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1. Spišská Nová Ves 

1.1. Tragédia v tuneli 

     [Žilinské noviny; 15/2017; 18/04/2017; s.: 6; TASR;BK ; Zaradenie: región] 

1.2. Tragédia pri stavbe tunela 

     [Kysucké noviny; 15/2017; 18/04/2017; s.: 2; IVETA HAŽÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

1.3. Slováci proti Rusku vo štvrtok o 17:30 v Poprade 

     [hokejportal.net; 18/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

1.4. Hudba na MSu18: Gólové zvučky jednotlivých tímov 

     [hokejportal.net; 18/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

1.5. Štvrťfinále je na programe vo štvrtok, šampionát vyvrcholí cez víkend 

     [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.6. Dôležité info pre obyvateľov sídliska Západ: Pripravte sa na uzávierku priecestia 

     [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.7. Pribudli lemury, na ostrove ich zatiaľ návštevníci neuvidia 

     [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

1.8. Klobúk dole pred fanúšikmi. Všetci chalani sme im vďační, tvrdí Adam Liška 

     [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.9. Na obyvateľov čakalo prekvapenie: Spišská sa zobudila do zasneženého rána, FOTO 

     [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.10. Brankár Jakub Kostelný dominuje štatistikám MS: Z dvojky líder šampionátu 

     [cas.sk; 19/04/2017; rag, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.11. Mladí Slováci zdolali aj Švajčiarsko, vo štvrťfinále MS vyzvú Rusov 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.12. Zápasy v Poprade a Spišskej Novej Vsi navštívilo už 50 108 fanúšikov 

     [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.13. Slováci opäť dokazujú, že sú hokejový národ: Prišlo už 50-tisíc divákov 

     [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.14. Na Majstrovstvách Slovenska sa stretli popradskí karatisti: Tituly a medaily 

     [poprad.dnes24.sk; 19/04/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

1.15. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [hlavnespravy.sk; 19/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 

1.16. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.17. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

1.18. Strelili jedenásť gólov. Prvá fínska formácia je najproduktívnejšia 

     [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.19. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 
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1.20. 386 miest a úsekov, kde vás dnes môžu namerať! 

     [topspeed.sk; 19/04/2017; Marek PAUCO ; Zaradenie: Novinky] 

1.21. Kiska nevymenoval dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia 

     [domov.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

1.22. Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

     [hlavnespravy.sk; 19/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok ; Zaradenie: Z domova] 

1.23. Cesty na horských priechodoch na Spiši sú zasnežené 

     [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

1.24. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

1.25. Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

1.26. Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

     [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

1.27. Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.28. Kiska je nekompromisný: Odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia 

     [topky.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

1.29. Kiska odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov 

     [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

1.30. MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.31. MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

     [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

1.32. MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.33. Rozmýšľate o novej práci a malo by to byť v Spišskej? Ponuky, ktoré vás môžu zaujať 

     [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.34. Zápas roka: Mladí Slováci musia eliminovať ruské zbrane! 

     [cas.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.35. MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.36. MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.37. MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

     [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

1.38. SR 18 čaká zápas roka. Tieto ruské zbrane musíme eliminovať 

     [tvnoviny.sk; 19/04/2017; POPRAD/TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.39. ONLINE Zima útočí na Slovensko: VIDEO Kalamita v Bratislave, sneh, poľadovica a výstrahy 

     [topky.sk; 19/04/2017; TASR, miš ; Zaradenie: Domáce] 
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1.40. Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

1.41. Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

1.42. Vyzerá to ako formalita, no dvaja kandidáti sa preto nestanú sudcami, chybu našiel až Kiska 

     [dennikn.sk; 19/04/2017; Veronika Prušová ; Zaradenie: Slovensko] 

1.43. Kiska zatiaľ sudcov nevymenuje. Dôvodom je chybné zloženie výberovej komisie 

     [aktualne.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko Spoločnosť] 

1.44. Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 

     [tvnoviny.sk; 19/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

1.45. Prezident zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov 

     [aktuality.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

1.46. Cesty na horských priechodoch na Spiši sú zasnežené 

     [vucke.sk; 19/04/2017; Zuzana Bobriková ] 

1.47. Legendárny Igor Larionov: Slovensko a Tatry? Som očarený 

     [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.48. MS18: Slováci nás nezaujímajú, myslíme len na zlato, vyhlasujú Rusi 

     [sport.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

1.49. Cestári v plnom nasadení: Do boja s počasím nasadili 13 sypačov 

     [roznava.dnes24.sk; 19/04/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

1.50. Ruský kapitán: Neriešime, že Slováci sú doma. Zaujíma nás len zlato 

     [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

1.51. Larionova nadchla atmosféra i Tatry: Som očarený 

     [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

1.52. Hrozí, že sa Hodinová veža ešte pohne? 

     [bbonline.sk; 19/04/2017; D. Javorčíková ; Zaradenie: SPRÁVY] 

1.53. Viac snehu ako na Vianoce dnes bolo na mnohých miestach Slovenska 

     [tvnoviny.sk; 19/04/2017; LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

1.54. Slovensko s ďalšou prehrou, Fínom sme nestrelili ani gól 

     [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

1.55. Slovenskí hokejisti vytiahli na Fínov novinku: Nabudúce bicyklom a vyprážaným syrom 

     [pluska.sk; 19/04/2017; Na trase Bratislava – Košice Peter Odráška a Milan Hanzel ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.56. Slováci zlyhali, zase nedali ani gól. Favorit rozhodol o výhre už v prvej tretine 

     [hnonline.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: HNonline.sk] 

1.57. Strelecká nemohúcnosť Slovákov pokračuje: Po vláčikovom výlete nestačili na Fínov 

     [pluska.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: Šport Hokej] 

1.58. Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

     [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.59. Zoznámte sa so Slovákom, ktorý patrí medzi nenápadné osobnosti NHL 

     [dennikn.sk; 19/04/2017; Michal Červený ; Zaradenie: Šport] 
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1.60. Slovensko natiahlo šnúru prehier v príprave, Fínom sme nestrelili ani gól 

     [tvnoviny.sk; 19/04/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Hokej] 

1.61. Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

     [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.62. Newsfilter: Prečo majú Beblavý s Mihálom šancu 

     [dennikn.sk; 19/04/2017; Denník N ; Zaradenie: Newsfilter Slovensko] 

1.63. Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

     [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

1.64. S Kaliňákom som nevychádzal dobre, odhaľuje doteraz nepoznané politické pozadie bývalý 

splnomocnenec vlády pre rómske komunity 

     [parlamentnelisty.sk; 19/04/2017; Jozef Hübel ; Zaradenie: Aréna] 

1.65. Prezident Andrej Kiska odmieta vymenovať ďalších dvoch sudcov 

     [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Peter Hanák] 

1.66. Sneženie dnes skomplikovalo dopravu školákom na východe Slovenska v horských oblastiach 

     [Rádio Regina BA, 14:00; Správy RTVS; 19/04/2017;  Matej Baránek; Zaradenie: z domova] 

1.67. Návrat zimy 

     [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 19/04/2017;  Marek Baláž; Mário Kermiet; Zaradenie: z domova] 

1.68. Návrat zimy 

     [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 19/04/2017;  Marek Baláž; Mário Kermiet; Zaradenie: z domova] 

1.69. Ruská legenda o šampionáte na Slovensku: Miestami som mal pocit, akoby sme hrali doma 

     [sport.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.70. Prezident odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia 

     [nextfuture.sk; 19/04/2017; Next Future SITA ] 

1.71. Slováci musia eliminovať ruské zbrane, Javorčík: Je to priorita 

     [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

1.72. 13:29; Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov... 

     [dennikn.sk; 19/04/2017; Minúta po minúte ; Zaradenie: Slovensko] 

1.73. Larionova nadchli atmosféra i Tatry: Som očarený 

     [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

1.74. Nepozeráme sa na to, že Slováci sú doma. Chceme zlato, vraví ruský kapitán 

     [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

1.75. MS v hokeji do 18 rokov: Slovensko (SR) - Rusko online hokej 2017 dnes štvrťfinále 

     [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

1.76. Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

     [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

1.77. Slovensko nestačilo na Fínov, v Košiciach prehralo 0:3 

     [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

1.78. Sklenár: Rusi budú nepríjemní. Veríme, že ich zdoláme 

     [pravda.sk; 19/04/2017; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

1.79. Prezident nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 
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     [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Peter Hanák; Zaradenie: z domova] 

1.80. Neúplné návrhy na vymenovanie dvoch kandidátov na sudcov 

     [Rádio Slovensko, 14:00; Správy; 19/04/2017;  Andrea Kozinková; Zaradenie: z domova] 

1.81. Stručne z domova – Sneženie skomplikovalo dopravu 

     [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 19/04/2017;  Daniela Matejovičová; Zaradenie: z domova] 

1.82. Sneženie skomplikovalo dopravu 

     [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

1.83. Prezident nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 

     [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 19/04/2017;  Júlia Kavecká; Zaradenie: z domova] 

1.84. Po výrobe ťahajú fabriky do krajiny aj servisné služby 

     [Trend; 16/2017; 20/04/2017; s.: 10,11; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: Centrá zdieľaných služieb] 

1.85. Servisné centrá 

     [Trend; 16/2017; 20/04/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: Centrá zdieľaných služieb] 

1.86. Iveta zostala po nehode zakliesnená v aute 

     [Nový Čas; 91/2017; 20/04/2017; s.: 9; tasr, gal, nov, kz ; Zaradenie: REGIÓNY] 

1.87. Divadlo pre väčšinu 

     [SME; 91/2017; 20/04/2017; s.: 13; Peter Ivanič ; Zaradenie: Publicistika] 

1.88. Aprílové Slovensko pripomína Vianoce 

     [HN; 76/2017; 20/04/2017; s.: 1; TASR ; Zaradenie: Titulná strana] 

1.89. V zoo v Spiškej Novej Vsi pribudli štyri lemury 

     [Plus jeden deň; 91/2017; 20/04/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

1.90. Fehy "bonzoval" na spoluhráčov 

     [Plus jeden deň; 91/2017; 20/04/2017; s.: 16,17; Juraj Vnuk ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.91. NEPREHLIADNITE 

     [Korzár; 91/2017; 20/04/2017; s.: 11; red ; Zaradenie: Denník prešovského kraja] 

1.92. Slováci nadchli. Proti Rusku ich netreba odpisovať 

     [HN; 76/2017; 20/04/2017; s.: 8; Vladimír Trávniček ; Zaradenie: ŠPORT] 

1.93. Hľadáte prácu v zdravotníctve? Inšpirovať sa môžete týmito ponukami 

     [hnporadna.hnonline.sk; 20/04/2017; (tur) ; Zaradenie: Denník HN] 

1.94. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 20. apríla 

     [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.95. Kam za kultúrou - štvrtok 20. apríla 

     [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.96. Tipy na dnes - štvrtok 20. apríla 

     [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.97. V zoo pribudol ostrov lemurov 

     [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: Regiony] 

1.98. Prezident nevymenoval dvoch sudcov 

     [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: Slovensko] 

1.99. STRUČNE 
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     [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 18; PETER DODEK ; Zaradenie: ZO SVETA, Z DOMOVA] 

1.100. Fínskych fanúšikov zaujali Fehérváry a borovička 

     [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 37; mg ; Zaradenie: Šport] 

1.101. Tréner Javorčík: Čaká nás zápas roka 

     [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 36,37; Michal Gavron ; Zaradenie: Šport] 

1.102. Aj v psychologickej príprave sú taktiky ako v hokeji 

     [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 21; redakcia ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.103. Sebavedomí odmietajú rozlúčku so sezónou 

     [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 20,21; redakcia ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.104. Hráči majú záujem o MS, aj keď na ne necestujú 

     [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 8,9; STANISLAV BENČAT, TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.105. Legendárneho Larionova nadchlo Slovensko: Som očarený! 

     [cas.sk; 20/04/2017; Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

1.106. Slovenských mladíkov čaká zápas o všetko. Čo na nich nabonzoval kapitán? 

     [pluska.sk; 20/04/2017; Juraj Vnuk ; Zaradenie: Šport Hokej] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Tragédia v tuneli 

 [Žilinské noviny; 15/2017; 18/04/2017; s.: 6; TASR;BK ; Zaradenie: región] 

 

Šofér vozidla zostal po nehode bez zranení. 

 

VIŠŇOVÉ. Pracovný stroj minulý pondelok na stavbe tunela Višňové spôsobil smrteľné zranenie mladej geodetky. 

 

Päťdesiatročný muž z okresu Spišská Nová Ves za doposiaľ presne nezistených okolností narazil do motorového 

vozidla Jeep Cherokee, v ktorom sa nachádzali 46- ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves a 25-ročná spolujazdkyňa z 

okresu Bardejov. 

 

"Spolujazdkyňa z Jeepu utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Alkohol u oboch mužov nebol vykonanými 

dychovými skúškami zistený. V súvislosti s touto udalosťou začali policajti trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia," 

informoval žilinský policajný hovorca Radko Moravčík. 

 

Hovorca spoločnosti Falck Záchranná Vladimír Vanko doplnil, že mladá žena mala po nehode rozsiahle zranenia 

hrudníka. "Robotníci sa ju pokúšali oživovať, no neúspešne," dodal Vanko. 

 

Podľa technického riaditeľa spoločnosti Dúha Petra Vitkovského prišli na miesto tragédie všetky záchranné zložky. 

"Udalosť prišiel vyšetrovať aj Obvodný banský úrad Prievidza. Po prehliadke, zameraní pracoviska a získaní dôkazov 

pustili práce ďalej. To znamená, že nenašli žiadne okolnosti, ktoré by bránili bezpečnej prevádzke," podotkol Vitkovský. 
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Investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ladislav Dudáš zdôraznil, že všetci dotknutí touto udalosťou mali 

riadne oprávnenia a povolenia. 

 

"Nikto tam nebol taký, ktorý nemal na mieste čo hľadať. Takisto všetky mechanizmy, všetky automobily. Všetko bolo v 

súlade s platnými normami, s platnými predpismi pre banské dielo," dodal Dudáš. (TASR, BK) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Tragédia pri stavbe tunela 

 [Kysucké noviny; 15/2017; 18/04/2017; s.: 2; IVETA HAŽÍKOVÁ ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO] 

 

NEHODA SI VYŽIADALA ŽIVOT MLADEJ ŽENY 

 

Pri výstavbe najdlhšieho diaľničného tunela Višňové došlo k tragickej nehode. Vyhasol život jednej z pracovníčok 

pôsobiacich na stavbe. 

 

V pondelok 10. apríla po 17. hodine došlo pri stavbe tunela Višňové k tragickej udalosti. "Päťdesiatročný muž z okresu 

Spišská Nová Ves mal pracovným strojom za doposiaľ presne nezistených okolností naraziť do motorového vozidla 

Jeep Cherokee, v ktorom sa nachádzali 46-ročný vodič z okresu Spišská Nová Ves a 25- ročná spolujazdkyňa z okresu 

Bardejov," informoval krajský policajný hovorca Radko Moravčík. 

 

Spolujazdkyňa z vozidla Jeep utrpela zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahla. Podľa slov Moravčíka sa alkohol ani u 

jedného z mužov nezistil. V súvislosti s touto udalosťou začala polícia trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. 

 

Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Spolu jazdkyňa pracovala ako zameriavačka, na mieste šoféra 

sedel jej zmenový vedúci, ktorý skončil s ľahšími zraneniami. 

 

Miesto tragédie navštívil aj minister dopravy Arpád Ersek. Na pietnom mieste v kancelárii zosnulej položil kvety a zapálil 

sviečku. 

 

Zároveň vyjadril úprimnú sústrasť smutiacei rodine a pozostalým. "Je vždy veľkou tragédiou, ak sa stane smrteľný úraz, 

zvlášť pri plnení si pracovných povinností. Našou povinnosťou je preto robiť všetko pre maximálne zaistenie bezpečnosti, 

aby sme neboli svedkami takýchto tragických udalostí," povedal. Zároveň vyzval všetkých zúčastnených, aby v 

maximálnej možnej miere spolupracovali pri vyšetrovaní tejto tragédie. 

 

IVETA HAŽÍKOVÁ 
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--- 

 

Ďalšia okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. 

 

RADKO MORAVČÍK 

 

Foto: V pondelok 10. apríla po 17. hodine došlo pri stavbe tunela Višňové k tragickej udalosti. Zahynula tam mladá žena. 

foto: polícia 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Slováci proti Rusku vo štvrtok o 17:30 v Poprade 

 [hokejportal.net; 18/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-proti-rusku-vo-stvrtok-o-17-30-v-poprade/72487 

 

Záverečné zápasy základných skupín svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov definitívne určili štvrťfinálové dvojice. 

Želanie slovenského tímu vyhnúť sa mimoriadne silnému tímu USA sa splnilo po výhre nad Švajčiarskom (2:1) a zverenci 

Norberta Javorčíka napokon nastúpia vo štvrtok o 17:30 v Poprade proti tímu Ruska. Obhajcovia prvenstva Fíni narazia 

na Česko, boje o záchranu odohrajú tímy Lotyšska a Bieloruska. Už pred rozuzlením bojov v základných skupinách bolo 

jasné, že Slováci budú hrať štvrťfinále v Poprade o 17:30. Situácia v B-skupine sa napokon vyvinula tak, že ich súperom 

budú hokejisti Ruska, ktorí obsadili druhú priečku. V Poprade sa v súboji o semifinále stretnú aj Fíni s Čechmi, ktorých 

súboj je na programe vo štvrtok o 13:30. 

 

Diváci v Spišskej Novej Vsi uvidia vo štvrtok 20. apríla tri zápasy. Najskôr sa o 11:30 stretnú v prvom zápase o záchranu 

Bielorusi s Lotyšmi. Ich boje o zotrvanie sa budú hrať na dva víťazné zápasy. Druhé stretnutie je na programe v piatok o 

17:30, prípadný tretí duel v nedeľu o 13:30. 

 

Na štadióne v Spišskej Novej Vsi odohrajú štvrťfinále aj Kanaďania so Švédmi (15:30) rovnako ako Američania so 

Švajčiarmi (19:30). Víťazi štvrťfinálových zápasov postúpia do semifinále, ktoré je na programe v piatok v Poprade. 

 

Štvrťfinálové dvojice MS hráčov do 18 rokov, štvrtok 20. apríla:  

Fínsko - Česko, 13:30, Poprad 

Kanada - Švédsko, 15:30, Spišská Nová Ves 

Rusko - SLOVENSKO, 17:30, Poprad 

USA - Švajčiarsko, 19:30, Spišská Nová Ves 

 

Program bojov o záchranu (na dva víťazné zápasy), Spišská Nová Ves:  

Bielorusko - Lotyšsko, štvrtok, 20. apríla, 11:30 

Bielorusko - Lotyšsko, piatok, 21. apríla, 17:30 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-proti-rusku-vo-stvrtok-o-17-30-v-poprade/72487
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Bielorusko - Lotyšsko, nedeľa, 23. apríla, 13:30 (prípadný tretí zápas) 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Hudba na MSu18: Gólové zvučky jednotlivých tímov 

 [hokejportal.net; 18/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hudba-na-msu18-golove-zvucky-jednotlivych-timov/72462 

 

Čo znie zimákom pred zápasom, v jeho priebehu a po ňom? Všetko má svoj čas a harmonogram. O hudbe na 

majstrovstvách sveta hráčov do osemnásť rokov sme sa porozprávali s Michalom z popradskej réžie. Tak ako je to pri 

starostlivosti o ľad alebo v časomierach, aj v réžii "kocky" a zvuku nájdeme na zimných štadiónoch v Spišskej Novej Vsi 

a Poprade domácich ľudí. Partia z réžie HK Poprad obstaráva obe haly. Ich práca na šampionáte sa v porovnaní s 

ligovými zápasmi veľmi nelíši, no predsa je tu niekoľko rozdielov. "Čo sa líši od ligy sú rôzne zvučky, ako fanfáry a hymna 

IIHF, a nástupná hudba, ktorá sa musí púšťať. Je na to špeciálny harmonogram, presná minutáž. Podľa fanfár tímy vedia, 

kedy sa majú rozkorčuľovať, kedy je nástup na ľad a tak ďalej," hovorí Michal z popradskej réžie. Ďalším rozdielom je 

samotná hudba, ktorá zimákom znie. Slovenské pesničky tu počuť nebudete, až na dve-tri výnimky, pretože ide o 

medzinárodné podujatie. Aj štýl hudby sa trochu líši. "Na šampionáte sa púšťa aj na rozcvičkách väčšinou rock - AC/DC, 

Metallica a podobne. Takže skôr taký európsky štýl. Na lige máme skôr zámorský štýl na spôsob NHL rozcvičky," objasnil 

zvukár. Vrcholom všetkého je podľa neho samozrejme hymna. 

 

Aj počas zápasu sa ale niektoré zvučky opakujú. Z ligy môžeme byť už zvyknutí na rôzne popevky či časti piesní pre bitky 

a vylúčenia, svoju hudobnú tému majú dokonca aj ľadári. No každý tím má vyprofilovanú najmä svoju 'gólovú pesničku'. 

"Každá hokejová reprezentácia má oficiálny špecifický 'goal horn’, čo je vlastne zvučka, ktorá ide po každom góle," 

vysvetlil Michal. Väčšinu z nich používa ako seniorský tím, tak aj mládežnícke kategórie. Niektoré tímy majú svoju gólovú 

pesničku už roky nezmenenú, dokonca sú vytvorené špeciálne akési hokejové hymny, tak ako to majú napríklad Slováci 

či Švédi. Na majstrovstvách sveta na Slovensku môžete po góloch počuť tieto pesničky (zostavené podľa počtu 

strelených gólov k 17.4.) : 

 

Fínsko: VilleGalle - Peto on irti  

USA: Bruce Springsteen - Born in the U.S.A.  

Kanada: Wiz Khalifa - We Dem Boyz  

Slovensko: Nech bože dá  

Rusko: Red Russian Army Choir - Kalinka  

Česko: Maxim Turbulenc - Ať žijí duchové  

Švajčiarsko: Lo & Leduc - Jung verdammt  

Švédsko: Tre Kronor ft. The Poodles - En För Alla För En  

Bielorusko: Joe Satriani - Crowd Chant  

Lotyšsko: Jame N Commons & X Ambassadors - Jungle 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/hudba-na-msu18-golove-zvucky-jednotlivych-timov/72462
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Štvrťfinále je na programe vo štvrtok, šampionát vyvrcholí cez víkend 

 [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20511893/stvrtfinale-je-na-programe-vo-stvrtok-sampionat-vyvrcholi-cez-vikend.html 

 

Zápas medzi Slovákmi a Rusmi je na programe od 17.30 v Poprade. 

 

POPRAD. SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Fanúšikmi najviac očakávaný štvrťfinálový súboj medzi Slovákmi a Rusmi na 

majstrovstvách sveta v hokeji do 18 rokov odohrajú vo štvrtok 20. apríla od 17. hodiny a 30. minúty v Poprade. 

 

Aj zostávajúce tri štvrťfinálové zápasy budú na programe vo štvrtok. 

 

V Poprade sa bude hrať ešte duel Fínsko - Česko (13.30 h), ďalšie dve stretnutia vyraďovacej časti odohrajú v Spišskej 

Novej Vsi: Kanada - Švédsko (15.30 h) a USA - Švajčiarsko (19.30 h). 

 

Vo štvrtok sa začne aj séria o udržanie v elitnej kategórii medzi Bielorusmi a Lotyšmi. Bude sa hrať v Spišskej Novej Vsi 

od 11.30 h. Pôjde o sériu na dve víťazstvá. 

 

Šampionát pod Tatrami vyvrcholí počas víkendu. V sobotu sa budú hrať semifinálové zápasy, v nedeľu súboje o bronz a 

o zlato. V prípade, že Slovensko vo štvrťfinále zdolá Rusko, v semifinále narazí na víťaza súboja USA - Švajčiarsko. 

 

Toto semifinále aj neskoršie finále sa začnú o 19.30 h. 

 

Vyplýva to z rozpisu na oficiálnom webe šampionátu. 

 

Zostávajúci program MS do 18 rokov:20. apríl (štvrtok): 

 

Prvý zápas série o záchranu: 

Bielorusko - Lotyšsko (11.30 h, Spišská Nová Ves) 

 

Štvrťfinále: 

Fínsko - Česko (13.30 h, Poprad) 

Kanada - Švédsko (15.30 h, Spišská Nová Ves) 

Rusko - Slovensko (17.30 h, Poprad) 

USA - Švajčiarsko (19.30 h, Spišská Nová Ves) 

 

https://sport.sme.sk/c/20511893/stvrtfinale-je-na-programe-vo-stvrtok-sampionat-vyvrcholi-cez-vikend.html
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21. apríl (piatok): 

 

Druhý zápas série o záchranu: 

Bielorusko - Lotyšsko (17.30 h, Spišská Nová Ves) 

 

22. apríl (sobota): 

 

Semifinále: 

víťaz Fínsko - Česko / Kanada - Švédsko (15.30 h, Poprad) 

víťaz USA - Švajčiarsko / Rusko - Slovensko (19.30 h, Poprad) 

 

23. apríl (nedeľa): 

 

Tretí zápas série o záchranu (v prípade stavu 1:1 na zápasy): 

Bielorusko - Lotyšsko (13.30 h, Spišská Nová Ves) 

 

Zápas o 3. miesto (15.30 h, Poprad) 

 

Finále (19.30 h, Poprad) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Dôležité info pre obyvateľov sídliska Západ: Pripravte sa na uzávierku priecestia 

 [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-obyvatelov-sidliska-zapad-pripravte-sa-na-uzavierku-priecestia-268070 

 

 Už onedlho sa obyvatelia sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi počas viacerých dní nedostanú do mesta cez želežničné 

priecestie. Tu sú bližšie informácie. 

 

Ako informuje webová stránka mesta, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) oznamujú, že ŽSR – SMSÚ ŽTS Traťový 

obvod Spišská Nová Ves plánuje vykonávať rekonštrukciu priecestia v km 174,713 trate Košice – Žilina na ceste III/3244 

(priecestie pri STK na sídlisku Západ I). 

 

Rekonštrukcia priecestia je plánovaná v dňoch od 24. apríla 2017 od 7.00 hod do 5. mája 2017 do 20.00 hod. 

 

V rámci opravných prác na priecestí bude vykonaná výmena koľají číslo 1 a 2 v priecestí a priecestnej konštrukcie. 

"Vykonávané práce obmedzia chodcov pri prechode zo sídliska Západ I do centra mesta," píše sa na webovej stránke 

mesta. 

 

http://spisska.dnes24.sk/dolezite-info-pre-obyvatelov-sidliska-zapad-pripravte-sa-na-uzavierku-priecestia-268070
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Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

 

Foto: archívne 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  Pribudli lemury, na ostrove ich zatiaľ návštevníci neuvidia 

 [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20511966/pribudli-lemury-na-ostrove-ich-zatial-navstevnici-neuvidia.html 

 

V zoo v Spišskej Novej Vsi cez víkend otvoria novovybudovaný most. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi cez víkend otvoria novovybudovaný most, ktorý 

spojil oba brehy tamojšieho jazera a časť ZOO s pavilónom Aquaterra. 

 

Ďalšou novinkou tejto sezóny bude aj ostrov lemurov uprostred jazera, tie však na ňom zatiaľ návštevníci neuvidia. 

 

"Kvôli zime nemôžu ísť von, budú schované vo vnútri, v chovnom zariadení, ale návštevníci ich budú môcť vidieť cez 

sklo," vysvetlila riaditeľka ZOO Jana Dzuríková. Lemury kata do Spišskej Novej Vsi doviezli koncom januára zo ZOO v 

Zlíne, ide o štyroch samcov. "Už predtým sme mali samicu s dvoma mláďatkami, samcami, zo ZOO v Olomouci," uviedla. 

 

Most slávnostne otvoria v sobotu 22. apríla. 

 

Lemur je veľmi čistotný 

 

"Lemur kata potrebuje výbeh a vnútorné vyhrievané chovné zariadenie. Potravu tvorí ovocie, zelenina, vajcia, tvaroh, 

sušené ovocie, oriešky, hmyz, najobľúbenejšie sú figy a banány," priblížila jedálny lístok nových obyvateľov ZOO jej 

riaditeľka. 

 

Lemur kata sa vyskytuje v južnom a západnom Madagaskare, dosahuje hmotnosť od 2,3 do 3,5 kilogramu. 

 

Podľa Dzuríkovej ide o veľmi čistotné zviera, ktoré najviac času trávi na zemi. 

 

Ostrov, ktorým prechádza nový most, je rozdelený na dve časti, jedna patrí lemurom, druhá druhá časť bude slúžiť 

vodnému vtáctvu na hniezdenie. 

 

Návštevníci sa budú môcť ostrovom poprechádzať a pozorovať zvieratá z bezprostrednej blízkosti. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20511966/pribudli-lemury-na-ostrove-ich-zatial-navstevnici-neuvidia.html
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Projekt za 57-tisíc eur 

 

V zoologickej záhrade budovali most od konca októbra do konca decembra, vďaka nemu je spomínaný pavilón súčasťou 

ZOO ako jeden celok. Projekt vybudovania mosta v zoologickej záhrade si vyžiadal približne 57-tisíc eur. 

 

Zrealizovať sa ho podarilo vďaka finančnému príspevku Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) v Košiciach, z 

prostriedkov mesta Spišská Nová Ves a tiež z vlastných zdrojov ZOO. 

 

Mesto uhradilo viac ako polovicu financií, od KOCR získala ZOO príspevok 8-tisíc eur. 

 

V rámci sobotného programu sa v zoologickej záhrade o 11:00 predstavia deti z MŠ Lipová, o 12:00 bude nasledovať 

country duo Weteráni a o 15:00 vystúpi kúzelník. Podľa riaditeľky sa však program uskutoční len v prípade priaznivého 

počasia. 

 

"Ak bude pršať alebo snežiť program zrejme zrušíme," uviedla. 

 

Rekord v návštevnosti 

 

Najmenšia ZOO na Slovensku zažila počas uplynulého roka najlepšiu sezónu od začiatku svojej existencie, navštívilo ju 

celkovo 109 155 návštevníkov, čo je podľa jej riaditeľky o približne 13-tisíc viac ako v roku 2015. 

 

"Padol rekord, pretože nad 100-tisíc návštevníkov za rok sme ešte nikdy nemali," uviedla vlani. 

 

Zoologickú záhradu Spišská Nová Ves založili v máji 1989, rozkladá sa na ploche osem hektárov v juhovýchodnej časti 

mesta. 

 

Je najmladšou zoologickou záhradou popri zoologických záhradách na Slovensku v Košiciach, Bratislave a Bojniciach. 

 

V areáli zoologickej záhrady sa nachádza takmer 400 zvierat a okolo 190 druhov vrátane živočíchov, ktoré sú v pavilóne 

Aquaterra. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Klobúk dole pred fanúšikmi. Všetci chalani sme im vďační, tvrdí Adam Liška 

 [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20512048/klobuk-dole-pred-fanusikmi-vsetci-chalani-sme-im-vdacni-tvrdi-adam-liska.html 

 

Pod Tatrami utvorili fanúšikovia domácim hokejistom žičlivú, fantastickú atmosféru. 

https://sport.sme.sk/c/20512048/klobuk-dole-pred-fanusikmi-vsetci-chalani-sme-im-vdacni-tvrdi-adam-liska.html
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POPRAD. SPIŠSKÁ NOVÁ VES 19. apríla (SITA) - Dvadsať zápasov v základných skupinách majstrovstiev sveta v 

hokeji hráčov do 18 rokov videlo dokopy 50 108 fanúšikov. 

 

Najvyššie, až štvortisícové návštevy, boli na stretnutiach slovenskej reprezentácie v Poprade. 

 

Zájmu sa však teší aj druhé hostiteľské mesto, súboje B-skupiny v Spišskej Novej Vsi sa tiež odohrávali pred 

zaplnenými tribúnami. 

 

Najvyššie oficiálne čísla (4496 divákov) majú zápasy Slovákov s Lotyšmi aj Švajčiarmi. 

 

Fantastická atmosfére 

 

Duel s Kanadou si vychutnalo 4318 priaznivcov, úvodné vystúpenie slovenských hokejistov proti Fínom sledovalo 3935 

divákov. 

 

Okrem stretnutí Slovenska mal najvyššiu návštevnosť v Poprade zápas Fínska s Kanadou (2201 divákov). Desať súbojov 

popradskej A-skupiny navštívilo 26 731 divákov. 

 

Pod Tatrami utvorili fanúšikovia domácim hokejistom žičlivú, fantastickú atmosféru. Slovensko opäť dokazuje, že je 

hokejovým národom. 

 

"Ešte som nezažil toľko divákov na zápasoch slovenského tímu. Je to výborný pocit hrať doma, navyše, keď je tu toľko 

fanúšikov. Naozaj, klobúk dolu pred nimi. Nielen ja, ale aj všetci chalani sme im vďační. Je to zážitok do konca života," 

povedal slovenský útočník Adam Liška. 

 

Ďalší slovenský útočník Miloš Fafrák odpovedal aj na otázku, či obrovská divácka priazeň nemôže byť prekážkou v 

koncentrácii na jednotlivé zápasy. 

 

"Ani v jednom zápase sme sa nechceli nechať strhnúť publikom. Na to máme trénera, aby nás upokojil. Počúvame ho 

celú sezónu a aj teraz počas majstrovstiev sveta to platí," uviedol Fafrák po súboji so Švajčiarmi. 

 

Larionov si atmosféru pochvaľuje 

 

V Spišskej Novej Vsi dosiahol najväčší úspech vypredaný duel Američanov s Čechmi, na ktorom bolo 3856 divákov. 

Trojtisícové návštevy boli aj na zápasoch USA s Ruskom a Švédska s Českom. Spišskonovoveské stretnutia B-skupiny 

videlo 23 377 fanúšikov. 
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"Na oboch štadiónoch sme hneď v úvode šampionátu mali vypredané. Naozaj nás teší, že diváci vyhľadávajú nielen 

zápasy slovenskej reprezentácie, ale aj ostatných tímov." 

 

"Atmosféru si pochvaľoval aj Igor Larionov, legenda svetového hokeja, ktorému sa páčilo, že diváci v Spišskej Novej Vsi 

vytvorili ruskému tímu takmer domáce prostredie," povedal Roman Štamberský, riaditeľ turnaja MS do 18 rokov. 

 

Do konca svetového šampionátu v Poprade a Spišskej Novej Vsi zostáva odohrať 8 zápasov vyraďovacej časti plus dva 

či tri súboje série o záchranu. 

 

Je predpoklad, že štvrťfinále, semifinále či zápasy o bronz, resp. finále pritiahnu do hľadísk zimných štadiónov v oboch 

hostiteľských mestách ďalšie tisícky divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Na obyvateľov čakalo prekvapenie: Spišská sa zobudila do zasneženého rána, FOTO 

 [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/na-obyvatelov-cakalo-prekvapenie-spisska-sa-zobudila-do-zasnezeneho-rana-foto-268061 

 

 Hoci je jar v plnom prúde, apríl nezostal nič dlžný svojej povesti. Na obyvateľov Spišskej Novej Vsi čakalo po zobudení 

biele prekvapenie. 

 

Po krásnom takmer letnom počasí, ktoré sme zažívali len nedávno, zavítalo aj do nášho mesta premenlivé aprílové 

počasie. Teplejšie dni vystriedal dážď aj vietor a hoci sa i citeľne ochladilo, slniečko sa ukázalo aj cez veľkonočné sviatky. 

 

Prečítajte si aj 

 

No ale, že Spišskú Novú Ves ešte navštívi aj Perinbaba, tomu mnohí neverili. Ale mýlili sa. Nemálo obyvateľov nášho 

mesta zažilo dnes ráno poriadne prekvapenie, v našom meste zočili bielu perinu. 

 

V miernom šoku zostala aj vodička Mirka, ktorá, ako nám prezradila, sa snažila auto vyslobodiť z tejto poveľkonočnej 

nádielky 10 minút. "Nečakala som to vôbec a nie som ani nadšená z takéhoto počasia. Našťastie som ešte nestihla 

prezuť zimné gumy, čo sa mi teraz aj celkom hodí," dodala. 

 

Podľa slov mamičky Martiny, sneh potešil a trošku aj zmiatol jej ratolesti, lebo sa chceli ísť sánkovať. "Musela som však 

povyťahovať zimné bundy a topánky, ktoré už boli odložené," prezradila. Našli sa však aj takí, ktorých, ako hovoria, nič 

neprekvapí, ani sneh v apríli. "Mám už dosť rokov a zažil som už všeličo. Minulý rok som o takomto čase varil guláš, teraz 

rozmýšľam, či nevytiahnem lyže a nepôjdem lyžovať ," zasmial sa pán Andrej. 

 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 

http://spisska.dnes24.sk/na-obyvatelov-cakalo-prekvapenie-spisska-sa-zobudila-do-zasnezeneho-rana-foto-268061
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Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Brankár Jakub Kostelný dominuje štatistikám MS: Z dvojky líder šampionátu 

 [cas.sk; 19/04/2017; rag, TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/537176/z-dvojky-lider-sampionatu/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Šampionát začal ako dvojka, no po šiestom hracom dni je najlepšie hodnotený brankár! Slovenský hokejový gólman 

Jakub Kostelný (17) v základnej časti MS 18 v riadnom hracom čase ešte neinkasoval! 

 

Za 102 minút a 38 sekúnd inkasoval brankár Dukly Trenčín iba raz, keď ho prekonali Kanaďania v predĺžení. Predstavuje 

to priemer 0,58 gólu na zápas, čo po pondelku nemal v Poprade a Spišskej Novej Vsi nikto iný. Navyše bol najlepší aj 

podľa úspešnosti zásahov, keď dosiahol úspešnosť 97,44 percenta. Aj on sa tak výrazne zaslúžil o naplnenie hlavného 

cieľa, ktorým bol postup do štvrťfinále. Ten Slováci oslávili v pondelok večer po víťazstve 4:0 nad Lotyšskom, včera si 

výhrou nad Švajčiarmi 2:1 zabezpečili tretie miesto. Vo štvrťfinále tak narazia na Rusov. 

 

"Stále som sa snažil nejako zahrievať, aby som bol v tempe," uviedol po zápase s Lotyšskom Kostelný, na ktorého vyslal 

súper len 15 striel. Podobne ako ostatní hráči sa tak určite dostal do notesov množstva skautov a pozorovateľov, ktorí na 

MS 18 zavítali. 

 

"Snažím sa to nevnímať, ale určite tu je nejaký tlak. Je tu veľa očí, ktoré čakajú, ako sa ukážem. Ja to však neriešim a 

sústredím sa iba na to, aby som pomohol tímu. Do každého zápasu idem stopercentne koncentrovaný a je mi jedno, či je 

postup v suchu, alebo nie. Do každého zápasu nastupujeme s cieľom zvíťaziť," ubezpečil Kostelný. 

 

Na šampionáte sa dostal do akcie od druhej tretiny duelu s Kanadou za stavu 1:3 a svojím výborným výkonom prispel k 

zisku cenného bodu, keď od favorita dostal z 24 striel jediný gól v predĺžení pri prehre 3:4. 

 

Semifinálové dvojice MS hráčov do 18 rokov, štvrtok 20. apríla: 

 

Fínsko - Česko, 13.30, Poprad 

 

Kanada - Švédsko, 15.30, Spišská Nová Ves 

 

Rusko - SLOVENSKO, 17.30, Poprad 

 

https://www.cas.sk/clanok/537176/z-dvojky-lider-sampionatu/
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USA - Švajčiarsko, 19.30, Spišská Nová Ves 

 

Program bojov o záchranu /na dva víťazné zápasy/, Spišská Nová Ves: 

 

Bielorusko - Lotyšsko, štvrtok, 20. apríla, 11.30 

 

Bielorusko - Lotyšsko, piatok, 21. apríla, 17.30 

 

Bielorusko - Lotyšsko, nedeľa, 23. apríla, 13.30 (prípadný tretí zápas) 

 

Individuálne štatistiky MS hokejistov do 18 rokov po základných skupinách: 

 

Produktivita: 1. Kristian Vesalainen 11 bodov (6+5), 2. Miro Heiskanen 8 (1+7), 3. Joni Ikonen (všetci Fín.) 7 (4+3), 4. 

Andrej Svečnikov (Rus.) 6 (4+2), 5. Mackenzie Entwistle (Kan.) a Ivan Čechovič (Rus.) obaja 6 (3+3), ... 19. Patrik 

HREHORČÁK (SR) 4 (3+1) 

 

Strelci: 1. Vesalainen 6 gólov, 2. Ikonen, Svečnikov, Mattheos (Kan.), Wahlstrom (USA) všetci 4, 6. HREHORČÁK a 

ďalších 9 hráčov 3 

 

Produktivita obrancov: 1. Heiskanen 8 bodov (1+7), Mark Ribinčik (Rus.) 6 (2+4), 3. Maxwell Gildon (USA) 5 (3+2), 4. 

David Kvasnička (ČR) 4 (1+3), 5. Jocktan Chainey (Kan.) 4 (0+4), ... 7. Adam ŽIAK 3 (0+3), ... 9. Martin FEHÉRVÁRY 

(obaja SR) 2 (1+1) 

 

Úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Oskar Back 75,00 %, 2. David Gustafsson (obaja Švéd.), Rasmus Kupari (Fín.) obaja 

70,59, 4. Jack Stutnicka (Kan.) 68,42 %, 5. Santeri Aalto (Fín.) 68,00 %, ... 8. Adam RUŽIČKA 64,47 %, ... 20. Matúš 

HAVRILA (obaja SR) 54,05 % 

 

Štatistika +/- bodov: 1. Nate Knoepke +8, 2. Sena Dhooghe, Grant Mismash, Phillip Kemp (všetci USA), Matthew Strome 

(Kan.) +6 

 

Najviac trestných minút: 1. Rudolfs Builis (Lot.) 39, 2. Maxime Comtois (Kan.) 26, 3. Martin Kaut (ČR), Kyle Olson (Kan.) 

obaja 16 

 

Percentuálna úspešnosť zásahov brankárov: 1. Jakub KOSTELNÝ (SR) 97,44 %, 2. Dylan St. Cyr (USA) 93,46 %, 3. 

Maxim Žukov (Rus.) 91,23 %, 4. Ukko-Pekka Luukkonen (Fín.) 89,61 %, 5. Niklavs Rauza (Lot.) 89,52 %, ... 13. Juraj 

SKLENÁR (SR) 86,57 % 

 

Tímové štatistiky: 
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Úspešnosť streľby: 1. Fínsko 16,43 %, 2. USA 16,30 %, 3. Rusko 13,68 %, 4. Kanada 12,50 %, 5. SLOVENSKO 10,92 % 

 

Úspešnosť využitia presilových hier: 1. Fínsko 46,67 %, 2. SLOVENSKO a Rusko po 22,22 %, 4. Česko 16,67 %, 5. 

Švédsko 14,29 % 

 

Úspešnosť bránenia oslabení: 1. SLOVENSKO, Rusko, USA po 90,91 %, 4. Česko 90,48 %, 5. Švajčiarsko 88,89 % 

 

Foto: 

 

Jakub Kostelný predvádza na MS 18 skvelé výkony. Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Mladí Slováci zdolali aj Švajčiarsko, vo štvrťfinále MS vyzvú Rusov 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokejisti-do-18-rokov-postup-svajciarsko/255128-clanok.html 

 

Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta z 3. miesta v základnej A-skupine. 

 

Na snímke hráči Slovenska. Foto: TASR/František Iván 

 

Poprad 18. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta z 3. miesta v 

základnej A-skupine. Rozhodlo o tom ich víťazstvo 2:1 nad Švajčiarskom, o ktoré sa gólmi postarali Fafrák a Korenčík. 

Slováci nastúpia na štvrťfinálový zápas vo štvrtok 20. apríla o 17.30 proti druhému tímu B-skupiny Rusku. 

 

Švajčiarsko - Slovensko 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) 

 

Góly: 33. Kurashev (Hischier) - 32. Fafrák (Ružička, Liška), 42. Korenčík (Baláž) Rozhodovali: Holm (Švéd.), Thomson 

(USA) - Caillot (Fr.), Ondráček (ČR), vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 4496 divákov. 

 

Švajčiarsko: Schmid - Le Coultre, Matewa, Berni, Geisser, Gross, Barandun, Schupbach - Kurashev, Eggenberger, 

Hischier - Simic, Sigrist, Weibel - Petrig, Leuenberger, Dopfner - Patry, Müller, Riat - Kohler 

 

Slovensko: Sklenár - Fehérváry, Ivan, Kupec, Žiak, Dúžek, Korenčík, Demo - Fafrák, Ružička, Liška - Hrehorčák, Roman, 

Krivošík - Urbánek, Köver, Baláž - Havrila, Stacho, Regenda 

 

V prvej tretine kládli obe mužstvá veľký dôraz na defenzívu. Jednotlivé formácie sa nepúšťali do bezhlavého útočenia, 

naopak, skôr vyčkávali na chybu súpera. Slováci prvýkrát zamestnali brankára Schmida v 5. minúte, keď sa k strele 

http://www.teraz.sk/sport/hokejisti-do-18-rokov-postup-svajciarsko/255128-clanok.html
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dostal obranca Kupec, ale nenamieril presne. Krátko na to si Urbánek vytvoril sľubnú streleckú pozíciu, no v nej namiesto 

strely zvolil nepresnú prihrávku. V bránke slovenského tímu dostal príležitosť Sklenár, ktorý v 9. minúte zmaril 

nebezpečnú šancu Sigrista. Hokej plný nasadenia a aktívneho korčuľovania vydržal až do konca prvej tretiny, brankári 

však nemuseli riešiť vážnejšie situácie. Aj preto bol po prvej časti pomer striel 5:4. 

 

Druhá časť priniesla ofenzívnejší hokej v podaní oboch tímov. V 21. minúte dostal Švajčiar Hischier krížnu prihrávku pred 

Sklenárovu bránku, ale tiesnený nezakončil ideálne. V 27. minúte sa do šance dostal aj Fafrák, ale narazil na 

pripraveného Schmida. V čase, keď sa hra prelievala z jednej strany na druhú, gólovo udrel slovenský tím. Liška v 

útočnom pásme obetavo získal puk, Ružička ho následne posunul pred bránku a tam Fafrák zblízka prekonal Schmida - 

0:1. Náskok slovenského tímu však nemal dlhé trvanie. Už o 44 sekúnd ukázal Švajčiar Nico Hischier, prečo patrí k 

najväčším švajčiarskym talentom. V útočnom pásme si poradil s dvojicou slovenských obrancov a jeho ponuku pred 

odkrytú bránku nemohol Kurashev premrhať - 1:1. Zápas nabral na obrátkach a bolo sa na čo pozerať. V 34. minúte sa v 

dvoch sľubných príležitostiach ocitol Švajčiar Patry, Slováci kontrovali šancou Fafráka i pokusom Ružičku. 

 

Druhá prestávka rozdelila prvú slovenskú presilovku na dve takmer rovnaké polovice. V jej druhej časti si Ružička vytvoril 

dobrú pozíciu, ale spomedzi kruhov namieril nad bránku. Čo sa nepodarilo jemu, vyšlo v 42. minúte Jozefovi Balážovi. 

Útočník, ktorý sa v prvých dvoch zápasoch nezmestil do zostavy, dokorčuľoval puk do rohu klziska, odkiaľ nastrelil puk na 

bránku a Schmid bol na Korenčíkov teč bezmocný - 1:2. Švajčiari pridali v ofenzíve, zodpovednosť sa na seba snažil 

vziať najmä Hischier, ktorý v 45. minúte dvakrát strieľal nepresne. Náskok Slovákov sa v 48. minúte snažil zvýšiť Liška, 

jeho strela spomedzi kruhov sa však iba obtrela o ľavú žrď. Slováci sa v zostávajúcich minútach sústredili na ubránenie 

tesného náskoku a do ofenzívy sa príliš nepúšťali. Zároveň sa im však darilo držať Švajčiarov v dostatočnej vzdialenosti 

od brankára Sklenára. Napokon si zverenci Norberta Javorčíka pripísali druhé víťazstvo na turnaji a do štvťfinále postúpili 

z tretieho miesta v A-skupine. 

 

Hlasy po zápase: 

 

Norbert Javorčík, tréner SR: "Dnes to bolo veľmi dramatické. Švajčiari takisto vedeli, o čo ide, a nastúpili dobre 

pripravení. Zvíťazili sme vďaka nezlomnej vôli. Pred šampionátom sme si dali za cieľ odohrať dobré zápasy. To bola naša 

najdôležitejšia úloha. Spoločne sme ju splnili. Hra v každom jednom zápase bola mimoriadne kvalitná. Rusi budú naozaj 

ťažký štvrťfinálový súper." 

 

Marek Korenčík, obranca, strelec víťazného gólu: "Pri víťaznom góle sa mi puk odrazil od korčule. Myslím si, že ja som 

bol autor toho gólu, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že sme zvíťazili a ideme do štvrťfinále pozitívne naladení." 

 

Jozef Baláž, útočník SR: "Bol to ťažký zápas. Snažili sme sa v ňom hrať svoju hru. To sme dodržiavali a sme radi, že to 

vyšlo. Sme radi, že sme sa vyhli USA a vo štvrťfinále spravíme všetko pre postup." 

 

Konečná tabuľka A-skupiny: 
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1. Fínsko 4 4 0 0 0 23:10 12 

 

2. Kanada 4 2 1 0 1 18:13 8 

 

3. SLOVENSKO 4 2 0 1 1 13:10 7 

 

4. Švajčiarsko 4 1 0 0 3 9:14 3 

 

5. Lotyšsko 4 0 0 0 4 3:19 0 

 

Slováci proti Rusku vo štvrtok o 17.30 v Poprade 

 

Záverečné zápasy základných skupín svetového šampionátu hokejistov do 18 rokov definitívne určili štvrťfinálové dvojice. 

Želanie slovenského tímu vyhnúť sa mimoriadne silnému tímu USA sa splnilo po výhre nad Švajčiarskom (2:1) a zverenci 

Norberta Javorčíka napokon nastúpia vo štvrtok o 17.30 v Poprade proti tímu Ruska. Obhajcovia prvenstva Fíni narazia 

na Česko, boje o záchranu odohrajú tímy Lotyšska a Bieloruska. 

 

Už pred rozuzlením bojov v základných skupinách bolo jasné, že Slováci budú hrať štvrťfinále v Poprade o 17.30. 

Situácia v B-skupine sa napokon vyvinula tak, že ich súperom budú hokejisti Ruska, ktorí obsadili druhú priečku. V 

Poprade sa v súboji o semifinále stretnú aj Fíni s Čechmi, ktorých súboj je na programe vo štvrtok o 13.00. 

 

Diváci v Spišskej Novej Vsi uvidia vo štvrtok 20. apríla tri zápasy. Najskôr sa o 11.30 stretnú v prvom zápase o záchranu 

Bielorusi s Lotyšmi. Ich boje o zotrvanie sa budú hrať na dva víťazné zápasy. Druhé stretnutie je na programe v piatok o 

17.30, prípadný tretí duel v nedeľu o 13.30. 

 

Na štadióne v Spišskej Novej Vsi odohrajú štvrťfinále aj Kanaďania so Švédmi (15.30) rovnako ako Američania so 

Švajčiarmi (19.30). Víťazi štvrťfinálových zápasov postúpia do semifinále, ktoré je na programe v piatok v Poprade. 

 

Štvrťfinálové dvojice MS hráčov do 18 rokov, štvrtok 20. apríla: 

 

Fínsko - Česko, 13.30, Poprad 

 

Kanada - Švédsko, 15.30, Spišská Nová Ves 

 

Rusko - SLOVENSKO, 17.30, Poprad 

 

USA - Švajčiarsko, 19.30, Spišská Nová Ves 
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Program bojov o záchranu /na dva víťazné zápasy/, Spišská Nová Ves: 

 

Bielorusko - Lotyšsko, štvrtok, 20. apríla, 11.30 

 

Bielorusko - Lotyšsko, piatok, 21. apríla, 17.30 

 

Bielorusko - Lotyšsko, nedeľa, 23. apríla, 13.30 (prípadný tretí zápas) 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Zápasy v Poprade a Spišskej Novej Vsi navštívilo už 50 108 fanúšikov 

 [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/426905-zapasy-v-poprade-a-spisskej-novej-vsi-navstivilo-uz-50-108-

fanusikov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Dvadsať zápasov v základných skupinách majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov videlo dokopy 50 108 

fanúšikov. 

