Kolek, 

Chmelo, Harvila 

 

 Rozhodovali: Cvengroš - Ferenc, Tománek 

 

 Divákov: 277 

 

 A skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Ţilina B Pohronie 1 - 1 (1 - 1) 

 

 Góly: 5. B. Letić - 21. V. Bališ 

 

 MŠK Ţilina: Mandous - Hučko, Mbah (86. Majštinik), Švejdík, Diaz, Ďuratný, Škvarka, Káčer, Massoussi, Letić, Puček  

 

 FK POHRONIE Ţiar nad Hronom Dolná Ţdaňa: Holec - Hatok, Nosko, Prikryl, Pelegríni, Bališ (86. Matuškovič), Frimmel, 

Hudák (86. Matuškovič), Blaho, Poliaček, Blahút 
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 Rozhodovali: Fajčík - Galo, Jekkel 

 

 Divákov: 250 

 

 B skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Bardejov Haniska 1 - 1 (0 - 0) 

 

 Góly: 76. M. Staško - 61. S. Ondira 

 

 Ţlté karty: 69. Macej - 69. Majerník  

 

 Partizán Bardejov: Gmitter - Grohoľ, Belunek (71. Staško), Pyda, Gagnon (90. Verčimák), Sipľak, Macej (78. Makela), 

Andraščík, Kuhajdík, Milunović, Šosták  

 

 FK Haniska: Fedor - Laczko, Ondira (78. Cuprišin), Klimek, Beck (78. Cuprišin), Gallo, Cicman, Pekár, Pástor (78. 

Cuprišin), Kolbas, Majerník 

 

 Rozhodovali: Čiernik - Bobko, Ličko 

 

 Divákov: 628 

 

 A skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Borčice Dunajská Luţná 0 - 1 (0 - 0) 

 

 TJ ISKRA Borčice: Bajza - Siva, Bagi, Štrbák, Hanzel, Herrera, Barčík, Halenár, Ţilák, Bašista, Kováč  

 

 OFK Dunajská Luţná: Močko - Pipíška, Hrnčár, Chromý, Stankovič, Nosko, Hubert, Bielik, Hronec, Luhový, Kadera 

 

 Rozhodovali: Ziemba - Mihalík, Poracký 

 

 Divákov: neznámy 

 

 A skup. - 22. kolo - 26.03.2016 - 15:00 

 

 Nitra Šaľa 3 - 0 (0 - 0) 
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 Góly: 70. M. Vodička, 74.,86. A. Ivančík  

 

 FC Nitra: Stránský - Kolmokov, Pavlenda, Trapp, Kotrík (86. Harbuľák), Ivančík, Vodička, Valenta (78. Fábry), Kriţko (61. 

Oravec), Dunda, Charizopulos  

 

 FK Slovan Duslo Šaľa: Kubica - Lipták, Guemache, Mikuš, Cisár (61. ), Sedlák, Václav, Kastelovič, Petrovský, Herceg, 

Cherednychenko (61. ) 

 

 Rozhodovali: Vlčej - Vitko, Štrbo 

 

 Divákov: 287 

 

 A skup. - 22. kolo - 29.03.2016 - 15:00 

 

 Nové Mesto nad Váhom Banská Bystrica 1 - 2 (1 - 2) 

 

 Góly: 5. M. Ţivčic - 43. M. Kurák, 45. pen H. Garagić 

 

 Ţlté karty: 45. Šupka, 21. Egri, 18. Ranko, 66. Jastráb - 26. Memić, 49. Válovčan, 59. Garagić  

 

 AFC Nové Mesto nad Váhom: Belic - Šupka, Egri, Šupák, Jurica, Ţivčic, Ranko, Jastráb, Šebek, Labuda (75. Lopušan), 

Vávra (43. Plavšić)  

 

 FK Dukla Banská Bystrica: Boroš - Memić, Snitka, Válovčan, Poliaček, Garagić (43. Zázrivec), Pančík, Handţić (43. 

Zázrivec), Savić, Kurák (43. Zázrivec), Pantidos 

 

 Rozhodovali: Chmura - Hancko, Perát 

 

 Divákov: 360 

 

Zdroj - www.futbalnet.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kam za kultúrou - streda 30. marca 

 [korzar.sme.sk; 29/03/2016; red. ; Zaradenie: Infoservis] 

http://korzar.sme.sk/c/8161478/kam-za-kulturou-streda-30-marca.html 

 

http://korzar.sme.sk/c/8161478/kam-za-kulturou-streda-30-marca.html
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne a spoločenské akcie a podujatia v regióne. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - BATMAN vs. SUPERMAN: Úsvit spravodlivosti o 16.30, 19.40, BATMAN vs. SUPERMAN: Úsvit 

spravodlivosti 3D o 17.20, 20.30, Kung Fu Panda 3 o 15.50, 16.40, V mene Krista o 18.45, 20.40, Čarodejnica o 18.30, 

21.00, Zootropolis 3D o 16.10, Experiment o 15.20, 17.50, Chlapec o 20.20, Barbie: Tajná agentka o 15.30, Červený 

kapitán o 17.10, 19.50, Dvojníci o 18.00, Deadpool o 20.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - Batman vs. Superman: 

Úsvit spravodlivosti o 19.50, 3D o 17.20, 20.10; Čarodejnica o 20.35, V mene Krista o 17.50, Kung Fu Panda 3 o 16.00, 

3D o 15.30; Séria Divergencia: Experiment o 18.20, Červený kapitán o 16.10 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti o 19.50, 3D o 17.20, 20.10; Čarodejnica o 20.35, V 

mene Krista o 17.50, Kung Fu Panda 3 o 16.00, 3D o 15.30; Séria Divergencia: Experiment o 18.20, Červený kapitán o 

16.10 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Jánošík o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alţbetina 38) - 

Aucassin a Nicoletta o 9.00, 10.30 hod., (Tajovského 4) - Čert a Kača o 9.00, 10.30, 14.00 hod., SP. N. VES: ŠTÚDIO SD 

- Ţivot nie je divadlo o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) Svetlana Fialová: Niekto o mne vie všetko (do 21. 5.), Štefan 

Balázs: Nájdenie kruhu / Finding of the Circle (do 24. 4.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alţbetina 20, ut - so 10 - 

18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - 

Známy a neznámy Löffler (1906 - 1990), Simona Štulerová – Tiché miesta (do 3. 4.), "Chameleónske portréty" Myette 

fauchére (do 17. 4.), Večerná kresba od 17.00 hod., VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 

9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: 

Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - 

Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké 

kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úţitkové a 

ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 

storočí, Výstava: Everest - z histórie výstupov Slovákov na Mount Everest (do 17. 4.), FASHION POINT CAFE (Mlynská 

28) – Helmut Bistika - Výstava obrazov (do 30. 4.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - pia) - Budova Bravo: Ţi 

a pamätaj / Live and remember (do 10. 4.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Ján Gašparovič: Miznúce vlny 

(do 1. 4.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 
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KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť 

svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. 

Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, 

tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV 

SPIŠA Stála expozícia: Jozef Hanula - nová stála expozícia zachytáva ţivot a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / 

Gotická cesta v obrazoch zo zbierok galérie, Záhrada umenia; MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 

okresu – stála expozícia, BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: 

História baníctva na Spiši, TREBIŠOV: MÚZEUM - Trebišovski pisanki (do 10. 4.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Preber sa! Čhi Kung - Tai Chi - Jóga - Strečing od 8.00 hod., Tabačka mini 

(animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 hod.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - BATMAN vs. SUPERMAN: Úsvit spravodlivosti o 16.30, 19.40, Kung Fu Panda 3 o 15.20, 

BATMAN vs. SUPERMAN: Úsvit spravodlivosti 3D o 17.20, 20.30, zootropolis 3D o 16.10, Čarodejnica o 18.30, 20.40, 

Experiment o 15.30, 17.40, V mene Krista o 20.10, Červený kapitán o 21.00, Barbie: Tajná agentka o 15.50 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti o 17.20, Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti 

3D o 20.30, Čarodejnica o 21.00, Červený kapitán o 20.20, Dvojníci o 15.20, Experiment o 17.30, Kung Fu Panda 3 3D o 

16.30, V mene Krista o 18.40 hod., HUMENNÉ: FAJN - FK: Barani o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Tour Jana Hubinská 2016 o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, Historické zbrane, 

Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny na Slovensku, Magické 

paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z pokolenia na pokolenie - História 

materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s drevom, súčasť stálej expozície 

národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) - 

Hlavná 51: Veľká výstavná sieň: Stála expozícia - Ikony a drevorezby 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove; Hlavná 

53: (veľká výstavný sieň) Teodor Jozef Mousson – Maliar zemplínskeho kraja a ľudu (do 1. 5.), Hlavná 53: (malá 
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výstavná sieň) Za stenou sveta – Maliarske umenie Władysławy Iwańskej (do 24. 4.), Hlavná 53: (suterén) 3 x Európa (do 

1. 5.), ŢIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okruţná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - 

výstava Bárkányovej zbierky, NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťaţby a 

výroby soli v Solivare, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 

PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŢNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ 

GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty, JAKUB SZCZĘSNY - KERET HOUSE ...AKO 

ZABÝVAŤ ŠKÁRKU, Trienále textilu (do 10. 4.), Klobúk dole pán Brunovský (do 19. 6.), Anna Hausová: Prach si a v 

prach sa obrátiš (do 13. 4.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej 

galérie, Kabinet kuriozít - výstava s témou Tatier zo zbierok súkromných zberateľov; Prvý kolektívny zimný prechod 

hrebeňom Vysokých Tatier 1955 (do 7. 6.), ART KLUB TG - Yaro M. Kupčo: V pote tváre budeš dorábať chlieb (do 1. 5.), 

TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Výrobcovia fujár v súčasnosti, SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA 

FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ 

BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí ţivota 

a diela J. M. Petzvala. Ukáţky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: 

MsKS (výstavná sieň) - Hra farieb (do 13. 4.) 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Nehoda na ţeleznici 

 [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 29/03/2016;  Peter Ţatko; Zaradenie: z domova] 

 

Jaroslav Zápala, moderátor: "Veľké zdrţania na trase Bratislava - Košice. Vlaky meškali aj vyše dvoch hodín." 

 

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: "V stanici v Margecanoch sa stala nehoda. Vykoľajil sa tam trinásťtonový 

pracovný stroj. Viac uţ Peter Ţatko." 

 

Peter Ţatko, redaktor: "Dobrý deň, zamestnanci ţelezníc robili dnes na stanici pravidelnú údrţbu, presnejšie orezávali 

stromy popri trati. Krátko pred pol desiatou dopoludnia ale skončil ich pracovný stroj mimo koľajníc. Čo presne sa stalo, 

zisťujú ţeleznice a ako priestupok to vyšetrujú aj policajti zo Spišskej Novej Vsi. Keďţe stanica v Margecanoch leţí na 

hlavnej trati Bratislava - Košice, nemohli cez túto stanicu prechádzať ţiadne vlaky. To sa, samozrejme, odzrkadlilo aj na 

meškaní všetkých spojov. Na odstránenie tejto nehody museli privolať špeciálny ţeriav. Tomu sa podarilo dostať viac ako 

desaťtonový stroj späť na koľajnice po takmer troch hodinách. Pri tejto nehode sa nikto nezranil a taktieţ aj dychová 

skúška bola u všetkých pracovníkov ţelezníc negatívna. Kým táto nehoda spôsobila niekoľhodinové meškanie všetkých 

vlakov, tak o tomto čase by uţ nemal meškať ani jeden spoj na trase Bratislava - Košice a opačne." 

 

Mária Chreneková Pietrová: "Peter, ďakujeme za informácie." 

 

Späť na obsah 
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1.30.  Mäso z prívesného vozíka 

 [TA3, 12:00; Ţurnál; 29/03/2016;  Jozef Slivenský] 

 

Gabriela Marchevská, moderátorka: "Istý gelnický mäsiar si počínal veľmi nevšedne, fotografia, ktorú nám poslal divák, 

ho zachytáva pred jeho predajňou pri vykladaní mäsa zo starého prívesného vozíka. Podľa diváka to nemôţe byť v 

poriadku a s týmto tvrdením súhlasia aj veterinárni inšpektori a hygienici. Muţ z fotografie však tvrdí, ţe toto mäso 

zákazníkom nepredával, ale ho uskladnil pre svoju osobnú spotrebu." 

 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: "Starý prívesný vozík bez akéhokoľvek chladenie a dezinfekcie ukrýval nezabalené 

naukladané mäso, pravdepodobne z domácej zabíjačky. Autor tejto fotografie tvrdí, ţe podobný výjav nevidel pred touto 

mäsiarňou prvýkrát." 

 

E-mail diváka, (text v obraze): "Ako je moţné, ţe mäsiar takýmto spôsobom preváţa mäso? Vedia vôbec jeho zákazníci, 

čo kupujú?" 

 

Jozef Slivenský: "Ak tento gelnický mäsiar mäso z prívesného vozíka aj predával, vrátil tým hygienické štandardy o 

niekoľko desiatok rokov dozadu. Či to tak naozaj bolo, musia preveriť príslušné orgány. Mäsiar totiţ počas našej návštevy 

v predajni tvrdil, ţe mäso síce v prívesnom vozíku preváţal, no zákazníkom ho v ţiadnom prípade neponúkal." 

 

Štefan Klima, majiteľ obchodu: "Bolo pre moju vlastnú potrebu. Bývam tu hore na poschodí, mäso nemalo s predajňou 

nič." 

 

Jozef Slivenský: "Prečo sa mäsiar potrebuje zásobiť takýmto mnoţstvom mäsa, keď má v mäsiarni kedykoľvek čerstvé, 

sme sa nedozvedeli. Ubezpečil nás však, ţe mäso nie je zďaleka." 

 

Štefan Klima: "Pozrite sa, je to mäso čerstvé, je to slovenské mäso a tak ďalej. Takţe ďalej to nebudem rozoberať. Viete, 

to bolo mäso pre mňa proste. Jak si vy doveziete mäso domov, to je vaša vec, pre seba, ja sa o to nestarám, tak prosím 

nestarajte sa ani vy, ţe jak ja vozím pre seba." 

 

Jozef Slivenský: "S fotografiou sme navštívili veterinárnych inšpektorov, situáciu na tomto zábere označili za hotovú 

katastrofu, potvrdili, ţe ak by sa mäso z prívesného vozíka dostalo do predajne, bol by to veľký problém. Porušené by 

totiţ boli základné princípy manipulácie s mäsom podľa zákona o potravinách. Regionálna veterinárna a potravinová 

správa mäsiara skontroluje a bude hľadať odpoveď na otázku, či ozaj pouţil mäso pre seba a svoju rodinu. Ak by to tak aj 

bolo, riskoval by váţne zdravotné problémy." 