 

Fanúšikovia Slovenska. 

Autor - SITA, Tomáš Somr 

 

Najvyššie, až štvortisícové návštevy, boli na stretnutiach slovenskej reprezentácie v Poprade. Zájmu sa však teší aj druhé 

hostiteľské mesto, súboje B-skupiny v Spišskej Novej Vsi sa tiež odohrávali pred zaplnenými tribúnami. 

 

Najvyššie oficiálne čísla (4496 divákov) majú zápasy Slovákov s Lotyšmi aj Švajčiarmi. Duel s Kanadou si vychutnalo 

4318 priaznivcov, úvodné vystúpenie slovenských hokejistov proti Fínom sledovalo 3935 divákov. Okrem stretnutí 

Slovenska mal najvyššiu návštevnosť v Poprade zápas Fínska s Kanadou (2201 divákov). Desať súbojov popradskej A-

skupiny navštívilo 26 731 divákov. 

 

Pod Tatrami utvorili fanúšikovia domácim hokejistom žičlivú, fantastickú atmosféru. Slovensko opäť dokazuje, že je 

hokejovým národom. "Ešte som nezažil toľko divákov na zápasoch slovenského tímu. Je to výborný pocit hrať doma, 

navyše, keď je tu toľko fanúšikov. Naozaj, klobúk dolu pred nimi. Nielen ja, ale aj všetci chalani sme im vďační. Je to 

zážitok do konca života," povedal slovenský útočník Adam Liška. 

 

Ďalší slovenský útočník Miloš Fafrák odpovedal aj na otázku, či obrovská divácka priazeň nemôže byť prekážkou v 

koncentrácii na jednotlivé zápasy. "Ani v jednom zápase sme sa nechceli nechať strhnúť publikom. Na to máme trénera, 

aby nás upokojil. Počúvame ho celú sezónu a aj teraz počas majstrovstiev sveta to platí," uviedol Fafrák po súboji so 

Švajčiarmi. 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/426905-zapasy-v-poprade-a-spisskej-novej-vsi-navstivilo-uz-50-108-fanusikov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/426905-zapasy-v-poprade-a-spisskej-novej-vsi-navstivilo-uz-50-108-fanusikov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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V Spišskej Novej Vsi dosiahol najväčší úspech vypredaný duel Američanov s Čechmi, na ktorom bolo 3856 divákov. 

Trojtisícové návštevy boli aj na zápasoch USA s Ruskom a Švédska s Českom. Spišskonovoveské stretnutia B-skupiny 

videlo 23 377 fanúšikov. 

 

"Na oboch štadiónoch sme hneď v úvode šampionátu mali vypredané. Naozaj nás teší, že diváci vyhľadávajú nielen 

zápasy slovenskej reprezentácie, ale aj ostatných tímov. Atmosféru si pochvaľoval aj Igor Larionov, legenda svetového 

hokeja, ktorému sa páčilo, že diváci v Spišskej Novej Vsi vytvorili ruskému tímu takmer domáce prostredie," povedal 

Roman Štamberský, riaditeľ turnaja MS do 18 rokov. 

 

Do konca svetového šampionátu v Poprade a Spišskej Novej Vsi zostáva odohrať 8 zápasov vyraďovacej časti plus dva 

či tri súboje série o záchranu. Je predpoklad, že štvrťfinále, semifinále či zápasy o bronz, resp. finále pritiahnu do hľadísk 

zimných štadiónov v oboch hostiteľských mestách ďalšie tisícky divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Slováci opäť dokazujú, že sú hokejový národ: Prišlo už 50-tisíc divákov 

 [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/272438/slovaci-opat-dokazuju-ze-su-hokejovy-narod-prislo-50-tisic-divakov/ 

 

- Dvadsať zápasov v základných skupinách majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 18 rokov videlo dokopy 50 108 

fanúšikov. Najvyššie, až štvortisícové návštevy, boli na stretnutiach slovenskej reprezentácie v Poprade. Zájmu sa však 

teší aj druhé hostiteľské mesto, súboje B-skupiny v Spišskej Novej Vsi sa tiež odohrávali pred zaplnenými tribúnami. 

 

Najvyššie oficiálne čísla (4496 divákov) majú zápasy Slovákov s Lotyšmi aj Švajčiarmi. Duel s Kanadou si vychutnalo 

4318 priaznivcov, úvodné vystúpenie slovenských hokejistov proti Fínom sledovalo 3935 divákov. Okrem stretnutí 

Slovenska mal najvyššiu návštevnosť v Poprade zápas Fínska s Kanadou (2201 divákov). Desať súbojov popradskej A-

skupiny navštívilo 26 731 divákov. 

 

Pod Tatrami utvorili fanúšikovia domácim hokejistom žičlivú, fantastickú atmosféru. Slovensko opäť dokazuje, že je 

hokejovým národom. "Ešte som nezažil toľko divákov na zápasoch slovenského tímu. Je to výborný pocit hrať doma, 

navyše, keď je tu toľko fanúšikov. Naozaj, klobúk dolu pred nimi. Nielen ja, ale aj všetci chalani sme im vďační. Je to 

zážitok do konca života," povedal slovenský útočník Adam Liška. 

 

Ďalší slovenský útočník Miloš Fafrák odpovedal aj na otázku, či obrovská divácka priazeň nemôže byť prekážkou v 

koncentrácii na jednotlivé zápasy. "Ani v jednom zápase sme sa nechceli nechať strhnúť publikom. Na to máme trénera, 

aby nás upokojil. Počúvame ho celú sezónu a aj teraz počas majstrovstiev sveta to platí," uviedol Fafrák po súboji so 

Švajčiarmi. 

 

http://sport.aktuality.sk/c/272438/slovaci-opat-dokazuju-ze-su-hokejovy-narod-prislo-50-tisic-divakov/
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V Spišskej Novej Vsi dosiahol najväčší úspech vypredaný duel Američanov s Čechmi, na ktorom bolo 3856 divákov. 

Trojtisícové návštevy boli aj na zápasoch USA s Ruskom a Švédska s Českom. Spišskonovoveské stretnutia B-skupiny 

videlo 23 377 fanúšikov. 

 

"Na oboch štadiónoch sme hneď v úvode šampionátu mali vypredané. Naozaj nás teší, že diváci vyhľadávajú nielen 

zápasy slovenskej reprezentácie, ale aj ostatných tímov. Atmosféru si pochvaľoval aj Igor Larionov, legenda svetového 

hokeja, ktorému sa páčilo, že diváci v Spišskej Novej Vsi vytvorili ruskému tímu takmer domáce prostredie," povedal 

Roman Štamberský, riaditeľ turnaja MS do 18 rokov. 

 

Do konca svetového šampionátu v Poprade a Spišskej Novej Vsi zostáva odohrať 8 zápasov vyraďovacej časti plus dva 

či tri súboje série o záchranu. Je predpoklad, že štvrťfinále, semifinále či zápasy o bronz, resp. finále pritiahnu do hľadísk 

zimných štadiónov v oboch hostiteľských mestách ďalšie tisícky divákov. 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Na Majstrovstvách Slovenska sa stretli popradskí karatisti: Tituly a medaily 

 [poprad.dnes24.sk; 19/04/2017; Martin Sýkora ; Zaradenie: Poprad] 

http://poprad.dnes24.sk/medailovy-vikend-pre-shinan-centralistka-kucova-vicemajsterkou-slovenska-268067 

 

 Popradskí karatisti nezaháľali a bojovali na viacerých podujatiach, odkiaľ si priviezli viacero cenných kovov. Central 

karate klub a Shihan s úspechmi. 

 

Majstrovstvá Slovenska v Galante 

 

Druhý aprílový víkend sa pretekári Karate klubu Shihan Poprad úspešne predstavili hneď na troch podujatiach. V sobotu 

sa v mestskej športovej hale v Galante bojovalo o tituly Majstrov Slovenska v seniorských kategóriách. V súbornom 

cvičení kata žien nad 35 rokov sa predstavili Andrea Glatzová a Mariana Bartková. 

 

"Prebojovali sa až do finále, z ktorého lepšie vyšla Mariana Bartková a získala titul Majsterky Slovenska pre rok 2017. 

Andrea Glatzová sa pre tento krát uspokojila so striebrom. V Galante štartovala aj dorastenka Vanesa Jankurová, ktorá 

na hosťovaní za Prievidzu v súťaži kata družstiev získala striebro," informoval Ján Glatz zo Shihanu Poprad. 

 

Na tomto turnaji sa zúčastnili aj karatisti z Central karate klubu. V kategórii kumite seniorky do 50 kg zápasila Ivana 

Kucová, ktorá podľahla súperke až vo finále a stala sa tak vicemajsterkou Slovenskej republiky. "Ďalšie medailové 

umiestnenie ušlo len o chlp Filipovi Bašistovi v kategórii kumite seniori do 84 kg, ktorý žiaľ boj o tretie miesto prehral a 

umiestnil sa tak na 4. mieste," uviedla Ivana Kucová z Central karate klubu. 

 

Prečítajte si aj 

 

http://poprad.dnes24.sk/medailovy-vikend-pre-shinan-centralistka-kucova-vicemajsterkou-slovenska-268067
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Bratislava preverila mladšie ročníky 

 

Shihanistov čakal víkend, plný podujatí. V nedeľu sa úspešne predstavili v 2. kole AKKB Bratislavského pohára v karate, 

súrodenci Tapferovci. Mladší Andrej v kategórií kata 6 až 7-ročných chlapcov – začiatočníkov obsadil tretie miesto a 

kategóriu agility 6-ročných chlapcov vyhral. 

 

"Kristína suverénne dominovala vo všetkých kategóriách, v ktorých štartovala. V kategóriách športového zápasu kumite 

mladšie dorastenky nad 50 kg, kumite mladšie dorastenky OPEN, kumite kadetky do 54 kg, kumite kadetky nad 54 kg a 

kumite kadetky OPEN nenašla premožiteľku a suverénne zvíťazila," povedal Glatz. 

 

V Poľsku v tvrdej konkurencii 

 

V nedeľu sa Popradčania zo Shihanu predstavili aj na medzinárodnom turnaji u našich severných susedoch, na 13. 

ročníku Harasuto Cup v Lodži. Igor Hauser v kategórií kumite kadetov do 52 kg vybojoval striebro. Markovi Jalowiczorovi 

sa v tejto kategórií nedarilo a skončil v eliminácií. Veronika Jalowiczorová medzi staršími žiačkami do 34 kg skončila 

bronzová. Markovi Jalowiczorovi sa nedarilo ani medzi mladšími dorastencami do 55 kg a rovnako ako Adam Chudík 

medzi mladšími dorastencami do 45 kg a Filip Chudík medzi staršími žiakmi do 40 kg skončili mimo pódiových 

umiestnení. V súťaži družstiev Marko Jalowiczor ešte hosťoval za klub Iglow Spišská Nová Ves, kde v súťaži kumite 

družstiev s mladšími dorastencami kategóriu vyhrali a v kategórií kadetov skončili bronzoví. 

 

Zdroj - Dnes24.sk 
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1.15.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [hlavnespravy.sk; 19/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer ; Zaradenie: Šport] 

http://www.hlavnespravy.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost/973298 

 

Poprad 19. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 

 

Slováci dôležité stretnutie zvládli 

 

Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že zdolaný tím sa vo štvrťfinále postaví proti najväčšiemu 

suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov – tímu USA. Slováci dôležité stretnutie zvládli, taktický boj proti 

Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. Slováci mali po zápase viacero 

dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. 

 

Na snímke tréner Norbert Javorčík 

 

http://www.hlavnespravy.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost/973298
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Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že 

zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v 

mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s 

prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas 

dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon sa však radoval domáci tím. "Bolo to mimoriadne dramatické. Aj 

Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne pripravení. Každý z nás chcel tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo 

ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, že v prípade prehry dostaneme za súpera Spojené štáty. V 

podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu podpísalo pod nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. "Hischier je hráč, ktorý bude 

pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z nich padol iba jeden gól," 

poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. "Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili 

bojovnosť, ktorá nás zdobila v každom stretnutí," dodal Javorčík. 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost-cl507071.html 

 

Na snímke striedačka Slovenska, uprostred v pozadí tréner Norbert Javorčík v zápase A-skupiny Kanada - Slovensko na 

majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov na zimnom štadióne v Poprade 15. apríla 2017. 

 

http://www.24hod.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost-cl507071.html
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Poprad 19. apríla (TASR) - Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že zdolaný tím sa vo štvrťfinále 

postaví proti najväčšiemu suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - tímu USA. Slováci dôležité stretnutie 

zvládli, taktický boj proti Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. Slováci mali po  

zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. 

 

Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že 

zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v 

mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s 

prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas 

dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon sa však radoval domáci tím. "Bolo to mimoriadne dramatické. Aj 

Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne pripravení. Každý z nás chcel tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo 

ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, že v prípade prehry dostaneme za súpera Spojené štáty. V 

podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu podpísalo pod nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. "Hischier je hráč, ktorý bude 

pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z nich padol iba jeden gól," 

poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. "Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili 

bojovnosť, ktorá nás zdobila v každom stretnutí," dodal Javorčík. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.17.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine--svajciarov-zdolala-bojovnost 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že 

zdolaný tím sa vo štvrťfinále postaví proti najväčšiemu suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - tímu USA. 

 

Slováci dôležité stretnutie zvládli, taktický boj proti Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi 

Korenčíkovi. Slováci mali po zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. 

 

Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že 

zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v 

mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s 

prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas 

dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon sa však radoval domáci tím. 

 

Mužstva sa chceli vyhnúť USA 

 

"Bolo to mimoriadne dramatické. Aj Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne pripravení. Každý z nás chcel 

tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, že v prípade prehry 

dostaneme za súpera Spojené štáty. V podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu podpísalo pod 

nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. 

 

"Hischier je hráč, ktorý bude pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z 

nich padol iba jeden gól," poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Vhodná generálka na štvrťfinále 

http://www.sportinak.sk/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine--svajciarov-zdolala-bojovnost
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Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. 

 

"Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili bojovnosť, ktorá nás 

zdobila v každom stretnutí," dodal Javorčík. 

 

Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík v zápase skupiny A na majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov 

Slovensko - Lotyšsko na zimnom štadióne v Poprade 17. apríla 2017. FOTO TASR – Oliver Ondráš 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Strelili jedenásť gólov. Prvá fínska formácia je najproduktívnejšia 

 [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20511828/strelili-jedenast-golov-prva-finska-formacia-je-najproduktivnejsia.html 

 

Brankárskym štatistikám kraľuje Slovák Jakub Kostelný. 

 

POPRAD. SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Najproduktívnejším hráčom MS do 18 rokov v hokeji je po skončení základných skupín 

suverénne fínsky útočník Kristian Vesalainen so šiestimi gólmi a piatimi asistenciami. 

 

Vďaka hetriku, ktorý strelil v poslednom zápase prvej fázy turnaja Kanade, sa vyšvihol aj na čelo poradia najlepších 

strelcov. 

 

Zo Slovákov je stále najproduktívnejší so štyrmi bodmi (3+1) Patrik Hrehorčák na 19. mieste, bodovo sa však naňho 

dotiahli Adam Liška (2+2) a Adam Ružička (1+3). 

 

Kristianovi Vesalainenovi sa darilo už v úvodnom vystúpení proti slovenským reprezentantom, keď vsietil dva góly. Dve 

asistencie si pripísal v zápase so Švajčiarmi. Najväčší bodový prídel (1+3) získal v dueli s Lotyšskom, no a v súboji o prvé 

miesto v A-skupine proti Kanade sa predviedol hetrikom. 

 

Na druhom a treťom mieste v kanadskom bodovaní figurujú jeho spoluhráči z prvej formácie, obranca Miro Heiskanen a 

center Joni Ikonen. 

 

https://sport.sme.sk/c/20511828/strelili-jedenast-golov-prva-finska-formacia-je-najproduktivnejsia.html
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Heiskanen je takisto najproduktívnejší medzi bekmi a na konte má spomedzi všetkých hráčov najviac asistencií. 

 

Hrehorčák bodoval v troch zápasoch 

 

Patrik Hrehorčák bodoval v prvých troch zápasoch Slovenska. Proti Fínom dosiahol dva presné zásahy, gól strelil aj 

Kanade. 

 

V pondelkovom dueli s Lotyšmi má v oficiálnych štatistikách iba jednu asistenciu, na gól však prihrával aj Milošovi 

Romanovi a asistencie mal mať dve. Vďaka trom gólom sa v poradí strelcov delí o 7. miesto s ďalšími ôsmimi hráčmi. 

 

V súboji o tretiu priečku v skupine so Švajčiarmi vyšiel bodovo naprázdno. Naopak, po asistencii zaznamenali Adamovia 

z prvého útoku Liška a Ružička, a na konte majú už takisto štyri kanadské body, no nižší počet dosiahnutých gólov. 

 

Slovenský brankár je najlepší 

 

Brankárskym štatistikám kraľuje Slovák Jakub Kostelný, ktorý inkasoval za necelých 102 minút v bránke len jediný raz a 

má vysokú percentuálnu úspešnosť zákrokov, až 97,44 percent. 

 

Kostelný sa dostal medzi tri žrde až v druhej tretine súboja s Kanadou. Od kanadských mladíkov dostal iba jeden gól v 

predĺžení, okrem neho kryl 23 striel. 

 

Proti Lotyšsku sa postavil do bránky znova, vychytal nulu a nepustil za seba žiaden z 15 pokusov súpera. V záverečnom 

zápase základnej skupiny so Švajčiarmi sedel na striedačke. Prednosť dostal Juraj Sklenár. 

 

Individuálne štatistiky MS hráčov do 18 rokov: 

 

/po základných skupinách/ 

 

Produktivita: 

 

1.Kristian VesalainenFínsko11 bodov (6+5)2.Miro HeiskanenFínsko8 (1+7)3.Joni IkonenFínsko7 (4+3)4.Andrej 

SvečnikovRusko6 (4+2)5.Mackenzie EntwistleKanada Ivan ČechovičRuskoobaja 6 (3+3)7.Sean DhoogheUSA Grant 

MismashUSA Mark RubinčikRuskovšetci 6 (2+4)10.Oliver WahlstromUSA5 (4+1)... 19.PATRIK HREHORČÁKSR4 

(3+1)23.ADAM LIŠKA SR4 (2+2)27.ADAM RUŽIČKASR4 (1+3) 

 

Strelci: 
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1.Kristian VesalainenFínsko6 gólov2.Joni IkonenFínsko Stylianos MattheosKanada Andrej SvečnikovRusko Oliver 

Wahlstrom všetci 46.Jack StudnickaKanada37.PATRIK HREHORČÁK a ďalší ôsmi hráčiSR3 góly 

 

Úspešnosť zásahov brankárov: 

 

1.JAKUB KOSTELNÝSR97,44 %2.Dylan St. CyrUSA93,46 %3.Maxim ŽukovRusko91,23 %... 13.JURAJ 

SKLENÁRSR86,57 % 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-javorcik-spokojny-s-hrou/255170-clanok.html 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov mala po zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný 

prejav v základnej skupine. 

 

Na snímke striedačka Slovenska, uprostred v pozadí tréner Norbert Javorčík v zápase A-skupiny Kanada - Slovensko na 

majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov na zimnom štadióne v Poprade 15. apríla 2017. Foto: TASR/František 

Iván 

 

Poprad 19. apríla (TASR) - Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že zdolaný tím sa vo štvrťfinále 

postaví proti najväčšiemu suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - tímu USA. Slováci dôležité stretnutie 

zvládli, taktický boj proti Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. Slováci mali po 

zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. 

 

Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že 

zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v 

mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s 

prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas 

dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon sa však radoval domáci tím. "Bolo to mimoriadne dramatické. Aj 

Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne pripravení. Každý z nás chcel tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo 

ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, že v prípade prehry dostaneme za súpera Spojené štáty. V 

podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu podpísalo pod nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

NEPREHLIADNITE: Mladí Slováci zdolali aj Švajčiarsko, vo štvrťfinále MS vyzvú Rusov 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-javorcik-spokojny-s-hrou/255170-clanok.html
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Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. "Hischier je hráč, ktorý bude 

pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z nich padol iba jeden gól," 

poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. "Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili 

bojovnosť, ktorá nás zdobila v každom stretnutí," dodal Javorčík. 

 

Na čele bodovania fínske trio, Slováci najlepší v oslabeniach 

 

Na čele produktivity MS hokejistov do 18 rokov je po zápasoch v základných skupinách Fín Kristian Vesalainen, ktorý 

nazbieral v štyroch dueloch 11 kanadských bodov. Zo Slovákov je najlepší Patrik Hrehorčák, ktorý má 4 body za 3 góly a 

jednu asistenciu. Slovenský tím je na prvom mieste v úspešnosti oslabení, keď ubránil 90,91 % početných nevýhod 

rovnako ako tímy Ruska a USA. 

 

Fínsky tím strelil v štyroch zápasoch 23 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých tímov šampionátu. Prejavilo sa to aj v 

kanadskom bodovaní turnaja, ktorému po základných skupinách dominujú práve Fíni. Na čele brankárskych štatistík je 

napriek necelým dvom odchytaným zápasom Jakub Kostelný, ktorý v stretnutiach proti Kanade a Lotyšsku dosiahol 

97,44-percentnú úspešnosť zásahov. 

 

Individuálne štatistiky MS hokejistov do 18 rokov po základných skupinách: 

 

Produktivita: 1. Kristian Vesalainen 11 bodov (6+5), 2. Miro Heiskanen 8 (1+7), 3. Joni Ikonen (všetci Fín.) 7 (4+3), 4. 

Andrej Svečnikov (Rus.) 6 (4+2), 5. Mackenzie Entwistle (Kan.) a Ivan Čechovič (Rus.) obaja 6 (3+3), ... 19. Patrik 

HREHORČÁK (SR) 4 (3+1) 
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Strelci: 1. Vesalainen 6 gólov, 2. Ikonen, Svečnikov, Mattheos (Kan.), Wahlstrom (USA) všetci 4, 6. HREHORČÁK a 

ďalších 9 hráčov 3 

 

Produktivita obrancov: 1. Heiskanen 8 bodov (1+7), Mark Ribinčik (Rus.) 6 (2+4), 3. Maxwell Gildon (USA) 5 (3+2), 4. 

David Kvasnička (ČR) 4 (1+3), 5. Jocktan Chainey (Kan.) 4 (0+4), ... 7. Adam ŽIAK 3 (0+3), ... 9. Martin FEHÉRVÁRY 

(obaja SR) 2 (1+1) 

 

Úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Oskar Back 75,00 %, 2. David Gustafsson (obaja Švéd.), Rasmus Kupari (Fín.) obaja 

70,59, 4. Jack Stutnicka (Kan.) 68,42 %, 5. Santeri Aalto (Fín.) 68,00 %, ... 8. Adam RUŽIČKA 64,47 %, ... 20. Matúš 

HAVRILA (obaja SR) 54,05 % 

 

Štatistika +/- bodov: 1. Nate Knoepke +8, 2. Sena Dhooghe, Grant Mismash, Phillip Kemp (všetci USA), Matthew Strome 

(Kan.) +6 

 

Najviac trestných minút: 1. Rudolfs Builis (Lot.) 39, 2. Maxime Comtois (Kan.) 26, 3. Martin Kaut (ČR), Kyle Olson (Kan.) 

obaja 16 

 

Percentuálna úspešnosť zásahov brankárov: 1. Jakub KOSTELNÝ (SR) 97,44 %, 2. Dylan St. Cyr (USA) 93,46 %, 3. 

Maxim Žukov (Rus.) 91,23 %, 4. Ukko-Pekka Luukkonen (Fín.) 89,61 %, 5. Niklavs Rauza (Lot.) 89,52 %, ... 13. Juraj 

SKLENÁR (SR) 86,57 % 

 

Tímové štatistiky: 

 

Úspešnosť streľby: 1. Fínsko 16,43 %, 2. USA 16,30 %, 3. Rusko 13,68 %, 4. Kanada 12,50 %, 5. SLOVENSKO 10,92 % 

 

Úspešnosť využitia presilových hier: 1. Fínsko 46,67 %, 2. SLOVENSKO a Rusko po 22,22 %, 4. Česko 16,67 %, 5. 

Švédsko 14,29 % 

 

Úspešnosť bránenia oslabení: 1. SLOVENSKO, Rusko, USA po 90,91 %, 4. Česko 90,48 %, 5. Švajčiarsko 88,89 % 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  386 miest a úsekov, kde vás dnes môžu namerať! 

 [topspeed.sk; 19/04/2017; Marek PAUCO ; Zaradenie: Novinky] 

http://www.topspeed.sk/386-miest-a-usekov-kde-vas-dnes-mozu-namerat-/12450 

 

Dnes si dajte veľký pozor na prekročenie rýchlosti. Policajti zverejnili takmer 400 miest, kde vás v týchto hodinách môžu 

hliadky namerať. Polícia zároveň ďakuje všetkým občanom, ktorí sa do výzvy zapojili a navrhli konkrétne úseky ciest, na 

ktorých z ich pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Od 19. do 20. apríla 2017 bude prebiehať 24 

http://www.topspeed.sk/386-miest-a-usekov-kde-vas-dnes-mozu-namerat-/12450
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hodinový "Rýchlostný maratón 2017" v podobe dopravno-preventívnej akcie. Polícia bude kontrolovať najmä dodržiavanie 

maximálnej dovolenej rýchlosti. 

 

Ak dnes zaplatíte pokutu, môžete sa za to poďakovať možno aj vášmu susedovi :) 

 

Polícia počas siedmich dní dostala takmer 280 podnetov, v ktorých občania navrhli vyše 300 miest a úsekov. Policajti 

všetky tieto podnety vyhodnocovali aj z hľadiska bezpečnosti, keďže nie všetky sú vhodné, napríklad, nebolo by možné 

bez rizika zastaviť vozidlo. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostavila zoznam Top navrhovaných úsekov. 

 

Bratislavský 

kraj 

       

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, 

autobusová stanica, nákupné centrá, 

obytná zóna, ...) 

    

Bratislava I Bratislava Mlynská dolina Križovatka s Ulicou pri Habánskom 

mlyne 

    

Staré Mesto Námestie slobody Celý úsek pred Úradom 

vlády SR 

     

Bratislava II Podunajské Biskupice  Staromlynská materská škola, Staromlynská 51     

Korytnická 1 - 

8 

základná škola - priechod 

pre chodcov 

      

Učiteľská Miesto pred TJ SPOJE       

Bratislava Kazanská       

Vrakuňa  Priehradna v celej dĺžke ulice      

Ráztočná vjazd do BA smerom od 

Mostu pri Bratislave 

      

Ružinov - 

východ  

Tomášikova 10 Tomášikova v úseku medzi 

ulicami Ľanová a 

Seberíniho 

     

Ružinov Bratislava zjazd z Prístavného mostu 

na Plynárensku 

     

Bratislava  D1        

Bratislava  D1 smer TT do BA      

Bratislava III Rača Kadnárova pod bývalou reštauráciou Tramin     

Staviteľská Úsek paralelný s žel. traťou 

ŽSR č. 130  

      

Rybničná pri BEZ-ke       
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Račianska         

Bojnická  úsek aut. Linky číslo 57 od 

žabí majer záhrady po žabí 

majer 

      

Nové mesto-

východ 

Vajnorská ul. usek od krizovatky s 

Bajkalskou ul. po Trnavske 

mýto 

     

Bratislava IV Karlova Ves Karloveská priechod pre chodcov pri zastávke Dolné 

Krčace 

    

 

 

tunel SITINA     

 

 

Tunel Sitina     

 

 

Tunel Sitina     

 

 

od tunela Sitina po koniec mosta Lafranconi     

 

 

za Sitinou smerom na most Lafranconi     

 

 

most Lafranconi       

Bratislava V Petržalka - sever  Einsteinova Zjazd D1-Einsteinova, z Príst.Mostu     

Petržalka Einsteinova       

Malacky Veľké Leváre  Závodská  Celá Závodská ulica je v kopci, autá 

jazdia veĺkou rýchlostou, náchádza 

sa tu prechod pre deti do školy.  

    

autobusová zastávka 

Štúrova (nachádza sa na 

začiatku obce) 

       

Malacky  Jablonové Hlavná cesta      

Oslobodenia výjazd/vjazd do mesta       



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

Veľkomoravská usek medzi 

"spomaľovačmi" 

      

Cesta mládeže celá ulica až po koniec 

obce 

      

Studienka zóna 70       

Lozorno Hlavná koniec obce smer 

Jablonové 

     

Mariánka  Karpatská vjazd do obce      

Pezinok Pezinok Báhoň križovatka Cintorínska -Ticha vinica     

Jablonec Hlavná       

Pezinok od kruhového objazdu 

smerom na Šenkvice 

      

Častá         

Pezinok-Grinava         

Šenkvice Chorvátska ulica       

Svätý Jur  Krajinská cesta vjazd do mesta z BA a z 

PK; v centre mesta; 

základna škola 

     

Senec Miloslavov  Alžbetin Dvor, Hlavná vjazd do obce od Hviezdoslavova     

Veľký Biel Bratislavská - smer 

Bernolákovo 

pekáreň Jánovce &plus; 

celý úsek cez obec 

     

Rovinka-Dunajská Lužná Hlavná ul. pri zástavke výskumný 

ústav VVPT - smer z 

Rovinky do Dunajskej 

Lužnej,  

     

Senec Tureň križovatka v obytnej zóne, 

smer Nová Dedinka 

     

križovatka v obytnej zóne, 

smer Hrubý Šúr 

       

 

 

úsek Senec - Reca   

 

 

Trnavský kraj     

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. 

základná škola, autobusová 
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stanica, nákupné centrá, obytná 

zóna, ...) 

Trnava Trnava diaľnica D1 úsek Trnava-Bratislava   

Seredská zberný dvor     

Pred cintorínom.      

Hlboká Pod lávkou pri 

križovatke so 

Starohájskou. 

    

Pred semafórom so 

Starohájskou pred 

Daňovým úradom. 

     

Zelenečská Pred Trnavským 

dvorom. 

    

Zelenečská kdekoľvek v smere od 

Lidla na Zeleneč 

    

Bratislavská Pred križovatkou s 

Petzvalovou. 

    

Gábora Steinera Pri obchode BALU 

(križ. s Ľaliovou). 

    

Gejzu Dusíka pri Výskumnom ústave 

MTF 

    

Tamaškovičova Pred bývalou COOP 

Jednota. 

    

Diaľničná Pred križovatkou s 

Javorovou. 

    

ul.Š.Moyzesa       

Špačince   trasa Trnava Špacince    

Biely Kostol   smer Ružindol    

Šelpice hlavná cesta I. triedy      

Suchá nad Parnou Cesta na Horné 

Orešany 

Treba stanoviť    

Moravany nad Váhom Kostolecká Križovatka Kostolecká - 

Pálenická - Pod Lesom, pri 

zastavke MHD, v smere Ducove 

-> Piešťany 

   

Brestovany - Trnava        

Šúrovce Krakovská vjazd do Šúroviec od Zavara    
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Binovce   Materska skola    

Piešťany Hollého Zatáčka - meranie oboch 

koncov ulice 

   

Vrbové Družstevna      

Dunajská Streda Dunajská Streda Letištná ulica  úsek medzi Malým Blahovom a 

Gardentown 

  

ul. Gyulu Szabóa od futbaloveho ihriska 

von z mesta smeron 

Vydrany 

    

Vydrany - Dunajska 

Streda 

ul. Gyulu Szabóa od hranice mesta smerom 

futbalove ihrisko v Malom 

Blahove 

   

Horná Potôň Hlavná ZŠ, Benkova Potôň, Čečínska 

Potôň 

   

ZŠ, Benkova Potôň, 

Čečínska Potôň 

     

 

 

Šamorín  Gútorská cesta hneď za tabuľou IS36a v 

zákrute 

  

Čilistovská cesta úsek medzi Gymnáziom a 

Dubovou 

    

Šamorín, časť 

Kráľovianky 

  autobusová zastávka    

Kráľovianky cesta cez stred obce začiatok/stred/koniec obce    

Bratislavská križovatka s Pácerovou cestou     

Gabčíkovo Továrenská Koniec mesta    

Galanta Galanta   obchvat Ga križovatka 

Kolonia 

  

 

 

krizovatka cesty 507 a 1343 smer z 

Galanty do mestkej casti Galanta 

Kolónia 

    

Sereď Slnečná Celá ulica    

Čepenská/Šulekovská Celá ulica     

Cukrovárska       
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Šintava Vinohradská Pred výjazdom z dediny smerom na 

Vinohrady nad Váhom, resp.pri 

vstupe do betonárky Karovič 

   

Nitrianska Pred výjazdom z dediny     

Za dedinou smerom do Šoporne      

Vinohrady nad Váhom   pri bývalom JRD    

Prednohorská obytná zóna, miestna 

komunikácia vedúca do 

centra obce 

    

Senica Senica ul. Sotinská poliklinika   

ul. J. Komenského školská zóna     

ul. J. Mudrocha obytná zóna      

ul. Továrenská zóna s obmedzením 

30km/h 

    

ul. Dlhá pri gymnáziu     

 

 

úsek Senica - Jablonica   

 

 

úsek Senica - Šaštín-Stráže    

Šaštín-Stráže M.R.Štefánika prejazd obcou   

Jablonica   prejazd obcou   

Skalica Holíč  Ružová  Obytná zóna  

 

 

Trenčiansky kraj     

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová 

stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) 

  

Trenčín Trenčín Štefánikova      

Hodžova       

Opatovská       

Gen. Svobodu pri kostole     

Majerská bytový dom Rezidencia 

Vinohrady 

    

Trenčianska Teplá Cukrovarská       

Trenčianske   križovatka    
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Mitice 

Trenčianske 

Stankovce  

Malé Stankovce pri OÚ    

Veľké Stankovce vjazd do obce     

 

 

Krivosúd-Bodovka   vjazd do obce od Beckova  

Soblahov   od začiatku obce po ZŠ   

 

 

celý úsek cesty medzi obcou Soblahov a 

Trenčín v oboch smeroch 

    

Púchov Lednicke 

Rovne 

  pri kaplnke   

Púchov J.Kráľa úsek s rýchlosťou 30 km/h    

Belušské Slatiny   pri RD č. 1830    

Považská Bystrica Udiča   pri ihrisku   

Brvnište   ZŠ, autobusová zastávka, 

obchody 

   

Stupné   v blízkosti zastávky 

autobusov, obchod 

   

Bánovce nad Bebravou Jerichov   pri ČS PHM   

Partizánske Klátová Nová 

Ves 

  kaplnka, autobusová 

zastávka 

  

Nové Mesto nad Váhom Stará Turá Mýtna vjazd od Starej Turej   

Hrašné   Hodulov vrch    

Rakoľuby   úsek Kočovce-Rakoľuby    

Myjava Myjava Hurbanova začiatok ulice po 

609/17 

 

 

 

Nitriansky kraj     

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, 

autobusová stanica, nákupné centrá, 

obytná zóna, ...) 

  

Nitra Nitra Murániho ul. Križovatka s Popradskou ulicou   

Nitra Kmeťkova ul. parkovisko medzi Kmeťkova    
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15 a11 

Veľký Lapáš - 

Vráble 

úsek úsek    

Veľký Lapáš úsek Cesta Velky Lapas - Maly 

Lapas - Pohranice na 

zaciatku obce 

   

Hlavna cesta cez 

obec 

Zaciatok obce 

smerom od Nitry 

    

Nitra Beethovenova Pri materskej škôlke    

Ivanka pri Nitre Novozámocká Obecný úrad    

Komárno Kolárovo Staničná pozdĺž celého úseku danej ulice   

Orechová pozdĺž celého úseku 

danej ulice 

    

Levice Nová Dedina Gondovo 312 okrajová časť Novej Dediny, smer na obec 

Drženice 

  

Žemberovce SNP vstup do obce v smere od 

Levíc, a opačne 

   

Bajka Bajka Obecný úrad v smere od 

Kalnej nad Hronom 

   

Tlmače - Demandice úsek úsek    

Horná Seč - 

Kmeťovce 

úsek úsek    

Levice - Tlmače úsek úsek    

Podlužany úsek zastavané územie obce    

Dolná Seč - Horná 

Seč 

úsek zastavané územia obcí    

Kalná nad Hronom - 

Kozárovce 

úsek úsek    

Kozárovce úsek zastavané územie obce    

Veľký Ďur - 

Kmeťovce 

úsek úsek    

Kalinčiakovo - 

Demandice 

úsek úsek    

Hokovce - Šahy úsek úsek    

Slatina - Demandice úsek úsek    

Čajkov - Rybník úsek zastavané územia obcí    

Géňa - Júr nad úsek zastavané územia obcí    
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Hronom 

Šárovce - Čata úsek úsek    

Hontianska Vrbica - 

Čaka 

úsek úsek    

Kalná nad Hronom - 

Beša 

úsek úsek    

Veľký Ďur - 

Ladislavov dvor 

úsek úsek    

Júr nad Hronom - 

Plášťovce 

úsek úsek    

Žemberovce - Veľký 

Ďur 

úsek úsek    

Kozárovce - 

Šárovce 

úsek úsek    

Zajačia dolina - 

Veľký Ďur 

úsek úsek    

Nové Zámky Veľká Maňa Dlhá v celom úseku obce   

Podhájska úsek v celom úseku obce    

Podhájska - Úľany 

nad Žitavou 

úsek úsek    

Úľany nad Žitavou - 

Šurany 

úsek úsek    

Nové Zámky - 

hranica okresu Šaľa 

úsek úsek    

Jatov - Komjatice úsek úsek    

Komjatice úsek v celom úseku obce    

Veľký Kýr úsek v celom úseku obce    

Komjatice - Nové 

Zámky 

úsek úsek    

Veľký Kýr - Nové 

Zámky 

úsek úsek    

hranica okresu 

Komárno - Štúrovo 

úsek úsek    

Štúrovo - Malé 

Kosihy 

úsek úsek    

Štúrovo - Bíňa úsek úsek    

Šaľa Šaľa Štúrova č. Domu 37   
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Dlhá n.V.   pri cintoríne    

 

 

pri PD     

Diakovce   pri PD    

Trnovec n.V.   pri križovatke s I/75    

Šaľa Nitrianska vjazd od Trnovca    

Kráľová n.V.   pri PD    

Topoľčany Veľké Ripňany  Hlohovecká  začiatok/koniec obce   

Koniarovce - Rajčany  úsek úsek    

Topoľčany - Radošina úsek úsek    

Solčany - Oponice  úsek úsek    

Tovarníky - Nemečky úsek úsek   

 

 

Žilinský kraj     

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová 

stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) 

  

Žilina Žilina Rajecká semafor   

Tajovského Park Ľudovíta Štúra     

Obchodná Pod "Europalacom"      

(Obchodná 3885/5 

Žilina-Vlčince ) 

     

Kvačalova od aut. Zástaviek po most - 

500 metrov 

    

Kvačalova 45 Obytná zóna 40 km /h     

 

 

úsek Strážov - Žilina   

 

 

prieťah mestom     

Rajecká        

Žilina - Brodno   pri výstavbe diaľnice D3    

Strečno   cesta pri Strečne    

Zázrivá, Terchová, 

Žilina 

  Zázrivá - Terchová - Žilina a 

späť 
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Hôrky   Autobus.zastávka Hôrky-

Zvonica 

   

Turčianske Teplice Malý Čepčín, cesta 

III/2176 

smer Veľký Čepčín od mosta na koniec dediny a 

opačne 

  

Martin Bystrička, cesta III/2144 hlavný ťah nad 1. autobusovou zástavkou   

Čadca Makov Makov koniec obce, pri cintorine v smer na 

Bytcu 

  

Čadca Raková      

Ružomberok Ružomberok - mesto Bystrická cesta  stavebniny Domstav   

pri OD Lidl      

Považská  pri pešej lávke     

prechod pre peších      

Žilinská cesta vjazd do mesta pri 

garážach 

    

Motortech      

M.R.Štefánika odstavná plocha pri OD 

Hobby 

    

Sv. Anny smer 

Plavisko 

vstup do Sóla     

Plavisko Športová hala     

Sv. Anny smer I/59 pri vstupe do ÚVN     

Makovického pri Tenis bare     

 

 

Klačno  základná škola   

Likavka   pri Nádeji   

 

 

odstavná plocha pri Kolibe     

Hubová   pri OD Jednota    

Biely Potok   Homola servis smer BB    

Liptovský Mikuláš Liptovský Hrádok Dovalovo Križovatka pod 

výpadovkou na Liptovskú 

Kokavu 

  

Ul. Nižné a Vyšné Fabriky celá dĺžka ulíc - 

cca 1 - 1,5 km 

    

Celiny - Kollárova obytná zóna     
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Beňadiková   Vjazd do obce,smer z Liptovského 

Ondreja  

   

Vavrišovo   hlavná cesta na Podbanské    

Liptovska Kokava - vjazd do obce od Dovalova    

Podtureň   Koniec obce v smere do 

Liptovského Mikuláša 

   

Uhorská Ves   odstavná plocha za križovatkou na 

diaľnicu v smere do Liptovského 

Hrádku 

   

Bobrovec Luhy horná časť dediny, obytná zóna od 

zastávky autobusu smerom na 

Jalovec 

   

Dolný Kubín Kralovany - Kriva       

Oravsky Podzamok-Siroka   pri FZ zavod    

Dolná Lehota  celá obec      

Tvrdošín Podbiel-Trstena       

Námestovo Slanicka osada   pri reštaurácii Slanicky 

dvor 

  

Rabča Hlavná      

nad centrom smerom na Or. 

Polhoru, pri križovatke ulíc Zelená 

a Hlavná 

     

Zubrohlava Hlavná      

Nová bobrovská obytná zóna     

Zákamenné Mrzačka Nový kostol    

Poriečie zástavka Babinec    

 

 

Banskobystrický 

kraj 

    

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, autobusová 

stanica, nákupné centrá, obytná zóna, ...) 

  

Banská Bystrica mimo 

obce 

  Banská Bystrica (Hušták) - po hranicu okresu BR   

mimo obce   Banská Bystrica - koniec 

obce Donovaly 

   

Banská Bystrica Okružná      
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Sládkovičova       

Na Karlove       

 

 

R1, R2     

mimo obce   horský priechod Šturec - hranica okresu MT    

mimo obce   Zvolenská cesta - hranica okresu ZV    

Brezno Valaská   futbalové ihrisko   

Brezno   výjazd z Brezna do Valskej po koniec obmedzenej 

rýchlosti (stavba I/66 - obchvat) 

   

Švermová základná škola     

Osloboditeľov STK     

Valaská   čistička    

Polomka časť 

Hámor 

  obytná zóna    

Beňuš   základná škola    

P. Polhora   obytná zóna č. 165/180    

Valaská Partizánska 

cesta 

obytná zóna    

Lučenec Lučenec Ul. M. Malinovského obytná zóna, garážova 

výstavba 

  

 

 

úsek ulíc Haličská, Nám. republiky a Masaryka   

 

 

hranica okresov Lučenec - Detva až po križovatku na Pílu   

 

 

ok križoavtky na obec Kalinovo po obec Pinciná     

Píla        

Pinciná        

Mýtna   intravilán obce Mýtna    

Luboreč        

Lovinobaňa   Lovinobaňa po motorest Halier    

Lovinobaňa        

Fiľakovské Kľačany        
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Šiatorská Bukovinka        

Revúca Revúca - Muráň úsek     

Muráň - Revúca úsek      

Muráň   vjazd - výjazd od Tisovca    

 

 

vjazd - výjazd od Prednej Hory     

Revúca   ul. M.R.Štefánika, ul. Muránska    

Revúca - Jelšava úsek      

Tornaľa   ul. Mierová    

Tornaľa - obchvat úsek      

Rimavská Sobota Rimavská Sobota Dobšinského, Hostisnkého ZŠ + gymnázium   

miestna časť Bakta Vinica - Bakta     

miestna časť Bakta Bakta - Bátka (Bakťanský les)     

Košická cesta križovatka Sobôtka     

 

 

čerpacia stanica Shell     

Rimavská Sobota- Hnúšťa voľný úsek úsek Hrachovo - Rimavské Brezovo - Hnúšťa    

Hnúšťa-Rim.Sobota voľný úsek úsek Hnúšťa - Rimavské Brezovo - Hrachovo    

Klenovec 9. mája COOP Jednota    

Rim.Sobota-Rim.Janovce voľný úsek úsek cesty + Sabová    

Jesenské   Jesenské výjazd Hodejov    

Bottovo-Martinová voľný úsek Bottovo-Martinová    

Kráľ - Štrkovec - Včelince Kráľ - Štrkovec - Včelince Kerepec    

Veľký Krtíš Veľký Krtíš Lučenská BČ Slovnaft   

Veľký Krtíš J.Kráľa autobusové zastávky    

V.Krtíš - Slovenské Kľačany úsek      

V.Krtíš- Príbelce úsek      

S.Kľačany - V.Krtíš úsek      

Príbelce - V.Krtíš úsek      

V.Krtíš - Sklabiná úsek      

V.Krtíš - Modrý Kameň Jarmočná škola, autob. Zastávky    

Modrý Kameň - Riečky úsek      

Sklabiná - Želovce   autobusové zastávky    

Riečky - VK    škola, autob. Zastávky    

Želovce - S.Ďarmoty úsek      
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VK-D.Plachtince a späť J.Kráľa autobusové zastávky    

S.Ďarmoty-V.Krtíš úsek      

V.Krtíš-D.Plachtince J.Kráľa autobusové zastávky    

D.Plachtince-K.Kosihy úsek      

K.Kosihy-Vinica úsek      

Vinica - I.Predmostie úsek      

I.Predmostie - S.Ďarmoty úsek      

S.Ďarmoty - Malý Krtíš úsek      

Malý Krtíš - V.Krtíš úsek      

Zvolen Zvolen Strážska cesta Autoslovák   

Neresnická cesta kúpalisko Neresnica     

 

 

R1, R2    

Detva Stožok Hlavná ulica   

M. R. Štefánika zimný štadión    

úsek Detva - Skliarovo Amfiteater    

Detva ČS Slovnaft    

Podzámčok križ. I66 - III/2446 Motorest   

Dobrá Niva križ. Slobody - 8. marca pri parku   

Zvolenská Slatina SNP Bryndziareň   

 

 

autobusová zastávka     

Dúbravy Dúbravy pekáreň Mravec    

Hriňová Hriňová píla Báťka    

Pstruša Pstruša potraviny    

Zolná  Povstaleckých letcov potraviny    

Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom SNP celá ulica   

 

 

R1, R2    

Š.Podhradie - Piteľová   Vlašský Šenk - Piteľová   

 

 

Vlašský Šenk - Piteľová - Tr. Hora - Hr. Dúbrava    

ZH- Š. Podhradie   Vlašský šenk   
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Pitelová   začiatok obce Piteľová v smere od Žiaru nad Hronom   

Prenčov   Nad obecným úradom ( autobusová zastávka ) v smere od BS   

 

 

Hr. Beňadik - Psiare úsek    

N. Baňa Dlhá Lúka     

L. Vieska Priemyselná    

 

 

Prešovský 

kraj 

    

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. základná škola, 

autobusová stanica, nákupné centrá, 

obytná zóna, ...) 

  

Svidník Krajná Poľana Krajná Poľana potraviny pri pošte   

Poprad Levoča Levočské lúky     

Poprad Stefanikova Semafor pri budove SLSP smer 

Kezmarok. Krizovatka ulic Stefanikova, 

Levocska. 

   

časť 

Matejovce 

obchvat Matejoviec 

- V. Lomnica 

    

 

 

4-prúdová cesta na sídlisku Juh 3    

Švábovce Hlavná pred vstupom - od obce Hôrky   

obecný úrad Švábovce     

Mengusovce   Mengusovce pred domom č.98   

 

 

Za tunelom Bôrik, 

smer PP 

    

Prešov Prešov Sekčovská od krizovatky L. Novomeskeho 

smerom na Salgovik;  

  

Kysucká 35 Obytná zóna v okolí 

ostrovčekov 

    

Obrancov mieru od Kollárovej ul.-Fučíkova     

Prešov-Solivar Kysucká Obytná zóna , Zona 30    
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N. Šebastová-Fintice   žel.priec.,most,ihrisko 

(Fintice) 

   

Pečovská Nová Ves Hlavná 79 zdravotné stredisko    

Humenné Udavské - železničná stanica Udavské   

- autobusová zastávka v 

strede obce 

    

Ľubiša - autobusová zastávka    

Hažín n/Cirochou - -    

Humenné Mierová pri gymnáziu    

Bardejov Mokroluh Mokroluh Obec Mokroluh   

Kežmarok Veľká Lomnica Tatranská križovatka na Starú lesnú   

Vranov nad Topľou  N. Kelča - Holčíkovce úsek medzi obcami ČS Domaša  

 

 

Košický kraj     

Okres Obec Ulica  Konkrétne miesto (napr. 

základná škola, autobusová 

stanica, nákupné centrá, 

obytná zóna, ...) 

  

Košice Košice - Juh Opatovská Gymnázium Opatovská   

Gemerská Základná škola 

Gemerská 

    

Stúpanie pred sídliskom Železníky, 

v úrovni blok Turgenevova 29-33, 

ako aj pri Stredná odborná škola 

Gemerská  

     

Ostrovského križovatka 

Ostrovského - 

Turgenevova 

    

Košice - Sever Národná trieda Skola, skolka, obytna 

zona 

   

Košice - Barca Osloboditeľov Bus zast. Socha J. Pavla 

II 

   

Cakalova Aeroclub     

Košice - Staré mesto Kuzmanyho Roh Kuzmaniho a 

Cajakovej 

   

Košice - Krásna Ukrajinská v smere z Nižnej Hutky    
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do Košíc - Motorest 

Košice - Dargovských hrdinov Sečovská  ľavá zákruta pred 

odbočkou na Sady nd 

Torysou 

   

Trieda L. Svobodu svetelná signalizácia 

pri OC LIDL 

    

Košice - okolie Rákoš neuvedená autobusová zastávka   

Malá Ida Pažitná ulica Obytná zóna, (vjazdová 

ulica do obce v smere od 

Šace do Malej Idy) 

   

Cestice neuvedená 200 - 300m v smere do 

obce, výjazd z obce za 

posledným domom 

   

Rozhanovce Robotnícka Súradnice: 48.757896, 

21.344954 

   

Vyšná Hutka neuvedená Odbočka na Vyšnú 

Hutku 

   

Skároš neuvedená smer na hranicu s HU    

Haniska neuvedená Haniska smer na US 

Steel 

   

Mokrance neuvedená vjazd a výjazd smer 

Čečejovce a smer 

Buzica 

   

Michalovce Veľké Revištia Vyšné Revištia Začiatok obce (v smere od 

Závadky) 

  

Falkušovce Falkušovce  úsek od Bracovce po 

autob.zast. Falkušovce 

č.d.126 

   

Falkušovce pri cintoríne (medzi 

obcami Falkušovce a 

Dúbravka) 

    

Rožňava Rožňava Zakarpatská obytná zóna číslo domu 15   

Čučmianska Dlhá 36 Nábytkárstvo Profit     

Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves neuvedená medzi kruhovým objazdom pri 

OC TESCO a bytovkami Villa 

Nova 

  

Gelnica neuvedená vjazd do Kluknavy v    
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smere z Víťaza 

Kolinovce neuvedená medzi obcami Kolinovce 

a Spišské Vlachy 

   

Hrabušice Hlavná centrum obce, smer od 

spišského Štvrtku 

   

Trebišov Trebišov kpt. Nálepku Kasárne po obytný dom 

popisného čísla 1449 

 

 

 

Zdroj - MINV 

 

Foto:SME 

 

-END 
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1.21.  Kiska nevymenoval dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia 

 [domov.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domov] 

https://domov.sme.sk/c/20512188/kiska-nevymenoval-dvoch-kandidatov-na-sudcov-bola-zla-vyberova-komisia.html 

 

O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery Súdnej rady. 

 

BRATISLAVA. Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na 

miesta sudcov na Okresný súd Spišská Nová Ves. Potvrdil to prezidentov hovorca Roman Krpelan. Vysvetlil, že 

prezident po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať. 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov 

výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní 

ministrom spravodlivosti. 

 

Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu, a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie. 

Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia vytknutých nezákonností 

nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan. 