 

Renáta Hudáková, riaditeľka RÚVZ v Spišskej Novej Vsi: "Surové mäso je v podstate veľmi náchylné na tú sekundárnu 

kontamináciu, kedy môţe dôjsť k znečisteniu hlavne mikrobiologickému a následne vlastne k vzniku rôznych ochorení." 
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Jozef Slivenský: "Nevšedný transportný prostriedok gelnického mäsiara veterinárov prekvapil, tvrdia, ţe s niečím takým 

sa uţ dávno nestretli. O to viac, ţe povedomie ľudí je dnes na pomerne vysokej úrovni." 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Muţa prepadli na dvore 

 [Korzár; 73/2016; 30/03/2016; s.: 5; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Polícia zo Spišskej Novej Vsi obvinila zo zločinu lúpeţe troch muţov vo veku od 18 do 30 rokov. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spolu s 13-ročným komplicom ešte vo štvrtok krátko po polnoci prepadli 44-ročného muţa. Na 

dvore rodinného domu útočníci prepadli muţa a opakovane ho udierali päsťami do tváre. "V dôsledku rán muţ spadol na 

zem, kde ho kopali a udierali po celom tele. Následne mu jeden z obvinených ukradol z vrecka 20 eur," uviedla košická 

krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová. Doplnila, ţe muţ po útoku utrpel zranenia s doposiaľ neurčenou dobou 

liečenia. "Obvineným osobám za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, stíhaní sú na slobode," 

dodala Mésarová.  

 

(tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kto si dovolí na Sláviu EU? 

 [Šport; 73/2016; 30/03/2016; s.: 34; redakcia ; Zaradenie: VOLEJBAL] 

 

Dnes sa úvodným zápasmi začne semifinále play-off extraligy volejbalistiek 

 

Od vzniku slovenskej extraligy sa ešte nestalo, aby volejbalistky bratislavskej Slávie EU (predtým Slávia UK) chýbali v jej 

finále. Pätnásťnásobné majsterky Slovenska však majú na svojom konte viac rekordov. Aktuálne sa môţu pochváliť aj 

tým, ţe v tejto sezóne ešte nenašli premoţiteľa v extralige a ani v Slovenskom pohári, ktorý začiatkom marca uţ dvanásty 

raz v histórii vyhrali. Faktom zostáva, ţe naposledy na našich palubovkách prehrali 11. apríla 2015 2:3 v druhom finále 

play-off v Spišskej Novej Vsi. Od víťazstva 3:2 v treťom dueli tejto finálovej série v Bratislave 16. apríla 2015 ťahajú 

vrátane Slovenského pohára a dvoch štvrťfinálových duelov s Prešovom (oba 3:0) tridsaťzápasovú víťaznú šnúru! 

Uvidíme, či si v semifinále alebo prípadnom finále na slávistky niekto dovolí a dokáţe ich zdolať. V dlhodobej časti mal 

obhajca majstrovského titulu k prehre blízko trikrát, v základnej časti však Pezinok či v nadstavbovej časti UKF Nitra a 1. 

Bratislavský volejbalový klub zdolal nakoniec v tajbrejku 3:2. V semifinále play-off sa štvrtýkrát za sebou predstaví Volley 

Project UKF Nitra, premiérovo KV MŠK Oktan Keţmarok i 1. Bratislavský volejbalový klub (v minulej sezóne ešte 

pokračovateľ trojnásobného majstra Doprastavu Bratislava uţ utvoril nový samostatný subjekt). V porovnaní s vlaňajškom 

chýba v kvartete najlepších strieborný VK Spišská Nová Ves (neprihlásil sa do súťaţe) a bronzový VTC Pezinok. 
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SLÁVIA EU BRATISLAVA (1.) – 1. BVK (4.) 

 

Séria je pikantná aj tým, ţe v nej na seba narazia dve druţstvá z Bratislavy - slávistky sú doma v športovej hale Mladosť, 

1. BVK v hale VKP v PKO – a ušetria tak sily i financie pri cestovaní za súperom. Obhajcovi majstrovského titulu bude 

chýbať do konca sezóny zranená univerzálka Nikola Pištěláková, 1. BVK má zo všetkých semifinalistov v kádri najviac 

legionárok – hneď tri. Vyrovnané zápasy čakáme najmä v PKO. 

 

POVEDALI PRED SEMIFINÁLE 

 

MARTIN HANČÍK (tréner Slávie EU): "Hneď dva dni po šťvrťfinálovej odvete v Prešove sme v piatok odohrali prípravný 

duel so Schwechatom (3:1). Na semifinále sme sa zodpovedne pripravovali, dievčatá dostali voľno iba v sobotu. 

Uvedomujú si, ţe pre úspech musíme urobiť všetko. S 1. BVK sme vyhrali všetkých päť zápasov v sezóne, ale play-off je 

iná súťaţ. Súperi sa na nás budú chcieť vytiahnuť a vrátiť nám prehry, budú na nás namotivovaní. Všetko zlé je však na 

niečo dobré. S 1. BVK sme v jednom zápase v nadstavbovej časti prehrávali 0:2, ale nakoniec sme ho otočili na 3:2. Je 

pravda, ţe sme v tejto sezóne ešte neprehrali, ale podstatnejší ako táto séria, je pre nás postup do finále, v ktorom sme 

ešte nikdy nechýbali." 

 

TOMÁŠ VARGA (tréner 1. BVK): "Dva štvrťfinálové zápasy s Pezinkom nás preverili, najmä druhý 3:2 nás stál veľa síl a 

preto dostali hráčky v sobotu i v nedeľu voľno a regenerovali. Je nám jasné, ţe Slávia EU je favorit, naše posledné 

zápasy a najmä športový výkon v nich nám ukázal, ţe máme na to, aby sme uspeli aj so silnejšími súpermi. Do 

konfrontácie s majstrom musíme ísť skromne, ale bod po bode si v nej veriť a zabojovať o čo najlepší výsledok. Hrá sa na 

tri víťazné zápasy, ktoré nie je ľahké získať, play-off má svoje špecifiká. V semifinále sme ako úplne nový subjekt 

nováčik. So Sláviou EU sme nehrali zlé zápasy, raz sme nedotiahli do konca dobre rozohratý zápas z 2:0, ale dá sa s ňou 

hrať tak ako s inými súpermi." 

 

VOLLEY PROJECT UKF NITRA (2.) – KV MŠK OKTAN KEŢMAROK (3.) 

 

Volejbalistky UKF Nitra v predchádzajúcich troch sezónach nielenţe trikrát neuspeli v semifinále, ale nakoniec skončili aţ 

štvrté. Pod Zoborom si uvedomujú, ţe jedinou cestou ako sa vyhnúť takémuto sklamaniu je postúpiť do finále. Keţmarok 

dosiahol historický úspech uţ postupom do prvej štvorky, čím prekonal svoj najlepší výsledok 5. miesto zo sezóny 

2012/13. S tým sa však tím okolo skúsených hráčok Smákovej a Jakušovej nechce uspokojiť. 

 

POVEDALI PRED SEMIFINÁLE 

 

ĽUBOŠ ČERVEŇ (tréner UKF): "Pre nás je vynikajúci úspech uţ druhé miesto v nadstavbe. Pravda, pred play-off to nič 

neznamená, od začiatku sezóny máme stanovený cieľ prebojovať sa do finále. Vo štvrťfinálovej sérii sme síce ako jediní 

odohrali aţ tri zápasy, keď sme v druhom prehrali s COP, ale všetko zlé je na niečo dobré. S Keţmarkom máme v tejto 
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sezóne vyrovnanú bilanciu, ale v rozbehnutej sezóne ho posilnila srbská blokárka Budrovičová. Stretnutia v play-off budú 

iné ako v dlhodobej časti, hrá sa uţ na víťazstvá a nie na body. Kaţdý zápas môţe byť iný a dôleţité bude ich zvládnuť 

psychicky, takticky a v hlavách. Verím, ţe naše druţstvo odohrá sériu na hraniciach svojich moţností. Čakám, ţe oba 

tímy budú bojovať ako o ţivot." 

 

JOZEF BRÉDA (tréner Keţmarka): "Po historickom postupe do semifinále sme si ešte dali dva tréningy a po sviatkoch 

sme sa stretli aţ v utorok. Máme totiţ hráčky z celého Slovenska. Vo štvrťfinále nás Zvolen trocha preveril, play-off je 

predsa o niečom inom ako dlhodobá časť. Mierne nás strašilo podvedomie a spomienky spred dvoch rokov, keď druţstvo 

postúpilo zo štvrtej priečky, ale vo štvrťfinále neuspelo s Pezinkom. Teraz sme to zvládli a tešíme sa na semifinálovú 

sériu. V nej moţno čakať vyrovnané súboje, v ktorých budú rozhodovať maličkosti. Uspeje ten, kto urobí menej chýb. Uţ 

proti Zvolenu sme mali vypredanú halu vysoko nad 300 divákov. Teraz je ešte väčší boom a musíme premýšľať, ako v 

hale pridať ďalšie miesta." 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Moţno príde aj spoločná brankárska šou 

 [Šport; 73/2016; 30/03/2016; s.: 11; TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Július Hudáček s Branislavom Konrádom sú pripravení na zodpovednosť, ktorú ešte v reprezentácii nemali 

 

Július Hudáček bol dlhé roky zvyknutý v reprezentácii na pozíciu trojky, vlani sa však dostal o priečku vyššie, keď kryl 

chrbát Jánovi Lacovi a nakoniec si aj zachytal na svetovom šampionáte. Branislav Konrád okúsil kvalitu turnaja len z 

pozície trojky, teraz by mal byť v brankárskej hierarchii vyššie. 

 

"Tréner Cíger síce povedal, ţe so mnou počíta ako s jednotkou, ale treba si všetko zaslúţiť. Pevne verím, ţe nesklamem. 

Zdravotne som na tom výborne, dúfam, ţe to potiahnem aţ do majstrovstiev sveta," zdôraznil Július Hudáček, ktorý sa 

prezentoval výbornými výkonmi na Slovakia Cupe v Ţiline, kde dostal vo dvoch zápasoch jediný gól. Stopercentnú istotu 

postu jednotky zatiaľ nemá. "Nie je to aţ také jednoznačné. Braňo Konrád mal v Olomouci vynikajúcu sezónu. Je len 

prospešné, keď má človek zdravú konkurenciu," pokračoval odchovanec Spišskej Novej Vsi. Konrád zaţíva premiérovo 

situáciu, keď môţe reálne bojovať o miesto v bránke na vrcholovom turnaji. "Viem sa vţiť do Braňovej situácie. Roky som 

chodil do národného tímu len ako trojka, potom som bol pomaličky dvojkou a pevne verím, ţe môţem byť aj jednotkou. 

Bude to náročné. Určite to však bude len prospešný boj o to, kto bude chytať," dodal Július Hudáček. Konrád po skvelej 

sezóne 2014/15 v drese Dukly Trenčín, keď bol najlepším brankárom našej ligy, potvrdil, ţe rovnako dobre vie chytať aj v 

lepšej súťaţi. V českej lige patril v tomto ročníku k elite. "Musím byť pripravený na šampionát. Urobím maximum pre to, 

aby som odchytal čo najviac zápasov. Budem rád, keď pôjdem na turnaj, pozíciu neriešim. Išiel by som aj ako trojka," 

povedal skromne Konrád, ktorý môţe dobrými výkonmi v príprave ešte viac zamotať hlavu trénerovi Cígerovi. "Ťaţko 

povedať ako bude všetko vyzerať. Príprava trvá päť týţdňov, potom sa rozhodne." Oboch brankárov spája kamarátsky 

vzťah, ktorý sa rokmi buduje. "S Julom vychádzame dlhé roky dobre, ţiadny problém nemáme. Budeme sa navzájom 
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podporovať," vravel dvadsaťosemročný Konrád. Rovnako je na tom Hudáček, ktorý pozorne sledoval sezónu nielen 

svojho terajšieho konkurenta. "Všetci brankári sme v kontakte, komunikujem či s Jankom Lacom, Peťom Hamerlíkom 

alebo Braňom. Teší ma, ţe sa chalanom darilo. Bola to dobrá sezóna pre viacerých slovenských brankárov," povedal 

starší zo známej bratskej dvojice a potvrdil aj Konrádove slová: "S Braňom máme super vzťah. Sme takmer rovesníci, 

poznáme sa dlho. Som rád, ţe sme sa stretli takto v reprezentáci. Podobne ako ja hrá pre ľudí a po víťazných zápasoch 

robí šou. Moţno spravíme po víťaznom prípravnom stretnutí niečo spolu." Cígerova predpokladaná jednotka si musí s 

novou pozíciou zvyknúť aj na väčšiu zodpovednosť a fakt, ţe uţ je jedným z lídrov národného tímu. V šatni sa však 

nechystá hovoriť viac. "Vyskúšal som to v Örebre, kde som bol jedným z najstarších hráčov. Dopadlo to zle, dostali sme 

sedem gólov, preto sa na to veľmi nechystám. Lídrov tu bude dosť, aj keď máme mladší tím," dodal s úsmevom 

dvadsaťsedemročný brankár. Hudáčkovu situáciu by mohol ohroziť len skorý koniec New Yorku Islanders. Jaroslav Halák 

je však stále zranený a v NHL momentálne nechytá. "Viem, ţe Jaro je zranený, neviem, na ako dlho. Myslím si, ţe 

Islanders postúpia do play-off. Toto však neovplyvním. Môţem veci dať na svoju stranu len výkonmi." TOMÁŠ PROKOP 

 

NECHYSTAJÚ ZMENY DRESOV 

 

V súvislosti s Júliusom Hudáčkom sa spomínalo všeličo, ale náš brankár má platnú zmluvu s Örebrom, kde by chcel 

ostať. S klubom skončili vo švédskej lige na ôsmom mieste, keď vypadli v predkole play-off. "Mám zmluvu na ďalší rok. 

Mal som v minulosti klauzulu o odchode do Ruska, ale momentálne sa tam cítim super a nemám dôvod odchádzať." 

Zmenu neplánuje ani Branislav Konrád. "V Olomouci mám kontrakt ešte na tri roky. Klauzulu o odchode síce mám, ale 

bude platiť aţ o rok." 