 

Z Kancelárie Súdnej rady SR potvrdili, že vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. Je 

preto predčasné hovoriť, ako sa s tým Súdna rada vyporiada a treba počkať na rozhodnutie v tejto veci. O probléme vie aj 

ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady. 

https://domov.sme.sk/c/20512188/kiska-nevymenoval-dvoch-kandidatov-na-sudcov-bola-zla-vyberova-komisia.html
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Nie je to, samozrejme, jednoduchá situácia, sú tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. 

"Prekvapuje ma tento typ omylu zo strany predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským," uviedla 

o situácii, preto chce Žitňanská s ním hovoriť. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

 [hlavnespravy.sk; 19/04/2017; TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.hlavnespravy.sk/prezident-kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-dovodom-je-chyba-pri-ich-vybere/973556 

 

Bratislava 19. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok) 

 

Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na Okresnom súde 

Spišská Nová Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes riaditeľ tlačového a 

komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Na snímke prezident SR Andrej Kiska 

 

Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. Vo 

výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia 

vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 

dnes uviedla, že si počká na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, 

ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. "To čo k tomu viem povedať akurát je, 

http://www.hlavnespravy.sk/prezident-kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-dovodom-je-chyba-pri-ich-vybere/973556
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že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda súdu podľa nej zrejme nezaregistroval 

zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. "Je to, 

samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba nepadá 

na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila 

Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Cesty na horských priechodoch na Spiši sú zasnežené 

 [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20512165/cesty-na-horskych-priechodoch-na-spisi-su-zasnezene.html 

 

Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach vrátilo na cesty zimnú techniku. 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach Spiša vrátilo na cesty zimnú techniku. 

 

Ako v stredu informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobriková, na posyp a 

pluhovanie bolo a je nasadených 13 sypačov, dva traktory s radlicami, jedno nákladné vozidlo s radlicou a päť 

nakladačov. 

 

"Vo vyššie položených oblastiach okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice - okolie začalo snežiť pred 6.00 h ráno. 

Sneh na cestách sa objavil najmä v oblastiach: Grajnár, Súľová, Hnilčík, Dobšinský kopec, Štósky kopec, Hačava. Okolo 

siedmej hodiny začalo silnejšie snežiť aj v nižších polohách, hlavne v okolí mesta Spišská Nová Ves," vysvetlila 

Bobriková. 

 

Prvý výjazd už v noci 

 

Cestári robili prvý výjazd už počas nočnej zmeny z utorka na stredu medzi 20.30 a 22.00 h, keď bol z dôvodu klesania 

teplôt preventívne posypaný úsek cesty medzi Rudňanmi a Poráčom. 

 

Ešte pred začiatkom sneženia boli podľa hovorkyne preventívne posypané horské priechody Grajnár, Mlynky, Súľová a 

Dobšinský kopec v okrese Rožňava. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20512165/cesty-na-horskych-priechodoch-na-spisi-su-zasnezene.html
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"Aktuálne v stredu napoludnie na Spiši vo výškach nad 400 m.n.m. husto sneží a fúka silný nárazový vietor, v južnejších 

oblastiach prší. Sneh sa drží na vozovke na úsekoch ciest nad 600 metrov nad morom. Keďže stále husto sneží, po 

posype sa vytvára na vozovke kašovitá vrstva snehu. Technika Správy ciest KSK je neustále v teréne," vysvetlila 

Bobriková. 

 

Autobus mal problémy 

 

Ako ďalej informovala, v stredu ráno na úseku cesty medzi Rudňanmi a Poráčom mal pre sneh problém autobus 

prímestskej autobusovej dopravy. 

 

"Na tejto ceste bol už v utorok večer urobený preventívny chemický posyp, po ktorom bola cesta mokrá a zjazdná bola aj 

ráno o 6.00 h. Po začiatku sneženia bol na Poráč vyslaný sypač, ktorý posypával cestu po Markušovce, odkiaľ sa pre 

technickú poruchu musel vrátiť. Práve v tomto čase sa po zasneženej ceste do Poráča nevedel dostať autobus. Dispečer 

o 7.45 h vyslal na posyp úseku ďalšie vozidlo, ktoré sa uvoľnilo po posype úseku cesty II/533 na Harichovce a II/536 

medzi Spišskou Novou Vsou a Jamníkom. Vzhľadom na neustávajúce sneženie bola cesta na Poráč posypaná znovu aj 

v čase od 9.50 do 11.30 h," dodala Bobriková. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98497/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov mala po zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný 

prejav v základnej skupine. 

 

Na snímke striedačka Slovenska, uprostred v pozadí tréner Norbert Javorčík v zápase A-skupiny Kanada - Slovensko na 

majstrovstvách sveta v hokeji hráčov do 18 rokov na zimnom štadióne v Poprade 15. apríla 2017. — Foto: 

TASR/František Iván 

 

Poprad 19. apríla (TASR) - Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že zdolaný tím sa vo štvrťfinále 

postaví proti najväčšiemu suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - tímu USA. Slováci dôležité stretnutie 

zvládli, taktický boj proti Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. Slováci mali po  

zápase viacero dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. 

 

Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že 

zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98497/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost
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mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s 

prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas 

dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon sa však radoval domáci tím. "Bolo to mimoriadne dramatické. Aj 

Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne pripravení. Každý z nás chcel tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo 

ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, že v prípade prehry dostaneme za súpera Spojené štáty. V 

podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu podpísalo pod nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. "Hischier je hráč, ktorý bude 

pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z nich padol iba jeden gól," 

poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. "Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili 

bojovnosť, ktorá nás zdobila v každom stretnutí," dodal Javorčík. 

 

Na čele produktivity MS hokejistov do 18 rokov je po zápasoch v základných skupinách Fín Kristian Vesalainen, ktorý 

nazbieral v štyroch dueloch 11 kanadských bodov. Zo Slovákov je najlepší Patrik Hrehorčák, ktorý má 4 body za 3 góly a 

jednu asistenciu. Slovenský tím je na prvom mieste v úspešnosti oslabení, keď ubránil 90,91 % početných nevýhod 

rovnako ako tímy Ruska a USA. 

 

Fínsky tím strelil v štyroch zápasoch 23 gólov, čo je najviac spomedzi všetkých tímov šampionátu. Prejavilo sa to aj v 

kanadskom bodovaní turnaja, ktorému po základných skupinách dominujú práve Fíni. Na čele brankárskych štatistík je 

napriek necelým dvom odchytaným zápasom Jakub Kostelný, ktorý v stretnutiach proti Kanade a Lotyšsku dosiahol 

97,44-percentnú úspešnosť zásahov. 
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Produktivita: 1. Kristian Vesalainen 11 bodov (6+5), 2. Miro Heiskanen 8 (1+7), 3. Joni Ikonen (všetci Fín.) 7 (4+3), 4. 

Andrej Svečnikov (Rus.) 6 (4+2), 5. Mackenzie Entwistle (Kan.) a Ivan Čechovič (Rus.) obaja 6 (3+3), ... 19. Patrik 

HREHORČÁK (SR) 4 (3+1) 

 

Strelci: 1. Vesalainen 6 gólov, 2. Ikonen, Svečnikov, Mattheos (Kan.), Wahlstrom (USA) všetci 4, 6. HREHORČÁK a 

ďalších 9 hráčov 3 

 

Produktivita obrancov: 1. Heiskanen 8 bodov (1+7), Mark Ribinčik (Rus.) 6 (2+4), 3. Maxwell Gildon (USA) 5 (3+2), 4. 

David Kvasnička (ČR) 4 (1+3), 5. Jocktan Chainey (Kan.) 4 (0+4), ... 7. Adam ŽIAK 3 (0+3), ... 9. Martin FEHÉRVÁRY 

(obaja SR) 2 (1+1) 

 

Úspešnosť na vhadzovaniach: 1. Oskar Back 75,00 %, 2. David Gustafsson (obaja Švéd.), Rasmus Kupari (Fín.) obaja 

70,59, 4. Jack Stutnicka (Kan.) 68,42 %, 5. Santeri Aalto (Fín.) 68,00 %, ... 8. Adam RUŽIČKA 64,47 %, ... 20. Matúš 

HAVRILA (obaja SR) 54,05 % 

 

Štatistika +/- bodov: 1. Nate Knoepke +8, 2. Sena Dhooghe, Grant Mismash, Phillip Kemp (všetci USA), Matthew Strome 

(Kan.) +6 

 

Najviac trestných minút: 1. Rudolfs Builis (Lot.) 39, 2. Maxime Comtois (Kan.) 26, 3. Martin Kaut (ČR), Kyle Olson (Kan.) 

obaja 16 

 

Percentuálna úspešnosť zásahov brankárov: 1. Jakub KOSTELNÝ (SR) 97,44 %, 2. Dylan St. Cyr (USA) 93,46 %, 3. 

Maxim Žukov (Rus.) 91,23 %, 4. Ukko-Pekka Luukkonen (Fín.) 89,61 %, 5. Niklavs Rauza (Lot.) 89,52 %, ... 13. Juraj 

SKLENÁR (SR) 86,57 % 

 

Úspešnosť streľby: 1. Fínsko 16,43 %, 2. USA 16,30 %, 3. Rusko 13,68 %, 4. Kanada 12,50 %, 5. SLOVENSKO 10,92 % 

 

Úspešnosť využitia presilových hier: 1. Fínsko 46,67 %, 2. SLOVENSKO a Rusko po 22,22 %, 4. Česko 16,67 %, 5. 

Švédsko 14,29 % 

 

Úspešnosť bránenia oslabení: 1. SLOVENSKO, Rusko, USA po 90,91 %, 4. Česko 90,48 %, 5. Švajčiarsko 88,89 % 

 

× 

 

-END 

 

Späť na obsah 
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1.25.  Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Regióny] 

http://www.teraz.sk/regiony/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-z/255275-clanok.html 

 

Utrpela zranenia dolných a horných končatín. 

 

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok 

 

Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - V obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves došlo dnes k zrážke dvoch vozidiel. 

Na mieste zasahovali záchranári. TASR o tom informoval hovorca a PR manažér skupiny Falck na Slovensku Vladimír 

Vanko. 

 

"Vodička jedného z vozidiel zostala zakliesnená v aute. Utrpela zranenia dolných a horných končatín. Záchranári Falck ju 

ošetrili na mieste. Následne ju s podozrením na vnútorné poranenia brucha transportovali na urgentný príjem do 

Spišskej Novej Vsi," skonštatoval Vanko. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

 [spis.korzar.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Krimi zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20512331/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-zachranarov.html 

 

V obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves sa zrazili dve vozidlá. 

 

MLYNKY. V obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves došlo v stredu k zrážke dvoch vozidiel. 

 

Na mieste zasahovali záchranári. 

 

"Vodička jedného z vozidiel zostala zakliesnená v aute. Utrpela zranenia dolných a horných končatín. Záchranári Falck ju 

ošetrili na mieste. Následne ju s podozrením na vnútorné poranenia brucha transportovali na urgentný príjem do 

Spišskej Novej Vsi," informoval hovorca a PR manažér skupiny Falck na Slovensku Vladimír Vanko. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.27.  Po nehode skončila vodička v rukách záchranárov 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-zachranarov-cl507172.html 

http://www.teraz.sk/regiony/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-z/255275-clanok.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20512331/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-zachranarov.html
http://www.24hod.sk/po-nehode-skoncila-vodicka-v-rukach-zachranarov-cl507172.html
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V obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves došlo dnes k zrážke dvoch vozidiel. Na mieste zasahovali záchranári. TASR o 

tom informoval hovorca a PR manažér ... 

 

Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - V obci Mlynky v okrese Spišská Nová Ves došlo dnes k zrážke dvoch vozidiel. 

Na mieste zasahovali záchranári. TASR o tom informoval hovorca a PR manažér skupiny Falck na Slovensku Vladimír 

Vanko. 

 

"Vodička jedného z vozidiel zostala zakliesnená v aute. Utrpela zranenia dolných a horných končatín. Záchranári Falck ju 

ošetrili na mieste. Následne ju s podozrením na vnútorné poranenia brucha transportovali na urgentný príjem do 

Spišskej Novej Vsi," skonštatoval Vanko. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Kiska je nekompromisný: Odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá 

výberová komisia 

 [topky.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/100535/1623657/Kiska-je-nekompromisny--Odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov--bola-zla-

vyberova-komisia 

 

BRATISLAVA – Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na 

miesta sudcov na Okresný súd Spišská Nová Ves. Agentúre SITA to potvrdil prezidentov hovorca Roman Krpelan. 

Vysvetlil, že prezident po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať. 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov 

výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní 

ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu, a komisia preto nebola oprávnená 

vykonať výberové konanie. Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do 

odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan. 

 

Z Kancelárie Súdnej rady SR potvrdili, že vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. Je 

preto predčasné hovoriť, ako sa s tým Súdna rada vyporiada a treba počkať na rozhodnutie v tejto veci. O probléme vie aj 

ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady. Nie je to, samozrejme, jednoduchá situácia, sú 

tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. "Prekvapuje ma tento typ omylu zo strany predsedu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským," uviedla o situácii, preto chce Žitňanská s ním hovoriť. 

 

http://www.topky.sk/cl/100535/1623657/Kiska-je-nekompromisny--Odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov--bola-zla-vyberova-komisia
http://www.topky.sk/cl/100535/1623657/Kiska-je-nekompromisny--Odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov--bola-zla-vyberova-komisia


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

Späť na obsah 

 

1.29.  Kiska odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov 

 [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Spravodajstvo] 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/426945-kiska-odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-

sudcov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na miesta sudcov na 

Okresný súd Spišská Nová Ves. Potvrdil to prezidentov hovorca Roman Krpelan. Vysvetlil, že prezident po preskúmaní 

návrhov Súdnej rady SR dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať. 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov 

výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní 

ministrom spravodlivosti. 

 

Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu, a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie. 

Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia vytknutých nezákonností 

nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan. 

 

Z Kancelárie Súdnej rady SR potvrdili, že vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. Je 

preto predčasné hovoriť, ako sa s tým Súdna rada vyporiada a treba počkať na rozhodnutie v tejto veci. 

 

O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady. Nie je to, samozrejme, 

jednoduchá situácia, sú tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. "Prekvapuje ma tento typ 

omylu zo strany predsedu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským," uviedla o situácii, preto chce 

Žitňanská s ním hovoriť. 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/ms18-legendarneho-i-larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry-cl507175.html 

 

Na archívnej snímke z 9. decembra 2006 bývalí sovietski hokejisti, zľava Vladimir Krutov, Vjačeslav Fetisov, Igor 

Larionov, Alexej Kasatonov a Sergej Marakov pózujú pred charitatívnym hokejovým stretnutím v Moskve. 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero 

významných osobností svetového hokeja. Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/426945-kiska-odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/426945-kiska-odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.24hod.sk/ms18-legendarneho-i-larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry-cl507175.html
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nielen na výkony ruského tímu, ale aj na ďalšie zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. 

sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a 

okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte 

vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. "Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej 

ruskej reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 

Larionov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

 [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98538/ms18-legendarneho-i-larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry 

 

Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj 

slovenské veľhory. 

 

Na archívnej snímke z 9. decembra 2006 bývalí sovietski hokejisti, zľava Vladimir Krutov, Vjačeslav Fetisov, Igor 

Larionov, Alexej Kasatonov a Sergej Marakov pózujú pred charitatívnym hokejovým stretnutím v Moskve. — Foto: 

TASR/AP 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero 

významných osobností svetového hokeja. Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý 

nielen na výkony ruského tímu, ale aj na ďalšie zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. 

sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a 

okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte 

vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. "Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98538/ms18-legendarneho-i-larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry
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ruskej reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 

Larionov. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.32.  MS18: Legendárneho I. Larionova nadchli atmosféra i Tatry 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-larionova-nadchli-atmosfera/255287-clanok.html 

 

Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj 

slovenské veľhory. 

 

Na archívnej snímke z 9. decembra 2006 bývalí sovietski hokejisti, zľava Vladimir Krutov, Vjačeslav Fetisov, Igor 

Larionov, Alexej Kasatonov a Sergej Marakov pózujú pred charitatívnym hokejovým stretnutím v Moskve. Foto: TASR/AP 

 

Poprad/Spišská Nová Ves 19. apríla (TASR) - Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero 

významných osobností svetového hokeja. Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý 

nielen na výkony ruského tímu, ale aj na ďalšie zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. 

sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a 

okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte 

vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. "Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej 

ruskej reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 

Larionov. 

 

Späť na obsah 

 

1.33.  Rozmýšľate o novej práci a malo by to byť v Spišskej? Ponuky, ktoré vás môžu zaujať 

 [spisska.dnes24.sk; 19/04/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/rozmyslate-o-novej-praci-a-malo-by-to-byt-v-spisskej-ponuky-ktore-vas-mozu-zaujat-268080 

 

 Hľadáte si prácu alebo rozmýšľate o zmene a malo by to byť v Spišskej? Nasledujúce riadky by v takom prípade nemali 

ujsť vašej pozornosti. 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-larionova-nadchli-atmosfera/255287-clanok.html
http://spisska.dnes24.sk/rozmyslate-o-novej-praci-a-malo-by-to-byt-v-spisskej-ponuky-ktore-vas-mozu-zaujat-268080
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Prinášame vám prehľad voľných pracovných miest vytvorený z údajov ústredia práce (aktuálnych k 19.4.2017). Aj takéto 

pozície, ktoré čakajú na obsadenie, sa dajú aktuálne nájsť v Spišskej Novej Vsi. 

 

Prečítajte si aj 

 

Názov pozície 

 

- zamestnávateľ 

- miesto výkonu práce 

- kontakt 

 

Opatrovateľ detí v zariadeniach 

 

- Patrik Majer 

- Česká 1 

- tel.: +421917575600 

 

Vodič nákladného vozidla sk.C 

 

- Spiš JMD s.r.o. 

- Kamenárska 

- tel.: +421903907891 

 

Advokátsky koncipient 

 

- Advokátska kancelária SLÚKA a partneri s.r.o. 

- Štefánikovo nám. 5 

- tel.: +421949477784 

 

Lisovač papiera a PE fólie 

 

- Zberné suroviny Žilina a.s. 

- Tehelná 22 

- tel.: +421918985706 

 

Predavačka mäsa, mäsových výrobkov a potravin 
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- OBCHODIK SLNIEČKO s.r.o. 

- Duklianska 599/32 

- tel.: +0949477020 

 

Pomocník v kuchyni 

 

- Lucia Galušková 

- Hviezdoslavova 41 

- tel.: +421905351226 

 

Sústružník na klasike a CNC 

 

- JOCHMAN s.r.o. 

- Radlinského 23 

- tel.: +421903601358 

 

Pracovník fyzickej ochrany 

 

- MPC CESSI a.s. 

- Mlynská 22 

- tel.: +421908791480 

 

Plánovač výroby, predajca 

 

- CFM Slovakia s.r.o. 

- Radlinského 17 

- tel.: +421534188885 

 

Operátor / ka výroby 

 

- ManpowerGroup Slovensko s.r.o. 

- Odorinská 1 

- tel.: +421908929846 

 

Obchodný zástupca univerzálnej siete 

 

- Anna Vallová 

- Štefánikovo námestie 5 
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- tel.: +421908311260 

 

Kaderník 

 

- Beáta Andrášová 

- Hviezdoslavova 28 

- tel.: +421918715583 

 

Kuchárka 

 

- František Vašák 

- Novoveská Huta 9291/29 

- tel.: +421905308651 

 

Prečítajte si aj 

 

Elektrikár 

 

- AST – Ing. Sergej Špak, spol. s r.o. 

- Odborárov 49 

- tel.: +421903900661 

 

Hospodár 

 

- IDEÁLNY DOMČEK s.r.o. 

- Medza 3444/10 

- tel.: +421950416194 

 

Čačníčka/predavačka 

 

- Júlia Štrbinská 

- Rázusova 1 

- tel.: +421911077138 

 

Stolár 

 

- František Jánoš – Drevovýroba 

- Duklianska 38/A 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

- tel.: +421907976055 

 

Nechtový dizajnér 

 

- Drahoslava Martinková – DADA 

- Stará cesta 6 

- tel.: +421903591908 

 

Stavebný technik 

 

- Bytové družstvo Spišská Nová Ves 

- Kamenárska 5 

- tel.: +421534166545 

 

Správca PC siete 

 

- Bytové družstvo Spišská Nová Ves 

- Kamenárska 5 

- tel.: +421534766522 

 

Obsluha recyklačných liniek 

 

- KOVOZBER, s.r.o. 

- Radlinského 28 

- tel.: +421907150303 

 

Odborný predajca svietidiel 

 

- Eraled s.r.o. 

- Zimná 94 

- tel.: +421915612158 

 

Pomocná sila v kuchyni 

 

- FORSPIŠ – Stodola PLUS s.r.o. 

- Hrnčiarska 2684/2 

- tel.: +421911154885 
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Údržbár – zoraďovač 

 

- MPC CESSI a.s. 

- Mlynská 22 

- tel.: +421534182310 

 

Operátor lisovacích strojov – plastová výroba 

 

- PASS – SK, s.r.o. 

- Radlinského 516/46 

- tel.: +421534178211 

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  Zápas roka: Mladí Slováci musia eliminovať ruské zbrane! 

 [cas.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/537745/zapas-roka-mladi-slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel Slovenska s Ruskom má mnohé 

prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po účasti v semifinále a tréner 

Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom 

ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného 

konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou 

medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. "Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaji. 

Rusi budú veľmi náročný súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. 

Hovorilo sa o nich, že sú to veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou 

eliminovať ich zbrane ako sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert 

Javorčík na margo najbližšieho súpera Slovákov. 

 

https://www.cas.sk/clanok/537745/zapas-roka-mladi-slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane/
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Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. "O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo 

dať príležitosť Jurajovi, pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom 

podal kvalitný výkon a teší ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík pre TASR. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. 

 

Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá byť nezastaviteľný. "V šatni sme si 

vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však nepozeráme, 

iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa náročnejšie než 

zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," povedal obranca 

Martin Kupec. 

 

Foto: 

 

Na snímke gólová radosť hráčov Slovenska. Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.24hod.sk/ms18-pred-zapasom-slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane-cl507180.html 

 

Na snímke tréner reprezentácie U18 Norbert Javorčík 

 

Poprad 19. apríla (TASR) - Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel 

Slovenska s Ruskom má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po 

účasti v semifinále a tréner Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom 

ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného 

konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou 

medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

http://www.24hod.sk/ms18-pred-zapasom-slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane-cl507180.html
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V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. "Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaj i. 

Rusi budú veľmi náročný súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. 

Hovorilo sa o nich, že sú to veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou 

eliminovať ich zbrane ako sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert 

Javorčík na margo najbližšieho súpera Slovákov. 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. "O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo 

dať príležitosť Jurajovi, pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom 

podal kvalitný výkon a teší ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík pre TASR. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. 

 

Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá byť nezastaviteľný. "V šatni sme si 

vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však nepozeráme, 

iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa náročnejšie než 

zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," povedal obranca 

Martin Kupec. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.36.  MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-slovaci-musia-eliminovat-r/255282-clanok.html 

 

Štvrťfinálový duel Slovenska s Ruskom má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. 

 

Na snímke tréner reprezentácie U18 Norbert Javorčík Foto: TASR - Martin Baumann 

 

Poprad 19. apríla (TASR) - Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel 

Slovenska s Ruskom má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po 

účasti v semifinále a tréner Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms18-slovaci-musia-eliminovat-r/255282-clanok.html


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom 

ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného 

konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou 

medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. "Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaji. 

Rusi budú veľmi náročný súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. 

Hovorilo sa o nich, že sú to veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou 

eliminovať ich zbrane ako sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert 

Javorčík na margo najbližšieho súpera Slovákov. 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. "O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo 

dať príležitosť Jurajovi, pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom 

podal kvalitný výkon a teší ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík pre TASR. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. 

 

Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá byť nezastaviteľný. "V šatni sme si 

vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však nepozeráme, 

iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa náročnejšie než 

zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," povedal obranca 

Martin Kupec. 

 

Späť na obsah 

 

1.37.  MS18: Pred zápasom: Slováci musia eliminovať ruské zbrane 

 [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98540/ms18-pred-zapasom-slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane 

 

Štvrťfinálový duel Slovenska s Ruskom má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. 

 

Na snímke tréner reprezentácie U18 Norbert Javorčík — Foto: TASR - Martin Baumann 
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Poprad 19. apríla (TASR) - Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel 

Slovenska s Ruskom má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po 

účasti v semifinále a tréner Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom 

ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného 

konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou 

medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. "Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaji. 

Rusi budú veľmi náročný súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. 

Hovorilo sa o nich, že sú to veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou 

eliminovať ich zbrane ako sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert 

Javorčík na margo najbližšieho súpera Slovákov. 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. "O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo 

dať príležitosť Jurajovi, pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom 

podal kvalitný výkon a teší ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík pre TASR. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. 

 

Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá byť nezastaviteľný. "V šatni sme si 

vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však nepozeráme, 

iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa náročnejšie než 

zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," povedal obranca 

Martin Kupec. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.38.  SR 18 čaká zápas roka. Tieto ruské zbrane musíme eliminovať 
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 [tvnoviny.sk; 19/04/2017; POPRAD/TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866666 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. 

 

Na snímke tréner Slovenska Norbert Javorčík v zápase skupiny A na MS v hokeji hráčov do 18 rokov Slovensko - 

Lotyšsko. Foto: TASR 

 

Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel Slovenska s Ruskom má mnohé 

prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po účasti v semifinále a tréner 

Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom 

ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. 

 

Tí prehrali iba s USA, zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, 

ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí 

Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. 

 

Tréner má k dispozícii kompletný káder 

 

"Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaji. Rusi budú veľmi náročný 

súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. Hovorilo sa o nich, že sú to 

veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou eliminovať ich zbrane ako 

sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert Javorčík na margo najbližšieho 

súpera Slovákov. 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866666
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"O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo dať príležitosť Jurajovi, 

pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom podal kvalitný výkon a teší 

ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík pre TASR. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá 

byť nezastaviteľný. 

 

"V šatni sme si vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však 

nepozeráme, iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa 

náročnejšie než zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," 

povedal obranca Martin Kupec. 

 

Športové výsledky Futbal Tenis Hokej Basketbal 

 

Späť na obsah 

 

1.39.  ONLINE Zima útočí na Slovensko: VIDEO Kalamita v Bratislave, sneh, poľadovica a 

výstrahy 

 [topky.sk; 19/04/2017; TASR, miš ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.topky.sk/cl/10/1623545/ONLINE-Zima-utoci-na-Slovensko--VIDEO-Kalamita-v-Bratislave--sneh--poladovica-a-vystrahy 

 

BRATISLAVA - Počasie nás opäť poriadne trápi. V polovici apríla sa ukrývame pred silným vetrom a v niektorých 

oblastiach sa boríme aj snehom. Cesty najmä na severe Slovenska sú zľadovatelé, meteorológovia vydali výstrahy. 

Nepriaznivé počasie nás čaká aj v najbližších dňoch. Situáciu sledujeme online. 

 

Aké je počasie u vás? Dajte nám vedieť na tipy@topky.sk 

20:55 Horský priechod Vernár v okrese Poprad je pre osobnú aj nákladnú dopravu opäť prejazdný. Pred 11.00 h ho 

cestári v súčinnosti s dopravnou políciou uzatvorili pre nákladnú dopravu, následne bol neprejazdný od 13.00 h aj pre 

osobnú dopravu. Informoval o tom riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad 

Marián Barilla. "Horský priechod sme otvorili po viacnásobnom prepluhovaní a posypaní," uviedol Barilla. V 

podtatranskom regióne miestami stále husto sneží. 

 

20:12 Magistrát hlavného mesta vyzýva ľudí, aby v prípade, ak uvidia zľadovatený povrch vozovky alebo neodhrnutý 

chodník či cyklotrasu, to nahlásili na mestskom dispečingu dispecing@bratislava.sk alebo na telefónnych číslach 02/59 

356 761 a 0902 985 887. 

 

http://www.topky.sk/cl/10/1623545/ONLINE-Zima-utoci-na-Slovensko--VIDEO-Kalamita-v-Bratislave--sneh--poladovica-a-vystrahy
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20:10 Aktuálna poveternostná situácia v hlavnom meste si vyžiadala zvýšenie počtu mechanizmov zimnej údržby, ktoré 

sa starajú o zjazdnosť ciest. Podľa informácií hovorkyne Bratislavy Zuzany Onufer sú momentálne v akcii štyri vozidlá. 

"Podľa potreby zabezpečujú posyp a pluhovanie," uviedla. Popoludní zasahovali najprv na Kolibe, neskôr i v Karlovej Vsi, 

Lamači, Dúbravke i na Palisádach. "Sú pripravené zasiahnuť tam, kde to bude potrebné," dodala Onufer. 

 

20:03 Počasie v Spišskej Novej Vsi od našej čitateľky. 

 

19:35 Nielen premenlivú, ale aj krajne nepríjemnú tvár prezentuje v týchto dňoch aprílové počasie v Nemecku. Po 

dočasnom upokojení meteorologickej situácie, ktorá spôsobila už v utorok, ale aj dnes na bavorských diaľniciach 

množstvo nehôd a s ktorou sa i dnes museli popasovať motoristi v Bádensku-Württembersku, sa už v sobotu očakáva v 

spolkovej republike sneženie, a to aj v nízkych polohách. 

 

Tamojší meteorológovia varujú súčasne pred prudkým nárazovým vetrom v Severnom i Baltskom mori a navyše pred 

nočnými mrazmi na pevnine, ktoré spôsobujú hlavne roľníkom a vinárom značné starosti. Na najvyššom končiari 

Nemecka Zugspitze namerali v noci nadnes 17 stupňov pod bodom mrazu, avšak to nepredstavuje ani len aprílový 

rekord, veď 7. apríla 2003 tu ortuť teplomerov klesla na mínus 24 stupňov Celzia. 

 

19:21 Počasie v bratislavskej Dúbravke. 

 

19:19 Počasie s mrazivými teplotami a studeným nárazovým vetrom pripomínalo dnes vo viacerých lokalitách Rakúska 

skôr 19. decembrový ako 19. aprílový deň. Navyše nový sneh napadol aj v nižších polohách. Dopravné nehody hlásia z 

rôznych častí Rakúska, okrem iného havaroval v okrese St. Pölten aj školský autobus, avšak ani vodič, ani žiadne z troch 

detí v ňom sa nezranili. Prognóza meteorológov hovorí o desiatkach centimetrov nového snehu už do štvrtka, a to v 

rôznych oblastiach Rakúska, najviac však na severnej strane Álp. 

 

19:14 Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave oznamuje vodičom, že z dôvodu nepriaznivých 

poveternostných podmienok v priebehu dnešného dňa a následkom popadaných kusov stromov na vozovke, je v čase od 

17.46 h až do odvolania neprejazdná cesta cez Pezinskú babu v úseku od Pezinka ako aj v úseku od Malaciek. 

"Predpokladaný čas odstraňovania následkov je až do neskorých nočných hodín," uviedol policajný hovorca. 

 

18:57 Husté sneženie a ťažký sneh láme stromy aj v bratislavskom Lamači. Na Studenohorskej ulici, jednej z lamačských 

sídliskových centrál, popadalo podľa informácií vicestarostu Lamača Lukáša Baňackého 21 stromov, resp. ich častí. 

"Ostatné dreviny sú takisto pod váhou ťažkého snehu, situácia je nebezpečná, na mieste sú okrem pracovníkov nášho 

úradu aj hasiči a policajti," informoval Baňacký. Jeden z padnutých stromov poškodil aj zaparkované vozidlo. 

 

18:45 Horský priechod Pezinská Baba je momentálne neprejazdný. Hasičskí záchranári tam odstraňujú spadnuté stromy. 

"Zasahujú tam pezinskí a malackí hasiči, celkovo je na mieste šesť hasičov s dvoma kusmi hasičskej techniky," 
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informovali z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave, potvrdili 

aj to, že cesta je momentálne uzatvorená pre všetky vozidlá. 

 

18:34 Cesta II/531 - horský priechod Javorina je v oboch smeroch z Červenej Skaly do Muránskej Huty momentálne 

neprejazdný. Ako informuje Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, na vozovke 

sa nachádza vrstva snehu. Cesta bude priechodná až po vyčistení vozovky cestármi. 

 

17:26 V Prešovskom kraji sú všetky cesty zjazdné, okrem horského priechodu Vernár. Úsek na trase Vernár – Popová 

smerom na Pusté Pole je pre vozidlá neprejazdný, dôvodom sú skrížené kamióny na zasneženej vozovke. Uviedol to 

dispečer z popradského strediska Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja. 

 

16:21 V oblasti Vysokých a Nízkych Tatier i Malej a Veľkej Fatry sa môže už počas dnešného večera vyskytnúť vietor so 

silou orkánu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už vydal výstrahu 2. stupňa. Výstraha platí od 18.00 h do 

štvrtkového (20.4.) predpoludnia. Ako spresňujú meteorológovia na webe SHMÚ, vietor môže v polohách nad 1300 m 

dosiahnuť rýchlosť 115 až 145 km/h. 

 

16:17 Bratislavskí hasiči zasahujú pri odstránení stromu, ktorý spadol na osobné autá na Limbovej ulici v Bratislave. V 

hlavnom meste dnes hasiči odstraňovali padnuté stromy na viacerých miestach - napríklad na Černockého ulici v 

Krasňanoch, Iskerníkovej ulici na Dlhých Dieloch i na Železnej studničke. 

 

16:04 Sneh na bratislavských Kramároch od nášho čitateľa. 

 

15:56 Počasie v bratislavskej Dúbravke od nášho čitateľa. 

 

15:33 Horský priechod Vernár v okrese Poprad je úplne neprejazdný pre osobnú aj nákladnú dopravu. Informoval o tom 

riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla. "Napriek zdvojenému 

pluhovaniu a posypu sa nedarí udržať jeho prejazdnosť," uviedol Barilla. V danom úseku podľa jeho slov husto sneží a na 

ceste sa neustále vytvára súvislá vrstva snehu. 

 

15:21 Hlavné mesto sa na nepriaznivý príchod počasia pripravilo a aktuálne v teréne zasahujú mechanizmy zimnej 

údržby. Posyp a pluhovanie bolo nutné zabezpečiť na Kolibe, kde je husté sneženie. Mesto je pripravené operatívne 

zasiahnuť aj v ďalších problematických lokalitách. V prípade poklesu teploty pod nulu, bude vykonaný aj preventívny 

lokálny posyp, najmä mostov a kopcovitých úsekov. 

 

14:47 Sneh v bratislavskej Karlovej Vsi od nášho čitateľa. 

 

14:35 V Budapešti dnes od rána snežilo. Cesty boli zjazdné iba s ťažkosťami, niektoré boli dokonca úplne nezjazdné. 

Sneh zaskočil celú krajinu. 
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14:16 Bratislavskí hasiči práve zasahujú pri odstránení padnutého stromu na Iskerníkovej ulici v Bratislave. Na mieste 

zasahujú 3 príslušníci s 1 kusom hasičskej techniky. 

 

14:14 Sneží aj na Ukrajine. V Charkove v noci napadlo až 25 cm snehu. 

 

14:05 Počasie komplikuje život aj v Česku. Najviac problémov bolo na severe Moravy a Sliezsku, hlavne na Jesenicku, 

Šumpersku či Bruntálsku. V Jeseníkoch napadlo až 40 centimetrov snehu a horská služba vyhlásila druhý stupeň 

lavínového nebezpečenstva. 

 

13:45 Pohľad na bratislavské Dlhé diely od čitateľa Richarda. 

 

13:40 V Prešove fúka silný vietor a prší. Ako nám napísal čitateľ, sneh tam ešte len čakajú. 

 

13:37 Bratislavskí hasiči práve zasahujú pri odstránení spadnutej plechovej strechy na Budovateľskej ulici v Bratislave. 

Na mieste zasahuje 5 príslušníkov s 1 kusom hasičskej techniky, informovalo operačné stredisko hasičov. 

 

13:35 Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach Spiša vrátilo na cesty zimnú techniku. Ako dnes informovala 

hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja Zuzana Bobriková, na posyp a pluhovanie bolo a je nasadených 13 

sypačov, dva traktory s radlicami, jedno nákladné vozidlo s radlicou a päť nakladačov. "Vo vyššie položených oblastiach 

okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice - okolie začalo snežiť pred 6.00 h ráno. Sneh na cestách sa objavil najmä 

v oblastiach: Grajnár, Súľová, Hnilčík, Dobšinský kopec, Štósky kopec, Hačava. Okolo siedmej hodiny začalo silnejšie 

snežiť aj v nižších polohách, hlavne v okolí mesta Spišská Nová Ves," vysvetlila Bobriková. 

 

13:34 Cestári robili prvý výjazd v Košickom kraji už počas nočnej zmeny z utorka na stredu medzi 20.30 a 22.00 h, keď 

bol z dôvodu klesania teplôt preventívne posypaný úsek cesty medzi Rudňanmi a Poráčom. Ešte pred začiatkom 

sneženia boli podľa hovorkyne preventívne posypané horské priechody Grajnár, Mlynky, Súľová a Dobšinský kopec. 

"Aktuálne v stredu napoludnie na Spiši vo výškach nad 400 m.n.m. husto sneží a fúka silný nárazový vietor, v južnejších 

oblastiach prší. Sneh sa drží na vozovke na úsekoch ciest nad 600 metrov nad morom. Keďže stále husto sneží, po 

posype sa vytvára na vozovke kašovitá vrstva snehu. Technika Správy ciest KSK je neustále v teréne," vysvetlila 

Bobriková. 

 

13:25 Situácia v obci Unín v okrese Skalica ako ju zachytil náš čitateľ. 

 

13:05 Čitateľka Dagmara nám poslala fotky z bratislavských Kramárov. 

 

12:06 Aktuálna situácia na Slovensku. 
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12:00 Zajtra bude zamračené, dážď, vo vyšších polohách sneženie. Teploty 3 až 8 stupňov Celzia. Na západnom 

Slovensku bude zamračené, dážď, najnižšie ranné teploty 4 až 1 a najvyššie denné 5 až 8 stupňov Celzia. Na strednom 

Slovensku zamračené, dážď, najnižšie ranné teploty 3 až -2 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov Celzia. Na východnom 

Slovensku zamračené, dážď, najnižšie ranné teploty 3 až -1 a najvyššie denné 3 až 7 stupňov Celzia. 

 

11:58 Počasie na horách vo štvrtok - Vo výške 1000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -3 a 

najvyššia denná 1 stupeň Celzia. Vo výške 1500 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -6 a najvyššia 

denná -2 stupne Celzia. Vo výške 2000 m prevažne zamračené, sneženie, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -

5 stupňov Celzia. 

 

11:41 V Pezinku je čerstvý sneh, vozovka je zasnežená. 

 

11:38 Senohrad, Sása - čerstvý sneh, klzká vozovka, tvoria sa snehové jazyky. 

 

11:30 Ako informuje odoprave.info sneží v Oravskom Podzámku, okres Dolný Kubín, Hlavná 196/24, v Hruštíne je čerstvý 

sneh a klzká vozovka. 

 

11:25 Od Poprad, vo Vernári napadol čerstvý sneh, tvorí sa poľadovica, vozovka je klzká. 

 

11:15 Aktuálne počasie na Slovensku. 

 

11:00 Zasnežené jarné kvietky z dnes rána zo Spiša od čitateľa Stanislava. 

 

10: 50 Aktuálne počasie na Slovensku. Na našom území je zamračené, takmer všade prší alebo sneží. 

 

Do strednej Európy mieri sneženie a mrazy. Zimné počasie začalo v utorok a skončiť by malo v piatok. Naše územie 

zasype aj sneh. Problémy budú najmä vo vyšších polohách severozápadného, severného Slovenska a v oblasti Spiša. 

Sneženie sa môže vyskytnúť aj v nižších polohách, informuje portál imeteo.sk. V nižších polohách narobia problémy a 

starosti skôr mrazy, teploty môžu klesať až k -10°C. 

 

"Ešteže som neprezul," napísal slovenský poslanec Martin Poliačik po ceste autom, ktorý sa pochválil videom na 

Facebooku. 

 

STREDA 

 

V stredu sa počasie na našom území opäť zhorší. V chladnom vzduchu začne počasie ovplyvňovať ďalšia tlaková níž, 

prinesie výdatnejšie zrážky. Najviac zrážok by malo spadnúť na východe a na juhu Slovenska a to aj okolo 20 až 30 litrov 

na meter štvorcový. 
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Hranica sneženia by v noci na stredu mala ležať na juhu a východe na úrovni 700 až 800 m n.m. V oblasti 

severozápadného a severného Slovenska sa však očakáva najchladnejší vzduch a hranica sneženia by sa mala 

pohybovať okolo výšky 300 m n.m. Sneženie sa tak môže vyskytovať už aj v nižších polohách Považia, Oravy, Kysúc, 

Liptova, či Spiša. Najvýdatnejšie by počas stredy malo snežiť v oblasti Tatier, Spiša, Gemera, či Horehronia. V polohách 

nad 700-800 m n.m. môže napadnúť až 30 cm nového snehu. 

 

Nepriaznivá situácia na Dlhých dieloch v Bratislave. 

 

Streda by však mala byť veľmi chladná. Maximálne teploty sa očakávajú len od +2 do +8°C. Teplejšie by mohlo byť vo 

Východoslovenskej nížine. Teploty však na pocit budú výrazne nižšie. Rozfúka sa totiž silný severák, ktorý bude v 

nárazoch dosahovať aj v nižších polohách rýchlosť okolo 20 m/s. Na horách by nárazový vietor mal prekračovať rýchlosť 

30 m/s. Vo vyšších polohách bude výdatne snežiť. 

 

ŠTVRTOK 

 

Vo štvrtok by sa počasie malo upokojovať. Zrážky budú slabnúť a oblačnosť sa bude zmenšovať. Sneženie a vietor 

vystriedajú poľadovica a mrazy. Počas dňa vo štvrtok a v piatok sa bude sneh topiť. Nočné teploty ale budú klesať pod 

bod mrazu, a tak na celom našom území sa na mokrých vozovkách môže tvoriť poľadovica. 

 

Vo štvrtok ráno by sa teploty na našom území mali pohybovať od +2 do -2°C. V severnej polovici Slovenska však bude 

od -1 do -6°C. Najchladnejšia by mala byť noc na piatok. Teploty poklesnú na 0 až -6°C. V dolinách a v kotlinách však 

bude od -6 až do -11°C. 

 

Aktuálne informácie z ciest 

 

V Poprade, vo Vernári napadol čerstvý sneh, tvorí sa poľadovica a je klzká vozovka. 

 

Na západnom Slovensku husto sneží, fúka silný vietor. 

 

Na ceste I/66 pri obci Telgárt, v úseku zvanom Besník, v okrese Brezno je na ceste poľadovica. Ako informovalo 

Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru v B. Bystrici, vodiči by v tomto úseku mali zvýšiť pozornosť. 

Momentálne sa už na miesto presúvajú cestári. 

 

Na ceste vo Vyšnej Boci do Jasienok, Jarabá je aktuálne čerstvý sneh, poľadovica a odoprave.info upozorňuje na klzkú 

vozovku. 

 

Od Hlavnej 67/67 v obci Vernár na ceste do Popradu je čerstvý sneh, poľadovica a klzká vozovka. 
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Drábsko 63, Sihla, Brezno, Banskobystrický kraj - na horských priechodoch Tlstý Javor a Hriňová, husto sneží a na ceste 

je vrstva ujazdeného snehu. 

 

Zvýšené lavínové nebezpečenstvo 

 

Vo vysokých polohách Vysokých a Západných Tatier je dnes zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej 

medzinárodnej stupnice. V Malej Fatre a Nízkych Tatrách sa zrána trvajúce mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý 

stupeň, popoludní tiež zmení na zvýšené. Vo Veľkej Fatre je malá hrozba pádu lavín, v priebehu dňa však mierne stúpne. 

"Za posledných 24 hodín napadlo v najvyšších polohách do 30 centimetrov nového prachového snehu. Za poslednú 

periódu miestami až 50 centimetrov snehu, ktorý je nedostatočne previazaný so starým podkladom. Uvoľnenie lavín je 

možné už pri malom dodatočnom zaťažení," upozornil Marek Biskupič zo Strediska lavínovej prevencie Horskej 

záchrannej služby. 

 

Počas dnešného dňa očakáva lavínový špecialista aj výskyt spontánnych prachových lavín a splazov, a to najmä na 

strmých skalných platniach, trávnatých svahoch a v strmých žľaboch. Pod skalnými stenami sa v snehovej pokrývke 

môžu nachádzať krúpky v hrubších vrstvách, ktoré sú kritickou nestabilnou vrstvou. "Na takýchto miestach treba byť 

obzvlášť opatrný," ozrejmil. 

 

Ráno bolo na horách zamračené, hmlisto a snežilo. Na hrebeňoch prevládal prudký vietor severných smerov do 15, v 

nárazoch do 20 metrov za sekundu. Teplota vzduchu sa pohybovala od mínus 12 do mínus dvoch stupňov Celzia. 

 

Meteorologické výstrahy 

 

Výstrahu druhého stupňa pred vetrom vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy severného 

Slovenska. Varovanie platí od dnešnej 18. hodiny do štvrtkového (20.4.) rána. 

 

Výstraha sa týka okresov Žilina, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský 

Mikuláš, Brezno a Poprad. SHMÚ tu v polohách od približne 1300 metrov nad morom očakáva výskyt silného vetra, ktorý 

dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 115 až 145 km/h. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a 

oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňujú meteorológovia. 

 

Výstrahy prvého stupňa pred vetrom počas dnešného dňa sa týkajú celého územia Slovenska. Varovanie rovnakého 

stupňa pred snežením a tvorbou snehových jazykov vydal SHMÚ pre viaceré okresy severnej polovice územia. 

 

Cesty v podtatranskom regióne sú zjazdné, problémy sú na horskom priechode Vernár 
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Všetky cesty v podtatranskom regióne sú zjazdné. Kritická situácia je podľa slov riaditeľa Správy a údržby ciest 

Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Mariána Barillu najmä na horskom priechode Vernár, kde husto 

sneží a na ceste sa neustále tvorí súvislá vrstva snehu. 

 

"Cesty sú mokré, v niektorých oblastiach vlhké, na cestách v oblasti Vysokých Tatier sa miestami nachádza kašovitý 

sneh do dvoch centimetrov. Nepretržite pokračujeme v udržiavaní ich zjazdnosti," uviedol. Za posledných 24 hodín na 

viacerých miestach podtatranského regiónu zaznamenali zhruba 15 centimetrov novonapadnutého snehu. "Naďalej 

pretrváva veľká oblačnosť, na mnohých miestach dážď, dážď so snehom a na miestach s nadmorskou výškou od zhruba 

500 metrov sneženie, kombinované s lokálnymi hmlami a silnejúcim vetrom," povedal. 

 

V okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bolo počas uplynulých 24 hodín nasadených 13 sypačov. "Okrem pluhovania 

snehu sme sa pri nízkych teplotách intenzívne venovali posypom ciest pre elimináciu rizika vzniku poľadovice," vysvetlil 

Barilla. Cestári prepluhovali 505 kilometrov ciest, soľou posypali 348 kilometrov ciest a 130 kilometrov inertným 

materiálom. 

 

Husté sneženie komplikuje dopravu v Česku 

 

Husté sneženie komplikovalo dnes ráno život vodičom aj cestárom v českom Olomouckom kraji, pričom najhoršia bola 

situácia v okresoch Šumperk a Jeseník. V najvyšších polohách vrchov Jeseníky napadlo do dnešného rána až 30 

centimetrov snehu, v nižších do desať centimetrov, uviedol spravodajský portál Novinky.cz. "Všetky cesty sú s 

opatrnosťou prejazdné. Kamióny však majú problémy. Ak sú prázdne a ak nemajú zimné vybavenie, tak nech na horské 

priechody, ako sú napríklad Červenohorské sedlo, Skřítek či Vidly, radšej vôbec nejdú," povedal dnes ráno pre denník 

Právo dispečer šumperských cestárov René Hýbl. 

 

"Všetka technika, ktorú teraz máme k dispozícii, je vonku. Ďalšiu prestavujeme späť na zimný režim. Stále sneží a má aj 

v najbližších hodinách," dodal. Dopravné komunikácie v okresoch Jeseník a Šumperk pokrývala dnes vrstva snehu a 

prejazdné boli len so zvýšenou opatrnosťou. Na niektorých cestách komplikovali prejazd tiež uviaznuté nákladné vozidlá. 

"Len tu v Jeseníku napadlo približne 20 centimetrov snehu. V horských oblastiach je to až 30 centimetrov," uviedol 

dispečer jeseníckej správy ciest, podľa ktorého bola intenzita sneženia na polovicu apríla nezvyčajne vysoká. Dodal, že 

správcovia ciest majú už od utorkového popoludnia plné ruky práce, keďže na všetkých vozovkách je vrstva nového 

snehu, ktorú priebežne odstraňujú pluhmi a posypom. 

 

Rakúsko sužuje zimné počasie, v doprave spôsobuje chaos 

 

O dopravný chaos sa dnes na mnohých rakúskych cestných komunikáciách postaral návrat zimného počasia 

sprevádzaný hustým snežením, ktorý je v druhej polovici apríla v danom rozsahu skutočne neobvyklý. Počasie s 

mrazivými teplotami a studeným nárazovým vetrom pripomínalo dnes vo viacerých lokalitách Rakúska skôr 19. 

decembrový ako 19. aprílový deň. Navyše nový sneh napadol aj v nižších polohách. 
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Situácia si popoludní vynútila uzavretie dolnorakúskych úsekov diaľnic A1 i A21, kde došlo k viacerým dopravným 

nehodám. Neskôr sa podarilo sprejazdniť aspoň úsek A21 v smere na Viedeň. Naopak A1 v smere na Salzburg museli 

opäť uzavrieť. V rakúskom hlavnom meste sa motoristi museli popasovať tiež s klzkým povrchom vozoviek a na pokoji im 

nepridalo ani husté sneženie. Došlo i k uzavretiu viedenského obchvatu, kde povrch vozoviek neumožňoval fakticky jazdu 

na letných pneumatikách. Jeden z automobilov tu uviazol v stúpaní a zablokoval vozidlá za ním. V oblasti Neulengbachu 

uviazlo 33 kamiónov. 

 

Dopravné nehody hlásia z rôznych častí Rakúska, okrem iného havaroval v okrese St. Pölten aj školský autobus, avšak 

ani vodič, ani žiadne z troch detí v ňom sa nezranili. Prognóza meteorológov hovorí o desiatkach centimetrov nového 

snehu už do štvrtka, a to v rôznych oblastiach Rakúska, najviac však na severnej strane Álp. 

 

Pestovateľov zeleniny a ovocia, ale aj vinárov v Burgenlande súčasná situácia z pochopiteľných dôvodov znepokojuje, a 

tak robia nevyhnutné opatrenia. Vrásky na čele im pribudli hlavne s prognózou nočných mrazov, ktoré by mali dosiahnuť 

najvyššie hodnoty v piatok v skorých ranných hodinách. 

 

Späť na obsah 

 

1.40.  Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Z domova] 

http://www.24hod.sk/kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-dovodom-je-chyba-pri-ich-vybere-cl507128.html 

 

Prezident SR Andrej Kiska. 

 

Bratislava 19. apríla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo 

výbere na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes 

riaditeľ tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. Vo 

výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

http://www.24hod.sk/kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-dovodom-je-chyba-pri-ich-vybere-cl507128.html
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"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia 

vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 

dnes uviedla, že si počká na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, 

ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. "To čo k tomu viem povedať akurát je, 

že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda súdu podľa nej zrejme nezaregistroval 

zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. "Je to, 

samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba nepadá 

na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila 

Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.41.  Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov, dôvodom je chyba pri ich výbere 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko] 

http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-d/255226-clanok.html 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministerkou Žitňanskou. 

 

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Štefan Puškáš 

 

Bratislava 19. apríla (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo 

výbere na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes 

riaditeľ tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

http://www.teraz.sk/slovensko/kiska-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov-d/255226-clanok.html
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Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. Vo 

výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia 

vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 

dnes uviedla, že si počká na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, 

ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. "To čo k tomu viem povedať akurát je, 

že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda súdu podľa nej zrejme nezaregistroval 

zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. "Je to, 

samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba nepadá 

na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila 

Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.42.  Vyzerá to ako formalita, no dvaja kandidáti sa preto nestanú sudcami, chybu našiel až 

Kiska 

 [dennikn.sk; 19/04/2017; Veronika Prušová ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/739005/vyzera-to-ako-formalita-no-dvaja-kandidati-sa-preto-nestanu-sudcami-chybu-nasiel-az-kiska/?ref=rss 

 

https://dennikn.sk/739005/vyzera-to-ako-formalita-no-dvaja-kandidati-sa-preto-nestanu-sudcami-chybu-nasiel-az-kiska/?ref=rss
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Problém nie je v osobách kandidátov, ale v tom, ako predseda súdu v Spišskej Novej Vsi vybral výberovú komisiu. 

 

Predseda súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský a predsedníčka Súdnej rady Jana Bajánková s prezidentom 

Andrejom Kiskom. foto - tasr 

 

Na pondelok avizuje prezidentská kancelária menovanie nových sudcov. Mohli byť medzi nimi aj Petra Pavlisová a 

Richard Klimek, ktorí mali ísť na Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Už teraz je však jasné, že na post sudcu si musia 

ešte počkať. 

 

Kandidáti na sudcov pritom neurobili nič zle. Uspeli vlani vo výberovom konaní, prešli bezpečnostnou previerkou a tento 

rok v januári ich odobrila aj Súdna rada. Stopku dostali až od prezidenta Andreja Kisku. 

 

Priebeh výberového konania bol verejný, kontrolu robila aj Súdna rada, no až prezident ako posledný článok si všimol 

chybu, ktorá sa stala už na samom začiatku – pri výbere výberovej komisie. 

 

Chybu urobil šéf súdu 

 

Pochybil predseda Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský. Ten zodpovedá nielen za vyhlásenie 

výberového konania, ale aj za zloženie výberovej komisie. Skladá sa z piatich členov, pričom jeden je zástupcom 

parlamentu, dvaja Súdnej rady, jeden ministerstva spravodlivosti a jedného vyberajú sudcovia súdu, kde sa konkurz 

uskutoční. 

 

Predseda súdu Slovinský namiesto dvoch nominantov Súdnej rady vybral dvoch zástupcov ministerstva. 

 

"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

vysvetlil prezidentov hovorca Roman Krpelan. Predložené návrhy na vymenovanie kandidátov preto považuje Kiska za 

neúplné a do odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o nich rozhodnúť. 

 

Aj keby to mohlo vyzerať ako formalita, sudcov tak vyberal aj niekto, kto na to nemal právo a od začiatku by tak mohli byť 

spochybniteľní. 

 

Žitňanskú omyl prekvapil 

 

Bude sa teda konkurz opakovať? 

 

Odpoveď na to nemá zatiaľ ani ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd). "Nie je to jednoduchá situácia, 

pretože zároveň je tu samozrejme aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej 

viere," konštatovala Žitňanská s tým, že "chyba nepadá na ich hlavu, ale na hlavu predovšetkým predsedu súdu". 
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Nepovedala však, či ho preto odvolá z funkcie. "Tento typ omylu zo strany predsedu súdu" ju však prekvapil. 

 

Žitňanská si chce najskôr počkať na stanovisko Súdnej rady, ktorá sa problémom bude zaoberať na pondelkovom 

zasadnutí. 

 

Členom rady je aj Slovinský. Ten chybu zatiaľ nevysvetľuje. Chce si počkať na stanovisko prezidenta. 

 

Nestalo sa to po prvý raz 

 

Nie je tak jasné, ako sa chyba pri výbere komisie stala. Ministerka si to vysvetľuje tým, že predseda zrejme 

nezaregistroval zmenu právnej úpravy alebo si to neuvedomil do dôsledkov. "Tým sa zaoberám, tomu sa venujem," 

povedala. Zloženie výberových komisií totiž štát v minulosti menil. 

 

Denisa Hiščáková mala šťastie. Na chybu v zložení výberovej komisie nikto neupozornil. foto - tasr 

 

Po spätnej kontrole výberových konaní na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi je zrejmé, že takáto situácia sa nestala 

po prvý raz. Rovnako aj pri výberovom konaní v máji 2015 neboli vo výberovej komisii dvaja zástupcovia Súdnej rady, ale 

ministerstva. Toľko aspoň prezrádza zápisnica. Kandidátku Denisu Hiščákovú napriek tomu v máji 2016 prezident 

vymenoval za sudkyňu. Na omyl vtedy nikto neupozornil. 

 

Je však pravda, že v tomto prípade sa môže ťažšie dokazovať pochybenie predsedovi súdu, pretože jeden z členov 

komisie, predseda Krajského súdu v Košiciach Imrich Volkai, bol v tom čase evidovaný aj v databáze ministerstva aj 

Súdnej rady. Vysvetlenie teda môže byť, že chyba sa nestala pri výbere komisie, ale pri písaní zápisnice. 

 

Prečo si však vtedy chybu nevšimol ani prezident pred menovaním sudkyne, ako sa to stalo teraz? "Prezident dôveroval 

Súdnej rade, ktorá zodpovedá za výberové konanie a predpokladal, že najmä v čase, keď sa menili pravidlá výberu 

sudcov, si svoju zodpovednosť ustráži a pošle prezidentovi nespochybniteľne vybraných nových sudcov," reagoval 

Kiskov hovorca s tým, že aj na základe tohto prípadu začal prezident ešte dôslednejšie kontrolovať každý krok Súdnej 

rady. Výsledkom je teraz nevymenovanie dvoch sudcov do Spišskej Novej Vsi. 

 

Späť na obsah 

 

1.43.  Kiska zatiaľ sudcov nevymenuje. Dôvodom je chybné zloženie výberovej komisie 

 [aktualne.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Slovensko Spoločnosť] 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/kiska-zatial-sudcov-nevymenuje-dovodom-je-chybne-zlozenie-vyberovej-komisie.html 

 

https://aktualne.atlas.sk/slovensko/spolocnost/kiska-zatial-sudcov-nevymenuje-dovodom-je-chybne-zlozenie-vyberovej-komisie.html
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BRATISLAVA - Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na 

Okresnom súde Spišská Nová Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom v stredu riaditeľ 

tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Kiska dvoch sudcov nevymenuje, dôvodom je chybné zloženie výberovej komisie. archívne foto Zdroj -AP/SITA 

 

Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. Vo 

výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Kiska odvolal jedenástich sudcov. Boli neaktívni a vo vysokom veku 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia 

vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Súdna rada SR 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v 

stredu uviedla, že si počká na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, 

ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. "To čo k tomu viem povedať akurát je, 

že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda súdu podľa nej zrejme nezaregistroval 

zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Matovičovi je ľúto, že Kiska nezaloží stranu. Chcel s ním bojovať proti vláde 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. "Je to, 

samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba nepadá 

na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 
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Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila 

Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.44.  Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 

 [tvnoviny.sk; 19/04/2017; BRATISLAVA/TASR ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866621 

 

Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. 

 

Ilustračná snímka. Foto: Kancelária Prezidenta SR 

 

Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na Okresnom súde 

Spišská Nová Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes riaditeľ tlačového a 

komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. Vo 

výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. "Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia 

vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 

dnes uviedla, že si počká na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, 

ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. "To čo k tomu viem povedať akurát je, 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866621
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že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda súdu podľa nej zrejme nezaregistroval 

zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. "Je to, 

samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba nepadá 

na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila 

Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej 

spôsobilosti. 

 

Späť na obsah 

 

1.45.  Prezident zatiaľ nevymenuje dvoch sudcov 

 [aktuality.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Domáce správy] 

https://www.aktuality.sk/clanok/464429/prezident-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov/ 

 

Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes riaditeľ tlačového a komunikačného odboru 

Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Prezident SR Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na Okresnom súde 

Spišská Nová Ves. 

 

Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. Informoval o tom dnes riaditeľ tlačového a komunikačného odboru 

Kancelárie prezidenta SR Roman Krpelan. 

 

Prezident podľa Krpelana dospel po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR k záveru, že nie je oprávnený vymenovať 

dvoch kandidátov na sudcov bez časového obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. 

 

Vo výberovom konaní, v ktorom kandidáti uspeli, boli predsedom súdu vymenovaní do výberovej komisie namiesto dvoch 

členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti SR. 

 

Nemôže rozhodnúť 

 

Členmi výberovej komisie boli Andrej Bartakovič (nominant Národnej rady SR), Juraj Sopoliga (nominant Súdnej rady 

SR), Mária Blahovská (zvolená sudcovskou radou OS Spišská Nová Ves), Jozef Vanca a Eva Kyselová (obaja 

nominanti ministra spravodlivosti SR). 

 

https://www.aktuality.sk/clanok/464429/prezident-zatial-nevymenuje-dvoch-sudcov/
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"Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie," 

uviedol Krpelan. 

 

"Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do odstránenia vytknutých 

nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť," vysvetlil. 

 

Situáciou by sa mala v pondelok (24.4.) zaoberať Súdna rada SR. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) 

dnes uviedla, že si počká na jej závery.  

 A čo s 350-tisíc voličmi Kaliňáka? Ministri reagujú na pochod študentov 

 

Predsedov omyl 

 

Chce sa tiež rozprávať s predsedom OS Spišská Nová Ves Jánom Slovinským, ktorý z jej pohľadu pochybil. 

 

"Viem o tom probléme, pozerala som sa naň, z pozície ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne riešiť, pretože v 

tom procese výberového konania nemáme vôbec žiadnu kompetenciu," reagovala. 

 

"To čo k tomu viem povedať akurát je, že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu," doplnila. Predseda 

súdu podľa nej zrejme nezaregistroval zmenu v kreovaní výberových komisií, ktorá sa pred časom uskutočnila. 

 

Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú situáciu. 

 

Pohľad dvoch kandidátov 

 

"Je to, samozrejme, aj pohľad dvoch kandidátov, ktorí boli vybraní, prešli výberovým konaním v dobrej viere, tá chyba 

nepadá na ich hlavu, tá padá na hlavu predovšetkým predsedu súdu," uzavrela. 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenuje v pondelok (24.4.) ďalšiu skupinu sudcov bez časového obmedzenia. Do justície by 

malo v tento deň prísť 18 nových sudcov. 

 

Celkovo má na stole 40 návrhov na vymenovanie sudcov, ktoré mu doručila Súdna rada. Ide o ďalšiu skupinu sudcov, 

ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti.  

 Komentár Petra Bárdyho: Koniec hľadania Kisku 2.0 

 

Späť na obsah 

 

1.46.  Cesty na horských priechodoch na Spiši sú zasnežené 

 [vucke.sk; 19/04/2017; Zuzana Bobriková ] 
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https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/cesty-horskych-priechodoch-spisi-su-zasnezene.html 

 

Zuzana Bobriková  

 

Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach Spiša vrátilo na cesty zimnú techniku. Na výkon posypu a pluhovania 

bolo a je nasadených 13 sypačov, 2 traktory s radlicami, jedno nákladné vozidlo s radlicou a 5 nakladačov. 

 

Vo vyššie položených oblastiach okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice - okolie začalo snežiť v stredu 19. apríla 

pred šiestou hodinou ráno. Sneh na cestách sa objavil najmä v oblastiach: Grajnár, Súľová, Hnilčík, Dobšinský kopec, 

Štósky kopec, Hačava. Okolo siedmej hodiny začalo silnejšie snežiť aj v nižších polohách, hlavne v okolí mesta Spišská 

Nová Ves. 

 

Cestári robili prvý výjazd už počas nočnej zmeny z utorka na stredu medzi 20.30 a 22. hodinou, keď bol kvôli klesaniu 

teplôt preventívne posypaný úsek cesty medzi Rudňanmi a Poráčom. Ešte pred začiatkom sneženia boli preventívne 

posypané horské prechody Grajnár, Mlynky, Súľová a Dobšinský kopec.  

 

Aktuálne v stredu na poludnie na Spiši vo výškach nad 400 m.n.m. husto sneží a fúka silný nárazový vietor, v južnejších 

oblastiach prší. Sneh sa drží na vozovke na úsekoch ciest nad 600 metrov nad morom. Keďže stále husto sneží, po 

posype sa vytvára na vozovke kašovitá vrstva snehu. Technika Správy ciest KSK je neustále v teréne. 

 

V stredu ráno na úseku cesty medzi Rudňanmi a Poráčom mal kvôli snehu problém autobus prímestskej autobusovej 

dopravy. Na tejto ceste bol už v utorok večer urobený preventívny chemický posyp, po ktorom bola cesta mokrá a 

zjazdná bola aj ráno 6. hodine. Po začiatku sneženia bol na Poráč vyslaný sypač, ktorý posypával cestu po Markušovce, 

odkiaľ sa pre technickú poruchu musel vrátil. Práve v tomto čase sa po zasneženej ceste do Poráča nevedel dostať 

autobus. Dispečer o 7:45 vyslal na posyp úseku ďalšie vozidlo, ktoré sa uvoľnilo po posype úseku cesty II/533 na 

Harichovce a II/536 medzi Spišskou Novou Vsou a Jamníkom. Vzhľadom na neustávajúce sneženie bola cesta na Poráč 

posypaná znovu aj v čase od 9:50 do 11:30 h. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.47.  Legendárny Igor Larionov: Slovensko a Tatry? Som očarený 

 [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/272503/legendarny-igor-larionov-slovensko-a-tatry-som-ocareny/ 

 

- Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero významných osobností svetového hokeja. Jednou 

z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý nielen na výkony ruského tímu, ale aj na ďalšie 

zápasy šampionátu. 

https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/aktuality/cesty-horskych-priechodoch-spisi-su-zasnezene.html
http://sport.aktuality.sk/c/272503/legendarny-igor-larionov-slovensko-a-tatry-som-ocareny/
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Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj 

slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a 

okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte 

vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. 

 

"Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej ruskej 

reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor Larionov. 

 

Späť na obsah 

 

1.48.  MS18: Slováci nás nezaujímajú, myslíme len na zlato, vyhlasujú Rusi 

 [sport.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/272472/ms18-slovaci-nas-nezaujimaju-myslime-len-na-zlato-vyhlasuju-rusi/ 

 

- Ruskí hokejisti zvládli koncovku súboja s Čechmi (5:4 po predĺžení) na svetovom šampionáte do 18 rokov v Spišskej 

Novej Vsi a podobne náročný zápas očakávajú aj vo štvrťfinále proti Slovákom. S tým rozdielom, že domácich hokejistov 

budú v Poprade hnať dopredu zaplnené tribúny. 

 

"Proti domácemu tímu sa nikdy nehrá ľahko. Na ich strane budú fanúšikovia, ale rozhodne sa im nesmieme prispôsobiť. 

Slováci zvyknú hrýzť a doma budú veľmi silní. Musíme ukázať, čo vieme, a odviesť výkon, aký sa patrí pri reprezentácii 

krajiny," uviedol Mark Rubinčik, ktorý je so 6 bodmi (2+4) druhým najproduktívnejším obrancom šampionátu. 

 

Jeden z piatich ruských gólov proti Čechom strelil Nikita Šaškov. "Od Slovákov očakávam podobný prejav, aký ukázali 

Česi. Čo sa týka atmosféry, tam to bude asi podobné ako v našom súboji proti Američanom. S malým rozdielom, diváci 

tentoraz nebudú na našej strane, ale súperovej," cituje Šaškova portál championat.com. 

 

Ten istý zdroj oslovil aj kapitána ruského tímu Alexeja Lipanova. "Nepozeráme sa na súpera, ani na to, že Slováci sú 

doma. Náš jediný cieľ je víťazstvo a na konci zlaté medaily," sebavedome vyhlásil Lipanov. 

 

Na pripomenutie, že vlaňajší svetový šampionát v americkom Grand Forks ruskej "osemnástke" nevyšiel a vo štvrťfinále 

prehrali s neskoršími šampiónmi Fínmi (3:4), podotkol. "Naša hra má od zápasu na zápas lepšiu fazónu. Myslím si, že 

chyby zo štvrťfinále spred roka nezopakujeme." 

 

http://sport.aktuality.sk/c/272472/ms18-slovaci-nas-nezaujimaju-myslime-len-na-zlato-vyhlasuju-rusi/
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Rusko je s 9 medailami (3-4-2) po USA druhý najúspešnejší tím histórie hokejových MS do 18 rokov. Na cenný kov však 

mladíci z východu čakajú od roku 2011, keď boli v nemeckom Crimmitschau bronzoví. Ofenzívnym lídrom tímu bol vtedy 

Nikita Kučerov, súčasná hviezda NHL v drese Tampy Bay. 

 

Na MS 2017 sa ruskí hokejisti predstavili v B-skupine v Spišskej Novej Vsi a zo štyroch zápasov vydolovali 8 bodov. 

Stačilo im to na druhé miesto a hladký postup do štvrťfinále. Prehrali iba s Američanmi (4:5) v zápase, v ktorom sa 

súperovi herne vyrovnali, ba ho aj miestami prevýšili. "Bol to náš najlepší výkon na turnaji. Hrali sme tak, ako to chceli 

tréneri. Musíme na to nadviazať," doplnil obranca Rubinčik. 

 

Späť na obsah 

 

1.49.  Cestári v plnom nasadení: Do boja s počasím nasadili 13 sypačov 

 [roznava.dnes24.sk; 19/04/2017; Peter Simon ; Zaradenie: Rožňava] 

http://roznava.dnes24.sk/cestari-v-plnom-nasadeni-do-boja-s-pocasim-nasadili-13-sypacov-268116 

 

 Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach Spiša vrátilo na cesty zimnú techniku. 

 

Ako dnes informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Zuzana Bobriková, na posyp a 

pluhovanie bolo a je nasadených 13 sypačov, dva traktory s radlicami, jedno nákladné vozidlo s radlicou a päť 

nakladačov. 

 

"Vo vyššie položených oblastiach okresov Spišská Nová Ves, Rožňava a Košice – okolie začalo snežiť pred 6:00 hod. 

ráno. Sneh na cestách sa objavil najmä v oblastiach: Grajnár, Súľová, Hnilčík, Dobšinský kopec, Štósky kopec, Hačava. 

Okolo siedmej hodiny začalo silnejšie snežiť aj v nižších polohách, hlavne v okolí mesta Spišská Nová Ves," vysvetlila 

Bobriková. 

 

Cestári robili prvý výjazd už počas nočnej zmeny z utorka na stredu medzi 20:30 a 22:00 hod., keď bol z dôvodu klesania 

teplôt preventívne posypaný úsek cesty medzi Rudňanmi a Poráčom. Ešte pred začiatkom sneženia boli podľa hovorkyne 

preventívne posypané horské priechody Grajnár, Mlynky, Súľová a Dobšinský kopec. 

 

Kritická situácia bola dopoludnia podľa slov riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť 

Poprad Mariána Barillu najmä na horskom priechode Vernár, kde husto snežilo a na ceste sa neustále tvorila súvislá 

vrstva snehu. Cez túto cestu sa dnes vybralo aj viacero Rožňavčanov. Aj okolie Dobšinskej ľadovej jaskyne ostalo 

zasnežené. Ako vidieť na fotke Patrika Bradáča, tam museli vodiči dávať poriadne pozor. 

 

"Aktuálne v stredu napoludnie na Spiši vo výškach nad 400 m.n.m. husto sneží a fúka silný nárazový vietor, v južnejších 

oblastiach prší. Sneh sa drží na vozovke na úsekoch ciest nad 600 metrov nad morom. Keďže stále husto sneží, po 

posype sa vytvára na vozovke kašovitá vrstva snehu. Technika Správy ciest KSK je neustále v teréne," vysvetlila 

Bobriková. 

http://roznava.dnes24.sk/cestari-v-plnom-nasadeni-do-boja-s-pocasim-nasadili-13-sypacov-268116
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Ako ďalej informovala, dnes ráno na úseku cesty medzi Rudňanmi a Poráčom mal pre sneh problém autobus prímestskej 

autobusovej dopravy. 

 

Zdroj - TASR 
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1.50.  Ruský kapitán: Neriešime, že Slováci sú doma. Zaujíma nás len zlato 

 [pravda.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/426965-rusky-kapitan-neriesime-ze-slovaci-su-doma-zaujima-nas-

len-zlato/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Ruskí hokejisti zvládli koncovku súboja s Čechmi (5:4 po predĺžení) na svetovom šampionáte do 18 rokov v Spišskej 

Novej Vsi a podobne náročný zápas očakávajú aj vo štvrťfinále proti Slovákom. S tým rozdielom, že domácich hokejistov 

budú v Poprade hnať dopredu zaplnené tribúny. 

 

Slovenskí fanúšikovia na tribúnach popradského štadióna počas MS hokejistov do 18 rokov. 

Autor - SITA, Radoslav Maťaš 

 

"Proti domácemu tímu sa nikdy nehrá ľahko. Na ich strane budú fanúšikovia, ale rozhodne sa im nesmieme prispôsobiť. 

Slováci zvyknú hrýzť a doma budú veľmi silní. Musíme ukázať, čo vieme, a odviesť výkon, aký sa patrí pri reprezentácii 

krajiny," uviedol Mark Rubinčik, ktorý je so 6 bodmi (2+4) druhým najproduktívnejším obrancom šampionátu. 

 

Jeden z piatich ruských gólov proti Čechom strelil Nikita Šaškov. "Od Slovákov očakávam podobný prejav, aký ukázali 

Česi. Čo sa týka atmosféry, tam to bude asi podobné ako v našom súboji proti Američanom. S malým rozdielom, diváci 

tentoraz nebudú na našej strane, ale súperovej," cituje Šaškova portál championat.com. Ten istý zdroj oslovil aj kapitána 

ruského tímu Alexeja Lipanova. "Nepozeráme sa na súpera, ani na to, že Slováci sú doma. Náš jediný cieľ je víťazstvo a 

na konci zlaté medaily," sebavedome vyhlásil Lipanov. 

 

Na pripomenutie, že vlaňajší svetový šampionát v americkom Grand Forks ruskej "osemnástke" nevyšiel a vo štvrťfinále 

prehrali s neskoršími šampiónmi Fínmi (3:4), podotkol. "Naša hra má od zápasu na zápas lepšiu fazónu. Myslím si, že 

chyby zo štvrťfinále spred roka nezopakujeme." 

 

Rusko je s 9 medailami (3–4–2) po USA druhý najúspešnejší tím histórie hokejových MS do 18 rokov. Na cenný kov však 

mladíci z východu čakajú od roku 2011, keď boli v nemeckom Crimmitschau bronzoví. Ofenzívnym lídrom tímu bol vtedy 

Nikita Kučerov, súčasná hviezda NHL v drese Tampy Bay. 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/426965-rusky-kapitan-neriesime-ze-slovaci-su-doma-zaujima-nas-len-zlato/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Na MS 2017 sa ruskí hokejisti predstavili v B-skupine v Spišskej Novej Vsi a zo štyroch zápasov vydolovali 8 bodov. 

Stačilo im to na druhé miesto a hladký postup do štvrťfinále. Prehrali iba s Američanmi (4:5) v zápase, v ktorom sa 

súperovi herne vyrovnali, ba ho aj miestami prevýšili. "Bol to náš najlepší výkon na turnaji. Hrali sme tak, ako to chceli 

tréneri. Musíme na to nadviazať," doplnil obranca Rubinčik. 

 

Späť na obsah 

 

1.51.  Larionova nadchla atmosféra i Tatry: Som očarený 

 [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/larionova-nadchla-atmosfera-i-tatry--som-ocareny 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. Svetový šampionát hráčov do 18 rokov 

prilákal na Slovensko viacero významných osobností svetového hokeja. 

 

Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý nielen na výkony ruského tímu, ale aj na 

ďalšie zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie 

turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. 

 

"Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na 

vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. 

 

"Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej ruskej 

reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor Larionov. 

 

Na snímke vpravo ruská hokejová legenda Igor Larionov v rozhovore s Miroslavom Lažom počas tréningu s hokejistami 

Slovan Bratislava 10. decembra 2009 v Bratislave. FOTO TASR 
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1.52.  Hrozí, že sa Hodinová veža ešte pohne? 

 [bbonline.sk; 19/04/2017; D. Javorčíková ; Zaradenie: SPRÁVY] 

http://bbonline.sk/hrozi-ze-sa-hodinova-veza-este-pohne/ 
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Odpoveď aj na otázku či sa hodinová veža ešte pohne, sa dozviete na aprílovej Bystrickej hodinke už budúci štvrtok 27. 

apríla o 18-tej hodine v Kaviarni Národného domu. 

 

Ak vás zaujíma história nášho mesta a pútavé rozprávanie na rôzne historické témy v príjemnom kaviarenskom prostredí, 

podujatie Bystrická hodinka organizované Banskobystrickým okrášľovacím spolkom a partnermi, je určené práve pre vás. 

Tá aprílová bude o Hodinovej veži, konkrétne od jej vzniku po súčasnosť, o mýtoch, ktoré ju sprevádzajú a faktoch, ktoré 

ich vyvracajú. 

 

O tom, kedy bola veža postavená a na čo slúžila, prečo sa vlastne naklonila, či hrozí jej pád aj v súčasnosti a aké tajné 

miestnosti sa nachádzali alebo nenachádzali pod jej základmi porozpráva Mária Martiniová. 

 

"Banskobystrickú Hodinovú vežu sprevádzajú mnohé legendy a mýty, ktoré sa šíria generáciami a mnohí im veria. 

Tešíme sa na to, že vďaka našej aprílovej prednášajúcej, pani Martiniovej, ktorá roky sprevádzala ľudí aj na Hodinovej 

veži, sa dozvieme pravdu a možno niektoré z týchto mýtov vyvrátime, možno niektoré potvrdíme," povedala 

organizátorka Diana Javorčíková z Banskobystrického okrášľovacieho spolku. 

 

Bystrická hodinka je organizovaná každý mesiac bezplatne pre všetkých záujemcov, Banskobystričanov, aj návštevníkov 

z iných miest. Okrem najvzdialenejšej histórie nášho mesta sa venuje aj zaujímavým témam zo súčasnej histórie. 

 

Podujatie si získalo veľkú obľúbenosť medzi Banskobystričanmi, a to vďaka príjemnej atmosfére, ktorá každú Bystrickú 

hodinku sprevádza, ako aj vďaka zvučným menám, ktoré neváhali Banskobystričanom odovzdať svoje vedomosti na 

rôzne témy. 

 

Mária Martiniová je rodáčka zo Spišskej Novej Vsi a vyštudovala architektúru v Bratislave. Po skončení štúdia pracovala 

na Stavebnej fakulte v Košiciach, až kým sa nevydala do Banskej Bystrice, kde žije dodnes. Okrem zamestnania v 

Pamiatkovom ústave pôsobila aj jedno funkčné obdobie ako starostka Španej doliny, kde sa na základe jej projektu a s jej 

pomocou rekonštruovala známa špaňodolinská Klopačka. Po odchode na dôchodok získala v roku 2009 certifikát na 

sprievodcovstvo, ktorému sa v Banskej Bystrici venuje dodnes a mnohí ju poznáme tak z Hodinovej veže, ako aj z 

Potuliek mestom. Momentálne aktívna dôchodkyňa sa stále vzdeláva, najmä v oblasti jazykov a histórie. Kvôli dcére 

žijúcej v Anglicku sa aktívne učí angličtinu. 

 

Fakty o banskobystrickej šikmej veži, ktoré ste možno nevedeli 

 

Share 
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1.53.  Viac snehu ako na Vianoce dnes bolo na mnohých miestach Slovenska 
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 [tvnoviny.sk; 19/04/2017; LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ/TV Markíza ; Zaradenie: Domáce] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866669 

 

Objavil sa dokonca aj v Bratislave. 

 

Ilustračné foto. Foto: TV Markíza 

 

Viac snehu ako na Vianoce dnes bolo na mnohých miestach Slovenska. Objavil sa dokonca aj v Bratislave. Asi najviac ho 

napadlo na Spiši a Liptove. 

 

V Spišskej Novej Vsi vyberali ľudia metličky aj lopaty. Najhoršia situácia bola na horských priechodoch Gretľa a Grajnár. 

Autá s letnými pneumatikami sa šmýkali a končili mimo cesty. Najviac starostí tam mali kamionisti. 

 

"Tam bol skrížený kamión, keby nebol skrížený, tak možno by som vyšiel hore. Ráno som išiel dole a bolo zasnežené, 

celá cesta bola biela a teraz to už je úplne," povedal kamionista. 

 

Do obce Poráč sa dnes ráno nedostal autobus. Školáci si tak predĺžili prázdniny. 

 

Vážený návštevník, zistili sme, že zrejme používate softvér na blokovanie reklamy. Práve príjmy z inzercie nám však 

pomáhajú tvoriť pre vás kvalitný obsah, ktorý si môžete prezerať úplne bezplatne. Ak chcete, aby to tak ostalo aj naďalej, 

zvážte, prosím, ďalšie používanie ad-blocku. Ďakujeme veľmi pekne! 

 

Vážený návštevník, zistili sme, že zrejme používate softvér na blokovanie reklamy. Práve príjmy z inzercie nám však 

pomáhajú tvoriť pre vás kvalitný obsah, ktorý si môžete prezerať úplne bezplatne. Ak chcete, aby to tak ostalo aj naďalej, 

zvážte, prosím, ďalšie používanie ad-blocku. Ďakujeme veľmi pekne! 

 

"Ráno, keď išiel do služby sypač, keď začalo po šiestej hodine intenzívnejšie snežiť, žiaľ tento sypač sa pokazil. Presne v 

tom čase sa nemohol do Poráča dostať autobus," vysvetlila hovorkyňa KSSK Zuzana Bobríková. 

 

"Máme tu šalený apríl," povedal obyvateľ Spiša. 

 

Už ráno bolo rušno aj v pneuservisoch. Viac práce než po iné dni mali aj záchranári. 

 

"Došlo aj k dopravným nehodám, pri ktorých sme zasahovali, aj u starých ľudí boli nejaké úrazy, ktoré bol spôsobené 

pošmyknutím, alebo pádom," dodal hovorca záchrannej služby Martin Šefc. 

 

Späť na obsah 

 

1.54.  Slovensko s ďalšou prehrou, Fínom sme nestrelili ani gól 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866669


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

 [sport.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/272505/slovensko-s-dalsou-prehrou-finom-sme-nestrelili-ani-gol/ 

 

- Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo 

tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. 

 

Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

 

Späť na obsah 

 

1.55.  Slovenskí hokejisti vytiahli na Fínov novinku: Nabudúce bicyklom a vyprážaným syrom 

 [pluska.sk; 19/04/2017; Na trase Bratislava – Košice Peter Odráška a Milan Hanzel ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/hokejisti-si-spestrili-pripravu-vyjazdom-vlakom-do-kosic-priatelsky-duel-proti-finsku-rychliku-mastili-

karty.html 

 

http://sport.aktuality.sk/c/272505/slovensko-s-dalsou-prehrou-finom-sme-nestrelili-ani-gol/
http://www.pluska.sk/sport/hokej/hokejisti-si-spestrili-pripravu-vyjazdom-vlakom-do-kosic-priatelsky-duel-proti-finsku-rychliku-mastili-karty.html
http://www.pluska.sk/sport/hokej/hokejisti-si-spestrili-pripravu-vyjazdom-vlakom-do-kosic-priatelsky-duel-proti-finsku-rychliku-mastili-karty.html
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Slovenskí hokejoví reprezentanti si vyskúšali novinku. Na prípravný zápas s Fínskom v Košiciach cestovali spolu s 

fanúšikmi vlakom. Aká bola atmosféra počas 5-hodinovej cesty? 

 

Cesta vlakom je vraj pohodlnejšia ako autobusom. 

 

Autor - Plus JEDEN DEŇ/Milan Hanzel 

 

Nabudúce raketou alebo bicyklom 

 

"Zatiaľ to je bez turbulencií," usmieval sa útočník Libor Hudáček. Pre hokejistov to je netradičný spôsob cestovania za 

súpermi, tí v zahraničí sa presúvajú lietadlom, tipsportligisti klubovým autobusom. "Síce je to trochu dlhé, ale je to 

spríjemnenie. Nabudúce môžeme ísť trebárs ponorkou (smiech)," glosovala opora Žiliny Marek Hovorka. "Necháme sa 

prekvapiť, čo nám nabudúce dajú. Možno pôjdeme raketou. Alebo bicyklom, ale to len v prípade, že budeme hrať v 

Bratislave v Rači," doplnil Libor. Vo vozni "fičali" karty, ďalší sa len rozprávali alebo dospávali. 

 

Aj v súkromnom živote sa hokejisti vlakom presúvajú len výnimočne, pohodlnejšie a rýchlejšie je predsa len auto. 

"Vlakom som kedysi cestoval. Problémy som však nemal. Iba keď sme nemali lístky, kupovali sme u revízorov. Dnes od 

nás zatiaľ nepýtali," spomína L. Hudáček. "Číňan" Marek Bakoš, ktorý hrá za Kun-lun v KHL, zase odhalil, že sa mu 

manželka doteraz smeje. "Vždy som mal nabalený batoh z domu. Pamätám si, keď som nastúpil v Spišskej Novej Vsi, 

manželka (vtedy ešte frajerka) sa mi doteraz smeje, že už v Poprade som vyťahoval kuriatka z domu," smeje sa. 

 

Lietadlo od prezidenta? Záleží na ňom 

 

Cestovanie vlakom je síce spestrenie, no pohodlnejšie a najmä rýchlejšie to je predsa len lietadlom. Nechceli si požičať 

od prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý cestovanie lietadlom obmedzil? "To asi nie je otázka na nás. 

(smiech) Nerozoberali sme to, ale bolo by zaujímavé opýtať sa na to chalanov, či by si od prezidenta nepožičali lietadlo," 

nabádal spoluhráčov skúsený obranca Dominik Graňák 

 

"Mohol by nám požičať, ušetrilo by nám to čas. To však záleží na ňom," smial sa Hovorka. Bakošovi je síce jedno, ako sa 

presúva, je tu predsa len jedno ale… "Keď je lietadlo voľné, škoda, že nám ho nepožičal..." 

 

Vyprážaný syr? Radšej nie 

 

Reprezentantov sme zastihli na autogramiáde s fanúšikmi, po nej sa pustili do obeda. Od 9:26, keď bol odchod vlaku z 

Bratislavy, im predsa len vyhladlo. "Väčšinou, keď som chodil vlakom do Bratislavy, bol vyprážaný syr, hranolky a tatarka. 

Myslím, že teraz nám dajú niečo ľahšie," hútal brankár Július Hudáček. 
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Tradičný vlakový obed by si dal aj Bakoš, večer by to však potom bola katastrofa. "Budeme mať dobrý obed, máme na 

stoloch pekné obrusy. Ešte nevieme, čo nám uvarili. Aj ja by som si dal vyprážaný syr, ale s tatárskou omáčkou. Neviem 

ale, kto bude potom korčuľovať," dodal s úsmevom na tvári. 

 

Autor - Na trase Bratislava – Košice Peter Odráška a Milan Hanzel 

 

Späť na obsah 

 

1.56.  Slováci zlyhali, zase nedali ani gól. Favorit rozhodol o výhre už v prvej tretine 

 [hnonline.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: HNonline.sk] 

http://hnonline.sk/sport/947005-slovaci-zlyhali-zase-nedali-ani-gol-favorit-rozhodol-o-vyhre-uz-v-prvej-tretine 

 

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo 

tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v 

piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Prípravný zápas Euro Hockey Challenge v Košiciach: 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

Zostavy: 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. 

 

Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom pásme, prihral ho priamo na hokejku 

Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá príležitosť minútovej presilovej hry, 

keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú prevahu aj dokázali zužitkovať. 

 

http://hnonline.sk/sport/947005-slovaci-zlyhali-zase-nedali-ani-gol-favorit-rozhodol-o-vyhre-uz-v-prvej-tretine
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Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď prišla hneď vzápätí, ale prienik 

Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia o dva góly, keď sa presadil 

Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. 

 

V 33. minúte mohol znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej 

strane vyriešiť dve veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav 

nezmenil 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. 

 

Skóre zápasu sa však už nezmenilo. Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, 

najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený brankár Sälteri. 

 

 Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo 

tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v 

piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Prípravný zápas Euro Hockey Challenge v Košiciach: 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

Zostavy: 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 
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zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. 

 

Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom pásme, prihral ho priamo na hokejku 

Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá príležitosť minútovej presilovej hry, 

keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú prevahu aj dokázali zužitkovať. 

 

Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď prišla hneď vzápätí, ale prienik 

Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia o dva góly, keď sa presadil 

Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. 

 

V 33. minúte mohol znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej 

strane vyriešiť dve veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav 

nezmenil 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. 

 

Skóre zápasu sa však už nezmenilo. Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, 

najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený brankár Sälteri. 

 

Späť na obsah 

 

1.57.  Strelecká nemohúcnosť Slovákov pokračuje: Po vláčikovom výlete nestačili na Fínov 

 [pluska.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/strelecka-nemohucnost-slovakov-pokracuje-po-vlacikovom-vylete-nestacili-finov.html 

 

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo 

tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v 

piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Slovenskí hokejisti budú musieť zapracovať na koncovke. 

 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/strelecka-nemohucnost-slovakov-pokracuje-po-vlacikovom-vylete-nestacili-finov.html
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Autor - TASR 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

 

Autor - tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.58.  Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

 [24hod.sk; 19/04/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Šport] 
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http://www.24hod.sk/zapas-s-finskom-slovakom-nevysiel-rozhodla-uz-prva-tretina-cl507230.html 

 

Na snímke zľava hráči Slovenska Michal Čajkovský a Libor Hudáček, vpravo hráč Fínska Jesse Virtanen, v popredí padá 

jeho spoluhráč Niko Ojamäki v prípravnom zápase pred MS 2017 v rámci Euro Hockey Challenge Slovensko - Fínsko ... 

 

Košice 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v 

Košiciach s Fínskom 0:3. O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena 

Cígera to znamenalo tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s 

Fínskom stretne opäť v piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

 

Prípravný zápas Euro Hockey Challenge v Košiciach: 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

 

http://www.24hod.sk/zapas-s-finskom-slovakom-nevysiel-rozhodla-uz-prva-tretina-cl507230.html
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Zostavy: 

 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.59.  Zoznámte sa so Slovákom, ktorý patrí medzi nenápadné osobnosti NHL 

 [dennikn.sk; 19/04/2017; Michal Červený ; Zaradenie: Šport] 

https://dennikn.sk/737994/zoznamte-sa-so-slovakom-ktory-patri-medzi-nenapadne-osobnosti-nhl/?ref=rss 

 

Ján Gajdošík pôsobí ako šéf európskych skautov New Yorku Rangers. Pre klub pracuje už 25 rokov a doviedol doň 

napríklad aj najlepšieho plateného brankára NHL Henrika Lundqvista. 

 

Ján Gajdošík bol hokejovým brankárom. Na hokejbale si však ešte ako tínedžer poškodil zrak. Nedokázal si zvyknúť na 

kontaktné šošovky a musel sa vzdať hokejovej kariéry. Foto N - Peter Kováč 

 

Hokejový šampionát do 18 rokov sleduje v Poprade a Spišskej Novej Vsi približne 250 skautov zámorských klubov. Sú 

medzi nimi mená ako Keith Tkachuk, Peter Ihnačák, Jiří Hrdina či Keith Gretzky – brat najlepšieho hokejistu histórie. 

 

Nechýba medzi nimi ani Ján Gajdošík, ktorý je už 25 rokov skautom New Yorku Rangers. "Je to kľúčový turnaj pred 

júnovým Draftom NHL. Hráčov sledujeme viacero sezón, tento turnaj by nám mal vyjasniť drobné nejasnosti," hovorí 52-

ročný skaut. 

 

Oveľa väčšiu mediálnu pozornosť majú MS do 20 rokov, no tie pre skautov už nie sú také zaujímavé. Kluby na nich 

sledujú väčšinou už len draftovaných hráčov. "A ak sa tam objavia nejakí nedraftovaní, pre nízky vek ešte nemajú 

výrazné úlohy v tíme," vysvetľuje. 

 

Pre skautov je veľmi zaujímavý aj Memoriál Ivana Hlinku, ktorý sa koná pred začiatkom sezóny. Nevýhodou je termín, 

keďže hokejisti nie sú rozohraní. 

 

"Zídu sa tam však najlepší hráči, napríklad na MS do 18 rokov nemá Kanada či Fínsko najsilnejší tím. Mnohí hráči ešte 

hrajú v play-off juniorských súťaží." 

 

https://dennikn.sk/737994/zoznamte-sa-so-slovakom-ktory-patri-medzi-nenapadne-osobnosti-nhl/?ref=rss
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Hráči, ktorých pre Rangers objavil Gajdošík 

 

Henrik Lundqvist, Marek Židlický, Michal Rozsíval, Petr Průcha, Lauri Korpikoski, Arťom Anisimov, Fedor Ťutin, Pavel 

Bučnevič, Jesper Fast, Oscar Lindberg, Carl Hagelin, Roman Horák, Tomáš Klouček, Vitalij Jeremejev, Tomáš Kundrátek 

či Ivan Baranka 

 

Svište ukázali cestu 

 

Gajdošík tvrdí, že ako skaut nemôže brať ohľad na národnosť hokejistov. Teší ho však, že ročník narodenia 1999, ktorý 

čaká draft, je na Slovensku a v Česku veľmi silný. 

 

Naopak, zvyšok hokejového sveta neponúka také hokejové talenty ako v posledných rokoch. "Je to dobré, v NHL nás 

začínajú brať vážnejšie," teší sa a pripomína, že minulý rok nebol draftovaný žiadny Slovák. 

 

Medzi slovenských hokejistov, ktorých si skauti najviac zapisujú, patria Adam Ružička, Juraj Sklenár, Patrik Hrehorčák či 

Miloš Fafrák. 

 

Prečo sa zrazu v jednom ročníku nachádza toľko talentovaných hráčov? Gajdošík uznáva, že môže ísť aj o náhodu. 

 

"Na druhej strane, v tomto ročníku bolo viac chlapcov a ide o generáciu, ktorá začínala s hokejom po veľkých 

slovenských a českých úspechoch." 

 

Šéf európskych skautov Rangers pripomína aj už neexistujúci projekt hokejových Svišťov, ktorý do súčasného kádra 

slovenského výberu dodal Martina Fehérváryho, Adama Ružičku a Filipa Krivošíka. 

 

"Svište ukázali cestu, že hokej sa dá robiť aj inak a úspešne. O projekte vedeli slovenskí a českí skauti, no už som sa o 

nich zmienil aj zahraničným kolegom." 

 

Pohovory a psychotesty 

 

Skauti majú na štadiónoch v Poprade aj Spišskej Novej Vsi vyhradenú osobitnú tribúnu aj VIP priestory. Od bežných 

fanúšikov ich odlíšite jednoducho – sedia po jednom či po dvoch, sú zamyslení a stále si niečo zapisujú do notesov. 

 

"Máme v nich zostavy, k hráčom si robíme poznámky. Každý klub má iný systém hodnotenia. My síce známkujeme aj 

jednotlivé zápasy, dôležitý je však celkový obraz. Hráči v tomto veku podávajú nevyrovnané výkony." 

 

Skauti sledujú korčuľovanie, tvrdosť, odolnosť, zručnosti či strelu. Podľa Gajdošíka je veľmi dôležitý charakter. 
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"Ak o niekoho máme väčší záujem, robíme aj pohovory a psychotesty. Vytvára sa mozaika, z ktorej vzíde finálny pocit." 

 

Dôvod? Niekto môže byť dobrý na ľade, no skautom sa nezdá, že by zvládol NHL po mentálnej stránke. 

 

Ján Gajdošík. Foto N - Peter Kováč 

 

Klub si na základe poznatkov vytvorí interný rebríček, ktorý sa v mnohom môže líšiť od verejne prístupného centrálneho 

skautingu NHL. 

 

Často sa však stane, že aj keď je klub rozhodnutý o angažovaní konkrétneho hráča, v drafte ho vyfúkne niekto z 

konkurencie. 

 

Gajdošíkovi sa to viackrát stalo aj so slovenskými hokejistami. Rangers mali veľký záujem o Mariána Hossu, Zdena 

Cháru, Pavla Demitru, Michala Handzuša, Andreja Sekeru č Andreja Meszároša. 

 

Preto majú agenti zakázané verejne rozprávať, o ktorých hráčov sa zaujímajú. A síce s konkurenčnými skautmi 

udržiavajú kamarátske vzťahy, rozhovory o hráčoch sú tabu. 

 

Aj Libor Hudáček si ešte môže zahrať v NHL 

 

Zrejme každý hokejový rodič by raz svoje dieťa rád videl v NHL. Niekedy dokonca bývajú ambície rodičov vyššie ako 

samotných detí. 

 

"Je v záujme hráčov aj skautov, aby sme zostali mimo priameho kontaktu s rodičmi. V skautingu NHL neexistuje možnosť 

ovplyvňovania," tvrdí Gajdošík a vysvetľuje: 

 

"Išli by sme sami proti sebe. Na úrovni NHL sa niečo také nedeje, poradie hráča sa nedá kúpiť." 

 

Tlaky od rodičov zažíval ako skaut hlavne v 90. rokoch. "V poslednom čase už toľko nie, ale možno som trochu obrnený," 

zamýšľa sa. "Sú hranice, ktoré sa neprekračujú." 

 

Ak nie rodičia, tlaky na skautov by mali logicky robiť hráčski agenti. "Ani nie, vzťahy máme korektné. Samozrejme, každý 

agent sa snaží prezentovať svojho hráča v čo najlepšom svetle. Sú aj kritickí agenti, no väčšina z nich sa svojich klientov 

len snaží promovať." 

 

Gajdošík však zvykne rodičom radiť, na čom by ich syn mohol popracovať. Kedy by napríklad mali hokejisti odchádzať do 

zámoria? 
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"Nie som zástancom príliš skorého odchodu. Keď má chlapec 14 rokov, zvyčajne nebýva fyzicky a hlavne mentálne 

pripravený. Treba odísť v správny čas." 

 

Ján Gajdošík do Rangers dotiahol aj viacero už draftovaných hráčov, napríklad Mariána Gáboríka, Zdena Cígera, Martina 

Ručinského, Mareka Malíka, Jana Hlaváča či Radka Dvořáka. Foto N - Peter Kováč 

 

Spomedzi viac ako dvadsiatky súčasných slovenských reprezentantov v zámorí pôsobí len Adam Ružička. Ostatní sú v 

slovenských, českých a severských kluboch. 

 

"Momentálne máme v zahraničí zhruba 160 hráčov, ktorí by mohli hrať juniorskú extraligu. Z nich si väčšina nezahrá 

veľký hokej, no pre túto súťaž by boli veľkým prínosom." 

 

Do NHL sa podľa súčasných trendov dá dostať aj vo veku 22 či 23 rokov. Ambíciu zahrať si v profilige naposledy vyjadril 

aj 26-ročný Libor Hudáček. 

 

"Dlhodobejšie ho sledujú skauti, ktorí majú na starosti profesionálnych hráčov. Aj v jeho veku to môže vyjsť, potrebuje 

však zažiariť na majstrovstvách sveta." 

 

Po úspechoch sme sa uspokojili 

 

Ján Gajdošík patril do jedenásťčlenného reformného tímu, ktorý predstavil Richard Lintner pred dvomi rokmi počas 

neúspešnej kandidatúry na prezidenta hokejového zväzu. 

 

"Brali sme to ako nevyhnutnosť – upozorňovať na to, že v rámci svetového hokeja sme sa dostali na druhú koľaj. Vedeli 

sme, že Slovensko má veľký potenciál, pretože miestni ľudia milujú hokej. Len bolo treba očistiť vzťahy a veci začať robiť 

inak." 

 

Gajdošík si myslí, že Slováci zaspali po úspechoch, ktoré prišli po roku 2000. "Nové vedenie zväzu mi však dáva nádej, 

že sa to zlepší. Je otvorené zmenám, ktoré, dúfam, nastanú. Je najvyšší čas skončiť spory a nezhody v našom hokeji, 

vybrať sa novou cestou a spojiť sily, ktoré v našom hokeji pôsobia. V našom hokeji sme všetci zúčastnení "odsúdení" na 

spoluprácu." 

 

Pracovné stretnutie tímu Richarda Lintnera so zástupcami hokejovej extraligy a HC Slovana Bratislava v Košiciach 16. 

apríla 2015. Na snímke zľava Peter Bondra, Peter Žifčák, Rastislav Pavlikovský, Richard Lintner, Miroslav Šatan, Andrej 

Miklánek, Oto Haščák a Ján Gajdošík. Foto - archív tasr 

 

Späť na obsah 
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1.60.  Slovensko natiahlo šnúru prehier v príprave, Fínom sme nestrelili ani gól 

 [tvnoviny.sk; 19/04/2017; KOŠICE/TASR ; Zaradenie: Hokej] 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866686 

 

Pred stretnutím zablahoželali predstavitelia SZĽH bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. 

narodeninám. 

 

Vľavo hráč Slovenska Jakub Suja, vpravo hráč Fínska Joonas Kemppainen, chrbtom jeho spoluhráč Atte Ohtamaa. Foto: 

TASR 

 

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. 

 

Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad 

Rýnom. Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

 

Zostavy: 

 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. 

 

Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom pásme, prihral ho priamo na hokejku 

Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá príležitosť minútovej presilovej hry, 

keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú prevahu aj dokázali zužitkovať. 

 

http://www.tvnoviny.sk/a/1866686
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Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď prišla hneď vzápätí, ale prienik 

Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia o dva góly, keď sa presadil 

Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. 

 

V 33. minúte mohol znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej 

strane vyriešiť dve veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav 

nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. 

 

Skóre zápasu sa však už nezmenilo. Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, 

najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený brankár Sälteri. 

 

Športové výsledky Futbal Tenis Hokej Basketbal 

 

Späť na obsah 

 

1.61.  Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

 [teraz.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms17-slovensko-finsko/255333-clanok.html 

 

Hostia začali zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. 

 

Na snímke zľava hráči Slovenska Michal Čajkovský a Libor Hudáček, vpravo hráč Fínska Jesse Virtanen, v popredí padá 

jeho spoluhráč Niko Ojamäki v prípravnom zápase pred MS 2017 v rámci Euro Hockey Challenge Slovensko – Fínsko v 

Košiciach 19. apríla 2017. Foto: TASR/František Iván 

 

Košice 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v 

Košiciach s Fínskom 0:3. O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena 

Cígera to znamenalo tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s 

Fínskom stretne opäť v piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

http://www.teraz.sk/sport/hokej-ms17-slovensko-finsko/255333-clanok.html
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Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

 

Prípravný zápas Euro Hockey Challenge v Košiciach: 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

 

Zostavy: 

 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

hlasy po zápase: 
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Zdeno Cíger, tréner SR: "Rozbeh sme mali pomalší, náš súper bol rozbehnutý. Ťažko dávame góly, musíme na to nájsť 

nejaký recept. Ale hráčom nemôžem nič vyčítať, od polovice zápasu sme hrali lepšie, snažili sme sa nastreľovať puky, ale 

potrebujeme dať nejaký lacný gól, aby sme sa chytili. Fíni boli ťažkým súperom, my sme mali iba jeden tréning. A le na to 

sa vyhovárať nechcem." 

 

Na snímke striedačka Slovenska, uprostred tréner Zdeno Cíger v prípravnom zápase pred MS 2017 v rámci Euro Hockey 

Challenge Slovensko – Fínsko v Košiciach 19. apríla 2017. Foto: TASR/František Iván 

 

Michal Čajkovský, obranca SR: "Hokej sa hrá na góly. My sme ich nedali, keď sa nedokážeme presadiť, nemôžeme 

vyhrať. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale ja som presvedčený, že to bude dobré." 

 

Marek Hovorka, útočník SR: "V prvej tretine bolo cítiť, že máme za sebou dlhú cestu vlakom. Potom sme sa zlepšili, 

vyrovnali sme hru, ale v útoku riešime veci príliš zložito. Potrebujeme dať nejaký šťastný gól, ale nejdeme tomu naproti." 

 

Eduard Šedivý, obranca SR: "Zápas sa vyvíjal tak ako tie predošlé. Neviem, či to bolo zásluhou cestovania alebo fínskej 

aktivity. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Fíni boli všade skôr." 

 

Libor Hudáček, útočník SR: "Musíme sa zobudiť, už je naozaj na čase. Musíme si viac pomáhať od obrancov až po útok. 

Musíme chodiť viac do bránky. Verím, že ak dáme v ďalšom zápase gól, tak sa to uvoľní." 