 

O ÚSPECHU ROZHODUJÚ DETAILY 

 

Novinkou na kempe národného tímu je prítomnosť trénera brankárov od prvých tréningov. "Je potrebné mať trénera 

brankárov, v minulosti tu nebol nikto. Rozhoduje kaţdý detail, Peťo Kosa je mladá krv, bol som prekvapený, koľko má 

naštudovaných vecí. Som veľmi spokojný. Má super tréningy, pevne verím, ţe to bude klapať," povedal Hudáček. "Je to 

viac o príprave na suchu a o veciach, ktoré sa robia pred tréningom. Kaţdý máme štýl chytania, v tom nás uţ nezmení, 

ale môţe nás usmerniť. Je super, ţe je tu," dodal Konrád. 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Traja muţi a chlapec (13) zbili obeť pre 20 eur 

 [Nový Čas; 73/2016; 30/03/2016; s.: 6; nov, vr, tasr ; Zaradenie: VÝCHOD] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Traja muţi a chlapec (13) prepadli vo štvrtok krátko po polnoci na dvore rodinného domu na 

Lesnej ulici v Spišskej Novej Vsi muţa (44). Jeden z páchateľov ho udrel päsťou do tváre, následne dostal ranu od 

ďalšieho z obvinených. Prepadnutý spadol na zem, kde do neho všetci kopali a bili ho po celom tele, jeden z útočníkov 
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mu z vrecka nohavíc vzal 20 eur. Podľa policajnej hovorkyne Jany Mesárovej obvineným v prípade dokázania viny hrozí 

trest odňatia slobody na tri aţ osem rokov, trinásťročný chlapec ešte nie je trestne zodpovedný.  

 

(nov, vr, tasr foto: nov ) 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Z výhry kúpim synom nové kopačky! 

 [Nový Čas; 73/2016; 30/03/2016; s.: 14; Peter Novotný ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Rastislav (39) získal v súťaţi Nového Času 858 eur 

 

Autor - Peter Novotný * Foto: amm 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Šťastie v hre Nového Času o mesačný plat sa tentoraz usmialo na východniara. Výhru vo výške 

mesačného priemerného platu - 858 eur získal Rastislav Mazúr (39) zo Spišskej Novej Vsi. Potešiť z nej plánuje najmä 

svoju rodinu. 

 

Rastislavovi súťaţivosť nechýba, táto finančná výhra je však doposiaľ jeho najvyššia. ,,Občas sa do rozličných súťaţí 

zapájam, no zatiaľ som ešte nikdy nevyhral takúto sumu. Ak sa niečo pošťastilo, tak to boli drobné vecné výhry," prezradi l 

otec štyroch detí, ktorý mieni peniaze investovať práve do svojich ratolestí. ,,Máme štyroch chlapcov. Dvaja sú futbalisti, 

jeden výtvarník a ten najmladší sa ešte profiluje. Na Veľkonočný pondelok sme boli na šibačke. Ja som robil vodiča a oni 

obháňali dievčatá. Niečo si vyšibali, z výhry im k tomu doloţím a kaţdý si kúpi, čo potrebuje. Či uţ nové kopačky, alebo 

pomôcky na výtvarnú," uzavrel šťastný výherca. 

 

Foto: 

 

Otec štyroch detí peniaze rozdelí medzi svoje ratolesti. 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  Dobýva svet komiksami! 

 [Nový Čas; 73/2016; 30/03/2016; s.: 14; Zdeněk Kovář ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

Gymnazistka Ema (16)  

 

Autor - Zdeněk Kovář * Foto: autor 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Má talent ako hrom a zbiera ocenenia na medzinárodnom fóre. Novoveská gymnazistka Ema 

Lavríková (16) nádherne kreslí a má pred sebou zaiste skvelú umeleckú budúcnosť. Jej ilustrácia zabodovala v ďalekom 

Hongkongu a nedávno aj na najväčšom európskom festivale komiksu vo francúzskom Angouleme, ktorého sa zúčastnila 

aj osobne. 

 

,,Kreslím naozaj odmalička a nikto ma do toho nemusel nútiť. Babkin brat Štefan Hudzík je akademickým sochárom a 

umenie vyštudovala aj mama, ktorá je učiteľkou výtvarnej výchovy," priznala druháčka Ema, ktorá sa umeleckou cestou 

mieni uberať aj po skončení strednej školy. ,,Chcela by som sa dostať do Brna na komiks alebo do Prahy na ilustrácie. 

Najviac ma však baví kresba, pričom obrázok dokáţem zhotoviť aj do 10 minút. Samotný hrubý náčrt mi však trvá len 10 

sekúnd," spomenula mladá výtvarníčka, ktorá sa inšpiruje okolím, najmä kamarátmi. A, samozrejme, potom popustí uzdu 

aj svojej fantázii. Jej posledným úspechom je prvenstvo v komiksovej súťaţi študentov stredných a vysokých škôl z 

bývalého Česko-Slovenska, keď na festivale vo Francúzsku na tému Ako vznikla bieda, najviac zabodoval práve jej 

komiks. Ocenenú prácu na 4 stranách a zhruba 20 okienkach bude môcť prvýkrát obdivovať verejnosť aţ v máji na 

výstave v Brne. ,,Kreslenie ma baví stále viac a mám radosť z toho, ţe viem iných potešiť svojimi kresbami," dodala Ema. 

 

Foto: 

 

Gymnazistka Ema Lavríková (16) má radosť, ţe sa jej kresby a komiksy páčia najmä iným. 

 

Jašter 

 

Za túto kresbu jaštera získala mladá autorka čestné uznanie na súťaţi v Hongkongu. 

 

Čajík s rumom 

 

Komiks párika pri čaji sa svojím štýlom ponáša na ten víťazný z festivalu vo Francúzsku, ktorý bude mať divácku 

premiéru aţ v máji. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  Bratom Švédsko sedí, túţia po Rusku 

 [SME; 73/2016; 30/03/2016; s.: 18; Juraj Berzedi ; Zaradenie: Šport] 

 

Július a Libor Hudáčkovci bývajú v Örebre na jednej ulici, teraz bojujú o majstrovstvá sveta 

 

Boli oporami švédskeho Örebra a majú byť lídrami aj slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v Rusku. Július 

Hudáček sa pripravuje na pozíciu brankárskej jednotky, od jeho brata Libora sa čakajú góly a asistencie. 
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BRATISLAVA. V minulosti boli veľkými rivalmi. Jeden dával góly za bratislavský Slovan, druhý im zabraňoval v bránke 

Košíc. V Helsinkách 2012 sa naopak spoločne tešili zo strieborných medailí na majstrovstvách sveta. Na vlaňajšom 

šampionáte v Česku patrili bratia z Harichoviec medzi najlepších v slovenskom tíme. Dvadsaťsedemročný Július 

predvádzal skvelé zákroky v zápase s Ruskom a o dva roky mladší Libor nazbieral na turnaji päť asistencií. 

 

Rozumejú aj po švédsky 

 

Po šampionáte sa ich cesty nerozišli. Liborove útočné chúťky sa zapáčili švédskemu Örebru, kde uţ rok ţiaril jeho brat. 

Hudáčkovci tak nadviazali na juniorské časy, keď spolu hrávali v Spišskej Novej Vsi. "Začiatky neboli jednoduché. 

Kaţdý mi hneď pripomínal, ţe Julo predošlú sezónu dominoval a všetci to očakávali aj odo mňa. Rozbiehal som sa 

pomalšie, ale na konci ročníka uţ ľudia videli, čo je vo mne," pribliţuje Libor. "Dva mesiace si zvykal. Mal aj nový post, 

keď sa z krídla presunul na centra. Bolo to dobré pre jeho kariéru, stal sa z neho komplexnejší hokejista," pochválil ho 

starší brat. V 50 zápasoch napokon nazbieral 14 gólov a 14 asistencií. Stal sa tretím najproduktívnejším hráčom muţstva. 

Po šiestich rokoch v bratislavskom Slovane cíti, ţe psychicky pookrial. "Viac sa dorozumiem v angličtine a nalepili sa na 

mňa aj nejaké švédske výrazy, najmä nadávky. Hrá sa tam výborný hokej, páči sa mi mesto, ľudia i zázemie v klube. Aj 

preto som podpísal zmluvu na ďalšie dva roky," vraví Libor. "Ja rozumiem aj po švédsky, ale na lepšiu konverzáciu by 

som potreboval nejaký kurz. A to je ťaţké skĺbiť s tréningmi a zápasmi. Manţelka komunikuje po švédsky plynule," doplnil 

Július. 

 

Nahral mu aj na modrú 

 

Klubový cieľ – umiestnenie v prvej desiatke po základnej časti – splnili. Örebro skončilo ôsme. V predkole vyraďovacej 

časti však prehralo 0:2 na zápasy s Jönköpingom. Zmluvu ešte vlani predĺţil aj Július, ktorý si v základnej časti udrţal 91-

percentnú úspešnosť zásahov (vlani mal aţ 93 percent). "Cítim sa tam výborne. Ak by nejaký klub z NHL za mňa zaplatil 

odstupné, klub ma musí uvoľniť. Keď to však nikto neurobil po minulej sezóne, teraz s tým nepočítam vôbec." Pre oboch 

bola sezóna špecifická, mohli sa na seba spoľahnúť na ľade aj v súkromí. Bývali na jednej ulici. "Je to príjemný pocit, keď 

ste v cudzine a máte tam brata. Prišli nás pozrieť aj spoloční kamaráti. Verím, ţe to takto bude fungovať aj naďalej," praje 

si Július. "Bez neho by som to mal naozaj náročné. Je dobré, keď máte niekoho, kto s vami komunikuje v materinskom 

jazyku. Navyše mi v zápasoch dokázal nahrať aj na druhú modrú," podotkol Libor s úsmevom. 

 

V kabíne nerád rozpráva 

 

Po necelých troch týţdňoch od vypadnutia v play off si oddýchli, načerpali nové sily a od utorka sa hlásili 

reprezentačnému trénerovi Zdenovi Cígerovi v príprave pred šampionátom v Rusku. Nominácia by im nemala uniknúť. 

"Tri dni som si dal úplné voľno. Neskôr som trénoval na suchu s kamarátom, ktorý robí zmiešané bojové umenia. Teraz 

začínajú opäť hokejové cviky ako vzpieranie," hovorí skúsený brankár, ktorý sa môţe predstaviť uţ na piatom svetovom 

šampionáte. Hoci doteraz odchytal len dva zápasy (vlani v Česku), v súčasnom výbere by mal patriť k  lídrom. Aj keď sa v 
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podobnej pozícii necíti najlepšie. "Nerád rozprávam v kabíne. V Örebre som to raz skúšal, keď nám chýbali starší hráči a 

hneď sme dostali sedmičku," spomína. "Vyzerá to, ţe budeme mať mladší tím a budeme hrať dynamickejšie a 

priamočiarejšie." 

 

Brata na zoskok nenahovorí 

 

Libor sa konkurencie pred šampionátom neobáva. Sám si ţelá, aby do národného tímu prišli aj hokejisti z NHL. "Dúfam, 

ţe Detroit vypadne a prídu obaja Tomášovia (Tatar a Jurčo – pozn. red.). Konkurenciu treba, čím je silnejšia, tým je to 

lepšie." Počas veľkonočných sviatkov si doprial aj dobroty. "Mám trochu väčšie brucho a trochu menej mi stíhali pľúca. 

Čoskoro to však bude dobré," poznamenal po tréningu. Pred reprezentačným zrazom si liečil zranenia a oddychoval s 

priateľkou na dovolenke v Dubaji. Nevynechali ani návštevu mrakodrapu Burdţ Chalífa, najvyššej budovy na svete. "Z 

výšok strach nemám. '55ţ som absolvoval bungee jumping a v lete sa chystám na zoskok z lietadla. Láka ma aj rýchla 

jazda. K svojmu ţivotu potrebujem adrenalín," prezrádza. Staršieho brata na podobné kúsky nenahovorí. "On sa takýchto 

vecí bojí, tak s ním nemôţem počítať," uzavrel. 

 

Juraj Berzedi 

 

Dúfam, ţe Detroit vypadne a prídu obaja Tomášovia. Konkurenciu treba, čím je silnejšia, tým je to lepšie. Libor Hudáček, 

slovenský hokejista 

 

FOTO: 

 

Bratia Július (vľavo) a Libor Hudáčkovci štartovali na MS vlani a veľkú šancu majú aj tento rok. FOTO – TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  Porovnávali sa odmalička. Teraz zabojujú o post jednotky 

 [Pravda; 73/2016; 30/03/2016; s.: 40; Michal Mašľany ; Zaradenie: šport] 

 

Michal Mašľany Bratislava 

 

Július Hudáček alebo Branislav Konrád? 

 

Tréner Slovenskej hokejovej reprezentácie Zdeno Cíger má odvčera k dispozícii oboch hlavných ašpirantov na post 

brankárskej jednotky na blíţiacich sa majstrovstvách sveta v Rusku (6. aţ 22. mája). Bude tak mať dosť času, aby sa 

rozhodol, či vloţí dôveru do rúk opory švédskeho Örebra alebo českého Olomouca. 
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Cíger i generálny manaţér národného tímu Róbert Švehla uţ viackrát naznačili, ţe práve 27–ročný Hudáček a o rok 

starší Konrád by si mali podeliť pozíciu jednotky a dvojky. Štyridsaťšesťročný kouč však upozorňuje, ţe obaja ešte musia 

potvrdiť oprávnenosť ich ambícií a do hry ešte môţe vstúpiť aj niekto tretí. 

 

"Nechceme to stavať do pozície, ţe je to uţ len medzi Julom a Braňom. Nechávame tomu voľný vývoj. Základ je, aby sa 

do toho po krátkej prestávke obaja opäť dostali, potvrdili výkony z vydarenej sezóny a navzájom sa rešpektovali. 

Rozhodovať sa budeme aj podľa aktuálnej formy. Azda budeme mať šťastnú ruku," vysvetľuje Cíger. 

 

Zároveň prezrádza, ţe v širšom výbere majú členovia realizačného tímu sedem aţ desať brankárov, ktorých ešte môţu 

osloviť. "Nachystaný je Baroš zo Zvolena, ale aj Tomek sa ukázal dobre. Chalani mu včera doobeda nevedeli streliť gól. 

Brankári z domácej súťaţe nemajú bohaté skúsenosti z medzinárodného hokeja, ale ani jeden z nich nám v príprave 

nevybuchol. Všetci chytali dobre. Zaujímavý môţe byť aj vývoj v zámorí," dodáva trojnásobný bronzový medailista zo 

seniorských MS. 

 

Hudáček sa vlani v Ostrave na svojom štvrtom seniorskom šampionáte konečne dočkal. V predposlednom zápase s 

Ruskom (2:3 pp) sa po prvý raz postavil do bránky na MS. O dva dni neskôr si pripísal aj druhý štart, keď v 5. min po 

dvoch góloch vystriedal Jána Laca pri prehre 4:5 po predĺţení s USA. 