 

Späť na obsah 

 

1.62.  Newsfilter: Prečo majú Beblavý s Mihálom šancu 

 [dennikn.sk; 19/04/2017; Denník N ; Zaradenie: Newsfilter Slovensko] 

https://dennikn.sk/739611/newsfilter-preco-maju-beblavy-s-mihalom-sancu/?ref=rss 

 

Mihál a Beblavý založia politickú stranu. Smer odpovedá na pochod: máte právo na názor. Presťahujú sa Kotlebovci z 

Facebooku do Ruska? + krátke správy, zaujímavé články a nový Shooty. 

 

Prosím, potvrďte, ak chcete dostávať čerstvý newsfilter na e-mail. 

 

Prihlásiť Zadaním e-mailu súhlasíte s podmienkami. 

 

Správy dňa vyberal a komentoval Juraj Javorský 

 

1. Mihál a Beblavý založia politickú stranu 

 

https://dennikn.sk/739611/newsfilter-preco-maju-beblavy-s-mihalom-sancu/?ref=rss
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Miroslav Beblavý a Jozef Mihál spolu s piatimi poslancami a niekoľkými ďalšími ľuďmi ohlásili vznik novej strany. Jej 

najväčším štartovacím plusom je práve duo Beblavý a Mihál, pretože 

 

obaja majú skúsenosti s vrcholovou politikou, hoci aj nie v úlohe lídrov 

 

bez hanby obstáli v riadení tímov ľudí (Beblavý – štátny tajomník, Mihál – minister práce) 

 

majú záujem o veci a schopnosť rozumieť im (dokopy – zdravotníctvo, školstvo, dane, odvody, sociálna oblasť) 

 

preukázali schopnosť vymyslieť a presadiť zmeny 

 

nie sú spojení s kauzami 

 

sú aktívnymi, a teda viditeľnými poslancami a dokonca majú istý okruh, v ktorom sú populárni (rádovo desiatky tisíc 

krúžkov vo voľbách) 

 

prejavili svoje morálne či hodnotové nastavenie (napríklad odchodom zo Siete, resp. z SaS) 

 

Či toto bude stačiť vo voľbách, k tomu sa dostaneme neskôr (najneskôr o tri roky), zatiaľ to stačilo na kombináciu 

sympatií a rozpakov, aspoň v mediálnom a politickom mainstreame. 

 

Rozpaky súvisia s paralelnou snahou ľudí okolo Progresívneho Slovenska. O nich sa tiež dajú v odrážkach rozpísať 

podobné klady ako o Beblavom a Mihálovi, až na jeden rozdiel – nemajú politickú skúsenosť. Možno práve tento rozdiel 

zapríčinil, že o nich doteraz nepíšeme ako o strane, ale ako o sympatickej a nádejnej snahe. V politike je strana viac ako 

snaha, najmä preto, že sa dá voliť. 

 

Obe zoskupenia majú podobný charakter a obe veria v existenciu voliča, ktorý nechce donekonečna voliť menšie zlo. Pre 

tohto voliča je ohlásenie novej strany dobrou správou, tak ako by bolo zlou správou, keby sa Progresívne Slovensko 

rozriedilo do stratena. Vzájomné vyrovnanie sa týchto dvoch entít napokon môže byť ostrým testom prežitia a 

frustrovanému voličovi napovie, či už bude koho voliť, alebo musí ešte čakať. 

 

2. Deň po pochode Smer odpovedá: máte právo na názor 

 

Hneď ako sa skončil pochod proti korupcii, začali sa dohady o počte účastníkov. Oficiálny odhad organizátorov hovorí o 

10-tisícoch, reportéri SME skúmaním fotografie prišli k číslu 5900, Denník N (tiež z fotografie) napočítal vyše sedem tisíc. 

Dôležité však je, že to bolo aspoň toľko, koľko mali gorilie protesty a k Novembru 89 to malo ďaleko. Málo na revolúciu, 

dosť na hlasné vyjadrenie názoru. A presne v tomto duchu odpovedal hlavný adresát hnevu pochodujúcich, strana Smer. 

Oslovení ľudia zo strany reagovali podľa jednotných not, zhruba v duchu vyhlásenia Roberta Fica: 
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"Ako predseda vlády som vždy rešpektoval právo občanov na vyjadrenie vlastného názoru a vnímam ho ako jeden zo 

základných pilierov demokracie. (...) Osobitne oceňujem každú iniciatívu, ktorá reflektuje autentické postoje časti 

verejnosti a ktorá uprednostňuje občianske požiadavky pred politickými." 

 

Žiadne odvolávanie ministra vnútra či policajného prezidenta sa nekoná, pretože, ako hovorí Smer, je tu aj názor 350-tisíc 

ľudí, ktorí Kaliňáka vo voľbách krúžkovali. Protestujúcich teda poslal Smer do kelu, no aspoň bol prinútený urobiť to 

slušne. Nikto – ani Kaliňák – si nedovolil reči o zmanipulovanej mládeži či absurdných požiadavkách. To je z veľkej sčasti 

výsledkom rozhodnutia organizátorov nevpustiť medzi seba politikov a sčasti aj pokojným a slušným priebehom 

demonštrácie. 

 

3. Presťahujú sa kotlebovci z Facebooku do Ruska? 

 

Po vypnutí niekoľkých významných prokotlebovských a fašistických profilov na Facebooku hovorí časť ich autorov i 

fanúšikov o sťahovaní sa na ruskú sociálnu sieť vkontakte.com. Veria, že tam "nie je cenzura ako na zidobooku" a dúfajú, 

že ich tam bude dostatočný počet. 

 

Obe tieto nádeje sú márne. Vkontakte.com bola dlho ruskou verziou príbehu Facebooku. Tiež mala svojho Zuckerberga 

(Pavel Durov), tiež raketovo rástla. Rok po svojom vzniku už mala milión používateľov, po dvoch rokoch desať miliónov. 

Dnes ich už vyše 400 miliónov a vkontakte.com je najväčšou európskou sociálnou sieťou a 13. najväčšou stránkou na 

svete. 

 

Akurát že Pavel Durov na rozdiel od Zuckerberga už nie je jej šéfom. Ako sám hovoril, vládu nad sociálnou sieťou 

prevzali ľudia Vladimira Putina po tom, čo jeho administratíve odmietol vydať osobné údaje používateľov siete a nechcel 

zrušiť skupiny, ktoré podporovali Putinovho kritika Alexeja Navalného. Dnes už Durov nežije v Rusku. 

 

Kotlebovci už z podstaty svojho videnia sveta zrejme na žiadnu cenzúru na ruskom webe nenarazia, no nebudú tam mať 

ani žiadne relevantné publikum. Migrácia v takom masovom meradle (ich facebookové stránky mali dohromady státisíce 

fanúšikov) však bude experiment hodný pozorovania. 

 

a jednou vetou: 

 

4. Kábloví operátori sú pripravení vyradiť stanice Joj z ponuky, lebo požiadavky televízie považujú za prehnané, Joj chce 

nechať vypnúť české stanice vysielajúce zahraničné programy bez licencií pre Slovensko, aj zvýšiť poplatky pre 

operátorov za šírenie svojich kanálov. 
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5. Približne 100 000 starodôchodcov má bližšie k zvýšeniu penzií, vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení, 

ktorá má od januára 2018 čiastočne riešiť nerovnosť, ku ktorej došlo pri výpočte dôchodkov na prelome rokov 2003 a 

2004. 

 

6. Verejnoprávna agentúra TASR pomáha svojmu šéfovi Jaroslavovi Rezníkovi pri kandidatúre na riaditeľa RTVS, správe 

o ňom platila reklamu na Facebooku a mala ju aj na facebookových stránkach o spoločnosti. 

 

7. Od vicepremiéra Petra Pellegriniho odišiel jeden z jeho kľúčových poradcov pre IT zákazky Michal Cheben, potvrdil, že 

na úrade už nepracuje. 

 

8. OĽaNO chce posielať rómske deti povinne do škôlok, rodičov, ktorí by tak nespravili, navrhujú trestať, návrh 

predkladajú na ďalšiu schôdzu parlamentu. 

 

9. Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na Okresnom súde Spišská 

Nová Ves, dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. 

 

10. Ministerstvo školstva vyčlenilo 300-tisíc na odstránenie bariér v základných a v špeciálnych školách, na jeden projekt 

v tejto výzve môžu školy získať 15-tisíc eur. 

 

Zaujímavé články: 

 

- Štefan Hríb o pochode proti korupcii. (tyzden.sk) 

 

- Martin M. Šimečka o pochode. (dennikn.sk) 

 

- Beata Balogová o pochode. (sme.sk) 

 

- Dag Daniš o pochode. (aktuality.sk) 

 

- Peter Schutz o novej strane Beblavého a Mihála. (sme.sk) 

 

- Filip Obradovič o strane Beblavého a Mihála. (etrend.sk) 

 

- Jozef Majchrák o novej strane Beblavého a Mihála. (postoj.sk) 

 

FB status dňa: 

 

Citát dňa: 
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Tento krok vítam, je dobré, ak sa sformuje slušná politická sila naľavo od stredu. Na rozdiel od Progresívneho Slovenska 

tu ide o kovaných politikov, ktorí vedia, do čoho idú. 

 

Richard Sulík, predseda SaS v reakcii na správu, že Miroslav Beblavý a Jozef Mihál idú založiť novú politickú stranu. 

 

Nový Shooty: 

 

Späť na obsah 

 

1.63.  Zápas s Fínskom Slovákom nevyšiel, rozhodla už prvá tretina 

 [dobrenoviny.sk; 19/04/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98567/zapas-s-finskom-slovakom-nevysiel-rozhodla-uz-prva-tretina 

 

Hostia začali zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. 

 

Na snímke zľava hráči Slovenska Michal Čajkovský a Libor Hudáček, vpravo hráč Fínska Jesse Virtanen, v popredí padá 

jeho spoluhráč Niko Ojamäki v prípravnom zápase pred MS 2017 v rámci Euro Hockey Challenge Slovensko – Fínsko v 

Košiciach 19. apríla 2017. — Foto: TASR/František Iván 

 

Košice 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v 

Košiciach s Fínskom 0:3. O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena 

Cígera to znamenalo tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s 

Fínskom stretne opäť v piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

http://www.dobrenoviny.sk/c/98567/zapas-s-finskom-slovakom-nevysiel-rozhodla-uz-prva-tretina
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znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

 

Zostavy: 

 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

hlasy po zápase: 

 

Zdeno Cíger, tréner SR: "Rozbeh sme mali pomalší, náš súper bol rozbehnutý. Ťažko dávame góly, musíme na to nájsť 

nejaký recept. Ale hráčom nemôžem nič vyčítať, od polovice zápasu sme hrali lepšie, snažili sme sa nastreľovať puky, ale 

potrebujeme dať nejaký lacný gól, aby sme sa chytili. Fíni boli ťažkým súperom, my sme mali iba jeden tréning. Ale na to 

sa vyhovárať nechcem."  

 

Michal Čajkovský, obranca SR: "Hokej sa hrá na góly. My sme ich nedali, keď sa nedokážeme presadiť, nemôžeme 

vyhrať. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale ja som presvedčený, že to bude dobré." 

 

Marek Hovorka, útočník SR: "V prvej tretine bolo cítiť, že máme za sebou dlhú cestu vlakom. Potom sme sa zlepšili, 

vyrovnali sme hru, ale v útoku riešime veci príliš zložito. Potrebujeme dať nejaký šťastný gól, ale nejdeme tomu naproti." 

 

Vladimír Dravecký, útočník SR:  
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Eduard Šedivý, obranca SR: "Zápas sa vyvíjal tak ako tie predošlé. Neviem, či to bolo zásluhou cestovania alebo fínskej 

aktivity. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Fíni boli všade skôr." 

 

Libor Hudáček, útočník SR: "Musíme sa zobudiť, už je naozaj na čase. Musíme si viac pomáhať od obrancov až po útok. 

Musíme chodiť viac do bránky. Verím, že ak dáme v ďalšom zápase gól, tak sa to uvoľní." 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.64.  S Kaliňákom som nevychádzal dobre, odhaľuje doteraz nepoznané politické pozadie 

bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity 

 [parlamentnelisty.sk; 19/04/2017; Jozef Hübel ; Zaradenie: Aréna] 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/S-Kalinakom-som-nevychadzal-dobre-odhaluje-doteraz-nepoznane-politicke-pozadie-

byvaly-splnomocnenec-vlady-pre-romske-komunity-286962 

 

Ako vníma bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity nevyriešenie a stagnáciu rómskej problematiky? Prečo sa 

Rómovia dostali u nás na okraj spoločnosti? Dokáže súčasná vláda aspoň čiastočne riešiť rómsku problematiku? "S 

ministrom vnútra Robertom Kaliňákom som nevychádzal dobre. Prestal komunikovať, nespolupracoval a bez jeho 

podpisu som bol bezmocný," hovorí Peter Pollák. 

 

Foto: Súkromný archív: PP 

Popis: Peter Pollák a Anna Verešová 

 

Ako vníma bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity nevyriešenie a stagnáciu rómskej problematiky? 

 

Kým som bol splnomocnencom, v zásade sme nechceli vytvárať ďalšie dokumenty, stratégie, ale vyhrnúť si rukávy a 

začať realizovať, o čom ostatní len písali a diskutovali. To bola jedna z našich základných filozofií. Byť medzi ľuďmi a 

realizovať konkrétne opatrenia. Pripravili sme preto viaceré pilotné projekty. Spomeniem, že sa nám za tri roky podarilo 

napríklad postaviť 15 škôl, 28 materských škôl, 60 komunitných centier, poslať viac ako 3000 rómskych detí do 

materských škôl, viac ako 7000 rómskych detí do družiny, poslať do 150 škôlok a škôl odborníkov (psychológov, 

špeciálnych pedagógov, logopédov), do lokalít, kde žijú Rómovia, sme vyslali 400 členov rómskych hliadok, aby sme 

zvýšili bezpečnosť pre všetkých. Pripravili sme aj zmeny vo verejnom obstarávaní – štátnych a európskych zákazkách 

tak, aby boli podmienené využívaním dlhodobo nezamestnaných. 

 

Čísla sú to síce pekné, ale ako reálne vidíte posun v riešení rómskeho problému, prípadne, kde sa stala chyba, že sa 

zdroje "stratili"? 

 

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/S-Kalinakom-som-nevychadzal-dobre-odhaluje-doteraz-nepoznane-politicke-pozadie-byvaly-splnomocnenec-vlady-pre-romske-komunity-286962
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/rozhovory/S-Kalinakom-som-nevychadzal-dobre-odhaluje-doteraz-nepoznane-politicke-pozadie-byvaly-splnomocnenec-vlady-pre-romske-komunity-286962
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Jednotlivé opatrenia tvorili komplexný balík v súčinnosti so schválenými stratégiami a ich výsledky boli pre Slovensko 

pozitívne. Ocenila ich aj samotná Európska únia a Slovensku ako jedinej krajine dala finančný balík na pokračovanie v 

nastavených aktivitách – 380 mil. eur. Tu je asi naša najväčšia výčitka. Netušíme, čo sa s týmito peniazmi deje. Máme 

pocit, že sa nerobí nič a nezmyselne sa čaká. Prirodzene, máme obavy, že sa tieto peniaze nedostanú tam, kam majú. 

Prijali by sme väčšiu transparentnosť, reálne výsledky a dodržanie nastavených projektov. Po nástupe nového 

splnomocnenca Ábela Ravasza sa však nastavenia rozbili, Slovensko stráca ďalšie roky. Posunuli sme sa pred rok 2012. 

Opäť sme na začiatku a to ma úprimne mrzí. 

 

V uplynulom volebnom období ste boli práve vy splnomocnencom vlády pre rómske komunity. Odborníci sa rôznia v 

hodnotení úspešnosti vášho pôsobenia. Mali ste ale vôbec dostatočne reálne páky dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky? 

Čo vám prípadne bránilo dosiahnuť ich oveľa výraznejšie? 

 

Osobne nemám pocit, že výsledky úradu neboli hmatateľné. Ak chceme niečo hodnotiť, je potrebné porovnávať. Bol som 

v poradí šiestym splnomocnencom. Predo mnou bol Miroslav Pollák, po mne je Ábel Ravasz. Nechcem hodnotiť vlastnú 

prácu, nech si moje výsledky porovnajú s výsledkami ostatných splnomocnencov ľudia sami. V úrade som bol tri roky a 

verte, že som nesedel doma, nemal som ani vyložené nohy na stole. Všimnite si prácu nášho hnutia Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti – počet tlačoviek, návrhov zákonov... Naša agenda bola vždy nabitá a ja som tiež nevyčnieval z 

radov. Bývalá vláda nemala záujem riešiť rómsku tému. Nie je to nič, na čom by si dokázali nahnať politické body. Ľudia 

sú veľmi citliví, keď sa diskutuje o Rómoch, preto post splnomocnenca pre rómske komunity zbabelo ponúkli opozícii. 

Nikdy sme sa nebáli zobrať zodpovednosť do vlastných rúk, aj preto som súhlasil, že výzvu prijmem. Bola to ťažká úloha 

komunikovať s predstaviteľmi vlády, ktorých ste deň predtým odvolávali. 

 

Bolo to teda vôbec z vášho pohľadu možné? 

 

S ministrom vnútra Robertom Kaliňákom som nevychádzal dobre. Najmä pred voľbami, keď sa debata medzi našimi 

politickými subjektmi vyhrotila, som mal pocit, že mi hádže polená pod nohy. Prestal komunikovať, nespolupracoval a bez 

jeho podpisu som bol bezmocný. Na jednej strane som takéto správanie čakal, no na druhej som naivne veril, že potreby 

občanov s ním pohnú. Nestalo sa tak. Dúfal som, že s novými voľbami príde nová vláda – dobrá, spravodlivá, efektívna. 

Nestalo sa tak a mne nezostalo nič iné, len si zbaliť veci a nechať stoličku splnomocnenca pre niekoho nového. Tému 

som neopustil a ani sa nesnažím zbaviť zodpovednosti. 

 

Na reformu rómskej problematiky sa vyčlenilo v plánovacích obdobiach veľa peňazí z eurofondov, no viacerí odborníci, 

medzi nimi napríklad Laco Oravec z Nadácie Milana Šimečku, poukázali na to, že tieto peniaze sa zväčša "prešustrovali", 

resp. väčšina projektov zostala iba na papieri. To hovoríme o ostatných rokoch, no ako to bolo s využitím eurofondov za 

vášho vedenia? 

 

Robili sme, čo sme mohli, vždy je priestor na kritiku. Čo sa týka pána Oravca, niektoré opatrenia chválil, mnohé kritizoval. 

Nepomôže nám vracať sa do minulosti. Sám som bol rád konštruktívnej kritike aj od pána Oravca. Viem, že je správne, 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

ak existuje binarita názorov. Každá konštruktívna kritika či reflexia má svoj zmysel. Čo ma však dnes mrzí, je to, že 

odborníci, kritici a mimovládky po mojom odchode akoby stíchli. Kým kritike úradu pod mojím vedením, ako aj mojej 

osoby a výkonu funkcie splnomocnenca sa intenzívne venovali, dnes mlčia. Zakryli si oči, zatvorili ústa. Alebo im boli 

zakryté? Neviem. 

 

A úprimne, čakali ste niečo iné? 

 

Očakával som, že budú tému sledovať a budú viac transparentní a objektívni a tým nemyslím len negatívnu kritiku. Ak 

mám hodnotiť efektívne míňanie eurofondov na riešenie rómskej témy, keď som vstúpil do úradu a našiel som projekty, 

ktoré učili Rómov variť, tancovať, rekonštruovala sa hasičská zbrojnica... Áno, bolo to plytvanie alebo lepšie povedané 

míňanie peňazí bez efektu. Peniaze sa minuli, nevideli ich Rómovia, nevie o nich majorita. Ani dnes nemám z toho dobrý 

pocit. Organizujú nám medzinárodné konferencie bez akýchkoľvek výsledkov. Peniaze sa minú, nikomu nepomôžu. 

Koniec koncov, aj konferencia o rómskej mládeži, ktorá bola organizovaná pri príležitosti slovenského predsedníctva 

Rade EÚ, nepriniesla nič. Peniaze sa minuli a nám sa nepodarilo nájsť jednotné politiky rómskej mládeže na európskej 

úrovni. Nie sú žiadne spoločné stratégie, dokumenty, vyhlásenia... Príležitosť odišla, opakovať sa nebude. Zároveň mám 

pocit, že téma sa stiahla do úzadia, úrad je neviditeľný a to nepomôže nikomu. Bol som najmä zástanca riešení, ktoré sú 

pre všetkých, nie len pre Rómov a hlavne riešení v oblasti vzdelávania. 

 

Zdroj - Súkromný archív PP. Igor Matovič a Peter Pollák v NR SR. 

 

V čom a ako sa prejavuje stagnácia v tejto citlivej oblasti? 

 

Kedysi sedel rómsky žiak v lavici s nerómskym, nikomu sa to nezdalo čudné, bolo to v poriadku. Dnes segregácia 

eskaluje, majorita nechce v tých istých triedach rómske deti. Rozumiem im. Dokážem pochopiť ich dôvody, zároveň viem, 

že vzďaľovanie sa nám nepomôže, žijeme na Slovensku spoločne. Kým my sme sa snažili stavať školy a škôlky pre 

všetky deti aj pre slabšie, aj pre rómske a snažili sme sa, aby dobiehali šikovných – zabezpečili sme asistentov, 

špecialistov, psychológov a pod., dnes sa pohľad na integráciu zmenil. Asistentov platiť zrazu netreba. Ich platy sú 

vyhodené peniaze. Hovoria nám to ľudia, ktorí majú na svedomí rozkradnuté zdravotníctvo, vydrancované školstvo či 

skorumpované Slovensko. 

 

Má na tom podľa vás svoj podiel aj predseda vlády? 

 

Premiér Robert Fico na decembrovom sneme Smeru v Prešove prácu asistentov dehonestoval a rázne odmietol. Kým my 

sme videli význam vo financovaní aktivít, ktoré pripravia rómske deti na trh práce, pretože v nich vidíme potenciál – 

obrovskú možnosť získať domácu pracovnú silu, vláda to poňala presne naopak. Rozhodli sa, že budú v osadách robiť 

poriadky s Rómami. Pre Smer je to možno skvelá propaganda, no pre nás, obyčajných ľudí, zakrývanie skutočných 

problémov a káuz. Neverím, že ak budú pochodovať policajti po osadách, rómske deti sa budú viac tešiť do školy a začnú 
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vytvárať hodnoty pre Slovensko. Je to špinavá populistická politika. Divím sa aj súčasnému splnomocnencovi Ábelovi 

Ravaszovi, že pre teplé miestečko dokáže spolupracovať s Kaliňákom a znášať špinavú vládnu politiku. 

 

Z toho, čo ste doteraz povedali, jasne vyplýva, že rómska otázka sa v súčasnosti dostala akosi na vedľajšiu koľaj, do 

popredia sa dostávajú celkom iné politické otázky. Je podľa vás súčasné neriešenie rómskej problematiky naozaj stále 

tou povestnou časovanou bombou, o ktorej niektorí tvrdia, že sa môže stať dokonca najvážnejším problémom 

Slovenska? 

 

Problémom je, že rómska téma stojí dnes v mediálnom popredí. Živia ju však extrémisti, ktorí hovoria o parazitoch, 

prípadne vláda, ktorá si tiež do Rómov, pre popularitu rada kopne. Slovensku tým nepomôže. Súčasný stav by som 

nenazval stagnovaním. Vrátili sme sa späť, a ak sme ešte pred dvomi rokmi potrebovali ďalších päť, aby sme na 

pracovný trh priviedli vyškolenú pracovnú silu z rómskych osád, dnes potrebujeme tých rokov možno desať. Výsledky 

začínajú byť naozaj v nedohľadne. Žiaľ, o tom je politika. Dnes nadávame, no zajtra si možno zvolíme tých istých... Aj 

keď v podstate nič nedokázali, jedna vec im ide výborne. Vedia dobre kričať, zakrývať kauzy či problémy a aj si majú do 

koho kopnúť. 

 

Rómovia sa teda podľa vás opäť dostali u nás na okraj spoločnosti? Niekedy možno čiastočne aj vlastnou vinou, no v 

drvivej väčšine preto, lebo nikto systematicky túto problematiku nerieši? Čo je podľa vás kľúčové, aby sa situácia 

radikálne zmenila? Je tu na to vôbec politická a spoločenská vôľa? A tiež atmosféra? 

 

Domnieval som sa, že politická vôľa tu je. Až do volieb. Keď sa do národnej rady dostala Kotlebova ĽS - Naše Slovensko, 

keď ani jeden Róm nemá v parlamente hlas, dostal som studenú sprchu. Extrémisti využili propagandu, aby našli vinníka 

všetkých problémov a rozdelili spoločnosť na majoritu – slušných, spravodlivých, zneužívaných a na nich, na tých 

parazitov Rómov – neslušných, zlodejov, ktorí systém zneužívajú. Na voličov to výborne funguje, môžu sa plnohodnotne 

stotožniť, opäť sme raz mali tú možnosť nájsť konkrétneho protislovenského nepriateľa. Komu to celé pomôže? 

Slovenskej ekonomike, hospodárstvu, trhu práce? Slovensku nie. Rómom tiež nie. V konečnom dôsledku to pomôže len 

samotným extrémistom, ktorých cieľom je dostať sa k moci. Rozumiem spravodlivému hnevu ľudí, ktorí žijú v blízkosti 

osád, stretli sa s kriminalitou a zúfalými podmienkami, ktoré v niektorých lokalitách naozaj sú, no hnev nemôže zvíťaziť 

nad rozumom a dobrým úmyslom a naším úmyslom má byť pomôcť Slovensku, zlepšiť tunajšie podmienky. Na to treba 

racionálne opatrenia, ktoré tu dnes nie sú. Ku kotlebovcom sa vo svojich výrokoch pridal aj premiér, uchádzajúc sa takto 

o časť kotlebových voličov. A teraz sa opäť budem opakovať – situácia nestagnuje, Slovensko sa vracia späť. Je to 

nebezpečné. 

 

Je vyčleňovanie Rómov na okraj spoločnosti, často ohraničením života v osadách a neschopnosťou oboch táborov, teda 

rómskeho aj nerómskeho – na plnohodnotnú spoluprácu a existenciu žiť vedľa seba, či už z dôvodu neschopnosti Rómov 

akceptovať základné pravidlá normálneho spolunažívania, či tiež nerómskej populácie vyčleniť Rómov mimo spoločnosti 

pre Slovensko cestou do budúcnosti? 
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Prvým krokom, ktorý sme mali v pláne urobiť je zabezpečiť vzdelanie tak, aby aj dieťa, ktoré nemá ambíciu či podmienky 

dosiahnuť maturitu, bolo pripravené na trh práce. Je nezmysel, ak si niekto zopakuje trikrát šiestu triedu, potom ide do 

sedmičky, a potom je akože vzdelaný a pošleme ho domov. Nie každý si potrebuje nevyhnutne osvojiť široký diapazón 

znalostí. Každý má mať základy, potom nech sa špecializuje, napríklad na remeslo či inú fyzickú prácu. Žiaci, ktorí 

prepadávajú, odídu zo školy bez vedomostí a bez zručností. Nemajú nič. Vyrábame ľudí odkázaných na sociálny systém, 

pričom nám na Slovensku chýbajú vyškolení zamestnanci. Vláda absolútne zlyháva. Automobilky potrebujú pracovnú silu, 

tak si ju dovážajú zo Srbska či Ukrajiny a my tu máme množstvo nezamestnaných Rómov a pribúdajú ďalšie rómske deti, 

s ktorými môžeme pracovať... 

 

Dokáže teda súčasná vláda aspoň čiastočne riešiť rómsku problematiku? 

 

Som presvedčený, že súčasná vláda to nedokáže. Mala už veľa šancí a nevyužila žiadnu. Deti naozaj nemôžu za to, kde 

sa narodili, komu sa narodili. Vláda ich svojou neschopnosťou odsúdila, aby žili na sociálnych dávkach, a potom im to 

vykrikuje. Kým sa šance medzi deťmi aspoň trochu nevyrovnajú, nemôže sa uskutočniť dostatočná integrácia, tobôž nie 

inklúzia. Prvým naším zámerom bolo odstrániť diametrálne odlišnosti, zmeniť vzdelávanie na praktickejšie, pomáhať tým, 

ktorí chcú, motivovať tých, ktorí nechcú a zlepšovať životné podmienky aj pre najchudobnejších. Je ľahké kritizovať dieťa, 

ktoré príde špinavé do školy. Ako sa na to dívame? Naša vláda rieši následky – dieťa je špinavé, nakričí na neho, ukáže 

prstom a povie, ak budeš špinavé, zoberieme tvojej mame peniaze. Nepýta sa na príčiny. Ak je príčinou to, že v osade 

nie je cesta ku škole, treba ju urobiť. Ak je to pre nezodpovedných rodičov, treba to zmeniť. Práva dieťaťa musia byť 

prvoradé. Pozrime sa na naše deti, aj na rómske, ako na ľudí, ktorí môžu byť pre Slovensko prospešnými a urobme 

všetko preto, aby takými boli. Takto, žiaľ, vláda, premýšľať nedokáže. 

 

Pochádzate zo Spiša, kde aj žijete a kde je rómska otázka obzvlášť citlivá. Za vášho pôsobenia vo funkcii 

splnomocnenca ste dokonca priamo v Spišskej Novej Vsi vytvorili úrad, ktorý bol a je oveľa bližšie k samotným Rómom. 

Pokladáte vytvorenie tohto úradu a jeho prácu za svoj úspech? Ak áno, tak v čom? 

 

Ako som už naznačil, som zástancom riešení. Riešenia nie sú za zeleným stolom v Bratislave, ale v teréne. Tam treba 

začať, v Bratislave skončiť predkladaním komplexných zmien, reforiem a to aj na legislatívnej úrovni. Úrad je len inštitúcia 

a všetko záleží na tom, akí ľudia ju reprezentujú. Kým som bol splnomocnenec, snažil som sa, aby to boli objektívne a 

spravodlivo zvolení pracovníci s citom, skúsenosťami a dostatočnými znalosťami v rómskej problematike. Teraz, keď 

splnomocnenec nie som, veľmi ťažko budem posudzovať, čo tento úrad robí, či má nejaký prínos, alebo nie. Som za to, 

aby sa systém čo najviac odpolitizoval. Keď som bol splnomocnenec, vládny nepriateľ, ktorý je zároveň súčasťou vládnej 

moci, intenzívne som pociťoval, že ak budú túto tému riadiť politici, ďaleko sa nedostaneme. Majú tam byť správni ľudia 

na správnych miestach a to bez ohľadu na politickú príslušnosť. Úradu neprospieva, keď príde niekto bez reálnych 

skúseností, celú tému rozkope, vyhodí zamestnancov, vezme si tam nových a to len preto, že vyhral voľby. Povestné 

Vyhraj voľby, môžeš všetko, platí aj na úrade. 

 

Zdroj - Súkromný archív PP 
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Poznáte v Európe krajinu, ktorá by nám mohla slúžiť ako príklad efektívneho využitia eurofondov na riešenie 

plnohodnotného začlenenia rómskej populácie do spoločnosti? Mohlo by takouto krajinou byť napríklad Španielsko? A 

treba na toto všetko vôbec eurofondy? 

 

Áno, pravdou je, že inšpiráciu je potrebné brať si nielen z Európy, zo Španielska či severských krajín, ale aj z USA, 

prípadne Kanady, ktorá má mnohé metodiky, systémy a skúsenosti s rôznymi minoritami. Máme mnoho spoločného, 

zároveň naša, slovenská, rómska téma je špecifická, podobne ako aj atmosféra, názory verejnosti či sociokultúrna 

situácia. Čo je však dôležité. Poznáme zahraničie. Poznáme Slovensko. Poznáme riešenia. Dnes vieme, čo funguje inde, 

čo funguje u nás. Vieme, že bez vzdelávania si neporadíme. Máme analýzy, metodiky, stratégie, politiky, mimovládky... 

Nepotrebujeme odborníkov na teplú vodu. 

 

A čo teda reálne potrebujeme? 

 

Potrebujeme, aby niekto pokračoval v riešeniach, ktoré tu boli. Potrebujeme politickú vôľu, a to nie je len o peniazoch. Z 

fondov EÚ máme 380 mil. eur. Na komplexné riešenie to nestačí, no dajú sa využiť efektívne a nájsť riešenia, ktoré 

nestoja veľa – napríklad, namiesto klasických škôl sme začali stavať omnoho lacnejšie modulové. Spočiatku ľudia 

nadávali, že je to kontajner, napokon ich chvália. Potrebujeme vôľu. Položme si zopár otázok. Chceme naozaj úprimne 

vychovať z rómskych detí plnohodnotných pracovníkov? Nemám pocit, že vláda také niečo deklaruje. Stále hovoríme, 

ako sa nám hospodársky darí, ako ekonomika rastie. Vyčlenila vláda viac peňazí na riešenie rómskeho problému? Nie. 

Eurofondy nie sú systémové riešenie, no nemyslím, že je tu záujem vyčleniť dostatok financií na dôkladné riešenia 

rómskej témy. Naša vláda to neurobí. Radšej necháme vrieť tému v hrnci, však možno ešte nevykypí. Čo by na to 

povedali voliči, keby sa postavila v osade cesta? Ak budeme škodiť, tak budeme pri moci. Skvelá stratégia. 

 

Je podľa vás pravda, ako to niektorí tvrdia, že slovenskí politici za ostatných vyše 20 rokov sú už nejakí rezistentní pri 

vyslovení potreby riešenia rómskej problematiky? 

 

Prirovnám situáciu k doprave. Koľko sa na Slovensku rozpráva o D1, ktorá prepojí Bratislavu s východom? Keď poviete, 

že diaľnica bude o dva roky, ľudia vás vysmejú a majú pravdu. Počuli klamstvá, videli rozkrádanie... Ako majú reagovať 

na rómsku tému? Situácia je vyhrotená a je to prioritne vina vlád Roberta Fica, ktorý tu vládol s Mečiarom a Slotom, 

vládol tu už aj sám, teraz vládne v zlepenci s Dankom a Bugárom, ktorý premostil do svojej strany aj poslancov Siete. 

Dostali mnoho šancí, ďalšie im netreba. Verím, že sa na spoločnosť musíme pozerať komplexne. Keď sa bude dariť 

zdravotníctvu, školstvu, ekonomike, keď sa stavajú cesty a prichádzajú investori, prídu aj výsledky v rómskej téme. Treba 

ľudí, ktorí sa k Slovensku postavia statočne a zodpovedne. 

 

Miera participácie akejkoľvek menšiny, a teda v tomto prípade predovšetkým rómskej menšiny závisí podľa odborníkov 

na rómsku problematiku aj od stropu, ktorý jej určí spoločnosť, a teda aj slovenskí politici. Ak oni sú schopní otvoriť 

možnosti a vytvoriť podmienky. Ste presvedčený, že nielen rómska menšina, o ktorej tu hovoríme, bude mať možnosť sa 
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zapojiť do participácie na politickej moci, či už na úrovni miestnych samospráv, alebo na tej najvyššej politickej úrovni. Nie 

je to science fiction v podmienkach Slovenska? 

 

Na jednej strane sa ma Rómovia pýtajú, prečo nemám ambíciu založiť rómsku stranu, prípadne byť súčasťou nejakej 

možno novovzniknutej. Nemyslím si, že je správne mať etnicky motivovanú politickú stranu. My, Rómovia, si nechceme 

vyčleniť vlastnú časť Slovenska, mať moc všetkým vládnuť. Chceme byť plnohodnotnými občanmi. Fandíme slovenským 

futbalistom, hokejistom, tešíme sa zo Sagana či Cibulkovej. Problém vytvárajú pseudonacionalistické strany a ich 

predstavitelia, ktorí ukazujú prstom a zbabelo kričia, že nechceme pracovať, kradneme, zneužívame sociálny systém. V 

parlamente som sedel a reprezentoval slovenských Rómov len ja a to len jedno volebné obdobie. 

 

Prečo je to tak? Prečo sa vás nenašlo viac takých, ako ste vy? 

 

Ak by sa páni v oblekoch ráčili baviť s Rómami, našli by mnohých odborníkov naprieč zdravotníctvom, školstvom až po 

šikovných stavbárov. Vôľa dnes nie je, no nemyslím, že je to sci-fi. Som súčasťou hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti. Som Róm a rešpektujú ma. Aj napriek tomu, že nie som v národnej rade, dávajú mi priestor. To je cesta nášho 

spolužitia. To je ten most, o ktorom Bugár len rozprával. Dať šancu aj tým, ktorí by ju nedostali. Spojiť sily. Strana Most-

Híd však napríklad priestor Rómom vôbec nedala! Dokonca Rómom zobrala aj jedinú jednu stoličku, na ktorú mali 

morálny nárok – splnomocnenca pre rómske komunity. Neviďme v tom len funkciu. Ide o izoláciu. Most-Híd tým ukázal, 

že Rómov vo vláde nechce, v strane mal rómskych kandidátov, splnomocnencom sa nestali Rómovia, ktorí kandidovali 

za Bugárovu stranu Štefan Vavrek ani Stanislav Vospalek. Rómovia sa cítia opäť na okraji spoločnosti. To ma veľmi 

sklamalo. Sám som sa stretával s mladými Rómami, ktorí ma pokladali za vzor. A teraz tu nejde o to, že som to bol ja, 

Peter Pollák, ale, že som bol Róm, ktorý im povedal – každý jeden z vás, aj ten z osady má šancu! Vzdelávajte sa, snažte 

sa a raz sa môžete dostať do parlamentu, stretnúť s pápežom alebo sa stať vládnym splnomocnencom. Je dôležité, aby 

všetky deti snívali a boli ambiciózne. 

 

Jedným z politických kritérií vstupu Slovenska do Európskej únie bolo práve riešenie rómskej problematiky. Boli sme 

neustále tlačení buď Európskou komisiou, alebo Európskym parlamentom robiť systémové kroky, aby sme pripravovali 

dlhodobé stratégie, kde by Rómovia mali jasnú pozíciu a vlády mali prijímať dlhodobé politiky. Pod takýmto tlakom vznikol 

v roku 2003 ďalší zásadný materiál vlády Základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych komunít 

(uznesenie Vlády SR č. 278 z 23. apríla 2003), ktorý bol významný v tom, že z hľadiska teoretického východiska začal 

hovoriť o vyrovnávacích opatreniach. Realita však bola neskôr celkom iná. Aká? A aká je dnes? 

 

Sú lokality, ktoré majú pozitívne výsledky, no je ich málo. V niektorých lokalitách existujú dva svety. Čierny a biely. Ak to 

znie akokoľvek tvrdo, také to však je. Ľudia, a nielen Rómovia, žijú v krajine, kde byť chudobným znamená často nemať 

nič. Nemať vodu, kanalizáciu, elektrinu, nemať dôstojnosť, zdravie, sociálnu starostlivosť. Cítia to tak mnohí Slováci, a aj 

keď sa nazdávame, že naše názory na sociálnu politiku sú odlišné, opak je pravdou. Spája nás túžba po kvalitnom 

vzdelaní, dôstojnej práci, bezplatnom zdravotníctve, kde si nemusíte nosiť toaletný papier. Najväčším problémom, ktorý 

spôsobuje diverzitu, nie je etnická nerovnosť, ale ekonomická. Je to chudoba, ktorá vytvára diametrálne rozdiely. Kým na 
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luxusných predražených medzinárodných konferenciách tu niekto hovorí o inkluzívnych európskych politikách pre Rómov, 

v tom istom čase na opačnom konci Slovenska v niektorých osadách deti hladujú, fetujú, nevedia, čo s nimi bude zajtra. 

Mám pocit, že si zakrývame oči a nehovoríme pravdu o tom, ako to dnes na Slovensku naozaj vyzerá. Možno niektorí 

politici klamú tak často, že sa im podarilo oklamať aj seba. Ak by sme mali hodnotiť Slovensko podľa našich 

najchudobnejších, tak sme na úrovni Ugandy. 

 

Ešte raz sa predsa len vrátim k otázke, ktorej sme sa už jemne dotkli a opýtam sa inak. Prečo si Rómovia od Novembra 

´89 nedokázali vybudovať svoju vlastnú silnú a reprezentatívnu organizáciu reprezentujúcu všetkých Rómov tak, aby sa 

presadili aj politicky a mali väčší vplyv na veci verejné? 

 

Hovoríme o marginalizovaných rómskych komunitách. Rómovia žijú v rôznych lokalitách rôzne, a kým som doteraz 

poukazoval na problémy, mnohí Rómovia neriešia nedostatok pitnej vody či vzdelávanie. Žijú úplne inak. Nehovoriac o 

tých, ktorí odišli do zahraničia. Poznám mnoho rodín, ktorí tam slušne pracujú a aj slušne zarábajú. Zjednocujúcich 

prvkov je málo, no čo cítim takmer všade v teréne, je napätie a obavy z extrémizmu a fašizmu v parlamente. V strachu z 

toho, čo sa môže stať, z histórie, ktorá ukazuje, že akákoľvek nenávisť a zlo môže prerásť do systematického ničenia, 

nachádzajú mnohí Rómovia spoločnú reč. Naozaj si potrebuje Slovensko zopakovať chyby z minulosti ešte raz? 

Nemôžeme mať štát, ktorý bude pre všetkých bez ohľadu na etnicitu? Týmto sa zaoberáme v 21. storočí? A čo ďalej? To 

sú otázky, ktoré slovenskí Rómovia riešia a bytostne sa ich týkajú. 

 

A čo teda navrhujete? 

 

Som za to, aby sme Rómov spájali napríklad v prospech zamestnanosti, vzdelania, no úprimne dúfam, že sa nebudeme 

musieť spájať kvôli strachu. Nechcem, aby nás spájal strach a nenávisť. Rómovia nikdy Slovensku nevládli a náš hlas 

počúva len málokto. Je potrebné si uvedomiť, že sociálny systém, vzdelávanie, zdravotníctvo... Všetko nastavovali politici 

z majority. Bolo by načase prizvať do dialógu Rómov, no tento dialóg musí byť plnohodnotný. Napríklad by mohli politici 

začať myslieť na Rómov na svojej kandidátke. Ako sa diskutovalo o ženách v politike, poďme diskutovať aj o 

menšinách... V politike by mala byť reprezentatívna vzorka našej spoločnosti. O tom je demokracia. Dnes tento systém v 

mnohom nefunguje. 

 

Okrem iného ste tiež povedali, že v porovnaní s ostatnými národnostnými menšinami, Rómovia vo vzťahu k svojmu 

postaveniu ako národnostnej menšiny a budovaniu jej atribútov pre seba po Novembri ´89 urobili zrejme najviac. V čom? 

 

Sám som bol aktivista, mnohí Rómovia sme boli nadšení z demokracie a slobody. Mali sme pocit, že sa začne obdobie 

rovnosti a ľudských práv. Absolvoval som mnoho školení, bol som pripravený na politiku, niektorí z nás sa špecializovali 

na mimovládny sektor... Boli sme úprimne motivovaní, nadšení a mysleli to vážne. Máme úrad vlády pre rómske 

komunity, aj to je výsledok snahy a aktivizmu, v teréne je mnoho vyškolených ľudí. Pripravili sme stratégie, politiky, 

metodiky... Pozrite sa napríklad na veriacich Rómov. Koľko snahy museli vyvinúť, aby si založili centrum, aby našli 
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svojich pastorov. Museli sme na sebe tvrdo pracovať a mnohí sme vyštudovali vysoké školy. Naše úsilie bolo naozaj 

veľké. 

 

Samostatnou kapitolou je rómska inteligencia, ktorú reprezentujete aj vy osobne. Ide o reprezentatívnu skupinu ľudí, 

ktorá môže pôsobiť na lokálnej úrovni alebo v centrálnej politike. Keď táto skupina už existovala, tak napríklad v roku 

2010 po parlamentných voľbách vláda, ktorá z týchto volieb vzišla a ktorá o tom vedela (teda vláda Ivety Radičovej), 

akoby túto rómsku inteligenciu tak isto nepotrebovala a nechcela ju prijať za možného a rovnocenného partnera. Jedným 

z dôvodov bolo aj to, že neboli partnerom na úrovni vplyvnej politickej reprezentácie. Nakoľko to poškodilo Rómov? 

 

Myslím, že sme mali byť prizvaní na dialóg od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Nie sme však jediní, ktorí sa 

nedostali k slovu. Je mnoho ďalších obyčajných ľudí. V našom štáte sa nedostane k slovu ani bežný pracujúci človek, 

preto sa nedivím ničomu. Bola to chyba a každá politická strana by si mala vstúpiť do svedomia a zamyslieť sa nad 

svojimi členmi. Zamyslieť sa nad našou spoločnosťou, stanoviť si priority a nezabudnúť ani na zraniteľné skupiny či 

menšiny. 

 

Záťažovou skúškou a jedným z kľúčových období bol napríklad rok 2004, keď sa uskutočnila reforma sociálneho 

systému. Jednou z reakcií týchto marginalizovaných skupín bolo takzvané rabovanie, demonštrácie a nepokoje Rómov, 

ku ktorým sa pridávali aj iní obyvatelia. Vtedy mali rómske reprezentácie veľkú možnosť situáciu ovplyvniť, rokovalo sa s 

nimi na mnohých úrovniach, vrátane prezidenta a ministrov. Bolo to podľa vás veľmi dôležité obdobie pre Rómov, 

obdobie, keď mohli ukázať svoju jednotu a razantnosť svojich požiadaviek? 

 

Myslím si, že Rómovia vtedy dostatočne kričali. Mnohí si spomenieme na situáciu, ktorá vznikla a bola dosť 

medializovaná, začala sa vtedy diskusia. Už vtedy sa ukázalo, ako je veľmi potrebné zapojiť do spoločnosti aj do politiky 

samotných Rómov. Nie len, keď vznikne problém, ale od začiatku. Aj vtedy, aj dnes sme často na okraji spoločnosti. 

Rómom nepomohlo, keď boli ticho, ani keď kričali. Nikdy sa nedočkali snahy o úprimnú participáciu, pritom by bola 

prospešná pre všetkých. 

 

Nepodarilo sa to, pretože niektorí rómski lídri uprednostnili svoj osobný zisk, postavili sa na stranu vlády a verejne 

podporili sociálne reformy, ktoré vlastne boli zdrojom nepokojov. Zahodená šanca? 

 

Tu by som položil otázku naopak. Nezneužila náhodou vláda svoju moc? Nechcem sa vracať do minulosti, príklady 

máme aj zo súčasnosti. Keď príde niekto do osady pred voľbami, kúpi víno, cigarety či klobásy chudobným a tí ho potom 

volia... Je to len chyba samotných chudobných voličov? Nezneužívajú náhodou bohatí a mocní svoje bohatstvo a moc na 

to, aby manipulovali s chudobnými a neznalými? Tu prichádza na miesto oprávnená otázka, či naozaj chceme 

vzdelaných a hrdých Rómov? Nevyhovujú moci chudobní a jednoduchí ľudia, ktorí sa dajú kúpiť za škatuľku cigariet? 
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Výsledkom parlamentných volieb v roku 2012 bola konečne aj účasť jediného Róma v NR SR, teda konkrétne vás, stali 

ste sa aj splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Nie je to trochu málo, aby sme to mohli hodnotiť ako úspech? 

Dnes tam nie je na poslaneckom mieste z Rómov nikto... 

 

Nehodnotím to ako úspech. Politiku vnímam ako svoje poslanie a zároveň vďačím hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé 

osobnosti, Igorovi Matovičovi, že bol jediným človekom, ktorý dal šancu Rómom, aby mali svoj hlas v parlamente. 

Neľutujem ani to, že som sa stal splnomocnencom. Úprimne som mal záujem pomôcť, odovzdať sa téme naplno. 

Nehovorím, že všetko bolo dokonalé. Viem, že som nemal politickú podporu od jednofarebnej vlády. Je mi jasné, že 

ukazovať pozitívne výsledky v rómskych komunitách tiež nie je populárne a možno mi to u mnohých voličov uškodilo, 

neľutujem. Je zbabelé, ak sa niekto pre vlastné záujmy otočí chrbtom akýmkoľvek ľuďom. 

 

Dlhodobo kritizujete prakticky všetky politické reprezentácie, ktoré aj dnes opakujú stále tie isté veci a vyjadrili ste obavy, 

či sa v ďalšom období podarí naštartovať serióznu partnerskú spoluprácu medzi väčšinovou spoločnosťou a medzi 

Rómami. Podľa vás súčasná vládna garnitúra síce používa iný jazyk, iné termíny, ale stále vychádza z rovnakého 

legislatívneho kontextu postavenia menšín, vo vzťahu k Rómom prevažne používa sociálny aspekt. Je to správne? 

 

Nemyslím si, že súčasná vláda má reálny záujem na riešení rómskej témy. To je základný problém. Majú dostatočnú moc 

na to, aby s témou pohli a sú jediní zodpovední za výsledky aj v tejto oblasti. Budem rád, keď o Rómoch nebudeme 

hovoriť v súvislosti so sociálnym aspektom, ale ako o rovnocenných partneroch. Vláda by mala urobiť všetko preto, aby 

sa situácia zlepšila a dialóg sa vyrovnal v prospech Slovenska. Tu nehovoríme o prospechu Rómov, ale nás všetkých. 

Kroky vlády preto hodnotím ako nekomplexné a nesprávne. 

 

Ako hodnotíte snahu a činnosť vášho nástupcu? 

 

Ábel Ravasz nemá na pozícii splnomocnenca čo robiť. Na Slovensku máme mnoho šikovných a múdrych Rómov, ktorí sa 

v téme pohybujú mnoho rokov a dokázali to aj svojimi výsledkami v teréne. Poznajú dokonale prostredie, ako aj problémy 

rómskych komunít. Nominácia Ravasza bola výsostne politická. Netvrdím, že prioritne musí túto funkciu zastávať Róm, 

no ako som spomínal, Rómom chýbajú vzory a majú pocit, že žijú v izolácii. Ich volanie nepočúva nikto ani rómsky 

splnomocnenec. Očakával by som profesionalitu nielen v znalosti terénu, ale aj jazykových kompetenciách. Pán Ravasz 

vie výborne po maďarsky, po anglicky, priemerne po slovensky a vôbec po rómsky. Vnímam to ako hodnotovú symboliku. 

Hierarchia by sa mala začínať od konca. Úrad nemá zmysel, ak sa tam niekto prišiel zoznámiť s rómskou témou alebo si 

urobiť kariéru. Má pomáhať Slovensku a to Ravasz nerobí. Jeho činnosť dôkladne pozorujem, aj preto ho ostro kritizujem. 

Kým mu stačilo pokračovať v tom, čo sme začali, mám pocit, že po našej práci nezostal kameň na kameni. Zároveň mám 

obavy, ako sa využijú peniaze, 380 mil. eur, na riešenie rómskej témy. Aj keď na začiatku tvrdil, že nemá politické 

ambície, dnes je podpredsedom Mostu. Možno si to mnohí neuvedomujú, no je politik a jeho strana je v koalícii so 

Smerom a v Smere je Kaliňák a Kaliňák má moc hýbať rómskou témou. Zatiaľ som od neho počul len, že chce viac 

policajtov do osád. Ak má toto pomôcť rómskym deťom, aby sa z nich raz stali slušní a pracovití ľudia, tak budú obaja 

sklamaní. Kaliňák aj Ravasz. 
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Celkom na záver, optimizmus zrejme vyzerá inak, pretože si ani dnes nemyslíte, že Rómovia budú mať v najbližšom 

období vplyv na zásadné riešenie rómskej problematiky na Slovensku. Je reálna takáto pesimistická vízia? 

 

Skúsim byť v tomto prípade optimista a načrtnúť, ako to vyzerá dnes a ako by to mohlo vyzerať. Máme tu skorumpovanú 

vládu, ktorá je ochotná pre moc urobiť čokoľvek. Máme extrémistu Kotlebu, ktorý nemusí robiť nič, stačí mu ľudský hnev 

a propaganda zo štyridsiatych rokov. Zároveň tu máme čestných ľudí, ktorých možno často podceňujeme a myslíme, že 

nedokážu vládnuť, nemajú dosť síl. Igor Matovič je silný človek. Dokáže sa pozrieť druhému priamo do očí, povedať 

pravdu, aj keď ho to stojí mnoho problémov. Nie som poslanec, no zostal som hnutiu OĽaNO verný pre pravdu a 

spravodlivosť, ktoré prináša. Nebojí sa postaviť tvárou v tvár súčasným problémom a čo je dôležitejšie, má naozajstných 

odborníkov, ktorí dokážu náš štát riadiť omnoho lepšie a predovšetkým čestne. Je to jediná strana, ktorá dala šancu mne, 

Rómovi a som si istý, že ak nám budú vládnuť takíto ľudia, Slovensko si dokáže poradiť s akoukoľvek témou. 