 

"Bol to neuveriteľný pocit. Obrovský záţitok. Reprezentovať na MS svoju krajinu je azda pre kaţdého hokejistu najväčší 

záţitok. Zároveň je to teraz pre mňa veľká motivácia do prípravy. Potvrdilo sa mi, ţe keď makáte, vráti sa vám to. Viem, v 

akej som pozícii. No nemyslím na to, či budem jednotka alebo dvojka. Najlepšie by bolo, keby sa nám darilo obom a 

chytali tak, aby malo Slovensko v bránke oporu," tvrdí rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Aj Konrád uţ na šampionáte bol. Vlani v Česku robil trojku a v rovnakej pozícii bol aj pred deviatimi rokmi v Rusku, keď 

mal len devätnásť rokov. 

 

"Spravím všetko pre to, aby som odchytal čo najviac zápasov. Moja pozícia je teraz príjemnejšia neţ vlani. Lepšie sa mi 

trénuje, keď viem, ţe so mnou počítajú. Som vo väčšom napätí a musím sa aj viac sústreďovať a udrţiavať vo forme," 

hovorí odchovanec nitrianskeho hokeja. 

 

Obaja sa dobre poznajú. Tri sezóny hájili farby najväčších rivalov Košíc a Slovana. V pamäti ostali najmä ich finálové 

súboje v ročníku 2009/10. 

 

"Bola to vydarená séria. Vtedy sa hral nádherný hokej z oboch strán. Stretávali sme sa uţ odmalička. Ja som chytal za 

Spišskú a Braňo za Nitru. Na rôznych turnajoch raz vyhral titul najlepší brankár on, raz ja. Je príjemné, zísť sa aj v 

národnom tíme. Verím, ţe budeme dobrá dvojička," spomína Hudáček. 
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Toho pred rokom vyhlásili za najlepšieho brankára i hráča švédskej ligy. Konrád zas v aktuálnom ročníku dominoval 

medzi brankármi v Česku. 

 

"Braňo mal vynikajúcu sezónu, potiahol Olomouc do prvej šestky a zahral si vo štvrťfinále. Je vo forme. Ťaţký konkurent. 

No to je len dobre pre trénera, ţe má viac alternatív. Dúfam, ţe ani jeden z nás ho nesklame," naznačuje starší z dvojice 

bratov–reprezentantov Hudáčkovcov. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

 

Cíger: Nie kaţdý z NHL môţe byť líder 

 

Vedenie národného tímu zatiaľ počíta pre šampionát so sluţbami trojice hráčov z NHL. Obranu by mali vystuţiť Andrej 

Sekera a Martin Marinčin a v útoku zvýšiť konkurenciu Marko Daňo. Na hranici postupu do play off sa však pohybujú aj 

Detroit (Tatar, Jurčo) a Boston (Chára). "Oslovíme ich, aţ keď prídu o šancu na play off . Jurčo nie je vyťaţený, ako by 

sme si predstavovali. Či ho zavoláme, sa rozhodneme aţ neskôr. Kaţdý hráč má v klube iné úlohy a nie kaţdý je 

pripravený plniť v reprezentácii pozíciu lídra. Aj preto nie vţdy vyjde k spokojnosti, zaradenie hráčov z NHL do tímu na 

poslednú chvíľu," tvrdí Cíger. 

 

FOTO: 

 

Július Hudáček (vľavo) a Branislav Konrád. Ktorý z brankárov získa dôveru trénera Zdena Cígera a zaujme post 

slovenskej reprezentačnej jednotky? 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  Ich nápad dal prácu nepočujúcim. Ponúkajú menu v posunkovej reči 

 [Pravda; 73/2016; 30/03/2016; s.: 8,9; Števo Rimaj ; Zaradenie: seriál denníka Pravda] 

 

Denník Pravda pripravuje seriál Úspešní Slováci. Prinášame príbehy o ľuďoch, ktorí sú vo svojej oblasti výnimoční. Aj 

keď nemusí ísť o mimoriadne známe osobnosti. Aktuálny príbeh je o bratskej dvojici Robovi a Pavlovi Šarinovcoch z 

Veľkého Krtíša, ktorí rozbehli biznis pre seba, no najmä pre hendikepovaných. Zastrešujú sieť obchodov s kebabmi vo 

viacerých slovenských mestách, v ktorých pracujú zdraví aj nepočujúci. 

 

Števo Rimaj Veľký Krtíš 

 

Róbert (32) a Pavel (24) sú celkom obyčajní mladí ľudia. S beţnými problémami, záujmami i túţbami. Na ulici nepôsobia 

inak ako ich vrstovníci. Nechodia v oblekoch s kravatami, a predsa sú výnimoční. Dokázali rozbehnúť obchod, ktorý ţiví 

celú skupinu ľudí a pomocou ktorého pomáhajú ľuďom bez sluchu. Svet ticha je dôverne známy mladšiemu z bratskej 

dvojice Pavlovi. Jeho starší brat Róbert, naopak, problémy so sluchom nemá. 
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Solidaritu s nepočujúcimi majú vrodenú 

 

Komunikácia pomocou posunkovej reči má v rodine Róberta a Pavla staršie a hlbšie korene. Starší z bratskej dvojice 

Róbert vysvetľuje, ţe siaha k ich predkom. "Mama má pôvod na východnom Slovensku v Spišskej Novej Vsi. Tam sme 

sa narodili aj my s bratom. Mamini rodičia a naši starí rodičia boli obaja nepočujúci. Zoznámili sa vo vtedajšom ústave pre 

hluchonemých a obaja sa vyučili za krajčírov. Mali dve dcéry, našu mamu a jej sestru. Obe sú počujúce," rozvíja niť 

príbehu rodiny Róbert Šarina. 

 

Hoci jeho mama a teta nemajú problémy so sluchom, od detstva sa učili ţiť vo svete nepočujúcich. Ich rodičia 

komunikovali posunkovou rečou a tú sa rýchlo naučili aj dievčatá. Ovplyvnilo to aj ich ďalší ţivot. Obe si vzali za 

manţelov nepočujúcich a svoj profesijný ţivot zasvätili pomoci tejto komunite ľudí. Jedna zo sestier učí na špeciálnej 

škole pre nepočujúcich v Bratislave, mama bratskej dvojice je tlmočníčkou do posunkovej reči. Problémy so sluchom 

majú aj ich deti. Róbert Šarina vysvetľuje, ţe nepočujúceho syna má ich teta so strýkom, no nepočujúci je aj jeho brat 

Pavel. Táto skutočnosť mimoriadne ovplyvnila aj jeho profesijný ţivot. 

 

"Ten sa začal formovať uţ vo Veľkom Krtíši, kam sme sa s rodičmi presťahovali, keď som mal dvanásť rokov. Otec má 

pôvod v tomto kraji. Po skončení Základnej školy a Gymnázia vo Veľkom Krtíši som študoval špeciálnu pedagogiku v 

Bratislave. Odbory pedagogika sluchovo postihnutých a slovenský jazyk," hovorí Šarina. Za katedru sa však po skončení 

školy nepostavil. Aţ do návratu domov sa venoval tlmočeniu do posunkovej reči. Tú podchytil ešte ako dieťa, keďţe 

doma v kuchyni či obývačke to bola beţná reč, a zdokonalil sa v nej v škole. Svoje aktivity v pomoci nepočujúcim rozvíjal 

v Asociácii nepočujúcich Slovenska. Pritom pomáhal svojej mame v televízii pri tlmočení správ do posunkovej reči. 

 

Nepočujúci Pavel je absolvent gymnázia a v súčasnosti diaľkovo študuje sociálnu prácu. Hendikep ho nikdy nelimitoval, 

obchodného ducha mal od detstva. Za pomoci brata a rodiny ho teraz rozvinul. 