 

autor: Jozef Hübel 

 

Späť na obsah 

 

1.65.  Prezident Andrej Kiska odmieta vymenovať ďalších dvoch sudcov 

 [Rádio Slovensko, 12:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Peter Hanák] 

 

Oto Görner, moderátor: "Prezident Andrej Kiska odmieta vymenovať ďalších dvoch sudcov, tento raz sudcov 

všeobecných súdov. Podľa prezidenta dvoch kandidátov na sudcu Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi vybrala 

nezákonná komisia. Kandidátov navrhla Súdna rada. Tá sa bude prípadom zaoberať v pondelok." 

 

Peter Hanák, redaktor: "Prezident Andrej Kiska dostal od Súdnej rady až 40 mien nových sudcov, ktorí prešli praxou, 

výberovým konaním, previerkami a aj vypočúvaním pred Súdnou radou. Prezident ich postupne vymenuje. Najbližší 

pondelok má vymenovať 18-tich. Dvoch zo zoznamu však vymenovať odmieta. Konkrétne ide o dvojicu, ktorá uspela vo 

výberovom konaní na sudcov Okresného súdu Spišská Nová Ves. Kancelária prezidenta totiž tvrdí, že prezident ich 

vymenovať nemôže, lebo ich v konkurze vybrala nezákonná komisia. Hovorca prezidenta Roman Krpelan." 

 

Roman Krpelan, hovorca prezidenta: "Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom 

Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou 

radou dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu 

a komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie." 

 

Peter Hanák: "Prezident považuje tieto návrhy na vymenovanie sudcov za neúplné a sudcov nevymenuje až do 

odstránenia nezákonnosti. Predsedom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi je člen Súdnej rady Ján Slovinský. S tým 
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sa nám zatiaľ nepodarilo spojiť, lebo dopoludnia pojednával. O tom, čo bude Súdna rada robiť s odmietnutými kandidátmi 

a či ich napríklad vráti na opätovné výberové konanie, budú jej členovia rozhodovať v pondelok. Peter Hanák, RTVS." 

 

Späť na obsah 

 

1.66.  Sneženie dnes skomplikovalo dopravu školákom na východe Slovenska v horských 

oblastiach 

 [Rádio Regina BA, 14:00; Správy RTVS; 19/04/2017;  Matej Baránek; Zaradenie: z domova] 

 

Matej Baránek, moderátor RTVS: "Husté sneženie dnes skomplikovalo dopravnú situáciu najmä v horských oblastiach 

východného Slovenska. V obci Poráč od šiestej rána do deviatej nepremávali kvôli hustému sneženiu autobusy. Ani 

školáci z obce nedorazili načas na vyučovanie do Spišskej Novej Vsi. Viac starosta Poráča Peter Volčko." 

 

Peter Volčko, starosta Poráča: "Už školský autobus, ktorý odišiel s deťmi, zostal stáť na serpentínach a nemohol ísť 

ďalej, takisto ostatné spoje už mali problém dostať sa do obce, takže prakticky medzi tou šiestou a deviatou bola 

paralyzovaná autobusová doprava, dalo sa chodiť iba osobnými automobilmi, aj to ešte väčšinou len autá, ktoré mali 

zimné pneumatiky." 

 

Matej Baránek: " Prvý pluh dorazil do obce až po deviatej hodine. Momentálne je už situácia stabilizovaná." 

 

Späť na obsah 

 

1.67.  Návrat zimy 

 [Markíza, 19:00; Televízne noviny; 19/04/2017;  Marek Baláž; Mário Kermiet; Zaradenie: z domova] 

 

Patrik Švajda, moderátor: "Na mnohých miestach Slovenska bolo dnes viac snehu ako na Vianoce." 

 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: "Objavil sa dokonca aj v Bratislave a asi najviac ho napadlo na Spiši a Liptove." 

 

Neuvedený: "Nepotiahli by ste ma troška vyššie?" 

 

Marek Baláž, redaktor: "Zima sa dnes vrátila aj na Spiš. Najviac komplikácií spôsobila na cestách. V Spišskej Novej Vsi 

vyberali ľudia metličky aj lopaty." 

 

Michal Bartoš, vodič: "Ani nebudete veriť, som si s manželkou ráno spomenul, že takto asi pred 28 rokmi 20. apríla, mám 

to nafilmované doma, asi 20 centimetrov snehu napadalo. Dnes to beriem ako recesiu." 
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Marek Baláž: "Najhoršia situácia bola na cestách na horských priechodoch Gretľa a Grajnár. Autá s letnými 

pneumatikami sa šmýkali a končili mimo cesty. Najviac starostí tam mali kamionisti." 

 

Vodič: "Tam bol skrížený aj kamión. Keby nebol skrížený, tak možno by som vyšiel hore. Ránom som išiel dole a bolo 

nasnežené, celá cesta bola biela a teraz už je to, už úplne." 

 

Marek Baláž: "Do obce Poráč sa dnes ráno nedostal autobus. Školáci si tak predĺžili prázdniny." 

 

Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja: "Ráno keď išiel do služby sypač, keď začalo 

po šiestej hodine intenzívnejšie snežiť, žiaľ tento sypač sa pokazil a presne v tom čase sa nemohol do Poráča dostať 

autobus." 

 

Obyvateľ Spiša: "Máme tu šalený apríl." 

 

Marek Baláž: "Už ráno bolo rušno aj v pneuservisoch." 

 

Stanislav Kukura, majiteľ pneuservisu: "Už piati šoféri boli dnes prezuť naspäť na zimné pneumatiky." 

 

Marek Baláž: "A bol niekto dneska výnimočne aj na letné prezuť?" 

 

Stanislav Kukura: "Áno, mali sme aj takých." 

 

Marek Baláž: "A viac práce než po iné dni mali aj záchranári." 

 

Martin Šefc, Falck záchranná, a.s.: "Došlo k nejakým dopravným nehodám, ktoré sme mali, pri ktorých sme zasahovali, aj 

u starých ľudí, u starých ľudí boli nejaké úrazy, ktoré boli spôsobené práve pošmyknutím, alebo pádom na cestu." 

 

Mário Kermiet, redaktor : "Aj v Bratislave dnešok vyzeral ako v severných okresoch Slovenska, no na Donovaloch bolo 

predsa len chladnejšie. Nasnežilo pár centimetrov nového snehu a lopaty prišli opäť vhod. Na horských priechodoch na 

severe Slovenska v noci na dnes neboli žiadne vážnejšie dopravné nehody, ani skrížené kamióny. Doprava bola plynulá 

aj počas dňa. Liptov a Oravu teda dnes potrápilo len mierne sneženie od nadmorskej výšky zhruba 500 metrov. 

Popoludní sa ale začal dvíhať silnejší vietor." 

 

Zuzana Hromcová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest: "Posilnili sme v podstate celú tú údržbu, boli objednané sypače, 

ktoré vlastne nejakým spôsobom zabezpečujú horské priechody, kde je teda situácia najvýraznejšie zlá." 

 

Mário Kermiet: "Vo štvrtok a piatok má sneženie a vietor vystriedať mráz a poľadovica. Treba to mať na pamäti ak sa 

chystáte na cesty. Marek Baláž a Mário Kermiet, televízia Markíza." 
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1.68.  Návrat zimy 

 [Markíza, 17:00; Prvé Televízne noviny; 19/04/2017;  Marek Baláž; Mário Kermiet; Zaradenie: z domova] 

 

Viktor Vincze, moderátor: "Viac snehu ako na Vianoce dnes bolo na mnohých miestach Slovenska. Objavil sa dokonca aj 

v Bratislave a asi najviac ho napadlo na Spiši a Liptove." 

 

Neuvedený: "Nepotiahli by ste ma troška vyššie?" 

 

Marek Baláž, redaktor: "Zima sa dnes vrátila aj na Spiš. Najviac komplikácií spôsobila na cestách. V Spišskej Novej Vsi 

vyberali ľudia metličky aj lopaty." 

 

Michal Bartoš, vodič: "Ani nebudete veriť, som si s manželkou ráno spomenul, že takto asi pred 28 rokmi 20. apríla, mám 

to nafilmované doma, asi 20 centimetrov snehu napadalo. Dnes to beriem ako recesiu." 

 

Marek Baláž: "Najhoršia situácia bola na cestách na horských priechodoch Gretľa a Grajnár. Autá s letnými 

pneumatikami sa šmýkali a končili mimo cesty. Najviac starostí tam mali kamionisti." 

 

Vodič: "Tam bol skrížený aj kamión. Keby nebol skrížený, tak možno by som vyšiel hore. Ránom som išiel dole a bolo 

nasnežené, celá cesta bola biela a teraz už je to, už úplne." 

 

Marek Baláž: "Do obce Poráč sa dnes ráno nedostal autobus. Školáci si tak predĺžili prázdniny." 

 

Zuzana Bobríková, hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja: "Ráno keď išiel do služby sypač, keď začalo 

po šiestej hodine intenzívnejšie snežiť, žiaľ tento sypač sa pokazil a presne v tom čase sa nemohol do Poráča dostať 

autobus." 

 

Obyvateľ Spiša: "Máme tu šalený apríl." 

 

Marek Baláž: "Už ráno bolo rušno aj v pneuservisoch." 

 

Stanislav Kukura, majiteľ pneuservisu: "Už piati šoféri boli dnes prezuť naspäť na zimné pneumatiky." 

 

Marek Baláž: "A bol niekto dneska výnimočne aj na letné prezuť?" 

 

Stanislav Kukura: "Áno, mali sme aj takých." 
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Marek Baláž: "A viac práce než po iné dni mali aj záchranári." 

 

Martin Šefc, Falck záchranná, a.s.: "Došlo k nejakým dopravným nehodám, ktoré sme mali, pri ktorých sme zasahovali, aj 

u starých ľudí, u starých ľudí boli nejaké úrazy, ktoré boli spôsobené práve pošmyknutím, alebo pádom na cestu." 

 

Mário Kermiet, redaktor : "Aj v Bratislave dnešok vyzeral ako v severných okresoch Slovenska, no na Donovaloch bolo 

predsa len chladnejšie. Nasnežilo pár centimetrov nového snehu a lopaty prišli opäť vhod. Na horských priechodoch na 

severe Slovenska v noci na dnes neboli žiadne vážnejšie dopravné nehody, ani skrížené kamióny. Doprava bola plynulá 

aj počas dňa. Liptov a Oravu teda dnes potrápilo len mierne sneženie od nadmorskej výšky zhruba 500 metrov. 

Popoludní sa ale začal dvíhať silnejší vietor." 

 

Zuzana Hromcová, hovorkyňa Slovenskej správy ciest: "Posilnili sme v podstate celú tú údržbu, boli objednané sypače, 

ktoré vlastne nejakým spôsobom zabezpečujú horské priechody, kde je teda situácia najvýraznejšie zlá." 

 

Mário Kermiet: "Vo štvrtok a piatok má sneženie a vietor vystriedať mráz a poľadovica. Treba to mať na pamäti ak sa 

chystáte na cesty. Marek Baláž a Mário Kermiet, televízia Markíza." 

 

Späť na obsah 

 

1.69.  Ruská legenda o šampionáte na Slovensku: Miestami som mal pocit, akoby sme hrali 

doma 

 [sport.sme.sk; 19/04/2017; TASR ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20512447/ruska-legenda-o-sampionate-na-slovensku-miestami-som-mal-pocit-akoby-sme-hrali-doma.html 

 

Igor Larionov je ďalšia zo známych osobností, ktoré sledujú talenty na šampionáte hráčov do 18 rokov. 

 

POPRAD, SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero významných 

osobností svetového hokeja. 

 

Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý nielen na výkony ruského tímu, ale aj na 

ďalšie zápasy šampionátu. 

 

Neveril vlastným očiam 

 

Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie turnaja, očarili ho však aj 

slovenské veľhory. 

 

https://sport.sme.sk/c/20512447/ruska-legenda-o-sampionate-na-slovensku-miestami-som-mal-pocit-akoby-sme-hrali-doma.html
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Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. 

 

"Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a okolo seba máte tak krásnu prírodu. Potom prídete na štadióny a všetci sú na 

vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov. 

 

Prekvapila ho atmosféra 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. 

 

"Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch Slovákov, ale napríklad aj našej ruskej 

reprezentácie. Miestami som mal pocit, akoby sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor Larionov. 

 

Späť na obsah 

 

1.70.  Prezident odmietol vymenovať dvoch kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia 

 [nextfuture.sk; 19/04/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/prezident-odmietol-vymenovat-dvoch-kandidatov-na-sudcov-bola-zla-vyberova-komisia/ 

 

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli 

výberovým konaním na miesta sudcov na Okresný súd Spišská Nová Ves. Agentúre SITA to potvrdil prezidentov 

hovorca Roman Krpelan. Vysvetlil, že prezident po preskúmaní návrhov Súdnej rady SR dospel k záveru, že nie je 

oprávnený ich vymenovať. 

Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov 

výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou SR dvaja členovia vymenovaní 

ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu, a komisia preto nebola oprávnená 

vykonať výberové konanie. Prezident považuje predložené návrhy na vymenovanie kandidátov za neúplné a do 

odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan. 

Z Kancelárie Súdnej rady SR potvrdili, že vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. Je 

preto predčasné hovoriť, ako sa s tým Súdna rada vyporiada a treba počkať na rozhodnutie v tejto veci. O probléme vie aj 

ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady. Nie je to, samozrejme, jednoduchá situácia, sú 

tu aj dvaja kandidáti, ktorí prešli v dobrej viere výberovým konaním. "Prekvapuje ma tento typ omylu zo strany predsedu 

Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským," uviedla o situácii, preto chce Žitňanská s ním hovoriť. 

Viac k témam: Andrej Kiska , Súdna rada SR , súdy Zdroj - Webnoviny.sk - Prezident odmietol vymenovať dvoch 

kandidátov na sudcov, bola zlá výberová komisia © SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 

 

Späť na obsah 
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1.71.  Slováci musia eliminovať ruské zbrane, Javorčík: Je to priorita 

 [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane-javorcik-je-to-priorita/72500 

 

Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel Slovenska s Ruskom má mnohé 

prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci reprezentanti túžia po účasti v semifinále a tréner 

Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V 

základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. 

Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, 

zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného konca. Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň 

čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou medailou bol bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred 

desiatimi rokmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi zdolali Švédov, Bielorusov aj Čechov a trápili aj Američanov, ktorým podľahli 4:5. Je zrejmé, že 

Slovákov nič ľahké nečaká. "Určite to bude zápas roka. Spravíme všetko pre to, aby pre nás nebol posledný na turnaji. 

Rusi budú veľmi náročný súper. Sú výborne fyzicky pripravení, k tomu sú skvelí korčuliari a mimoriadne zruční hráči. 

Hovorilo sa o nich, že sú to veľkí individualisti, ale v mládežníckych tímoch hrávajú veľmi kolektívne. Bude našou prioritou 

eliminovať ich zbrane ako sú kvalitná individuálna zručnosť alebo výborné korčuľovanie," uviedol tréner SR Norbert 

Javorčík na margo najbližšieho súpera Slovákov. 

 

Domáci reprezentanti mali v stredu na programe deň najmä emocionálneho oddychu, aby sa správne nastavili na kľúčový 

zápas turnaja. Tréner Slovákov bude mať pred štvrťfinále príjemné starosti určiť brankára, ktorý bude čeliť ruskému tímu. 

Jakub Kostelný vychytal čisté konto proti Lotyšsku a podržal aj v súboji s Kanadou. Juraj Sklenár zase zaujal istým 

výkonom proti Švajčiarom. "O tom, kto pôjde do bránky, sa ešte porozprávame. Naším zámerom pred Švajčiarskom bolo 

dať príležitosť Jurajovi, pretože do štvrťfinále chceme ísť s dvomi kvalitnými brankármi. Som rád, že proti Švajčiarom 

podal kvalitný výkon a teší ma, že máme dvoch brankárov, ktorí vedia podržať tím," poznamenal Javorčík. 

 

Kormidelník SR by mal mať k dispozícii kompletný káder a na štvrťfinálovej súpiske by okrem dvoch brankárov mali byť 

siedmi obrancovia a trinásti útočníci. 

 

Mladí Slováci sú radi, že sa vo štvrťfinálovom turnaji vyhli tímu USA, ktorý sa zdá byť nezastaviteľný. "V šatni sme si 

vraveli, že chceme každého okrem Američanov, ktorí sú najväčšími favoritmi turnaja. Na súperov sa však nepozeráme, 

iba na svoju hru. Určite to nebude jednoduché. Bude to štvrťfinále a kto prehrá, vypadáva. Bude to oveľa náročnejšie než 

zápasy v skupine. Musíme poriadne zregenerovať a pripraviť sa na zápasy. Verím, že to vyhráme," povedal obranca 

Martin Kupec. 

 

Späť na obsah 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovaci-musia-eliminovat-ruske-zbrane-javorcik-je-to-priorita/72500
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1.72.  13:29; Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov... 

 [dennikn.sk; 19/04/2017; Minúta po minúte ; Zaradenie: Slovensko] 

https://dennikn.sk/minuta/738956/ 

 

Prezident Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo výbere na Okresnom súde Spišská Nová 

Ves. Dôvodom je chyba v zložení výberovej komisie. 

Prezident podľa riaditeľa tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta Romana Krpelana dospel po 

preskúmaní návrhov súdnej rady k záveru, že nie je oprávnený vymenovať dvoch kandidátov na sudcov bez časového 

obmedzenia, ktorí mali byť pridelení na Okresný súd Spišská Nová Ves. 

 

Späť na obsah 

 

1.73.  Larionova nadchli atmosféra i Tatry: Som očarený 

 [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry-som-ocareny/72501 

 

Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero významných osobností svetového hokeja. Jednou z 

nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý nielen na výkony ruského tímu, ale aj na ďalšie 

zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie 

turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však 

prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci 

sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. "Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej 

ruskej reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 

Larionov. 

 

-END 

 

Späť na obsah 

 

1.74.  Nepozeráme sa na to, že Slováci sú doma. Chceme zlato, vraví ruský kapitán 

 [sport.sme.sk; 19/04/2017; SITA ; Zaradenie: Šport / Hokej - Reprezentácie] 

https://sport.sme.sk/c/20512327/nepozerame-sa-na-to-ze-slovaci-su-doma-chceme-zlato-vravi-rusky-kapitan.html 

 

Na šampionáte prehrali v základnej skupine iba raz. Hokejisti Ruska budú súperom mladých Slovákov vo štvrťfinále. 

 

https://dennikn.sk/minuta/738956/
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/larionova-nadchli-atmosfera-i-tatry-som-ocareny/72501
https://sport.sme.sk/c/20512327/nepozerame-sa-na-to-ze-slovaci-su-doma-chceme-zlato-vravi-rusky-kapitan.html
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POPRAD. Ruskí hokejisti zvládli koncovku súboja s Čechmi (5:4 po predĺžení) na svetovom šampionáte do 18 rokov v 

Spišskej Novej Vsi a podobne náročný duel očakávajú aj vo štvrťfinále proti Slovákom. S tým rozdielom, že domácich 

hokejistov budú v Poprade hnať dopredu zaplnené tribúny. 

 

"Proti domácemu tímu sa nikdy nehrá ľahko. Na ich strane budú fanúšikovia, ale rozhodne sa im nesmieme prispôsobiť," 

uviedol Mark Rubinčik, ktorý je so šiestimi bodmi (2+4) druhým najproduktívnejším obrancom šampionátu. 

 

"Slováci zvyknú hrýzť a doma budú veľmi silní. Musíme ukázať, čo vieme, a odviesť výkon, aký sa patrí pri reprezentácii 

krajiny," dodal Rubinčik. 

 

Jeden z piatich ruských gólov proti Čechom strelil Nikita Šaškov. "Od Slovákov očakávam podobný prejav, aký ukázali 

Česi. Čo sa týka atmosféry, bude to asi podobné ako v našom súboji proti Američanom. S malým rozdielom - diváci 

nebudú na našej strane, ale súperovej," cituje Šaškova portál championat.com. 

 

Vlaňajšok nezopakujú 

 

Ten istý zdroj oslovil aj kapitána ruského tímu Alexeja Lipanova. 

 

"Nepozeráme sa na súpera, ani na to, že Slováci sú doma. Našim jediným cieľom je víťazstvo a na konci zlaté medai ly," 

sebavedome vyhlásil Alexej Lipanov. 

 

Na pripomenutie, že vlaňajší svetový šampionát v americkom Grand Forks ruskej osemnástke nevyšiel a vo štvrťfinále 

prehrali s neskoršími šampiónmi Fínmi (3:4), podotkol: "Naša hra má od zápasu na zápas lepšiu fazónu. Myslím si, že 

chyby zo štvrťfinále spred roka nezopakujeme." 

 

Rusko je s deviatimi medailami (3-4-2) po USA druhým najúspešnejším tímom histórie hokejových majstrovstiev sveta do 

18 rokov. Na cenný kov však mladíci z východu čakajú od roku 2011, keď boli v nemeckom Crimmitschau bronzoví. 

 

Ofenzívnym lídrom tímu bol vtedy Nikita Kučerov, súčasná hviezda slávnej zámorskej NHL v drese Tampy Bay Lightning. 

 

Prehrali len raz 

 

Na MS 2017 sa ruskí hokejisti predstavili v B-skupine v Spišskej Novej Vsi a zo štyroch zápasov vydolovali osem bodov. 

Stačilo im to na druhé miesto. 

 

Medzi najlepšiu osmičku postúpili hladko. Prehrali iba s Američanmi (4:5) v zápase, v ktorom sa súperovi herne vyrovnali, 

ba ho aj miestami prevýšili. 
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"Bol to náš najlepší výkon na turnaji. Hrali sme tak, ako to chceli tréneri. Musíme na to nadviazať," doplnil obranca 

Rubinčik. 

 

Hokejisti Ruska na MS prehrali iba s Američanmi. Bol to však ich najlepší výkon. 

 

Späť na obsah 

 

1.75.  MS v hokeji do 18 rokov: Slovensko (SR) - Rusko online hokej 2017 dnes štvrťfinále 

 [sportinak.sk; 19/04/2017; tasr ; Zaradenie: hokej] 

http://www.sportinak.sk/ms-v-hokeji-do-18-rokov-2017-slovensko-sr-rusko-stvrtfinale-hokej-18-online-dnes-live-prenos 

 

Slovensko - Rusko. Štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov čaká slovenský výber dnes od 17:30. Online prenos zápasu 

začína naživo v rovnakom čase. Stretnutie, ktoré rozhodne o úspechu alebo neúspechu, zápas roka. Štvrťfinálový duel 

MS do 18 rokov v hokeji Slovensko - Rusko má mnohé prívlastky a mladí Slováci by mu radi dali ďalší - víťazné. Domáci 

reprezentanti túžia po účasti v semifinále a tréner Norbert Javorčík verí, že dôležitý zápas zvládnu. 

 

MS v hokeji 18: Slovensko vs Rusko 

 

Slovákom stojí v ceste do semifinále nenápadný favorit turnaja. V základnej B-skupine, ktorej dejiskom bola Spišská 

Nová Ves, tvrdili muziku Američania, ktorí vyhrali všetky štyri zápasy. 

 

Najmä o nich sa hovorí ako o najväčšom ašpirantovi na celkový titul, no na zlato myslia aj Rusi. Tí prehrali iba s USA, 

zvyšné tri stretnutia dotiahli do víťazného konca. 

 

Na Slovensku túžia po medailovom úspechu, ruská "osemnástka" naň čaká už šesť rokov. Zatiaľ poslednou medailou bol 

bronz z MS 2011, majstrami sveta sa mladí Rusi stali naposledy pred desiatimi rokmi. 

 

Sledované štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov Slovensko - Rusko sa začína v Poprade od 17:30. 

 

Štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov: Slovensko - Rusko online prenos dnes live od 17:30 

 

Vpravo Matúš Havrila (SR) a Deniss Smirnovs z Lotyšska v zápase A-skupiny MS v hokeji hráčov do 18 rokov. Foto - 

TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.76.  Javorčík spokojný s hrou v skupine, Švajčiarov zdolala bojovnosť 

 [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Mládež _ MS 18 Poprad, Spišská Nová Ves] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost/72493 

http://www.sportinak.sk/ms-v-hokeji-do-18-rokov-2017-slovensko-sr-rusko-stvrtfinale-hokej-18-online-dnes-live-prenos
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/javorcik-spokojny-s-hrou-v-skupine-svajciarov-zdolala-bojovnost/72493
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Pred záverečným zápasom popradskej A-skupiny bolo jasné, že zdolaný tím sa vo štvrťfinále postaví proti najväčšiemu 

suverénovi majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov - tímu USA. Slováci dôležité stretnutie zvládli, taktický boj proti 

Švajčiarom rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. Slováci mali po zápase viacero 

dôvodov na radosť, trénera tešil i celkový herný prejav v základnej skupine. Hoci slovenskí hokejisti do 18 rokov už mali 

postup v suchu, proti Švajčiarom sa hralo o veľa. Tímy si uvedomovali, že zdolaný obsadí v A-skupine štvrtú priečku, 

ktorá bude znamenať štvrťfinálovú konfrontáciu s USA. Tie sú v mládežníckych kategóriách mimoriadne silné a 

potvrdzuje to aj súčasný výber zámorského mužstva. Američania s prehľadom vyhrali B-skupinu v Spišskej Novej Vsi a 

vyhnúť sa im chceli Slováci i Švajčiari. Aj preto bol vzájomný zápas dramatický a dominovali v ňom defenzívy. Napokon 

sa však radoval domáci tím. "Bolo to mimoriadne dramatické. Aj Švajčiari vedeli, o čo v zápase ide, nastúpili kvalitne 

pripravení. Každý z nás chcel tento zápas vyhrať. Každý vedel, o čo ide, ale my tréneri sme pritom vôbec neupozorňovali, 

že v prípade prehry dostaneme za súpera Spojené štáty. V podvedomí hráčov to však určite bolo a asi sa to aj trochu 

podpísalo pod nervozitu," uviedol tréner SR Norbert Javorčík. 

 

Mladí Slováci viedli v 32. minúte 1:0, ale gólová odpoveď Helvétov prišla okamžite. O 44 sekúnd nato ukázal svoje kvality 

švajčiarsky supertalent Nico Hischier, ktorý po individuálnej akcii naservíroval puk Philippovi Kurashevovi. Zverencom 

Javorčíka bolo jasné, že na viaceré výnimočné švajčiarske individuality si musia dať pozor. "Hischier je hráč, ktorý bude 

pravdepodobne dvojkou draftu a od neho sa dajú očakávať takéto akcie. My sme radi, že z nich padol iba jeden gól," 

poznamenal obranca Marek Korenčík. 

 

Práve jeho meno napokon svietilo v listine strelcov pri druhom slovenskom góle. Ten padol kuriózne, keď útočník Jozef 

Baláž nahodil z rohu klziska puk do švajčiarskeho bránkoviska a ten skončil v bránke súpera. "Mne sa puk odrazil od 

korčule. Ja osobne si myslím, že to bol môj gól, ale nechcem to riešiť. Dôležité je, že sme vyhrali, o to nám išlo. Priznám 

sa, že som nestrieľal s cieľom dať gól, ale aby sa puk odrazil od brankárovho betónu. Natlačil som sa pred bránku, Jožko 

Baláž to tam hodil a padlo to tam," tešil sa Korenčík. 

 

Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach a boli vhodnou generálkou na štvrťfinále. "Švajčiari hrali veľmi 

technicky, tým ma trochu prekvapili. Veľmi sa herne podobali na moderný kanadský štýl hokeja. Mali sme s nimi veľa 

problémov a ja som o to radšej, že sme tento dôležitý zápas zvládli," priznal útočník Miloš Fafrák. 

 

Slováci po zápase so Švajčiarmi ukončili pôsobenie v základnej A-skupine. Zakončili ju s bilanciou dve víťazstvá, jedna 

prehra po predĺžení a jedna v riadnom hracom čase. Všetky štyri zápasy však priniesli nasadenie celého tímu, ktoré vždy 

ocenili aj diváci. "Hra v každom jednom súboji bola kvalitná. Vo štvrtom zápase proti Švajčiarom sme opäť nasadili 

bojovnosť, ktorá nás zdobila v každom stretnutí, " dodal Javorčík. 

 

Späť na obsah 

 

1.77.  Slovensko nestačilo na Fínov, v Košiciach prehralo 0:3 
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 [hokejportal.net; 19/04/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ Reprezentácia] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovensko-nestacilo-na-finov-v-kosiciach-prehralo-0-3/72508 

 

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali v stredajšom dueli v rámci Euro Hockey Challenge v Košiciach s Fínskom 0:3. 

O prehre Slovákov rozhodla už prvá tretina, ktorú Fíni vyhrali 2:0. Pre zverencov trénera Zdena Cígera to znamenalo 

tretiu prehru v rade pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom. Slovensko sa s Fínskom stretne opäť v 

piatok 21. apríla, odveta sa bude hrať v Bratislave. Prípravný zápas Euro Hockey Challenge v Košiciach: 

 

Slovensko - Fínsko 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) 

Góly: 12. Lajunen (Pihlström), 15. Pihlström (Manninen, Anttila), 28. Palola (Honka, Aaltonen). Rozhodovali: Stano, 

Kubuš - Šefčík, Korba, vylúčení: 2:1, presilovky 0:2, oslabenia: 0:0, 5157 divákov. 

 

Zostavy: 

Slovensko: J. Hudáček - Čajkovský, Graňák, Gernát, Mikuš, Čerešňák, Švarný, Kozák, Brejčák - Dravecký, Hovorka, L. 

Hudáček - Kudrna, Cingeľ, Bakoš - Lušňák, Suja, Hrnka - Vandas, Preisinger, Šedivý. 

Fínsko: Säteri - Honka, Ohtamaa, Lajunen, Vittasmäki, Virtanen, Kivistö, Järvinen - Palola, Aaltonen, Erkinjuntti - 

Jormakka, Kemppainen, Junttila - Anttila, Pihlström, Manninen - Ojamäki, Sallinen, Huhtala. 

 

Pred stretnutím Slovákov proti Fínsku zablahoželali predstavitelia SZĽH a organizačného výboru MS 18 v Poprade a 

Spišskej Novej Vsi bývalému reprezentantovi Vincentovi Lukáčovi k jeho jubilejným 60. narodeninám. Hostia začali 

zostra a Hudáček musel prvý raz zasahovať už v prvej minúte po strele Junttilu i jeho následnej dorážke. V ôsmej minúte 

prišla prvá gólová šanca Slovenska. Obranca Šedivý, ktorý nastúpil na zápas na poste útočníka, prebral puk v útočnom 

pásme, prihral ho priamo na hokejku Vandasa, ten však pred Säterim mieril iba do jeho betónov. Potom mali obe mužstvá 

príležitosť minútovej presilovej hry, keďže sa najskôr vylučovalo na fínskej a potom aj na slovenskej strane a Fíni početnú 

prevahu aj dokázali zužitkovať. Lajunen napriahol k strele na špici ľavého kruhu a Hudáček nemal nárok - 0:1. Odpoveď 

prišla hneď vzápätí, ale prienik Libora Hudáčka skončil následnou nepresnou strelou. V pätnástej minúte už viedli hostia 

o dva góly, keď sa presadil Pihlström. 

 

Druhú tretinu začali Slováci veľmi dobre, Čajkovský sa minútu po jej začiatku rútil sám na Säteriho, ale neuspel. Zverenci 

trénera Cígera ale oproti prvej tretine zlepšili pohyb a boli častejšie v útočnom pásme ako ich súper. Prišla však 26. 

minúta a druhá využitá presilovka Fínov. Palola sa dostal k odrazenej strele Honku a zvýšil už na 3:0. V 33. minúte mohol 

znížiť Gernát, ale z pravej strany namieril strelu švihom iba do brankára. Hudáček musel na druhej strane vyriešiť dve 

veľké šance Fínov po strelách Kemppainena a Aaltonena. Do konca druhej tretiny sa už ale stav nezmenil. 

 

Aj na začiatku posledného dejstva mali prvú šancu slovenskí hokejisti, Libor Hudáček sa šikovne predral medzi kruhy, ale 

Sälteri sa opäť nenechal prekabátiť. Fíni mali s pribúdajúcim časom ľahšie nohy, oveľa jednoduchšie sa dostávali do 

pásma Hudáček v bráne Slovenska musel riešiť niekoľko nebezpečných striel. Skóre zápasu sa však už nezmenilo. 

Najlepšími hráčmi stretnutia boli vyhlásení Michal Čajkovský na strane Slovenska, najlepším hráčom Fínov bol vyhlásený 

brankár Sälteri. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/slovensko-nestacilo-na-finov-v-kosiciach-prehralo-0-3/72508
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hlasy po zápase: 

Zdeno Cíger, tréner SR: "Rozbeh sme mali pomalší, náš súper bol rozbehnutý. Ťažko dávame góly, musíme na to nájsť 

nejaký recept. Ale hráčom nemôžem nič vyčítať, od polovice zápasu sme hrali lepšie, snažili sme sa nastreľovať puky, ale 

potrebujeme dať nejaký lacný gól, aby sme sa chytili. Fíni boli ťažkým súperom, my sme mali iba jeden tréning. Ale na to 

sa vyhovárať nechcem." 

 

Michal Čajkovský, obranca SR: "Hokej sa hrá na góly. My sme ich nedali, keď sa nedokážeme presadiť, nemôžeme 

vyhrať. Máme pred sebou ešte veľa práce, ale ja som presvedčený, že to bude dobré." 

 

Marek Hovorka, útočník SR: "V prvej tretine bolo cítiť, že máme za sebou dlhú cestu vlakom. Potom sme sa zlepšili, 

vyrovnali sme hru, ale v útoku riešime veci príliš zložito. Potrebujeme dať nejaký šťastný gól, ale nejdeme tomu naproti." 

 

Eduard Šedivý, obranca SR: "Zápas sa vyvíjal tak ako tie predošlé. Neviem, či to bolo zásluhou cestovania alebo fínskej 

aktivity. Ale na to sa nemôžeme vyhovárať. Fíni boli všade skôr." 

 

Libor Hudáček, útočník SR: "Musíme sa zobudiť, už je naozaj na čase. Musíme si viac pomáhať od obrancov až po útok. 

Musíme chodiť viac do bránky. Verím, že ak dáme v ďalšom zápase gól, tak sa to uvoľní." 

 

Späť na obsah 

 

1.78.  Sklenár: Rusi budú nepríjemní. Veríme, že ich zdoláme 

 [pravda.sk; 19/04/2017; Michal Gavroň ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/427020-sklenar-rusi-budu-neprijemni-verime-ze-ich-

zdolame/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Úvodný zápas majstrovstiev sveta v hokeji do 18 rokov proti Fínsku (4:5) mu, ako sám priznáva, nevyšiel. V 

nasledujúcich dvoch (proti Kanade 3:4 po predĺžení, s Lotyšskom 4:0) dostal šancu jeho kolega Jakub Kostelný. V 

utorkovom súboji o 3. priečku v A-skupine proti Švajčiarsku (2:1) bol brankár Juraj Sklenár (17) jedným z najlepších 

hráčov na ľade. 

 

Brankár Juraj Sklenár. 

Autor - SITA, Radoslav Maťaš 

 

"Do každého zápasu ideme naplno a chceme zvíťaziť," vraví odchovanec nitrianskeho hokeja pred dnešným štvrťfinále v 

Poprade proti Rusku (od 17.15, prenos na Dvojke). 

 

Ako ste sa cítili v zápase proti Švajčiarsku? 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/427020-sklenar-rusi-budu-neprijemni-verime-ze-ich-zdolame/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/427020-sklenar-rusi-budu-neprijemni-verime-ze-ich-zdolame/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Chytalo sa mi veľmi dobre. Bol to veľmi dynamický duel, veľa sa korčuľovalo, mal som aj dosť zásahov (25/26, úspešnosť 

96,15 %, pozn.). Švajčiari hrali agresívne, tlačili sa do bránky a boli nepríjemní. Pomohli mi chalani, zblokovali veľa strie l. 

Je skvelé, že sme vyhrali. Proti Kanade mi to nevyšlo tak, ako som si to predstavoval. Kubo Kostelný zachytal výborne, 

bol oporou mužstva. Gratulujem mu k nule proti Lotyšom. Vzájomne si držíme palce a podporujeme sa. Som vďačný 

trénerom, že mi dali znova šancu zasiahnuť do šampionátu. Mám radosť z toho, že to bol víťazný návrat. 

 

Bolo v hre Švajčiarov niečo, čo ste nečakali? 

 

Vôbec nás neprekvapili, hrali presne to, čo sme od nich očakávali. Nastupovali sme proti ich zostave, akú majú na 

šampionáte, veľmi často. Musím Švajčiarov pochváliť – hrali bojovne a so srdcom, podobne ako aj my. Predviedli dobrý 

výkon a výrazne prispeli k kvalitnému vyvrcholeniu základnej skupiny. 

 

Tempo zápasu sa postupne stupňovalo. Na konci ste mali podstatne viac práce ako na začiatku… 

 

Áno, po prvej časti som mal len pár zákrokov. To je pre brankára vždy náročné, musel som sa však udržiavať v 

koncentrácii. V druhej a tretej časti bolo tempo omnoho vyššie. Necítim sa však ako muž zápasu, o tom to vôbec nie je. 

Hráme tímovo, nie na seba. Podali sme výborný kolektívny výkon a deliť ho na jednotlivcov nerobí dobrotu. 

 

V tretej tretine ste mužstvo za stavu 2:1 uchránili pred gólom. Po chybe obrany ste vygumovali súperovho útočníka 

skvelým zákrokom lapačkou. Odľahlo vám? 

 

Je dobré, keď takýto veľký zákrok príde, vždy to brankára povzbudí. Nedostali sme gól a to je najdôležitejšie. Chceli sme 

udržať stav 2:1 až do záverečnej sirény a to sa nám podarilo. Na konci stretnutia sme Švajčiarom nedovolili dostať sa do 

záverečného tlaku. Chalani hrali jednoducho, vyhadzovali puky do stredného pásma a snažili sa držať hru čo najďalej od 

našej bránky. 

 

Tribúny po vašej bravúre skandovali vaše meno. Zaregistrovali ste to? 

 

Áno, je to skvelý pocit, keď vám fandia plné domáce tribúny. Povzbudzujú nás celých 60 minút, vlievajú nám novú 

energiu. Sme radi, že ich bavíme hokejom. Máloktorá reprezentácia sa môže pochváliť tým, že ju diváci ženú vpred a 

ďakujú jej, či vyhrá alebo nie. Niečo také nám môžu ostatní závidieť. Je to skúška aj pre nás, aby sme sa vyrovnal i s 

tlakom. Zatiaľ sa nám to darí. Nesmieme sa nechať strhnúť publikom, skôr naopak – musíme sa sústrediť na svoju hru a 

ňou ho zaujať. 

 

Vo štvrťfinále narazíte na Rusko. Čo od zápasu očakávate? 

 

Je v podstate jedno, či by sme dostali Švédov, Rusov alebo Čechov. Do každého zápasu ideme naplno a chceme 

zvíťaziť. Rusi sú výborní korčuliari so skvelou technikou. Budú sa tlačiť do bránky a hrať agresívne. Sú veľmi nepríjemní, 
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nečaká nás nič ľahké. Naposledy sme sa s nimi stretli minulé leto na Memoriáli Ivana Hlinku. Dlho sme s nimi hrali 

vyrovnanú partiu, v záverečnej tretine nám však dali štyri góly a prehrali sme 2:5. Vieme, čo od nich čakať. Veríme, že ich 

zdoláme. 

 

Fínskych fanúšikov zaujali Fehérváry a borovička 

 

Slovensko po šiestich rokoch opäť zažíva pravý hokejový ošiaľ. 

 

Hoci majstrovstvá sveta 2011 v Bratislave a Košiciach domácej reprezentácii vôbec nevyšli, Slovensko počas historicky 

prvej organizácie šampionátu A-kategórie zažilo nevídanú hokejovú horúčku. 

 

Hoci ide "len" o vrchol sezóny pre reprezentácie do 18 rokov, organizátori k nim pristúpili veľmi zodpovedne, za čo dostali 

odmenu. 

 

V základných skupinách na štadiónoch v Poprade a Spišskej Novej Vsi navštívilo zápasy viac ako 50-tisíc divákov. 

Pochopiteľne, najväčší záujem vzbudzujú stretnutia Slovákov. V hľadisku však môžete nájsť fanúšikov všetkých krajín, 

ktorí radi prelamujú medzinárodné bariéry. 

 

"Vysoké Tatry vyzerajú fantasticky! Páči sa nám tu, na Slovensko sme sa radi vrátili. Navštívili sme aj majstrovstvá sveta 

2011, máme na ne nádherné spomienky," usmieval sa pred popradským štadiónom Petteri z predmestia Oulu 

pripomínajúc bratislavský finálový triumf Suomi nad rivalom zo Švédska 6:1. "Možno niečo také zažijeme znova vďaka 

osemnástkam." 

 

V dobrej nálade – zrejme kvôli víťazstvu fínskych mladíkov v boji o prvé miesto v A-skupine nad Kanadou 6:3 – poprosil 

spolu so svojou manželkou o fotografiu so slovenskými divákmi, s ktorými sa zhovárali pred utorkovým stretnutím 

Slovenska proti Švajčiarsku. 

 

"Fínska mládež nám v ostatných rokoch robí veľkú radosť, veď sa pozrite na Patrika Laineho. Aj v Poprade máme viacero 

šikovných hráčov, ktorí sa môžu presadiť aj v NHL," vraví programátor Petteri. 

 

Ktorý hráč v slovenskom drese sa mu najviac pozdával počas vzájomného súboja? "Myslím si že z obrancu Fehérváryho 

rastie veľký hokejista. Má výborný prehľad aj fyzické dispozície." Páči sa mu, že organizátori nepremrštili cenu vstupného 

a oceňuje prezentáciu miestnej kultúry. Páčia sa mu ľudové pesničky, ochutnal oštiepok i borovičku. 

 

"Páli ma v hrdle, ale chutí zaujímavo," smeje sa Petteri a vysvetľuje: "Ľudia sú tu veľmi priateľskí, v mnohom sme si 

podobní. My aj vy sme malými národmi s veľkou vášňou pre hokej. Atmosféra na tribúnach je fantastická. Rozprával som 

sa s fanúšikmi viacerých krajín, ale Slováci sú môjmu srdcu najbližší. Držím vašim chlapcom palce. Bolo by skvelé, keby 

sme sa stretli vo finále, nie?" dodá so širokým úsmevom 49-ročný Petteri. 
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-END 

 

Späť na obsah 

 

1.79.  Prezident nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 

 [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Peter Hanák; Zaradenie: z domova] 

 

Oto Görner, moderátor: "Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvojicu sudcov, ktorí vyhrali konkurz na Okresný súd v 

Spišskej Novej Vsi. Podľa prezidenta Súdna rada mu predložila kandidátov, ktorých vybrala nezákonná komisia. 

Ústavný právnik hovorí, že za určitých okolností z toho môže vzniknúť ďalší spor o právomoc prezidenta odmietať 

menovanie sudcov." 

 

Peter Hanák, redaktor: "Súdna rada predložila prezidentovi kandidátov, ktorí prešli justičnou praxou, výberovým konaním, 

vypočúvaním pred Súdnou radou a dostali aj sudcovské previerky. V pondelok má prezident Andrej Kiska vymenovať 

osemnástich z nich. Dvoch však odmietol. Podľa prezidentovho hovorcu Romana Krpelana ich vybrala nezákonná 

komisia." 

 

Roman Krpelan, hovorca prezidenta SR: "Vo výberovom konaní, v ktorom títo kandidáti uspeli, boli totiž predsedom 

Okresného súdu Spišská Nová Ves za členov výberovej komisie vymenovaní namiesto dvoch členov zvolených Súdnou 

radou dvaja členovia vymenovaní ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu a 

komisia preto nebola oprávnená vykonať výberové konanie." 

 

Peter Hanák: "Predseda súdu v Spišskej Novej Vsi Ján Slovinský bude reagovať, až keď mu odmietnutie oficiálne 

doručia. Súdna rada, ktorá prezidentovi navrhla zoznam sudcov na vymenovanie, bude o probléme rokovať v pondelok. 

Ústavný právnik Eduard Bárány hovorí, že rozhodne nie je obvyklé, aby prezident odmietal menovať sudcov 

všeobecných súdov a dokonca má pochybnosti, či má prezident v tomto prípade právo odmietnuť kandidátov 

navrhnutých Súdnou radou." 

 

Eduard Bárány, ústavný právnik: "Ak nakoniec z toho vznikne spor, to je otázka, tak to môže skončiť na Ústavnom súde 

niekoľkými spôsobmi." 

 

Peter Hanák: "Ak by sa preukázalo porušenie zákona, podľa Eduarda Báránya by Súdna rada svoje nominácie mohla 

zmeniť." 

 

Späť na obsah 

 

1.80.  Neúplné návrhy na vymenovanie dvoch kandidátov na sudcov 
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 [Rádio Slovensko, 14:00; Správy; 19/04/2017;  Andrea Kozinková; Zaradenie: z domova] 

 

Andrea Kozinková, moderátorka: "Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli 

výberovým konaním na miesta sudcov na Okresný súd Spišská Nová Ves. Podľa hovorcu prezident po preskúmaní 

návrhov Súdnej rady dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať. Predložené návrhy považuje za neúplné a do 

odstránenia vytknutých nezákonností nemôže o uvedených kandidátov rozhodnúť. Z kancelárie Súdnej rady potvrdili, že 

vzniknutou situáciou sa budú zaoberať na najbližšom rokovaní v pondelok. O probléme vie aj ministerka spravodlivosti 

Lucia Žitňanská, chce si počkať na závery rady." 

 

Späť na obsah 

 

1.81.  Stručne z domova – Sneženie skomplikovalo dopravu 

 [Rádio Regina BA, 12:00; Žurnál Rádia Regina; 19/04/2017;  Daniela Matejovičová; Zaradenie: z domova] 

 

Marta Výbošteková, moderátorka: "Informuje Daniela Matejovičová." 

 

Daniela Matejovičová, redaktorka: "Husté sneženie skomplikovalo ráno dopravnú situáciu najmä v horských oblastiach 

východného Slovenska. V Poráči od šiestej rána do deviatej nepremávali autobusy. Školáci dochádzajúci do Spišskej 

Novej Vsi meškali na vyučovanie. Starosta Poráča Peter Volčko." 

 

Peter Volčko, starosta Poráča: "Školský autobus, ktorý odišiel s deťmi, ostal už stáť na serpentínach a nemohol ísť ďalej. 

Takisto ostatné spoje už mali problém dostať sa do obce. Takže prakticky medzi tou šiestou a deviatou bola 

paralyzovaná autobusová doprava. Dalo sa chodiť iba osobnými automobilmi, aj to ešte väčšinou len autá, ktoré mali 

zimné pneumatiky." 

 

Daniela Matejovičová: "Prvý pluh dorazil do obce až po deviatej hodine. Momentálne je už situácia stabilizovaná." 

 

Späť na obsah 

 

1.82.  Sneženie skomplikovalo dopravu 

 [Rádio Slovensko, 18:00; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 19/04/2017;  Jarka Hlaváčová; Zaradenie: z domova] 

 

Oto Görner, moderátor: "Dnešné počasie výrazne komplikovalo dopravu najmä na severe Slovenska. Na cesty v 

horských oblastiach sa vrátila zimná technika. Silné sneženie zastavilo ráno v obci Poráč v okrese Spišská Nová Ves 

autobusovú dopravu. Obyvatelia sa tak nevedeli dostať do práce či školy." 

 

Jarka Hlaváčová, redaktorka: "Skoro ráno sa na Spiši rozsnežilo. Padal hustý a mokrý sneh. V obci Poráč nasnežilo za 

necelé dve hodiny zhruba desať centimetrov nového snehu. To narobilo veľké problémy autobusom. Tie sa nemohli 
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dostať z obce ani do obce. Všetci, ktorí boli odkázaní na autobusovú dopravu, sa dnes do škôl či do práce nedostali a 

zobrali si nútené dovolenky." 

 

Obyvateľ obce Poráč 1: "Hlásil o jedenástej v rádiu, že autobusy premávajú, ale nepremávali." 

 

Obyvateľ obce Poráč 2: "Autobus nešiel o desiatej ani o jedenástej. Išla domov, nešla do roboty. Telefonovala, že 

dovolenka." 

 

Jarka Hlaváčová: "Situáciu musela obec riešiť vlastnými silami. Hovorí starosta Poráča Peter Volčko." 

 

Peter Volčko, starosta obce Poráč: "Riešili sme niektoré veci, že sme ľudí stiahli súrne na vlaky na spoje, ktorí potrebovali  

sa dostať do Košíc." 

 

Jarka Hlaváčová: "Situácia na tejto ceste nebola ľahká ani pre vodičov osobných áut." 

 

Vodič: "Pozor treba furt dávať, bo šmykne hneď, jak pridáte." 

 

Jarka Hlaváčová: "Podľa Košického samosprávneho kraja bol dôvodom neprejazdnosti cesty pokazený sypač. Zimná 

technika prišla až s oneskorením, no od deviatej hodiny sa situácia v obci začala zlepšovať. Kalamitná situácia bola aj v 

obci Hnilčík, kde napadlo zhruba dvadsať centimetrov nového snehu. Stalo sa tu aj niekoľko dopravných nehôd a 

kamiónová doprava ostala stáť priamo v obci. Na posyp a pluhovanie nasadili na Spiši trinásť sypačov, dva traktory s 

radlicami, jedno nákladné vozidlo s radlicou a päť nakladačov. Hovorkyňa Košického kraja Zuzana Bobríková." 

 

Zuzana Bobríková, hovorkyňa Košického kraja: "Pod vplyvom počasia budú vlastne cestári v pohotovosti napriek tomu, 

že oficiálne už zimná pohotovosť k poslednému marcu skončila." 

 

Jarka Hlaváčová: "Sneh na Spiši sa drží na vozovke od výšky šesťsto metrov nad morom. Keďže počasie sa výrazne 

nezmení ani v nasledujúcich dňoch, zimná technika zostáva neustále v teréne." 

 

Späť na obsah 

 

1.83.  Prezident nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov 

 [Rádio Lumen, 17:30; Infolumen; 19/04/2017;  Júlia Kavecká; Zaradenie: z domova] 

 

Júlia Kavecká, moderátorka: "Prezident Andrej Kiska zatiaľ nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí uspeli vo 

výbere na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Problémom je tento raz chyba v zložení výberovej komisie. Predseda 

súdu do nej vymenoval namiesto členov zvolených Súdnou radou dvoch členov vymenovaných ministrom spravodlivosti. 

Situáciou by sa mala v pondelok zaoberať aj Súdna rada. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská uviedla, že si počká 
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na jej závery. Chce sa tiež rozprávať s predsedom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Jánom Slovinským, ktorý z jej 

pohľadu pochybil." 

 

Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR (Most-Híd): "Viem o tom probléme, pozrela som sa naňho. Z pozície 

Ministerstva spravodlivosti to nevieme absolútne nijako riešiť, pretože v tom procese výberového konania nemáme vôbec 

žiadnu kompetenciu. A myslím, že to bude nabudúce prejednávať Súdna rada. A ja si počkám aj na závery Súdnej rady, 

ktoré k tomu dá. Ale Ministerstvo spravodlivosti je tam vyslovene mimo kompetencií. To, čo k tomu viem povedať je 

akurát, že ma prekvapuje tento typ omylu zo strany predsedu súdu." 

 

Júlia Kavecká: "Ministerka nevedela uviesť, či bude potrebné zopakovať výberové konanie. Ide podľa nej o nejednoduchú 

situáciu. Na pondelok avizuje prezidentská kancelária menovanie nových sudcov." 