 

Podnikanie dáva ich ţivotu zmysel 

 

Nepočujúci podľa skúseností Róberta Šarinu nevnímajú svoj hendikep ako chorobu. "To, ţe nepočujú, ich nejako veľmi 

netrápi, ţivot bez sluchu a zvukov berú ako samozrejmosť," tvrdí. Vidí to aj na svojom mladšom bratovi, ktorý sa pred 

svetom pre to, ţe nepočuje, nikdy neuzatváral. Práve naopak. "Pavel mal od mala zmysel pre obchod. Uţ ako študent si 

privyrábal predajom mobilov, ako osemnásťročný si zaloţil ţivnosť," zdôrazňuje Róbert. Asi päť rokov dozadu to bol 

práve nepočujúci Pavel, ktorému napadla myšlienka predávať kebaby. "Vo Veľkom Krtíši niečo také chýbalo a Paľko cítil, 

ţe si to ţiada trh. Ešte skôr, ako sme prvú prevádzku zaloţili, sme chodili po Slovensku a zbierali rozumy. Zašli sme aj do 

predajne kebabu v Rakúsku a sondovali, čo všetko by obsahovalo prevádzkovať niečo podobné. V roku 2012 sme zaloţili 

prvý Deaf Kebab vo Veľkom Krtíši," vysvetľuje Šarina starší. 
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Anglické slovo deaf znamená v preklade nepočujúci a bratia ho do názvu prevádzky nedali náhodou. Jednak zaloţením 

prevádzky, v ktorej pracujú zdravotne postihnutí, mohli získať financie od štátu, čo na rozbeh podnikania potrebovali, no 

najmä dali svojmu podnikaniu jasnú filozofiu. Podnikanie spoja s pomocou nepočujúcim. Názov Deaf Kebab sa stal ich 

obchodnou značkou. 

 

Veľkokrtíšska predajňa typického grilovaného alebo na raţni pečeného mäsa, ktoré má pôvod na Strednom východe, v 

juţnej a strednej Ázii, získala rýchlo cveng. Po jej otvorení tam pracovali obaja bratia a zamestnali aj ďalšieho 

nepočujúceho mladíka. Neskôr svoju prevádzku rozšírili a presťahovali sa do väčších priestorov, v ktorých sú dodnes. 

"Prevádzka kebabu je označená našou obchodnou značkou a pri vstupe do nej sa vo svete nepočujúcich ocitajú aj naši 

zákazníci. Na nástenke na stene visí tabuľka so základnými znakmi posunkovej reči, aby ju mohli aspoň trochu spoznať 

aj zdraví ľudia," zdôrazňuje Róbert Šarina. Zákazníci začali do ich zariadenia chodiť nielen na kebab, ale aj za 

informáciami o posunkovej reči. Keďţe záujem rástol, mama bratov organizovala pre záujemcov z radov počujúcich kurzy 

posunkovej reči. Absolvovalo ich okolo tridsať ľudí. V súčasnosti pripravujú ich verziu v elektronickej podobe, aby sa reč 

nepočujúcich mohli zdraví naučiť na internete. 

 

Veľkokrtíšsky Deaf Kebab nezostal dlho osamotený. Bratia zaloţili podobnú prevádzku v Slovenských Ďarmotách a 

ďalšie začali vyrastať v iných mestách. "Obracali sa na nás kamaráti a známi, ktorých sme inšpirovali, ţe by podobné 

niečo mohlo fungovať aj u nich. Tak sme im pomohli. Pri zaloţení a rozbehu reštaurácie, získaní nepočujúceho 

zamestnanca či zamestnancov, či pri zaškolení. Fungujú pod našou obchodnou značkou a podľa našich pravidiel, no 

majú svojich majiteľov. Tí môţu vo vlastnej réţii a podľa svojich predstáv upraviť interiér reštaurácie a nastaviť ceny 

jedál," poznamenal Róbert Šarina. 

 

Pomocná ruka nepočujúcim 

 

V súčasnosti je na mape siete kebabov trinásť miest. Okrem Veľkého Krtíša a Slovenských Ďarmôt sú uţ reštaurácie s 

typickým označením, ktorému dominuje ľudské ucho, aj vo Zvolene, v Krupine, Lučenci, Rimavskej Sobote, Roţňave, 

Prešove, Ţiline, Nitre, Bratislave, vo Vrábľoch a v Banskej Štiavnici. K nim by uţ čoskoro mali pribudnúť ďalšie. V 

Leviciach, Nových Zámkoch a Trnave. "Podmienkou je, aby v reštauráciách s našou obchodnou značkou pracovali aj 

nepočujúci. V kaţdej zo spomínaných reštaurácií pracuje jeden alebo dvaja nepočujúci, výnimkou je Zvolen, kde pracujú 

aţ traja ľudia s poruchou sluchu. Obyčajne to v zariadeniach funguje tak, ţe v zmene sú dvaja zamestnanci. Jeden je 

počujúci, druhý nepočujúci. Vo veľkokrtíšskom kebabe pracujú vo dvoch zmenách dve takéto dvojice. Jeden z 

nepočujúcich je naším zamestnancom uţ od začiatku nášho podnikania," opisuje Róbert. 

 

Do ţivota vo svete kebabov je uţ vtiahnutá kompletne celá rodina Šarinovcov. Okrem bratov aj ich mama Ľubica a otec 

Pavol. Neďaleko reštaurácie majú kanceláriu, z ktorej zabezpečujú úspešný chod svojho biznisu. Róbert hovorí, ţe jeho 

brat Pavel je nielen otcom myšlienky kebabov, ale má na starosti aj celú ekonomiku. "Je taký výkonný typ. Ja sa viac 

orientujem na ,piár´ a filozofiu firmy. Zapojení sú aj rodičia. Mama sa stará o naše prevádzky a otec sa orientuje na ich 

zásobovanie tovarom. Popri tom máme aj ďalšie aktivity. Napríklad mama je stále aj tlmočníčkou do posunkovej reči, ja 
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prevádzkujem aj iné reštauračné zariadenie, kde sa však nevarí. U brata Pavla je len otázkou času, kedy vymyslí v 

oblasti podnikania niečo ďalšie. Jeho obchodný duch je toho zárukou," podotýka Róbert. 

 

Ako sa spätne pozerá na zaloţenie siete kebabov a zmysel tejto myšlienky? Neľutuje s bratom, ţe sa vydali touto 

cestou? "Určite nie. Chceli sme ukázať, ţe tu medzi nami ţijú aj nepočujúci a ţe aj medzi nimi je veľa šikovných ľudí, ktorí 

môţu pracovať v beţnom prostredí. Ţe sa zamestnávatelia nemusia báť dať prácu aj ľuďom s týmto postihnutím. Zároveň 

sme ich chceli tým, čo sme dosiahli, inšpirovať. Najmä sme však chceli podať pomocnú ruku nepočujúcim. Azda sa nám 

to aj podarilo," dodal Šarina. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Róbert a Pavel Šarinovci so svojimi rodičmi prevádzkujú netradičnú sieť reštaurácií. 

 

Róbert Šarina pred tabuľkou so znakmi posunkovej reči, ktorá visí v ich veľkokrtíšskej prevádzke. 

 

Týmto heslom sa rodina riadi celý ţivot. 

 

Róbert Šarina posunkovej reči rozumie, aj keď sám počuje. 
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