 

Späť na obsah 

 

1.84.  Po výrobe ťahajú fabriky do krajiny aj servisné služby 

 [Trend; 16/2017; 20/04/2017; s.: 10,11; Lukáš Kvašňák ; Zaradenie: Centrá zdieľaných služieb] 

 

Príchod podnikových centier na Slovensku pevnejšie ukotvuje výrobu a môže pomôcť aj v rozširovaní vývoja 

 

Lukáš Kvašňák 

 

Keď americký Amazon v marci ohlasoval svoju investíciu do nového logistického centra pri Seredi, ako jeden z hlavných 

dôvodov, prečo si vybral Slovensko, bola existencia firemného centra zdieľaných služieb v Bratislave. V ňom Amazon 

aktuálne zamestnáva viac ako osemsto ľudí. Pri štarte v roku 2011 pritom mal iba sto zamestnancov. 

 

Hoci postup býva väčšinou opačný, keď si firma k výrobnej fabrike zriadi v krajine aj centrum zdieľaných služieb, príklad 

Amazonu poukazuje na silné prepojenie, ktoré spája na prvý pohľad odlišné segmenty ako priemyselná výroba a servisné 

centrá. 

 

Koncentrácia v Bratislave 

 

Slovensko môže z tohto fenoménu ťažiť. Na jednej strane má silný priemysel s kľúčovým postavením v domácej 

ekonomike, no na strane druhej je tu rozvinutý segment centier podnikových služieb. A ten bude aj v budúcnosti ďalej 

rásť. 

 

Problémom je príliš veľká koncentrácia centier zdieľaných služieb v Bratislave, kde majú svoje sídlo až dve tretiny 

spoločností. Súboj o kvalifikovaných zamestnancov sa vyostruje a tlačí na zvyšovanie platov, čo následne oslabuje ich 

konkurencieschopnosť v porovnaní s okolitými štátmi. 
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Riešením tejto situácie môžu byť práve firmy, ktoré už na Slovensku majú výrobné závody a zvažujú zriadenie centra 

podnikových služieb. Tieto podniky totiž majú fabriky nezriedka v regiónoch. Ak sa rozhodnú otvoriť aj centrum, vyberú si 

väčšinou najbližšie krajské mesto. Dôvodom je jednak dostupnosť kvalifikovaných absolventov vysokých škôl, ako aj 

lepšia infraštruktúra a zároveň aj širšie možnosti kultúrneho vyžitia pre zamestnancov. 

 

Embraco ako príklad 

 

Príkladom je výrobca kompresorov Embraco. Spoločnosť so závodom v Spišskej Novej Vsi predvlani otvorila v 

Košiciach vlastné centrum zdieľaných služieb a v pláne má do dvoch rokov zamestnať v metropole východu až 150 ľudí. 

,,Náš príchod privítali všetky košické univerzity. Mali sme dobré referencie od iných servisných centier pôsobiacich v 

meste. Úlohu zohrala aj blízkosť závodu v Spišskej Novej Vsi a geografická poloha v časovom pásme približne v 

polovici medzi našimi závodmi v Brazílii a Mexiku na západnej pologuli a v Číne a na Ďalekom východe," vysvetlil dôvody 

príchodu riaditeľ centra Raul Moreira. 

 

Slovenské Embraco pritom o získanie tejto investície muselo bojovať s inými závodmi v korporácii. Dôležitú úlohu preto 

zohráva prítomnosť lokálneho manažmentu, ktorý dokáže domácu lokalitu v centrále predať. No najmä je to stabilita a 

pozitívne výsledky fabriky. Ak má totiž podnik problémy vo výrobe, musí riešiť predovšetkým tie a nemá čas sa venovať 

ďalším veciam. 

 

,,Keď akcionári a top manažment materských spoločnostiach vidia zaujímavé výsledky vo výrobných fabrikách na 

Slovensku, je tu predpoklad, že na základe dobrých skúseností a spoľahlivosti miestneho manažmentu sa rozhodnú v 

prospech Slovenska aj v prípade zdieľaných služieb," hovorí Monika Smižanská z PwC. 

 

Silnejšie ukotvenie 

 

Rozhodnutie investora pridať k fabrike na Slovensku aj centrum zdieľaných služieb je zároveň znakom silnejšieho 

ukotvenia v krajine. To vytvára potenciál aj na prilákanie ďalších sofistikovaných činností. ,,Čím viac aktivít je zavesených 

pod lokálnu dcéru, tým je dôležitejšia aj v rámci svojho koncernu a lokálni manažéri môžu viac hovoriť do centrálnych 

aktivít. Ak má dcéra skúsenosť nielen s výrobou, vie pritiahnuť ďalšie sofistikované činnosti," myslí si priemyselný analytik  

Martin Jesný. 

 

Embraco takto okrem výroby a servisného centra rozvíja na Slovensku aj vlastný produktový vývoj a v tomto roku otvorí v 

Spišskej Novej Vsi nové technologické centrum. Podobným procesom prešiel aj americký dodávateľ sedačiek do 

automobilového priemyslu Adient. Ešte ako Johnson Controls tu najprv robil len jednoduché just-in-time dodávky pre 

automobilky. Následne spoločnosť otvorila viacero závodov napríklad v Námestove alebo Lučenci. Ako sa rozvíjal 

automobilový priemysel a tunajšie fabriky naberali na význame, americký koncern otvoril v Trenčíne vlastné 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

technologické centrum, ktoré je dnes najväčším v krajine a na starosti má vývoj sedadiel pre všetky svetové automobilky. 

Po zvládnutí týchto úloh Johnson Controls otvoril v Bratislave aj centrum zdieľaných služieb. 

 

,,Ak má firma dve pobočky, ťažšie sa jej odchádza. Zároveň diverzifikuje pracovnú silu tým, že pritiahne do firmy 

mladších ľudí a získa väčší vplyv v regióne," vysvetľuje štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. 

Zo širšieho pohľadu je podľa neho dôležité uvedomiť si aj fakt, že servisné centrá posúvajú slovenskú ekonomiku ďalej 

od závislosti od priemyslu. Poskytujú zároveň služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré smerujú na export. 

 

Výroba odišla, vývoj a služby ostali 

 

Význam takejto diverzifikácie potvrdzuje príbeh spoločnosti On Semiconductor. Firma mala v Piešťanoch závod na 

výrobu polovodičov, ktorý prevzala od tamojšej Tesly. Následne otvorila v meste aj servisné centrum a neskôr dokonca 

pridala v Bratislave aj výskumné centrum. Aj keď On Semiconductor piešťanskú fabriku zatvoril a presťahoval do Ázie, 

servisné aj výskumné centrum tu ostali. 

 

Čerstvým príkladom, ako centrá zdieľaných služieb potvrdzujú význam tunajších fabrík v ich koncernoch, je trnavská 

automobilka PSA Groupe Slovakia. Postupne získala výsadné postavenie ako kľúčový závod pre modely malých 

mestských vozidiel v segmente B. Bola to práve ona, kde globálne štartovala produkcia novej generácie modelu Citroën 

C3. Okrem samotnej výroby automobilov sa aktivity trnavskej automobilky rozšírili o centrálny nákup zameraný na 

vyhľadávanie nových dodávateľov na Slovensku a v regióne strednej Európy. 

 

Po získaní viacerých aktivít v záujme toho, aby výraznejšie lokalizoval produkciu a tým znížil náklady vlani v apríli 

francúzsky koncern presťahoval do Trnavy aj centrum účtovných služieb pre strednú Európu a nemecky hovoriace 

krajiny. Spoločnosť tak vytvorila okolo sto nových vysokokvalifikovaných pracovných miest vo financiách a v účtovníctve. 

Aktuálne sa rozbieha projekt budovania motorárne a závod získal do portfólia aj nového podnájomníka, ktorým bude 

nasledujúca generácia v súčasnosti vyrábaného modelu Peugeot 208. 

 

Výroba sa mení na služby 

 

,,Priemyselné koncerny nie sú len zoskupenia fabrík, ale sú to normálne firmy, ktoré majú množstvo administratívnych 

činností a potrebujú ich niekde riešiť. Navyše čoraz väčšie množstvo aktivít v priemysle sa z výrobných mení na formu 

služby. Ak teda prídu služby do krajiny, príde aj vplyv," dodáva M. Jesný. Svetový automobilový priemysel ako 

dominantné odvetvie domácej ekonomiky prechádza aktuálne fundamentálnymi zmenami, ktoré zasiahnu do úplného 

jadra firiem. Namiesto výrobcov automobilov sa z firiem stanú poskytovatelia mobility. Trendy ako digitalizácia výroby, 

konektivita vozidiel, autonómne riadenie, smart cities či zdieľaná mobilita si vyžiadajú masívne zapojenie IT, aké 

priemysel zatiaľ nezažil. 
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Výsledkom bude okrem iného aj množstvo dát, ktoré bude treba spracovávať a analyzovať. A práve to sú činnosti, v 

ktorých už dnes excelujú centrá podnikových služieb. S nastupujúcou automatizáciou svojich procesov a zapojenia deep 

learningu a umelej inteligencie sa stanú kľúčovou súčasťou priemyselných trendov. ,,Myslím si, že o tri až päť rokov 

skutočne oceníme, ako dôležité bolo, že tieto centrá vznikli na Slovensku," dopĺňa R. Chovanec. 

 

Siemens v Žiline prudko rastie 

 

Dobrým príkladom je nemecký koncern Siemens, ktorý už na Slovensku síce nemá vlastnú fabriku, no prevádzkuje tu 

osem servisných centier. Jedným z nich je žilinské centrum pre automatizáciu železníc. To vzniklo už v roku 2003, keď 

malo na starosti inžiniering železničných systémov predovšetkým pre Rakúsko. Dynamicky začalo rásť od roku 2010, keď 

v ňom pracovalo zhruba 20 ľudí. Postupne získavalo dodatočné kompetencie a dnes je v ňom zamestnaných už 240 ľudí, 

ktorí poskytujú služby interne v rámci Siemensu pre projekty do celého sveta. 

 

,,V ostatných rokoch sa nám podarilo získať nielen nové kompetencie, ale aj dôveru koncernu, že dokážeme robiť 

inžiniering koľajovej dopravy na špičkovej úrovni," vysvetľuje vedúci žilinského kompetenčného centra Ondrej Chrappa. V 

Žiline boli napríklad projektované riadiace systémy pre metrá vo Viedni, v Kodani, Istanbule a Buenos Aires, rovnako ako 

riadiace či bezpečnostné systémy železníc v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Saudskej Arábii či v Malajzii. 

 

Rastúca miera automatizácie koľajovej dopravy, potreba čoraz sofistikovanejších riadiacich systémov, ako aj rastúci 

dopyt po využívaní vlakov a metier po celom svete tlačí žilinské centrum k expanzii. V tomto roku chce prijať sedemdesiat 

ľudí a v budúcom necelú stovku. Do troch rokov sa tak počet zamestnancov centra zdvojnásobí. 

 

--- 

 

Súboj o kvalifikovaných zamestnancov sa vyostruje a tlačí na zvyšovanie platov, čo oslabuje ich konkurencieschopnosť 

 

Späť na obsah 

 

1.85.  Servisné centrá 

 [Trend; 16/2017; 20/04/2017; s.: 7; Redakcia ; Zaradenie: Centrá zdieľaných služieb] 

 

Servisné centrá na Slovensku (2016) 

 

  Spoločnosť Názov centra Počet 

pracovníkov 

na konci roka 

  Náplň činnosti 

      2016 2015   

1. IBM International Services International 5 500 5 finančné, administratívne a IT služby a 
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Centre, s.r.o., Bratislava 1 Services Centre 100 služby podpory zákazníkov pre región 

Európy a v niektorých oblastiach pre 

spoločnosti IBM celosvetovo 

2. T-Systems Slovakia, s.r.o., 

Košice 

Global 

Nearshore 

Centre 

3 871 3 

668 

služby globálnym korporátnym 

zákazníkom koncernu Deutsche Telekom 

v oblasti outsourcingu info-

komunikačných systémov a riešení, ako 

aj outsourcingu podnikových finančných 

procesov 

3. AT&T Global Network Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Service Delivery 

Shared Service 

Center 

3 413 3 

026 

zákaznícka podpora a sieťový inžiniering 

pre klientov v regióne EMEA a ostatných 

častí sveta 

4. Dell, s.r.o., Bratislava Global Business 

Center 

1 772 1 

667 

podpora zákazníkov v regióne EMEA, 

interné služby pre materskú korporáciu 

5. Enterprise Services Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 2 

Enterprise 

Services 

Slovakia 

1 475 1 

497 

služby a podpora zákazníkov najmä v 

regióne EMEA, optimalizácia procesov, 

aplikačného portfólia, vývoj servisných 

riešení 

6. Henkel Slovensko, s.r.o., 

Bratislava 

Shared Service 

Center Bratislava 

1 450 1 

400 

poskytovanie finančných, IT, HR služieb 

a nákupu, marketing & obchod hlavne 

pre centrálu Henkel v Nemecku a jej 

pobočky v Európe 

7. Swiss Re Management AG, 

organizačná zložka Bratislava 

Swiss Re 

Bratislava 

1 201 1 

010 

podpora pri uzatváraní a manažovaní 

zaistných a poistných kontraktov pre 

interných aj externých zákazníkov v 

regióne EMEA alebo globálne. Expertné 

činnosti v oblasti finančných trhov, 

Finance, IT a Legal&Compliance. 

Podpora tímov v oblasti HR, auditu, 

facility managementu, nákupu či 

communications 

8. Johnson Controls International, 

s.r.o., Bratislava 3 

Bratislava 

Business Center 

1 096 1 

771 

kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, 

predaj a program manažment pre región 

EMEA, Ázia a Severná Amerika 

9. Adient Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 3 

Adient Slovakia 918 - vedenie účtovníctva, finančných a 

nefinančných služieb pre výrobné závody 

Adient po celom svete (EMEA, Severná 

Amerika, APAC) 
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10. Accenture Technology Solutions 

- Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Delivery Center 

for Accenture 

Technology 

910 860 systémová integrácia, vývoj a údržba 

softvérových riešení pre zákazníkov z 

Európy, najmä z nemecky hovoriacich 

krajín, ako aj lokálnych klientov 

11. Amazon /Slovakia/, s.r.o., 

Bratislava 

Amazon 

European 

Support Center 

850 650 podpora európskych tímov Amazonu a 

obchodných partnerov v regióne EMEA, 

správa online katalógu produktov 

12. 

13. 

Siemens, s.r.o., Bratislava / 

Siemens Healthcare, s.r.o., 

Bratislava Lenovo (Slovakia), 

s.r.o., Bratislava 

Siemens Lenovo 

Slovakia 

799 760 667 

707 

vývoj softvéru a riadiacich systémov pre 

healthcare, výrobu, automatizáciu budov, 

energetiku a železničnú dopravu; interné 

služby poskytovanie servisu pre 

zákazníkov a obchodných partnerov z 

regiónu EMEA 

14. 

15. 

Accenture, s.r.o., Bratislava / 

Accenture Services, s.r.o., 

Bratislava Deutsche Telekom 

Services Europe Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 4 

Delivery Center 

for Accenture 

Operations 

DTSE SK 

698 487 717 

408 

outsourcing podnikových procesov 

(obstarávanie, financie, účtovníctvo a 

starostlivosť o zákazníkov), 

automatizácia a robotizácia procesov pre 

klientov z Európy financie a účtovníctvo, 

operatívny nákup a súvisiace činnosti, 

ERP hub pre firmy skupiny Deutsche 

Telekom 

16. First Data Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 1 

First Data 

Slovakia 

470 463 služby prevádzky platobných systémov 

prostredníctvom platobných kariet, ATM 

a POS terminálov pre zákazníkov v 

regióne EMEA 

17. ING Business Shared Services 

B.V., organizačná zložka 

Bratislava 

ING Global 

Services and 

Operations 

404 250 pomocné a servisné služby v 

bankovníctve 

18. Holcim Business Services, 

s.r.o., Košice 

LafargeHolcim 

European 

Business 

Services 

393 350 poskytovanie účtovníckych, fakturačných 

a administratívnych služieb pre sesterské 

firmy v rámci skupiny LafargeHolcim 

19. Soitron, a.s., Bratislava Dohľadové 

centrum 

350 330 vzdialená správa serverovej a sieťovej 

infraštruktúry, správa databáz, aplikácií a 

CRM systémov pre slovenských a 

zahraničných zákazníkov, riadenie aktív 

a nákup úzko súvisiaci s IT infraštr. 

20. Uniqa Group Service Center, Cross Border 348 297 administratívna správa poistného kmeňa 
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s.r.o., Nitra 5 Service komerčných poisťovní v Uniqa Group 

21. Orange Business Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Competency & 

Support Center 

334 320 podpora v oblasti technického dizajnu, 

obchodných aktivít, produktového a 

komerčného manažmentu pre 

medzinárodných zákazníkov 

22. 

23. 

Fpt Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Competence Call Center 

Bratislava, s.r.o. 

Fpt Slovakia 

Competence Call 

Center 

257 197 264 

209 

outsourcingové a manažované služby 

externým klientom outsourcing služieb 

outbound, inbound, direct marketingu; 

písomná korešpondencia 

24. 

25. 

Osram, a.s., Nové Zámky 

CBRE Corporate Outsourcing, 

s.r.o., Bratislava 

Global Shared 

Services EMEA 

CBRE SSC 

(GWK) 

169 105 294 

94 

služby v odborných oblastiach ako 

účtovníctvo, kontroling, zákaznícky 

servis, nákup, data manažment, IT a 

marketing pre európske závody a 

pobočky Osram podpora globálnym 

klientom v oblasti finančných služieb, 

reportingu, call centier, prekladateľské 

služby, zásobovanie a nákup, plánovanie 

prenájmu a správa priestorov, 

architektúra a dizajn 

26. PSA Services Centre Europe, 

s.r.o., Bratislava 

PSA Services 

Centre Europe 

100 56 ekonomické, účtovné a organizačné 

poradenstvo 

27. Embraco Slovakia s.r.o., 

Spišská Nová Ves 

Embraco Global 

Business 

Support, divízia 

Košice 

81 27 poskytovanie servisných služieb z 

oblasti: financie, HR, nákup, logistika a IT 

pre korporáciu Embraco v regiónoch 

Európa, Amerika a Ázia 

28. 

29. 

PricewaterhouseCoopers CEE 

Firm Services, s.r.o., Bratislava 

Datalan, a.s., Bratislava 

PwC SSC 

Bratislava 

Servisné 

stredisko 

72 64 68 

68 

finančné účtovníctvo, podpora 

finančných systémov, analýzy, rozpočet, 

dane, správa a kvalita kmeňových dát, 

podpora zákazníckej fakturácie IT 

outsourcing, autorizovaný servis IT 

produktov, implement. a podpora IKT 

riešení, call centrum 

30. Allianz Managed Operations & 

Services SE, o.z. Slov., 

Bratislava 

Allianz Business 

Services 

60 - poradenská a konzultačná činnosť v 

oblasti výpočtovej techniky a IT, činnosť 

organizačných a ekonomických 

poradcov, vedenie účtovníctva, 

automatizované spracovanie dát 

31. Danfoss Power Solutions, a.s., European 47 46 poskytovanie finančných služieb pre 
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Považská Bystrica Service Center región Európa 

32. Achilles Information Slovakia, 

s.r.o., Bratislava 

Achilles 

Information 

Slovakia 

41 40 činnosť organizačných a ekonomických 

poradcov, podnikateľské poradenstvo 

  On Semiconductor Slovakia, 

a.s., Piešťany 

On 

Semiconductor 

Slovakia 

n 273 IT, personálne služby, nákup, logistika, 

finančné služby, podpora predaja 

  Mondelez European Business 

Services Centre, s.r.o., 

Bratislava 

Mondelez 

European 

Business 

Services Centre 

n 258 vedenie účtovníctva, poradenská 

činnosť, prieskum trhu, doprava, logistika 

  Kone SSC, s.r.o., Bratislava Kone SSC n 213 poskytovanie finančných služieb 

spoločnostiam v skupine Kone 

Corporation 

 

 

1 Odhad TRENDU; 2 Do 31. decembra 2016 Hewlett-Packard Slovakia; 3 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti 

vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, 

s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti; 4 

Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services; 5 Do 31. decembra 2016 InsData 

 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses 

 

Späť na obsah 

 

1.86.  Iveta zostala po nehode zakliesnená v aute 

 [Nový Čas; 91/2017; 20/04/2017; s.: 9; tasr, gal, nov, kz ; Zaradenie: REGIÓNY] 

 

MLYNKY - Havária na zasneženej ceste. V obci Mlynky (okr. Spišská Nová Ves) sa Iveta z Rakovca zrazila na svojej 

Škode Forman s oprotiidúcim Peugeotom. Na mieste zasahovali záchranári. ,,Vodička jedného z vozidiel zostala 

zakliesnená v aute. Utrpela zranenia dolných a horných končatín. Záchranári Falck ju ošetrili na mieste. Následne ju s 

podozrením na vnútorné poranenia brucha transportovali na urgentný príjem do Spišskej Novej Vsi," uviedol hovorca a 

PR manažér skupiny Falck na Slovensku Vladimír Vanko. 

 

Späť na obsah 

 

1.87.  Divadlo pre väčšinu 

 [SME; 91/2017; 20/04/2017; s.: 13; Peter Ivanič ; Zaradenie: Publicistika] 
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Riadime sa želaním väčšiny, aby Rómovia nič nedostali zadarmo. Preto im dnešné politiky nepomáhajú, práve naopak. 

 

Vposledných týždňoch sme sa dozvedeli pár správ, ktoré o nás a našej krajine povedali možno viac, ako si chceme 

priznať. Napríklad, že žilinský magistrát dotuje cestovné všetkých detí, len nie tých, ktorých rodičia majú podlžnosti k 

mestu. Zistili sme tiež, že v okrese Spišská Nová Ves prepadáva až tretina prvákov. Pozornosti médií tiež neušla 

analýza, ktorá ukazuje, že aktivačné práce, ako sú dnes nastavené, plnia mnohé iné, len nie deklarované ciele. 

 

Hlavne nič zadarmo 

 

Tieto správy v širšom zmysle ilustrujú prístup, s ktorým u nás vytvárame a realizujeme prinajmenšom časť verejných 

politík. Týka sa to mnohých politík, no na tých spojených s Rómami je to lepšie vidieť. O aký prístup ide? Povedané na 

rovinu – k tvorbe a realizácii (niektorých) verejných politík pristupujeme ako u debilov. Prečo tak zostra? Iné slová by 

dostatočne neopisovali realitu. My totiž nevytvárame politiky preto, aby sme skutočne riešili problémy. Nevytvárame ich 

dokonca ani len naoko, aby sme budili dojem, že čosi robíme. Naše ciele sú ešte nižšie. My ich robíme preto, aby sme 

niekoho nenahnevali, prípadne aby sme ukojili potrebu nedať nikomu nič zadarmo. Čo je v zásade to isté. Nech nás (a 

najmä budúce generácie) to stojí, čo to stojí. Rácio odsúvame bokom, najmä nech Cigáň nedostane nič zadarmo. 

 

Dedičný hriech Rómov 

 

Žilinský príklad je exemplárnou ukážkou tohto prístupu. Odhliadnuc od odpudzujúcej reakcie žiakov a rodičov majoritnej 

osádky základných škôl, do ktorých by sa, nedajbože, mohli dostať Rómovia zo zanikajúcej školy, podstatnejšou pre 

tento text je iná časť informácie. A to fakt, že mesto neplatí cestovné deťom, ktorých rodičia mu dlhujú peniaze. 

Nevšímajúc si absurdný charakter veci, keď sa stigma rodičov prenáša samospádom na deti, stále sa objavuje otázka, 

aké rácio treba za týmto prístupom mesta hľadať. Odpoveď sa ponúka sama. Radnica si zrejme dala ambiciózny cieľ – 

nie menej než vychovať ďalšiu generáciu dlžníkov. Hlavné však je, že väčšina nešomre, veď ako by k tomu prišli tí 

nezadlžení Žilinčania, že áno? Netrápi nás, že pre to problém pretrvá a prípadne sa ešte viac prehĺbi a jeho neskoršie 

riešenie bude stáť potenciálne omnoho viac. K podobným záverom nás vedú aj ďalšie správy. Napríklad tristné údaje zo 

Spišskej Novej Vsi, ktoré naplno obnažujú ku kolapsu smerujúci vzdelávací systém v niektorých našich regiónoch. Ak 

tretina tamojších detí nedokáže preliezť z prvej do druhej triedy, čo ich neomylne smeruje do začarovaného kruhu 

chudoby, so systémom niečo evidentne nie je v poriadku. A najmä vtedy, ak to číslo z roka na rok rastie. A čo proti tomu 

robíme? Nič. Parafrázujúc slová Vladimíra Rafaela zo združenia EduRoma, hoci vieme, čo máme spraviť, žiadna vláda 

od pádu bývalého režimu nevytvorila ani jeden jediný koncepčne ponímaný program, ktorý by tieto decká dokázal 

zachytiť, kým nie je neskoro, efektívne s nimi pracoval a pomohol im. Namiesto toho radšej neustále bedákame, že sa 

Rómovia nechcú vzdelávať, že chodia (či nechodia) do školy nepripravení, že nemajú hygienické návyky, že neovládajú 

jazyk výučby. Akoby to boli príčiny, a nie dôsledky zlyhávajúceho systému. A tiež tvrdíme, že toho práveže robíme 

neskutočne veľa a viac si tí Cigáni určite ani nezaslúžia. Z pohľadu krajín, ako je povedzme Nórsko, kde dokážu 

integračné politiky realizovať s chladnou kalkuláciou severanov – vedia totiž, že prevencia, akokoľvek sa javí nákladne, je 
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v skutočnosti lacnejšia –, musíme pôsobiť ako šimpanzy, ktoré sa snažia silou-mocou napchať kocku do kruhového 

otvoru. S plným vedomím si kopeme jamu, do ktorej sa chystáme skočiť, sťahujúc so sebou celé ďalšie generácie. 

 

Divadlo pre majoritu 

 

Príkladov spojených so sociálne vylúčenými sa, samozrejme, nájde viac. Za zmienku stoja napríklad aj už v úvode 

spomínané aktivačné práce, ktorými si musí človek na okraji odpracovať dávky v hmotnej núdzi. Tie podľa čerstvej štúdie 

Centra pre výskum etnicity a kultúry neslúžia na to, aby nezamestnaných motivovali na zapojenie sa do pracovného 

procesu a dali im perspektívu budúceho zamestnania. Napriek tomu, že je to tak zadefinované v zdôvodnení tohto 

prístupu. V skutočnosti nútené aktivačné práce slúžia čomusi celkom inému ako otváraniu perspektív pre dlhodobo 

nezamestnaných. Ich úlohou, a neskrývajú to ani politici vo svojich vyjadreniach, je upokojenie vzťahov medzi majoritou a 

minoritou. Ide o verejnou správou organizované divadlo, ktoré väčšine ukazuje, že nezamestnaní a najmä Rómovia 

nedostanú nič zadarmo. Komunálne práce poskytované obciam za zlomok ich skutočnej ceny sú potom už len 

čerešničkou. Samotný problém dlhodobo sociálne vylúčených to však nijako nerieši. A ani sa nesnaží. Ale o to predsa 

nejde, veď hlavné je, že je väčšina spokojná a Cigáň nedostane nič "len tak", no nie? 

 

Ide to aj inak 

 

Tí, ktorých sa tieto "riešenia" týkajú, sa nedokážu väčšinovej krátkozrakosti účinnejšie vzoprieť. Sú akýmsi lakmusovým 

papierikom našej (ne)schopnosti cieliť na skutočné riešenia problémov. No príklady z bližšieho či vzdialenejšieho 

zahraničia ukazujú, že sa dá aj k verejnej politike pristupovať inak. Či už spomenieme maďarský Szeged, kde na rozdiel 

od Žiliny pochopili, že dotovať cestovné (a mnohé iné) treba práve deťom na okraji. Alebo Nórsko, kde sa za integračnými 

politikami premyslenými do poslednej bodky neskrýva nadšenie z vďačného úsmevu integrovaných spoluobčanov, ale 

číry pragmatizmus sprevádzaný pochopením, že je to tak v konečnom dôsledku lacnejšie a výhodnejšie. A bolo by to tak 

aj u nás. Peter Ivanič Autor pracuje v mimovládnom sektore 

 

Foto: 

 

Aktivačné práce majú iný účel ako otvárať perspektívy pre dlhodobo nezamestnaných. 

 

Späť na obsah 

 

1.88.  Aprílové Slovensko pripomína Vianoce 

 [HN; 76/2017; 20/04/2017; s.: 1; TASR ; Zaradenie: Titulná strana] 

 

Košice – Chladné počasie a sneženie v horských oblastiach Spiša vrátilo na cesty zimnú techniku. Na posyp a 

pluhovanie bolo včera nasadených 13 sypačov a ďalšia technika. Vo vyššie položených oblastiach okresov Spišská 

Nová Ves, Rožňava a Košice-okolie začalo snežiť pred 6. hodinou ráno. Okolo siedmej hodiny začalo silnejšie snežiť aj v 
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nižších polohách, hlavne v okolí mesta Spišská Nová Ves. Do dnešnej 18. hodiny platí pre niektoré oblasti Slovenska 

výstraha 2. stupňa, ktorú vydal Slovenský hydrometeorologický ústav. Ako spresňujú meteorológovia, vietor dnes môže v 

polohách nad 1 300 m dosiahnuť rýchlosť 115 až 145 kilometrov za hodinu. (TASR) 

 

Späť na obsah 

 

1.89.  V zoo v Spiškej Novej Vsi pribudli štyri lemury 

 [Plus jeden deň; 91/2017; 20/04/2017; s.: 9; sita ; Zaradenie: SLOVENSKO] 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V spišskej zoologickej záhrade otvoria v sobotu 22. apríla nový most, ktorý spojil oba brehy 

tamojšieho jazera a časť zoo s pavilónom Aquaterra. 

 

Ďalšou novinkou bude ostrov lemurov uprostred jazera, tie však na ňom zatiaľ návštevníci neuvidia. "Pre zimu nemôžu 

ísť von, budú schované vnútri, v chovnom zariadení, ale návštevníci ich budú môcť vidieť cez sklo," vysvetlila riaditeľka 

zoo Jana Dzuríková. Lemury kata doviezli koncom januára zo zoo v Zlíne, ide o štyroch samcov. sita 

 

Späť na obsah 

 

1.90.  Fehy "bonzoval" na spoluhráčov 

 [Plus jeden deň; 91/2017; 20/04/2017; s.: 16,17; Juraj Vnuk ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

Kapitán našich skvelých mladíkov nám pred štvrťfinále prezradil 

 

Starý Smokovec - Naši hokejisti do 18 rokov pobláznili skvelými výkonmi celé Slovensko. Pred dnešným kľúčovým 

štvrťfinálovým duelom majstrovstiev sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi proti Rusku sršia optimizmom. A keďže sa zo 

zverencov trénera Javorčíka stávajú miláčikovia tribún, kapitán Martin Fehérváry (17) prezradil zaujímavosti z našej 

kabíny. 

 

Deň voľna pred dnešným štvrťfinálovým zápasom majstrovstiev, ktorý je na programe v popradskej aréne o 17.30 h, 

využili slovenské talenty na hodinový tréning a po ňom nasledoval oddych v hoteli. Hokejový ošiaľ po celej republike sa 

družina trénera Norberta Javorčíka snaží nevnímať naplno. "Tým, že sme izolovaní od vonkajšieho prostredia, si to 

nepripúšťame," prezradil hlavný kouč, ktorý musel hráčov s realizačným tímom vystríhať od nástrah sociálnych sietí. "Mali 

sme s nimi míting, hlavne nech to berú opatrne. Teraz je výborný ohlas, no pri negatívach sa môže naštrbiť mentalita 

chalanov," doplnil Javorčíka Ľubomír Višňovský, ambasádor MS. 

 

Odhodlanie prejsť cez silné Rusko do bojov o medaily je obrovské. "Určite chceme vyhrať, na nič iné nemyslíme," zavelil 

do boja kapitán Martin Fehérváry, ktorému všetci hovoria Fehy. Ten na svojich spoluhráčov prezradil aj zákulisné 

informácie, ktorými len potvrdil, že naši mladíci vytvorili výbornú partiu. 
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Juraj Vnuk, FOTO: Michal Smrčok 

 

Osem naj našich mladíkov podľa Fehyho 

 

Naj spachtoš – Adam Liška, vkuse spí, ťažko ho dostať z postele 

 

Naj expert na sociálne siete – Martin Pospíšil, z ruky poriadne nepustí telefón 

 

Naj jedák – Adam Dužek, z jedálne vychádza stále posledný 

 

Naj manekýn – Adam Liška, bez tip-top účesu von z izby nevybehne 

 

Naj milovník žien – určite ja a Miloš Roman, on ľúbi hlavne vysokoškoláčky 

 

Naj zabaváč – Filip Krivošík, keď spustí, nevieme sa dosmiať 

 

Naj motivátor – Martin Kupec to vie v kabíne najviac vyhecovať 

 

Naj pohoďák – Jakub Urbánek, jeho len tak niečo nerozhádže 

 

Späť na obsah 

 

1.91.  NEPREHLIADNITE 

 [Korzár; 91/2017; 20/04/2017; s.: 11; red ; Zaradenie: Denník prešovského kraja] 

 

58. prešovská hudobná jar 

 

PREŠOV. 

 

Dnes o 18.30 hod. sa v koncertnej sále Evanjelického kolégia rozozvučia počas koncertu vážnej hudby virtuózne struny. 

Predstavia sa Miriam Rodriguez Brűllová – gitara, Dalibor Karvay husle. 

 

Eugen Onegin 

 

PREŠOV.  

 

Hru Eugen Onegin uvedú na doskách historickej budovy Divadla Jonáša Záborského dnes o 18.30 hod. 
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Lás-ka-nie 2 

 

PREŠOV.  

 

Túto "tragifrašku" z roku 1992 radí Radošinské naivné divadlo medzi svoje najúspešnejšie tituly. Na veľkej scéne Divadla 

Jonáša Záborského ju uvedú dnes o 18.30. Autor Stanislav Štepka, réžia Juraj Nvota. 

 

Chris Ellys & Millas Groove 

 

PREŠOV.  

 

Chris Ellys, mladý folkový interpret nominovaný na Radio_Head Awards v kategórii Objav roka, vystúpi spolu s Millas 

Groove, bývalým frontmanom kapely Lublau, dnes o 20.30 hod. v Christianii. 

 

Pub Quiz 

 

PREŠOV.  

 

Obľúbený Pub quiz začne vo Wave klube dnes o 20.00 hod. 

 

Adam Ďurica Spolu Tour 2017 

 

PREŠOV.  

 

Mladý a úspešný hudobník, dvojnásobný víťaz prestížnej ankety OTO v kategórii spevák roka, autor hitov Neľutujem a 

Mandolína vydáva po roku a pol od platinového albumu Mandolína nový s názvom Spolu. Ten predstaví aj naživo na 

koncertnom turné, v rámci ktorého vystúpi v prešovskom PKO Čierny orol dnes o 19.00 hod. 

 

Ander z Košíc 

 

SABINOV.  

 

Obľúbený humorný rozprávač Ander z Košíc zavíta do kinosály Mestského kultúrneho strediska v Sabinove dnes o 18.00 

hod. Hosťom bude hudobná skupina 

 

New Barbados. Poutníci 
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POPRAD. 

 

V divadelnej sále Domu kultúry dnes o 19.00 h sa uskutoční koncert legendárnej bluegrassovej skupiny, na ktorom 

zaznejú hity ako Panenka, Hotel Hillary, Pojďme se napít. V zložení: banjo a dobro – Peter Mečiar, elektrický kontrabas – 

Jiří Pola, gitara – Jakub Bílý, mandolína, gitara a spev – Jan Máca. 

 

M. Kukučín: Rysavá jalovica 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES.  

 

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici si môžete pozrieť v Spišskom divadle dnes o 19.00 h. 

 

(red) 

 

Späť na obsah 

 

1.92.  Slováci nadchli. Proti Rusku ich netreba odpisovať 

 [HN; 76/2017; 20/04/2017; s.: 8; Vladimír Trávniček ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

HOKEJ 

 

Šéf európskych skautov v novom klube zámorskej NHL z Las Vegas Vojtěch Kučera pre HN. 

 

Čo robia desiatky skautov z NHL počas majstrovstiev sveta do 18 rokov na Slovensku, aké informácie o hráčoch 

získavajú? Odpovede sme hľadali u Vojtěcha Kučeru, riaditeľa skautov pre Európu v novom tíme NHL z Las Vegas, 

Vegas Golden Knights. 

 

Vladimír Trávniček 

 

Čo zahŕňa práca vyhľadávača talentov počas majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré v týchto dňoch hostia Poprad a 

Spišská Nová Ves? 

 

Snažíme sa vidieť čo najviac zápasov a pokryť dianie na ľade v oboch mestách. Po zápasoch zadávame získané 

informácie do počítača, kde program tieto poznatky u jednotlivých hokejistov vyhodnocuje. 

 

Ktoré schopnosti sú pri sledovaní juniorov najzásadnejšie? 
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Nemôžem vám detailne opísať, na čo sa zameriavame. Každé mužstvo má trochu inak nastavené hodnotenia. 

Jednoducho "pitváte" pôsobenie vybraného hokejistu na ľade. No dôležité sú aj mimohokejové faktory – v akom prostredí 

vyrastal, rodinné zázemie a iné. Čím viac informácií o ňom máte, tým je to pre vás lepšie pri konečnom rozhodovaní. 

 

Dá sa percentuálne odhadnúť, nakoľko je výkon hokejistu na MS do 18 rokov dôležitý pre prípadný draft NHL, ktorý sa 

uskutoční už o dva mesiace v Chicagu? 

 

Nedá sa to odhadnúť. Šampionát je, pochopiteľne, dôležitý, ale rovnako aj ďalšie turnaje v sezóne. Kľúčový je hokejový 

prejav hráča počas celého ročníka, nielen počas piatich – šiestich zápasov na majstrovstvách sveta. Je to však posledný 

turnaj pred samotným draftom. 

 

Skúsme konkrétny príklad nášho najproduktívnejšieho hráča Patrika Hrehorčáka. Na MS dal tri góly, v každom zápase 

patrí k najlepším. Bude vybraný do NHL? 

 

To nikto nedokáže zaručiť. No keď sa pozriete na jeho štatistiky, on bol veľmi produktívny už v drese Třinca v českej 

juniorskej súťaži. Každý hráč sa vyvíja, Hrehorčák bol úspešný v Třinci, dáva góly aj teraz na šampionáte. 

 

Experti sa zhodujú, že slovenský výber s ročníkom narodenia 1999 je najlepší za posledných štrnásť rokov. Máte rovnaký 

názor? 

 

Keď som začínal so skautingom práve v roku 1999, Slovensko malo množstvo talentov aj hráčov v NHL. To už v 

posledných rokoch neplatí. Z toho, čom som videl, môžem povedať, že vaša reprezentácia na mňa urobila sympatický 

dojem. Ich posledný zápas so Švajčiarskom ma nadchol, aj diváci boli nadšení a naozaj sa bolo na čo pozerať. 

 

Čím vás v doterajšom priebehu šampionátu zaujali mladí Slováci? 

 

Páči sa mi ich bojovnosť a snaha hrať za každých okolností ofenzívny hokej. Z môjho pohľadu bol ich výkon proti 

Švajčiarom jeden z najlepších, aké som zo strany Slovákov videl za posledné roky na šampionátoch do 18 rokov. 

 

V draftových prognózach sa objavujú mená až deviatich našich hráčov zo súčasného výberu, v posledných rokoch to boli 

tak traja – štyria. O čom to svedčí? 

 

Ja by som sa nerád púšťal do analýz slovenského hokeja. Ten ročník 1999 je silnejší ako po minulé roky. Ale hovoriť o 

nejakej lepšej práci s mládežou, to by sa podobné výbery museli zopakovať v ďalších dvoch – troch rokoch. 

 

Náš tím dnes nastúpi v súboji o postup do semifinále proti Rusku. Aké šance dávate Slovákom? 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

Vo štvrťfinálových zápasoch je to otvorené, žiadny zo štyroch due lov nemá jednoznačného favorita. Určite by som 

Slovákov dopredu neodpisoval. Ak zahrajú na takej úrovni ako v základnej skupine, môžu Rusov prekvapiť. Je to pre vás 

hrateľný súper. 

 

Čo hovoríte na organizáciu podujatia, ktoré naša krajina hostí po pätnástich rokoch? 

 

Je vynikajúca, je o nás dobre postarané, štadióny sú pekné, chodí veľa divákov, čo nebýva na turnajoch tejto kategórie 

zvykom. 

 

Vo štvrťfinále sme outsider 

 

Napriek vyrovnaným duelom s Fínskom a Kanadou a víťazstvami nad Lotyšskom a Švajčiarskom sú naši mladíci 

outsidermi dnešného štvrťfinálového duelu proti Rusku (od 17.30 hod.). Stávkové kancelárie vypísali na prípadný triumf 

Slovákov dvojnásobne vyšší kurz ako na víťazstvo Ruska. Ak si myslíte, že výber trénera Javorčíka dokáže zdolať súpera 

v riadnom hracom čase, môžete za 100 stavených eur vyhrať 340. 

 

Späť na obsah 

 

1.93.  Hľadáte prácu v zdravotníctve? Inšpirovať sa môžete týmito ponukami 

 [hnporadna.hnonline.sk; 20/04/2017; (tur) ; Zaradenie: Denník HN] 

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/946911-hladate-pracu-v-zdravotnictve-inspirovat-sa-mozete-tymito-ponukami 

 

Pozrite si prehľad voľných pracovných miest v oblasti zdravotníctva, ktorý sme pripravili v spolupráci s portálom istp.sk 

 

 Zdravotnícky laborant  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1335465/Zdravotnicky-laborant  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: Univerzitná nemocnica Bratislava  

Miesto: Bratislava-Ružinov  

Kontakt: PhDr. Eva Somogyiová, tel.: +421248234646, katarina.jendralova@unb.sk  

 

 Zubný lekár  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1292304/Zubny-lekar  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: TSJ DENT s.r.o.  

Miesto: Bratislava-Petržalka  

Kontakt: Mgr. Natália Krátka, tel.: +421905123565, stomalekar@gmail.com  

 

 Zubná sestra/asistentka  

http://hnporadna.hnonline.sk/clanky/946911-hladate-pracu-v-zdravotnictve-inspirovat-sa-mozete-tymito-ponukami
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Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1340233/Zubna-sestra-asistentka  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: MUDr. Marek Salka - stomatologická ambulancia DENTAL SPA  

Miesto: Piešťany  

Kontakt: Natália Drgová, natalia@smileclinic.sk  

 

 Masér  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1333447/Maser  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.  

Miesto: Skalica  

Kontakt: Denisa Kucharová, tel.: +421346959101, kucharovad@spasmrdaky.sk  

 

 Fyzioterapeut  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1339790/Fyzioterapeut  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.  

Miesto: Šahy, okres Levice  

Kontakt: MUDr. František Horváth, tel.: +421367421220, tel.: +421918477281, endoservice-mac@mail.t-com.sk  

 

 Zdravotná sestra  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1283020/Zdravotna-sestra  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: RV - AUREA s.r.o.  

Miesto: Levice  

Kontakt: MUDr. Renáta Danielová, tel.: +421908730375  

 

 Lekárnik, farmaceut  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1307570/Lekarnik-farmaceut  

Mzda: od 1100 E za mesiac  

Spoločnosť: NOVAKOPHARM, spol. s r.o.  

Miesto: Nováky, okres Prievidza  

Kontakt: Mgr. Matúš Komiska, matuskomiska@gmail.com  

 

 Dentálny hygienik  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1294599/Dentalny-hygienik-AM-Dental-s-r-o-  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: AM Dental s.r.o.  
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Miesto: Považská Bystrica  

Kontakt: Zuzana Monošíková, tel.: +421424327238, zmonosikova@gmail.com  

 

 Radiologický asistent na Rádiologickej klinike  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1320963/Radiologicky-asistent-na-Radiologickej-klinike  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: Univerzitná nemocnica Martin  

Miesto: Martin  

Kontakt: Ing. Matušková Stanislava, tel.: 043/4203420, smatuskova@unm.sk  

 

 Zubný technik  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1327572/Zubny-technik  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: Pavol Masnica, zubný technik  

Miesto: Makov, okres Čadca  

Kontakt: p. Masnica, tel.: 0904386910  

 

 Zdravotná sestra  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1287405/Zdravotna-sestra  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: MUDr. Eva Dinajová spol. s r.o.  

Miesto: Banská Bystrica  

Kontakt: MUDr. Eva Dinajová, tel.: +421 905 359 326, edinajova@chello.sk  

 

 Sestra na pracovisku hemodialýzy  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1336538/Sestra-na-pracovisku-hemodialyzy  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: NOVAMED, spol. s r.o.  

Miesto: Banská Bystrica  

Kontakt: Jarmila Čížová, tel.: +421484399103, jcizova@novamed.sk  

 

 Farmaceut vo verejnej lekárni  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1325609/Farmaceut-vo-verejnej-lekarni  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: ALIAN, s.r.o.  

Miesto: Bardejov  

Kontakt: MUDr. Mária Džupinová MSc., tel.: +421948036096, immuno@centrum.sk  
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 Pôrodná asistentka  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1295240/P-rodna-asistentka  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: Nemocnica Poprad, a. s.  

Miesto: Poprad  

Kontakt: Ing. Silvia Paučíková, tel.: +421527125589, paucikova.s@nemocnicapp.sk  

 

 Pohotovostná sestra  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1238436/Pohotovostna-sestra  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r.o.  

Miesto: Spišská Nová Ves  

Kontakt: Miriam Vančová, tel.: +421534425307, lsppsprn@mail.t-com.sk  

 

 Zdravotná sestra  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1334783/Zdravotna-sestra  

Mzda: dohodou  

Spoločnosť: PRO VITAE n.o.  

Miesto: Gelnica  

Kontakt: Viera Gaľová, tel.: +421903663229, galovaviera@centrum.sk  

 

 Zdravotná sestra  

Link: http://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1340184/Zdravotna-sestra-do-Svajciarska  

Mzda: od 3500 E za mesiac  

Spoločnosť: Mgr. Veronika Boháčiková - BEPAJOB  

Miesto: Švajčiarsko  

Kontakt: Mgr. Veronika Boháčiková, tel.: +421940166882, info@bepajob.com 

 

ad 

 

Späť na obsah 

 

1.94.  Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 20. apríla 

 [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20511052/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-20-aprila.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

https://korzar.sme.sk/c/20511052/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-20-aprila.html
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Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 

 

Prešov 

 

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

 

Kežmarok 

 

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 

 

Dr. Max, Akad. Pavlova 321/10 

 

V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 

 

Sabinov 

 

NA KORZE, Ružová 27/130 

 

V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 

 

Spišská Nová Ves 

 

Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, +421 901961073 

 

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

 

Rožňava 

 

Dr. MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, Dr. Max, Krasnohorská 3894/5 
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V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Revúca 

 

Dr. Max - M. R. Štefánika 1363 

 

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

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň pri nemocnici SL, Sládkovičova 10, 06401 

 

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

 

Poprad 

 

Lekáreň Cyprián, L. Svobodu 2689/74, 05801 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň LABORECKÁ, Laborecká 18, 06601 

 

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 

 

TILIA, Komenského 2137/65, +421 056/6763736 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
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Michalovce 

 

MEDIPHARM, Nám. Osloboditeľov 1005/18 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.95.  Kam za kultúrou - štvrtok 20. apríla 

 [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20511617/kam-za-kulturou-stvrtok-20-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Aj dvaja sú rodina o 18.30, Baby šéf o 15.10, 17.30, 3D o 16.00, Chatrč o 20.20, Cuky Luky film o 

15.50, 17.40, 18.20, 19.50, 20.50, Masaryk o 15.50, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.40, 17.50, 19.30, 20.40, Stratené mesto Z o 

20.10, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.40, Špunti na vode o 15.30, Únos o 21.00, Vo veľkom štýle o 18.10 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Baby šéf o 15.40, 17.50, Cuky Luky film o 15.10, 18.00, 20.10, Stratené mesto Z o 19.50, 

Chatrč o 17.30, 19.40, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.20, 20.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 16.00 hod., ÚSMEV - 

Cuky Luky film o 18.00, Chatrč o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Baby šéf o 15.40, 

Cuky Luky film o 15.10, 18.00, 20.10, Stratené mesto Z o 19.50, Chatrč o 17.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 15.30, 17.20, 20.00 

hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Bajadéra o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Zoznamka o 19.00 hod., 

BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Lišiak a lišiačik o 9.00, 10.30 hod., THÁLIA - Večer ľudového tanca o 19.00 hod., 

ŠTÚDIO MÁRAI - Tajné dvere o 10.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Rysavá jalovica o 19.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

https://korzar.sme.sk/c/20511617/kam-za-kulturou-stvrtok-20-aprila.html
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KOŠICE: MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 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), Vlasta Žáková: 

Chyba kópie (do 30. 4.), Ján Lehotský - Moje druhé Ja (do 30. 4.); VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu 

mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad, Výstava: Okrídlení pútnici - Tajomstvo vtáčej 

migrácie (do 30. 4.), Viribus Unitis - Storočnica úmrtia cisára Františka Jozefa I. (do 30. 4.), Až na kov - záchrana zbierok 

z hradu Krásna Hôrka (do 2. 7.), (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, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z 

dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; 

KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - Pavilón Alfa - Svet v ukrajinsko-slovenských farbách (do 14. 

5.), LitPark - Výstava: Kde sa mačky túlajú (do 30. 4.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Rozchynennia 

(dissolution); Imrich Veber - Something Is Missing / Ťahanovce (do 5. 5.), Paula Ďurinová - Passing (prezentácia filmu) o 

19.00 hod., KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ 

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 život 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 - Akad. marliarka Katarína Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" 

(do 14. 5.), Trebišovské festivalové dosky – festival (do 21. 3.), MsKS - XX. Divadelný Trebišov o 9.00 hod., MaKCjZ - 

Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), KAŠTIEĽ - Cesty do praveku 

východného Slovenska (do 23. 4.), DVORANA TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: Trebišovski pisanki - 28. ročník súťažnej 

výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc (do 7. 5.), GALÉRIA KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-

miesta (do 14. 5.) 

 

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.), (diskusia) Tabačka Talk: Migračná kríza v Európe o 

18.00, (komunity) Language café o 18.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 
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PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 13.50, 16.00, 17.20, 3D o 13.00, 15.10, Cuky Luky film o 13.10, 15.40, 18.10, 19.40, 

20.40, LEGO Batman vo filme o 13.00, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 13.20, 15.30, Chatrč o 17.30, Rýchlo a zbes ilo 8 

o 18.20, 20.20, Aj dvaja sú rodina o 15.20, Vo veľkom štýle o 18.00, Stratené mesto Z o 20.10, Únos o 21.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Baby šéf o 15.10, 17.30, Chatrč o 20.50, Cuky Luky film o 16.50, 20.40, Rýchlo a zbesilo 8 o 

17.50, 19.50, Únos o 15.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - Cuky Luky film o 19.30 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Eugen Onegin o 18.30 hod., VS: Lás-ka-nie 2 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) 

Klub priateľov Šarišskej galérie (KPŠG) a verejnosť: (prednášky) "Z histórie Prešova" - Čo čítala šľachta, Z dejín výroby a 

konzumácie alkoholických nápojov v Prešove o 15.30 hod., HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne 

umenie 15. - 19. storočia zo zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, HLAVNÁ 53: SUTERÉN 

(Hlavná 53): Zimná záhrada/Ondrej Zimka + Ondrej 4 + Milina Zimková (do 23. 4.), HLAVNÁ 51 a 53: CHODBA - Zlatý 

súdok 2017 (do 30. 4.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - 

Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity: Humoroterapia - Miroslav 

BARTÁK (CZ) & Vladimír KAZANEVSKY (UA), Galéria Abylimpiáda - ZOM Prešov: Humoroterapia - Ľubomír KOTRHA 

(SK) & István KELEMEN (HU), Fakultná nemocnica J. A. Reimana: Humoroterapia - Pawel KUCZYNSKI (PL) & O 

SEKOER (BE), Wave - centrum nezávislej kultúry: Humoroterapia - Mauricio PARA (CO), NÁRODNÁ KULTÚRNA 

PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ 

ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo 

zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Vladimír Gažovič - Všetko je len hra (do 23. 4.), Ivan Köhler - Rezidencia smrti (do 

23. 4.), TatraBRICK FEST (do 21. 4.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok 

Tatranskej galérie, Yaro M. Kupčo - Putovanie Aljaškou a Yukonom, alebo ako som na Klondiku ryžoval zlato, výstava 

fotografií, 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 života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a 

aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Trzy kobiety, výstava poľských autoriek: Malgorzata Kruk, 

Dorota Laz a Žofia Paterek (do 30. 4.) 
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Späť na obsah 

 

1.96.  Tipy na dnes - štvrtok 20. apríla 

 [korzar.sme.sk; 20/04/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20510782/tipy-na-dnes-stvrtok-20-aprila.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Fíha Tralala- Rok 

 

KOŠICE. Farebný škriatok Fíha prichádza do Košíc so svojimi priateľmi a novou šou. Deti prevedie celým rokom a 

zaspieva im známe pesničky dnes od 17.00 hod, v Historickej radnici. 

 

Jozef Holly 

 

KOŠICE. Klavírny virtuóz, showman a spevák Jozef Holly spája rôzne hudobné žánre. Jeho koncert začína dnes o 19.00 

hod. v GES Clube. 

 

Tabačka Talk 

 

KOŠICE. Najväčšia migračná kríza od druhej svetovej vojny zasiahla Európu nepripravenú. Viac ako 2 milióny ľudí žiada 

o azyl, mnoho z nich prežíva v neadekvátnych podmienkach a čelí pomalému azylovému procesu. Viac o tejto téme sa 

dozviete na dnešnej diskusii v Tabačke o 18.00 hod. Diskutovať bude Laurent Muschel a Josie Naughton. 

 

58. Prešovská hudobná jar 

PREŠOV. Dnes o 18:30 hod. sa v koncertnej sále Evanjelického kolégia rozozvuia poas koncertu vážnej hudby virtuózne 

struny. Predstavia sa Miriam Rodriguez Brllová – gitara, Dalibor Karvay - husle. 

 

Eugen Onegin 

PREŠOV. Hru Eugen Onegin uvedú na doskách historickej budovy Divadla Jonáša Záborského dnes o 18.30 hod. 

 

Lás-ka-nie 2 

PREŠOV. Tragifrašku Láska-nie z roku 1992 radí bratislavské Radošinské naivné divadlo medzi svoje najúspešnejšie 

tituly. Veľkú zásluhu na úspechu mala nielen aktuálna téma – pokrivené medziľudské vzťahy v krivom zrkadle tamtoho 

pokriveného obdobia, ale aj nezameniteľný herecký výkon Kataríny Kolníkovej v úlohe starej mamy. A keďže téma hry je 

aj dnes mimoriadne aktuálna, RND sa rozhodlo zinscenovať ju po druhý raz v inovovanej scénickej podobe a v hlavnej 

úlohe opäť s nezabudnuteľnou Katarínou Kolníkovou. Zachoval sa totiž videozáznam inscenácie, ktorý umožnil sprítomni 

babičku ako zádušného komentátora. Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského uvedú dnes o 18.30 hod. Autor 

Stanislav Štepka, réžia Juraj Nvota. 

https://korzar.sme.sk/c/20510782/tipy-na-dnes-stvrtok-20-aprila.html
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Chris Ellys & Millas Groove 

PREŠOV. Chris Ellys, mladý folkový interpret nominovaný na Radio_Head Awards v kategórii "Objav roka" vystúpi spolu 

s Millas Groove- bývalým frontmanom kapely Lublau, ktorý momentálne pôsobí sólovo. Ich koncert zaznie dnes o 20.30 

hod. v Christianii. 

 

Pub Quiz 

PREŠOV. Obľúbený Pub quiz začne vo Wave klube dnes o 20.00 hod. 

 

Adam Ďurica Spolu Tour 2017 

PREŠOV. Mladý a úspešný hudobník, dvojnásobný víaz prestížnej ankety OTO v kategórii spevák roka, autor hitov 

Neľutujem a Mandolína vydáva po roku a pol od platinového albumu Mandolína novú dosku. Tá sa volá SPOLU a 

nachádza sa na nej 12 nových skladieb vrátane hitov Spolu a Dovtedy. Nový album predstaví Adam aj naživo na svojom 

koncertnom turné s názvom Spolu tour. Koncert sa bude kona v PKO Čierny orol dnes o 19.00 hod. 

 

Hudba pod hviezdnou oblohou 

PREŠOV. Nezvyčajný hudobný svet uznávaného súčasného skladateľa gréckej národnosti pod umelou hviezdnou 

oblohou. V programe zaznejú jeho najznámejšie diela ako sú Chariots of Fire či známe dielo 1492 Dobitie raja. Znamenitá 

hudba vychádza z balkánskej,rockovej,elektronickej i klasickej hudby. Vo Hvezdárni a planetáriu dnes o 18.00 hod. 

 

Dedina mestu – Tichý Potok 

PREŠOV. 1. časť cyklu o zvykoch a tradíciách Rusínov žijúcich v Levočských vrchoch. Tentoraz to bude obec Tichý 

Potok. Dnes o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

 

Eco beauty 

PREŠOV. Besiedka pre všetkých milovníkov zdravotne bezchybnej kozmetiky bez alergénov a chémie, ktorá prezentuje 

aj najnovšie trendy v kozmetickom priemysle. Konať sa bude v Kaviarni Libresso dnes o 17.30 hod. 

 

Ander z Košíc 

SABINOV. Obľúbený humorný rozprávač Ander z Košíc zavíta do kinosály Mestského kultúrneho strediska v Sabinove 

dnes o 18.00 hod. Hosom bude hudobná skupina New Barbados. 

 

Poutníci 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry dnes o 19.00 h. sa uskutoční koncert legendárnej bluegrassovej skupiny, na 

ktorom zaznejú hity ako Panenka, Hotel Hillary, Pojďme se napít. V zložení: banjo a dobro – Peter Mečiar, elektrický 

kontrabas – Jiří Pola, gitara – Jakub Bílý, mandolína, gitara a spev – Jan Máca. 

 

M. Kukučín: Rysavá jalovica 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici si môžete pozrie v Spišskom 

divadle dnes o 19.00 h. Nezabudnuteľná klasická slovenská komédia, v ktorej dvaja kmotrovia Adam Krt a Adam Trnka 

sa v čase vianočných sviatkov stretnú na mrhanovskom jarmoku. Slovo dá slovo a Krt od Trnku kúpi mladú jalovičku. Pri 

výdatnom zapíjaní dobrého obchodu, im však jalovica zmizne priamo spred krčmy. Duchovní kmotrovia sa rýchlo 

rozkmotria. Adama Krta čaká strastiplná cesta domov, na konci ktorej ho čakajú výčitky jeho jazyčnatej ženy Evy. Záhada 

okolo stratenej jalovice sa napokon vyrieši a príbeh šťastne skončí. 

 

Trzy kobiety 

HUMENNÉ. Vo výstavnej sieni Domu kultúry prebieha až do 30. apríla výstava obrazov pod názvom Trzy kobiety v 

podaní autoriek Malgorzaty Krukovej, Doroty Lazovej a Žofie Paterekovej. 

 

Späť na obsah 

 

1.97.  V zoo pribudol ostrov lemurov 

 [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 8; sita ; Zaradenie: Regiony] 

 

V Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi cez víkend otvoria novovybudovaný most, ktorý spojil oba brehy tamojšieho 

jazera a časť zoo s pavilónom Aquaterra. Ďalšou novinkou tejto sezóny bude aj ostrov lemurov uprostred jazera, tie však 

na ňom zatiaľ návštevníci neuvidia. "Kvôli zime nemôžu ísť von, budú schované vo vnútri, v chovnom zariadení, ale 

návštevníci ich budú môcť vidieť cez sklo," vysvetlila riaditeľka zoo Jana Dzuríková. Lemury kata do Spišskej Novej Vsi 

doviezli koncom januára zo zoo v Zlíne, ide o štyroch samcov. Most slávnostne otvoria v sobotu 22. apríla.  

 

sita 

 

Späť na obsah 

 

1.98.  Prezident nevymenoval dvoch sudcov 

 [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: Slovensko] 

 

Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na miesta sudcov na 

Okresný súd Spišská Nová Ves. Prezidentov hovorca Roman Krpelan vysvetlil, že prezident po preskúmaní návrhov 

Súdnej rady dospel k záveru, že nie je oprávnený ich vymenovať. Predseda okresného súdu totiž za členov výberovej 

komisie v príslušnom konaní vymenoval namiesto dvoch členov zvolených Súdnou radou dvoch členov vymenovaných 

ministrom spravodlivosti. Takéto zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu. Prezident do odstránenia vytknutých 

nezákonností nemôže o uvedených kandidátoch rozhodnúť, dodal Krpelan. Z kancelárie Súdnej rady potvrdili, že 

situáciou sa budú zaoberať v pondelok. O probléme vie aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, chce si počkať na 

závery rady.  
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sita 

 

Späť na obsah 

 

1.99.  STRUČNE 

 [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 18; PETER DODEK ; Zaradenie: ZO SVETA, Z DOMOVA] 

 

Prezident Andrej Kiska nevymenuje dvoch kandidátov na sudcov, ktorí prešli výberovým konaním na Okresný súd 

Spišská Nová Ves, zloženie výberovej komisie odporovalo zákonu. 

 

Zástupcovia štátu v spoločnostiach, ktoré ovláda štát, budú mať novú povinnosť v zásadných otázkach vopred informovať 

svojho akcionára. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná apeluje na ovocinárov a vinárov, aby na svojich 

pozemkoch a poliach urobili všetky opatrenia preto, aby im nevymrzli. 

 

Škody, ktoré spôsobili aprílové mrazy v minulom roku, dosiahli podľa predsedu Únie ovocinárov Slovenska Mariána 

Vargu viac ako 16 miliónov eur. Jarné mrazy ovplyvnili 158 pestovateľov a 2800 hektárov sadov. 

 

Sociálna poisťovňa vyplácala v minulom roku dávku v nezamestnanosti v priemernej mesačnej výške takmer 368 eur. V 

porovnaní s rokom 2015 ide o zvýšenie o viac ako 23 eur. 

 

Sporitelia v 2. dôchodkovom pilieri mali k 13. aprílu tohto roka na svojich účtoch vyše 7,14 mld. eur. Čistá hodnota ich 

majetku sa oproti 7. aprílu znížila o 3,3 mil. eur. 

 

Vo Vysokých a Západných Tatrách je zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň z 5-dielnej medzinárodnej stupnice. V 

Malej Fatre a Nízkych Tatrách je popoludní tiež zvýšené lavínové nebezpečenstvo. Polícia pátra po nezvestnom 79-

ročnom Františkovi Kukumbergovi zo Šenkvíc, naposledy ho videli 16. apríla v mieste trvalého bydliska. Je 175 cm 

vysoký, štíhlej postavy. Má hnedé oči a krátke prešedivené vlasy. 

 

Muž prehral v herni 800 eur a vymyslel si lúpež, aby sa kryl pred manželkou. Policajti to zistili ešte predtým, ako ho 

vypočul vyšetrovateľ, preto ho neobvinili. 

 

Zo skladu popradskej firmy zmizlo 151 kosačiek na trávu. Škody vyčíslili na takmer 37-tisíc eur. 

 

V Giraltovciach ukradli zo stĺpa merač rýchlosti so solárnym panelom aj príslušenstvom, škoda je 2300 eur. 

 

Späť na obsah 

 

1.100.  Fínskych fanúšikov zaujali Fehérváry a borovička 
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 [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 37; mg ; Zaradenie: Šport] 

 

mg 

 

Slovensko po šiestich rokoch opäť zažíva pravý hokejový ošiaľ. Hoci majstrovstvá sveta 2011 v Bratislave a Košiciach 

domácej reprezentácii vôbec nevyšli, Slovensko počas historicky prvej organizácie šampionátu A-kategórie zažilo 

nevídanú hokejovú horúčku. Hoci ide "len" o vrchol sezóny pre reprezentácie do 18 rokov, organizátori k nim pristúpili 

veľmi zodpovedne, za čo dostali odmenu. V základných skupinách na štadiónoch v Poprade a Spišskej Novej Vsi 

navštívilo zápasy viac ako 50-tisíc divákov. Pochopiteľne, najväčší záujem vzbudzujú stretnutia Slovákov. V hľadisku 

však môžete nájsť fanúšikov všetkých krajín, ktorí radi prelamujú medzinárodné bariéry. "Vysoké Tatry vyzerajú 

fantasticky! Páči sa nám tu, na Slovensko sme sa radi vrátili. Navštívili sme aj majstrovstvá sveta 2011, máme na ne 

nádherné spomienky," usmieval sa pred popradským štadiónom Petteri z predmestia Oulu pripomínajúc bratislavský 

finálový triumf Suomi nad rivalom zo Švédska 6:1. "Možno niečo také zažijeme znova vďaka osemnástkam." V dobrej 

nálade - zrejme kvôli víťazstvu fínskych mladíkov v boji o prvé miesto v A-skupine nad Kanadou 6:3 - poprosil spolu so 

svojou manželkou o fotografiu so slovenskými divákmi, s ktorými sa zhovárali pred utorkovým stretnutím Slovenska proti 

Švajčiarsku. "Fínska mládež nám v ostatných rokoch robí veľkú radosť, veď sa pozrite na Patrika Laineho. Aj v Poprade 

máme viacero šikovných hráčov, ktorí sa môžu presadiť aj v NHL," vraví programátor Petteri. 

 

Ktorý hráč v slovenskom drese sa mu najviac pozdával počas vzájomného súboja? "Myslím si že z obrancu Fehérváryho 

rastie veľký hokejista. Má výborný prehľad aj fyzické dispozície." Páči sa mu, že organizátori nepremrštili cenu vstupného 

a oceňuje prezentáciu miestnej kultúry. Páčia sa mu ľudové pesničky, ochutnal oštiepok i borovičku. "Páli ma v hrdle, ale 

chutí zaujímavo," smeje sa Petteri a vysvetľuje: "Ľudia sú tu veľmi priateľskí, v mnohom sme si podobní. My aj vy sme 

malými národmi s veľkou vášňou pre hokej. Atmosféra na tribúnach je fantastická. Rozprával som sa s fanúšikmi 

viacerých krajín, ale Slováci sú môjmu srdcu najbližší. Držím vašim chlapcom palce. Bolo by skvelé, keby sme sa stretli 

vo finále, nie?" dodá so širokým úsmevom 49-ročný Petteri. 

 

Späť na obsah 

 

1.101.  Tréner Javorčík: Čaká nás zápas roka 

 [Pravda; 91/2017; 20/04/2017; s.: 36,37; Michal Gavron ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Gavron 

 

Už pred štartom turnaja netajili medailové ambície. Prvou prekážkou v ich naplnení bude tradične silná hokejová veľmoc. 

Majstrovstvá sveta v hokeji do 18 rokov, ktoré hostia Poprad a Spišská Nová Ves, sa dnes prehupnú do najdôležitejšej 

fázy. Osem najlepších mužstiev zabojuje vo štvrťfinále o možnosť hrať v sobotňajšom semifinále o medaily. Zvyšné dve 

mužstvá (Bielorusko a Lotyšsko) čaká boj o udržanie medzi elitou. Zo slovenského pohľadu je najpríťažlivejšie druhé 

popradské štvrťfinále od 17.30. Domáca reprezentácia po utorňajšom víťazstve nad Švajčiarskom 2:1 vyzve druhý tím z 

B-skupiny a veľkého ašpiranta na medailu Rusko. "Na začiatku na nás Švajčiari poriadne vybehli. Mali sme s tým 
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problém, i keď nás tréner upozorňoval, že budú napádať dvomi hráčmi. Darilo sa im kombinovať, ich prvá formácia nás 

dostávala pod tlak. Neskôr sa ukázalo, že sme predsa lepší," uviedol Miloš Fafrák. Jeho úvodný gól jasne ukázal jednu z 

najsilnejších stránok výberu Norberta Javorčíka - bojovnosť. Adam Liška síce neustal atak švajčiarskeho obrancu, ale na 

kolenách posunul puk Adamovi Ružičkoví. Ten neomylne našiel Fafráka, ktorý sa zoči-voči Schmidovi nepomýlil. "Len 

som dokončil ich skvelú prácu," chválil spoluhráčov úspešný strelec. 

 

0 najkrajší moment stretnutia sa postaral švajčiarsky útočník Ničo Hischier. Pri vyrovnávajúcom góle sa pohral so 

slovenskou obranou a naservíroval puk Kurashevovi pred prázdnu bránku. "Hischier vymyslel parádnu akciu a zhodou 

okolností to bolo cezo mňa. Je to hráč, o ktorom sa hovorí, že bude dvojka draftu NHL. Takéto veci sa dajú od neho 

čakať," pochválil súpera obranca Luley Marek Korenčík. Slováci obsadili v základnej skupine 3. miesto so siedmimi bodmi 

po dvoch prehrách a dvoch víťazstvách. Výkony v základnej skupine sa pozdávali aj trénerovi Javorčíkovi. "Obe mužstvá 

sa chceli vyhnúť USA, na chlapcoch to v úvode bolo vidieť. Predviedli sme nezlomnú vôľu po víťazstve. Chvíľami sme 

ukázali pekný hokej, inokedy ho vystriedala nepoddajnosť, ktorá, nás zdobila vo všetkých štyroch stretnutiach. V každom 

z nich sme predviedli kvalitný výkon," povedal 42-ročný kouč. Javorčík si uvedomuje silu ruského výberu. Veľmi by si 

želal, aby sa púť Slovákov na domácom šampionáte neskončila pred medailovými bránami. "Čaká nás deň voľna, trochu 

si odpočinieme. Viacerí hráči majú drobné šrámy. Štvrťfinále je pre nich velkou motiváciou, možno sa vďaka tomu vyliečia 

o niečo rýchlejšie... Rusi sú dobrí korčuliari, fyzickí vyspelí a individuálne zruční. Budeme to mať proti nim náročné. Máme 

pred sebou zápas roka. Urobíme všetko preto, aby to nebol náš posledný zápas na šampionáte." 

 

Siedmym slovenským hráčom bolo znova popradské publikum. Organizátori už niekoľko hodín po zverejnení rozpisu 

vyraďovacej fázy hlásili na zápas domácich s Ruskom - vypredané. "Nikdy som niečo také nezažil, je to fantastický pocit 

hrať doma pred toľkými divákmi. Klobúk dole pred nimi, sme im za to vďační. Pre mňa je to zážitok do konca života. 

Teším sa, že nás prídu podporiť aj proti Rusom," dodáva útočník Adam Liška. 

 

Späť na obsah 

 

1.102.  Aj v psychologickej príprave sú taktiky ako v hokeji 

 [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 21; redakcia ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov má sympatickú posilu. Usmievavá Slavomíra Gazdíková počas celej 

sezóny pracovala s mladými hokejistami. Aj pre mentálnu trénerku mužstva je šampionát vrchol ročnej spolupráce. Na 

Slovensku je v oblasti mentálneho koučingu v hokeji priekopníčka, aj keď sa tak nechce označovať. 

 

Nebýva zvykom, aby pri hokejovom mužstve bola v realizačnom tíme žena. Aj na šampionáte v Poprade a Spišskej 

Novej Vsi je pri výberoch minimum žien, Švajčiari majú lekárku Judith Beringovú, Slováci mentálnu trénerku Slavomíru 

Gazdíkovú. "K hokeju som sa dostala vďaka mladšiemu bratovi Samuelovi, ktorý ho hrával. Aj s rodičmi sme s ním chodili 

na rôzne výbery, turnaje. Z malého mesta na Orave sa dostal do Slovana, kde hrával za dorast. Ja som študovala 

psychológiu, bývali sme teda spolu v Bratislave a už vtedy som bola jeho psychologický poradca. Nanešťastie, keď bol vo 
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veku chlapcov z reprezentačnej osemnástky, zranil sa a musel skončiť s hokejom," priblížila svoje prvé kontakty s 

najrýchlejšou kolektívnou hrou na svete Gazdíková. 

 

HOKEJOVEJ KABÍNY SA NEZĽAKLA 

 

Ako psychologička začala spolupracovať s bratislavským centrom HDC zameraným na rozvoj hráčov a vďaka tomu aj s 

národným mužstvom do 18 rokov. Pred prvým vstupom do reprezentačnej kabíny sa nezľakla. "Prostredie hokejovej 

šatne som poznala odmalička. Tešila som sa na túto prácu. Hokejisti prežívajú veľa emócií a popritom stále musia 

podávať špičkový výkon. Pre mňa je to dobré prostredie." S hráčmi osemnástky bola v kontakte už pred minuloročným 

šampionátom, vtedy sa však nestretli osobne, ale komunikovali cez e-maily či sociálne siete. Od tejto sezóny je už riadna 

súčasť realizačného tímu. S hráčmi, ktorí boli v projekte centralizovanej prípravy, sa stretávala pravidelne na školiacich 

mítingoch v Bratislave. S hokejistami pôsobiacimi v zahraničí hovorila vďaka spojeniam modernými technológiami, raz za 

čas sa s nimi aj stretla počas asociačných termínov. 

 

IDE O SEBAVEDOMIE 

 

Mnohé poznatky o hráčoch získala vďaka diagnostike, ktorá jej prácu urýchlila a zefektívnila. Získala profily jednotlivcov i 

celého tímu. Trénerom vie poradiť, či je hokejista vytrvalý, má líderské schopnosti, čo ho viac motivuje, ktoré sú hráčove 

silné stránky. "Jedna z dôležitých vecí je predchádzať krízovým situáciám v tíme. Počas sezóny sme učili chlapcov, ako 

ich zvládať, zlepšovať sa a budovať si sebavedomie. Na majstrovstvách sveta sa už len snažíme zúročiť naučené taktiky, 

chalanom radím, čo majú skúsiť." Aj keď má Gazdíková skúsenosti a vedomosti zo štúdia, rôznych kurzov v zahraničí, 

odbornej literatúry i práce v poradenskej spoločnosti, veľa vecí objavuje doslova za pochodu. S trénermi si dohodla 

postupy svojej práce a princípy, ktoré fungujú pre celý tím. "Mentálnej príprave sa v zahraničí venujú už niekoľko rokov či 

desaťročí. Nie je len o komunikácii, pracuje sa v nej vo viacerých oblastiach. Aj s chlapcami pracujeme na tom, aby vedeli 

zvládať kritické a stresové situácie. Rovnako ako v hokeji aj pri mentálnej príprave využívame rôzne taktiky. Každému 

nejaká môže pomôcť. Mladí hokejisti potrebujú rozumieť správnemu stanovovaniu cieľov. Ak chcú pokračovať v 

nastúpenej ceste, musia mať vyriešené práve svoje ciele. Pracovali sme aj na ich koncentrácii, aby vedeli, ako zvládať 

rôzne ruchy okolia i narušenia rovnováhy v sebe. Ak niektorí cítili, že majú problém, ozvali sa," tvrdí 28-ročná Oravčanka. 

 

MALI PRIPRAVENÉ VIACERÉ SCENÁRE 

 

Slovenskí hráči vstúpili do šampionátu dvoma prehrami po dobrých výkonoch s Fínskom a Kanadou, po nich prišli výhry 

nad Lotyšskom a Švajčiarskom. Po prvých dvoch súbojoch mohlo sebavedomie chalanov klesnúť. "Dopredu sme boli 

dohodnutí s trénermi a mali sme pripravené scenáre pre rôzne vývoje turnaja. Vedeli sme, čo v ktorom prípade chceme 

robiť. Sústredíme sa predovšetkým na veci, ktoré vieme kontrolovať a ovplyvniť. Výsledky už nevieme zmeniť, k nim sa 

už nevraciame. Riešime našu hru, nastavenie rozmýšľania, či nás zápasy zlomili alebo nezlomili a ako pôjdeme ďalej," 

vysvetľuje mentálna koučka Gazdíková. Po postupe do štvrťfinále je v mužstve dobrá nálada. Aj s prispením členov 
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realizačného tímu však hráči nelietajú v oblakoch a sústredia sa na dnešný duel s Ruskom. "Mohla by u nich prísť 

vnútorná úľava, keďže dokázali urobiť dôležitý krok. Nezvoľňujeme však, ideme ďalej v nastavenom trende." 

 

SAMOUK PREKOPÁVA CESTU 

 

O psychológiu je na slovenských vysokých školách veľký záujem, športová psychológia je pod Tatrami takmer neznámy 

pojem. "Všeobecná psychológia i niektoré špecifické špecializácie sa dajú študovať aj u nás, ale šport nie. Som samouk, 

absolvovala som stáže vonku a veľa čítam odbornú literatúru. Aj keď mi to niektorí vravia, necítim sa ako priekopníčka v 

tejto oblasti na Slovensku. Som však vďačná, že som sa mohla vydať touto cestou. Neberiem to ako niečo nové, keďže 

vonku je táto oblasť funkčná. V súčasnosti akoby prekopávam cestu pre tých, čo prídu neskôr," hovorí sympatická žena, 

ktorá v centre HDC spolupracuje aj s domácimi či zahraničnými hokejistami v rôznom veku, nechýbajú medzi nimi ani 

hráči z Kontinentálnej hokejovej ligy. 

 

Späť na obsah 

 

1.103.  Sebavedomí odmietajú rozlúčku so sezónou 

 [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 20,21; redakcia ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Slovenská osemnástka má za sebou na domácich majstrovstvách sveta štyri stretnutia, v ktorých si získala srdcia a 

podporu fanúšikov. Proti Fínom (4:5), Kanade (3:4 pp), Lotyšsku (4:0) i Švajčiarsku (2:1) sa prezentovala sympatickým 

štýlom a z tretieho miesta postúpila do štvrťfinále proti Rusku. Dnes od 17.30 h nebude favorit, ale do súboja so zbornou 

nastúpi so zdravým sebavedomím. 

 

HRÁČI SPLNILI NAJDÔLEŽITEJŠIU ÚLOHU 

 

Trénera Norberta Javorčíka potešili v základnej skupine nielen predvedená hra, ale aj vystupovanie mladíkov. Tím 

predvádzal kolektívny výkon, bojoval, hráči sa obetovali jeden za druhého. Postupom do štvrťfinále splnili prvý z cieľov. 

"Pred začiatkom šampionátu sme si hovorili, že chceme odohrať predovšetkým dobré zápasy. Bola to pre nás 

najdôležitejšia úloha, ktorú sme si dali. Ako tím sme ju splnili, dokonca si dovolím povedať, že na vysoké percento. V 

každom stretnutí sme predvádzali kvalitnú hru," hodnotil prvú fázu turnaja Javorčík. Už pred záverečným súbojom v A-

skupine bolo jasné, že Slováci majú štvrťfinále v suchu a so Švajčiarmi budú bojovať o 3. priečku. Víťaz súboja sa vyhol v 

play-off veľkému favoritovi z USA. Obe mužstvá si dôležitosť utorkového večerného duelu uvedomovali. Napokon ho 

rozhodol kuriózny gól, ktorý pripísali obrancovi Marekovi Korenčíkovi. "Bol to mimoriadne dramatický zápas. Švajčiari i my 

sme si uvedomovali, o čom v ňom ide. S kolegami sme však našich hráčov neupozorňovali, že v prípade prehry budeme 

hrať proti USA. V podvedomí našich zverencov to však určite bolo a z toho pramenila nervozita. Súpera sme zdolali 

vďaka nezlomnej vôli," priznal 42-ročný kouč. 

 

ŠVAJČIAROV ZVLÁDLI BOJOVNOSŤOU 
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Švajčiari preverili slovenský tím po všetkých stránkach. Pre mužstvo to bola vhodná generálka na štvrťfinále. "Aj keď boli 

v stretnutiach úseky, keď sme nehrali oku lahodiaci hokej, nasadili sme v nich bojovnosť, ako našu ďalšiu zbraň. 

Bojovnosť nás zdobila v celej základnej skupine a proti Švajčiarom sme súboj zvládli najmä vďaka nej." Dnes čaká na 

mladý slovenský výber súboj s Ruskom. Štvrťfinále na každom významnom turnaji rozhoduje o tom, či je pre mužstvo 

vydarený alebo odchádza sklamané. Rusi nestačili v Spišskej Novej Vsi len na USA (4:5), bod im zobrali aj Česi. "Rusi 

sú veľmi dobre fyzicky pripravení, dobrí korčuliari a mimoriadne individuálne zruční hokejisti. O ruských hráčoch sa často 

hovorí ako o veľkých individualistoch. V mládežníckych kategóriách však hrajú v posledných rokoch kolektívne, vytráca 

sa u nich sebeckosť. Hrajú obetavo, dôrazne v obrane. Čaká nás veľmi náročný súper. Štvrťfinále bude pre nás zápas 

sezóny, vyvrcholenie našej dlhej prípravy. Urobíme všetko preto, aby to nebol posledný duel na šampionáte," vyjadril sa 

Javorčík. 

 

BLAHODÁRNY ODDYCH 

 

Jeho zverenci včera oddychovali, nevynechali ani poludňajší tréning na štadióne v Poprade. Deň bez zápasu im padol 

vhod. "Bol to predovšetkým deň emociálneho oddychu. Nemohli sme si dať deň bez ľadu, keďže nás čaká dôležité 

štvrťfinále. Regeneračný tréning nám padol vhod. Na Rusov sa všetci dôkladne pripravíme. Verím, že znova odohráme 

kvalitný duel." Kým doteraz domáce mužstvo nastupovalo na stretnutia o 19.30 h, teraz bude buly o dve hodiny skôr. "Pre 

hráčov už nehrá žiadnu rolu, či sa súboj začína o 17.30 h alebo 19.30 h. Na každý čas sa vedia stopercentne pripraviť," 

doplnil kouč. Posledný súboj skupiny so Švajčiarskom i včerajší tréning vynechal pre žalúdočné problémy Martin Pospíšil. 

Na štvrťfinále by už mal byť podľa trénera pripravený. "Štvrťfinále je pre každého veľká motivácia, ktorá urýchľuje aj 

liečebný proces hocakého šrámu," pousmial sa Javorčík. Na včerajšom tréningu urobil menšie posuny v zložení útokov, 

Adam Stacho a Jakub Kövér si vymenili miesta v tretej a štvrtej formácii. "Plánujeme urobiť drobné korektúry v zostave, 

aby každá formácia bola schopná prijať fyzickú hru súpera." 

 

BRANKÁRSKA DILEMA 

 

V realizačnom tíme museli pred súbojom s Ruskom vyriešiť jednu dilemu. Po prvej tretine súboja s Kanadou dostal šancu 

Jakub Kostelný a chytal spoľahlivo. Proti Švajčiarom však podal kvalitný výkon Juraj Sklenár, ktorý začínal šampionát. "O 

brankároch už máme predstavu, ale prezradíme im ju až v deň stretnutia. Máme dvoch kvalitných brankárov, ktorí nás 

viackrát podržali." Slováci nejdú do štvrťfinále s malou dušičkou. Na každý súboj na šampionáte nastupujú s cieľom 

vyhrať. "Máme dôvod byť sebavedomí, veď sme odohrali dobré zápasy a získali sedem bodov. Ťažko dopredu povedať, 

ako sa bude stretnutie vyvíjať. Aj proti silným súperom sme schopní hrať vyrovnane a dotiahnuť sa z nepriaznivého 

stavu," tvrdí Javorčík. 

 

Späť na obsah 

 

1.104.  Hráči majú záujem o MS, aj keď na ne necestujú 
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 [Šport; 91/2017; 20/04/2017; s.: 8,9; STANISLAV BENČAT, TOMÁŠ PROKOP ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Martin Kohút je na čele slovenského hokeja necelý rok. Za ten čas stihol rozbehnúť viacero projektov, podieľa sa na 

organizácii svetového šampionátu hráčov do 18 rokov, pripravuje sa na svoje prvé majstrovstvá sveta seniorov vo funkcii 

prezidenta. O tom, čo všetko mu priniesla funkcia prezidenta, aké úskalia či radosti hovoril v rozhovore pre denník Šport. 

 

Vedenie NHL rozhodlo, že olympiáda v Pjongčangu bude bez hráčov zámorskej ligy. Ako ste prijalu túto správu? 

 

"Už pred niekoľkými mesiacmi som vravel, že sa to takto skončí. Žiaľ, nemýlil som sa. Záujmy ligy prevýšili olympijskú 

myšlienku. Nie je dobré, že na olympiáde nebudú najlepší športovci, ale my zo Slovenska s tým nič nespravíme. Musíme 

sa zamerať na to, aby sme postavili čo najsilnejšie mužstvo z dostupných hráčov." 

 

Olympijské motto rýchlejšie, vyššie, silnejšie tak pri hokejovom turnaji môže nahradiť peniaze nadovšetko... 

 

"Ťažko k tomu povedať niečo viac, tak to presne je. V tomto prípade skutočne vyhral biznis nad športom." 

 

Slovenský tím to až tak nezasiahne. Môže to byť pre nás výhoda? 

 

"Nechcem špekulovať, či nám to pomôže alebo nie. To sa ukáže až na ľade. My sa musíme zamerať na vytvorenie čo 

najlepšieho realizačného a hráčskeho tímu." 

 

Ruská hviezda Alexander Ovečkin napriek rozhodnutiu ligy avizuje, že na olympiádu príde. Môžu tak urobiť aj Marián 

Hossa či Zdeno Chára? 

 

"Budeme sa s chlapcami o tom rozprávať. Všetci chceli prísť na olympiádu a reprezentovať Slovensko. Všetko bude o 

diskusii a rozhodnutí ich zamestnávateľov. Očakávam, že výnimiek typu Ovečkin bude viac." 

 

Môže táto situácia odštartovať pred ďalšou sezónou veľký presun hráčov z NHL do KHL či iných európskych líg? 

 

"Nemyslím si, že to bude exodus, ale niekoľko prípadov. Hrať na olympiáde je pre mnoho hráčov veľké lákadlo." 

 

Slovensko hostí v týchto dňoch majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, v máji štartuje svetový šampionát v Nemecku a 

Francúzsku. Asi máte hektické dni. 

 

"Áno, máme veľa práce. Pracovníci zväzu sa posledné dni nezastavili, šampionát do 18 rokov nás momentálne 

zamestnáva, ale máme radosť z hry našich chlapcov. Popri tomto turnaji sa pripravujeme aj na seniorské majstrovstvá či 

iné akcie. Tieto tri mesiace budú poriadne hektické." 

 

Ako ste spokojný s turnajom v Poprade a Spišskej Novej Vsi? 
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"Veľmi nás teší skvelá návštevnosť šampionátu. Vyzerá, že sa nám podarí prekonať záujem o zápasy aj v porovnaní so 

zámorím. Točíme propagačné videá, oslovujeme fanúšikov cez sociálne siete, pomáhajú nám mediálni partneri. Keď to 

všetko doplnia naši chlapci výbornou hrou, máme sa na čo tešiť." 

 

Po turnaji mladíkov bude celé Slovensko sledovať svetový šampionát v Kolíne. Môže byť o tento turnaj z roka na rok 

väčší záujem aj pre skutočnosť, že pri okolnostiach s olympiádou to bude najväčšia akcia na reprezentačnej úrovni? 

 

"Atmosféra medzi zväzom a hráčmi NHL sa výrazne zmenila. Po našom nástupe bol jedným z hlavných cieľov zmeniť 

komunikáciu. S hráčmi, aj vo vnútri hnutia. Myslím, že sa nám to darí. Záujem o majstrovstvá sveta zo strany hráčov je. 

Keď už aj niektorí na turnaj necestujú, národný tím na diaľku podporujú. Dnes nemáme rozpor ako v minulosti, či ísť do 

reprezentácie alebo nie. Každý za národný dres bojuje, a to je super." 

 

Ako vyzerala komunikácia s hráčmi z NHL? 

 

"Volali sme im cez skype. Na jednej strane boli chalani, na druhej tréner Zdeno Cíger, generálny manažér Róbert Švehla, 

generálny sekretár Miroslav Valíček, vedúci reprezentačného úseku a ja. Vyjadrili sme im myšlienku, že všetci sú vítaní v 

reprezentácii, prezentovali naše ciele a oboznámili ich s celkovou atmosférou v národnom mužstve. Sú aj dôležitejšie veci 

ako víťazstvá." 

 

Napriek prívetivej komunikácii to vyzerá tak, že na šampionát možno nepríde ani jeden hráč zo zámoria. Neobávate sa, 

že mužstvu hrozí vypadnutie z elitnej kategórie? 

 

"Keď sme šli na Nemecký pohár bez hráčov Slovana boli takisto polemiky ako obstojíme. A vyhrali sme ho. Tam sa 

nastavila súdržná atmosféra, ktorá pretrváva. Momentálne to pre mňa nie je o vypadnutí či záchrane. Pri slovenskom 

hokeji chcem urobiť mnoho krokov vpred, aby sme sa posunuli vyššie. Zmeniť myslenie, fungovanie. O toto sa snažím 

odkedy som vo funkcii. Uvidíme, či to prinesie výsledok. Dnes však neviem vykúzliť najlepších hráčov na svete. Máme 

mnoho výborných hokejistov, no nemajú zatiaľ možnosť hrať v najlepších ligách. Reprezentácia im k tomu môže pomôcť." 

 

Dlhodobo prezentujete myšlienku, že najvhodnejším adeptom na post generálneho manažéra reprezentácie je Miroslav 

Šatan. Stále to platí? 

 

"S Mirom sa často rozprávam. Dnes je v komisii, ktorá vyberá reprezentačných trénerov. Má veľkú autoritu, napokon, bo l 

generálnym manažérom výberu Európy na Svetovom pohári, a to je niečo. S mužstvom, ktoré ani nemalo najlepších 

hráčov, postúpil do finále a získal si ešte väčšie uznanie. Niečo podobné by som chcel preniesť aj do slovenského 

hokeja. A Miro je na to ideálny kandidát." 

 

Trénerovi Cígerovi končí po tohtoročnom šampionáte zmluva. Bude jeho budúcnosť závisieť od výsledku na turnaji? 
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"Nikoho nechcem vyraďovať z hokeja a povedať, že skončí alebo nie. Mám predstavu, že Miro Šatan je vhodný kandidát 

na post generálneho manažéra. Ako by postavil následne tím bude na ňom. Ale istotne bude dôležité, ako sa 

reprezentácia predvedie na tohtoročnom šampionáte. Herne aj výsledkovo. Jedno je isté, po turnaji budeme zostavovať 

nové tímy. Vlani sa to nedalo, keďže všetci mali platné zmluvy. Teraz budeme bez záväzkov." 

 

Slovenský hokej zažil najväčšie úspechy v čase, keď bol generálnym manažérom Peter Šťastný. Figuruje aj on vo vašich 

plánoch? "Má sa vrátiť aj Juraj Široký?" 

 

Nie, prečo? Bavme sa len o Šťastnom... 

 

"A čo keby prišiel Miro Šatan a bol tu Martin Kohút? Mám názor, na to čo sa udialo v roku 2005, kedy vznikol spor medzi 

pánmi Šťastným a Širokým. Dovtedy fungovali pospolu, potom sa ich cesty rozišli. Ale to riešiť nechcem, je to minulosť. 

Ja myslím na budúcnosť. A tou je Miro Šatan a mnoho ďalších ľudí." 

 

S reprezentáciou je spojený aj projekt dvadsiatky. Ako vidíte jej budúcnosť? Ste za jej zachovanie v lige alebo za to, aby 

mladíci hrávali povinne v ligových kluboch? 

 

"Dlhodobá vízia je, nech hrajú v tímoch ligy a nie v jednom. Musíme nájsť vhodný systém, ako to docieliť. Ešte neviem 

ako to presne bude. Alternatív je mnoho, ale nechceme nič unáhliť či urobiť chybný krok." 

 

Najbližšiu sezónu teda bude všetko po starom? 

 

"Nehovorme po starom..." 

 

Tak minimálne Ernest Bokroš tam nebude, ako po starom... 

 

"To je pravda, bude nový tréner. Keď niečo robíme dobre, zachovajme to. Keď nie, opravme to." 

 

Bol teda tento projekt zlý? 

 

"Viete čo by som chcel? Aby som sa nemusel pozerať na obrannú hru nášho tímu ako na poslednom šampionáte. Aby 

nás súperi v každom zápase neprestrieľali o 30 či 40 striel. Prehrať sa dá aj inak." 

 

Ste však pripravený na to, že môžu nastať roky bez talentov? 

 

O terajšej reprezentácii do osemnásť rokov sa hovorí ako o poslednej, čo môže prekvapiť aj favoritov. "Toto sa hovorí už 

viac rokov. Netreba podceňovať mladých hokejistov. Ťažko viete povedať o trinásť, štrnásťročných chlapcoch, či budú 
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lídrami. Problémom je, že nám strašne veľa talentov odchádza už v mladom veku do zahraničia. Strácame ich z očí. 

Potom nastáva u mnohých problém, že nedostávajú podporu, ktorú by mohli mať doma. Našou úlohou je vytvoriť hráčom 

na Slovensku také podmienky, aby neodchádzali do zahraničia." 

 

Čo hovoríte na prácu šéfa slovenskej ligy Richarda Lintnera, ktorý sa snaží súťaž propagovať, ale robí aj zvláštne 

rozhodnutia. Negatívne zaujala jeho slovná prestrelka s bývalým manažérom Slovana Bratislava Marošom Krajčim, alebo 

spor s kapitánom Zvolena Lukášom Juríkom, ktorého zosmiešnil na sociálnej sieti pred rozhodujúcim štvrťfinálovým 

zápasom play-off proti Žiline? 

 

"Rišo Lintner sa ako jeden z mála majstrov sveta z Göteborgu dal na funkcionársku cestu, zaslúži si za to pochvalu. Nie 

je to jednoduché, každý robí chyby, aj ja. Je ťažké posúdiť, či spor s Marošom Krajčim bol chybou, alebo cieľom bola 

určitá aktivita. Myslím si, že Rišo Lintner robí pre slovenský hokej veľa dobrého. Nemáme s ním problém spolupracovať. 

Lukáš Jurík bol znechutený a nechcel nastúpiť po zverejnení videa, ale my sme boli podobne znechutení z toho, čo 

spravil. Prvý impulz spravil on. To, že Rišo niekedy uletí, je o diskusii a pomenovaní chýb, aby sa polepšil. Stále je mladý 

funkcionár. Buďme radi, že tu je. Keby všetci pracovali tak ako on, slovenský hokej je na tom lepšie." 

 

Ešte negatívnejšie emócie ako Richard Lintner vzbudil šéf prvoligovej Detvy Róbert Ľupták, ktorý hrubo vynadal po 

zápase baráže hráčom Dukly Trenčín. Ako na podobné veci reagovať, keďže Ľupták je aj členom výkonného výboru 

slovenského zväzu ľadového hokeja a podobné excesy sú u neho opakované? 

 

"Hovorí sa, že Róbert Ľupták sa takto správa roky, ale prvý raz dostal disciplinárny trest. Poškodzuje to výrazným 

spôsobom slovenský hokej. Podobne aj prestrelka medzi Lintnerom a Krajčim. Nechceme tu mať vulgarizmus či alkohol. 

Ľupták je taký, ale musí sa zmeniť a pochopiť, že si nemôže podobné veci dovoliť. Ak bude takto pokračovať, bude 

naďalej dostávať disciplinárne tresty." 

 

Slovenskí fanúšikovia často hovoria o kvalite českej ligy, s ktorou sa nemôžeme porovnávať. Čo si myslíte, kam sa 

posunul český hokej a kde ostal náš? 

 

"Nechcem dnes zasahovať do organizácie našej ligy, možno aj preto ma nie je toľko vidieť na štadiónoch. Slovenskú ligu 

sledujem, ale o to viac si všímam okolie, kam by sme ju chceli posunúť. Česká liga a celkovo ich hokej je pre nás 

príkladom ako fungujú akadémie, marketing a komunikácia." 

 

Najsilnejším subjektom spomedzi klubov je na Slovensku Slovan Bratislava. Kam podľa vás patrí? 

 

"Slovan nie je konkurenciou slovenského hokeja, je jeho súčasťou. Využíva momentálne služby niekoho iného, lebo tam 

vidí väčšiu pridanú hodnotu. Ak mu slovenský hokej ponúkne rovnakú pridanú hodnotu, tak sa vráti. Nemyslím si, že je 

problém v Slovane. Ten odišiel niekam, kde si myslel, že to bude lepšie, aj keď je v KHL ťažko stratový. Napriek tomu 

tam zatiaľ ostáva, lebo tam má pridanú hodnotu a fanúšikovia mu pravidelne zapĺňajú štadión. Bol by som rád, keby sa 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

20. 4. 2017 

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

Slovan vrátil. Slovenský hokej mu však musí vytvoriť podmienky. Napriek dlhom je Slovan v KHL šťastný, lebo hrá 

kvalitné zápasy a má plný štadión." 

 

V Slovane rozmýšľali o B-tíme v najvyššej slovenskej súťaži, Richard Lintner povedal, že s tým nesúhlasí. Čo si myslíte o 

podobnom nápade? 

 

"Uvidíme, je to najmä finančná otázka. Slovan by mal rád B-tím v lige, ale je to o tom, či nájde na ďalší klub peniaze." 

 

Neobávate sa, že s odchodom manažéra Maroša Krajčiho bude v Slovane ešte menej slovenských hokejistov? 

 

"Budem komunikovať aj s vedením Slovana. Chceme, aby bol stále čo najviac slovenský. Na druhej strane si môžeme 

povedať, že aj Banská Bystrica s Nitrou majú veľa zámorských hráčov. Trhu sa človek neubráni." 

 

V posledných dňoch ste odsúdili činy osemnásťročného obrancu Slovana Bratislava Samuela Feretu, ktorý mal na 

sociálnej sieti fotky s extrémistami. Chcete viac vychovávať mládežníckych reprezentantov, aby sa podobné veci 

neopakovali? 

 

"Politiku do športu ťahať nechcem. Druhou vecou je propagácia fašizmu, čo je nespojiteľné s kultúrou, v ktorej žijeme a 

ktorú by sme chceli mať aj v hokeji. Pokiaľ by sme Feretov prípad akceptovali, tak by to všetci brali ako normálnu vec. 

Myslím si, že sme sa k problému postavili jasne. Dostal stopku v reprezentácii na dobu troch mesiacov. Je to aj varovanie 

pre ďalších hráčov. Podobné chovanie je neprijateľné. Už pri výbere mladých hokejistov musíme robiť mentálne testy a 

komunikačné tréningy, aby sa nám do reprezentácií nedostal neznámy hráč. V tomto je veľká rezerva, čo chceme 

zmeniť." 

 

Na zväze ste rozbehli viacero projektov, najmä s výstavbou malých hál. Ako ste s nimi spokojný? 

 

"Niekedy chodil šéf zväzu po mestách, teraz chodia primátori za nami. Prišlo nám 117 žiadostí na projekty malých 

štadiónov. Z nich sme vybrali tie, kde splnili všetky podmienky a zaslali nám potrebné podklady. Za sebou máme už 

dvadsať stretnutí so zástupcami miest. Bavíme sa s nimi o tom, ako by sa dali štadióny postaviť v ich meste. Každý 

dostane prezentáciu, za akých podmienok by sa dalo stavať a koľko potrebuje zohnať peňazí. Je to partnerská 

spolupráca. Z veľkej časti je to prijímané pozitívne, lebo predtým tu boli výstrely do tmy. Teraz máme reálnu víziu, čo by 

sme chceli dosiahnuť. V čo najrýchlejšej dobe by sme chceli spustiť verejné obstarávanie, máme vo výkonnom výbore 

schválenú dcérsku spoločnosť zväzu. To ešte musí schváliť kongres, aby sme začali robiť reálne veci. S výstavbou 

malých hál by sme chceli začať do konca kalendárneho roka." STANISLAV BENČAT, TOMÁŠ PROKOP 

 

Späť na obsah 

 

1.105.  Legendárneho Larionova nadchlo Slovensko: Som očarený! 
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 [cas.sk; 20/04/2017; Nový Čas ; Zaradenie: Šport] 

https://www.cas.sk/clanok/537757/legendarneho-larionova-nadchlo-slovensko-som-ocareny/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Svetový šampionát hráčov do 18 rokov prilákal na Slovensko viacero významných osobností svetového hokeja. 

 

Jednou z nich je aj legendárny ruský útočník Igor Larionov, ktorý bol zvedavý nielen na výkony ruského tímu, ale aj na 

ďalšie zápasy šampionátu. Jeden z najúspešnejších hráčov ruskej, resp. sovietskej histórie netají nadšenie z organizácie 

turnaja, očarili ho však aj slovenské veľhory. 

 

Larionov navštívil Slovensko už viackrát, priamo pod Tatrami je však prvýkrát. "Je to nádherné, keď sa ráno zobudíte a 

okolo seba máte tak krásnu prírodu, potom prídete na štadióny a všetci sú na vás milí, začnú sa zápasy a vy neveríte 

vlastným očiam. Som očarený," netajil Larionov nadšenie. 

 

Slovami chvály nešetril ani na atmosféru, ktorú vnímal nielen na ruských zápasoch v Spišskej Novej Vsi, ale i v 

Poprade. "Milo ma prekvapilo, akú atmosféru vytvorili ľudia nielen na zápasoch slovenského tímu, ale napríklad aj našej 

ruskej reprezentácie. Miestami som mal pocit, ako by sme hrali doma my," poznamenal člen Tripple gold klubu Igor 

Larionov. 

 

Foto: 

 

Larionova nadchli atmosféra i Tatry. Zdroj - tasr 

 

Späť na obsah 

 

1.106.  Slovenských mladíkov čaká zápas o všetko. Čo na nich nabonzoval kapitán? 

 [pluska.sk; 20/04/2017; Juraj Vnuk ; Zaradenie: Šport Hokej] 

http://www.pluska.sk/sport/hokej/slovenskych-mladikov-caka-zapas-vsetko-co-nich-nabonzoval-kapitan.html 

 

Naši hokejisti do 18 rokov pobláznili skvelými výkonmi celé Slovensko. Pred dnešným kľúčovým štvrťfinálovým duelom 

majstrovstiev sveta v Poprade a Spišskej Novej Vsi proti Rusku sršia optimizmom. A keďže sa zo zverencov trénera 

Javorčíka stávajú miláčikovia tribún, kapitán Martin Fehérváry (17) prezradil zaujímavosti z našej kabíny. 

 

Fehérváry o spoluhráčoch nabonzoval zaujímavosti. 

 

Autor - Plus JEDEN DEŇ/Michal Smrčok 

 

https://www.cas.sk/clanok/537757/legendarneho-larionova-nadchlo-slovensko-som-ocareny/
http://www.pluska.sk/sport/hokej/slovenskych-mladikov-caka-zapas-vsetko-co-nich-nabonzoval-kapitan.html
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Deň voľna pred štvrtkovým štvrťfinálovým zápasom majstrovstiev, ktorý je na programe v popradskej aréne o 17.30 h, 

využili slovenské talenty na hodinový tréning a po ňom nasledoval oddych v hoteli. Hokejový ošiaľ po celej republike sa 

družina trénera Norberta Javorčíka snaží nevnímať naplno. 

 

"Tým, že sme izolovaní od vonkajšieho prostredia, si to nepripúšťame," prezradil hlavný kouč, ktorý musel hráčov s 

realizačným tímom vystríhať od nástrah sociálnych sietí. "Mali sme s nimi míting, hlavne nech to berú opatrne. Teraz je 

výborný ohlas, no pri negatívach sa môže naštrbiť mentalita chalanov," doplnil Javorčíka Ľubomír Višňovský, ambasádor 

MS. 

 

Odhodlanie prejsť cez silné Rusko do bojov o medaily je obrovské. "Určite chceme vyhrať, na nič iné nemyslíme," zavelil 

do boja kapitán Martin Fehérváry, ktorému všetci hovoria Fehy. 

 

Ten na svojich spoluhráčov prezradil aj zákulisné informácie, ktorými len potvrdil, že naši mladíci vytvorili výbornú partiu. 

 

Osem naj našich mladíkov podľa Fehyho 

 

Naj spachtoš – Adam Liška, v kuse spí, ťažko ho dostať z postele 

Naj expert na sociálne siete – Martin Pospíšil, z ruky poriadne nepustí telefón 

Naj jedák – Adam Dužek, z jedálne vychádza stále posledný 

Naj manekýn – Adam Liška, bez tip-top účesu vonku z izby nevybehne 

Naj milovník žien – určite ja a Miloš Roman, on ľúbi hlavne vysokoškoláčky 

Naj zabaváč – Filip Krivošík, keď spustí, nevieme sa dosmiať 

Naj motivátor – Martin Kupec to vie v kabíne najviac vyhecovať 

Naj pohoďák – Jakub Urbánek, jeho len tak niečo nerozhádže 

 

Autor - Juraj Vnuk 
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