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1. Spišská Nová Ves 

1.1. EXISTOVAL MÝTUS O ŠTEFÁNIKOVI? 

     [Literárny týždenník; 15/2017,16/2017; 26/04/2017; s.: 4,5; PAVOL KANIS ; Zaradenie: OSOBNOSTI] 

1.2. Bleskové správy z kultúry 

     [Podtatranské noviny; 18/2017; 03/05/2017; s.: 4; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

1.3. Bleskové správy z regiónu 

     [Podtatranské noviny; 18/2017; 03/05/2017; s.: 2,3; Redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

1.4. Školské potreby vymenia za lopaty a fúriky: Gymnazisti zo Spišskej si vysúkajú rukávy 

     [spisska.dnes24.sk; 04/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.5. Do Spišskej mieria stovky motorkárov: Vieme čo sa bude diať... 

     [spisska.dnes24.sk; 05/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

1.6. Tipy na víkend 6. a 7. mája 

     [korzar.sme.sk; 05/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.7. Slovenské lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

     [teraz.sk; 05/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

1.8. Cíger preferoval Hudáčka, formu má aj Laco 

     [sport.sk; 05/05/2017; Denník Šport, Tomáš Prokop ; Zaradenie: sport.sk] 

1.9. Slovenské lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

     [enviroportal.sk; 05/05/2017; TASR ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

1.10. Pohľad, aký sa v Spišskej len tak nenaskytne: Mnohým ožijú spomienky na spartakiádu 

     [spisska.dnes24.sk; 05/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

1.11. II. LIGA, Felsőház, a rájátszás 6. fordulója: Tartalékolt-e szombatra puskaport Peu, a somorjaiak 

mesterlövésze 

     [parameter.sk; 05/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

1.12. Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Napätie v osade 

     [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 05/05/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

1.13. Majstrovstvá sveta v hokeji 

     [Rádio Slovensko, 18:18; K veci; 05/05/2017;  Martin Balážik, Adam Bohuš, Matúš Čunderlík; Zaradenie: zo zahraničia] 

1.14. Za nestorom etnografie 

     [Slovenské Národné Noviny; 18/2017; 06/05/2017; s.: 9; mab ; Zaradenie: KULTÚRA] 

1.15. Favoriti ligy? Muži Stavbára a ženy Dukly 

     [Šport; 104/2017; 06/05/2017; s.: 21; gb ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO, SERVIS] 

1.16. Boli to časy, v ktorých nehodno žiť 

     [SME; 104/2017; 06/05/2017; s.: 9; Eva McDaniel ; Zaradenie: VÍKEND] 

1.17. Musíme zvládnuť výmenu generácie 

     [Šport; 104/2017; 06/05/2017; s.: 6,7; VOJTECH JURKOVIČ ; Zaradenie: HOKEJ] 

1.18. Lúpež v dedine na Spiši: Dušan (19) ošklbal a vyfackal tínedžera, aký dostal rest? 

     [cas.sk; 06/05/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

1.19. Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 
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     [teraz.sk; 06/05/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.20. Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 

     [dobrenoviny.sk; 06/05/2017; TASR ] 

1.21. Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov 

     [korzar.sme.sk; 06/05/2017; tasr, sita, kla ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

1.22. Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 

     [24hod.sk; 06/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

1.23. Spôsob výhry ako psychická vzpruha, verí kabína 

     [hokejportal.net; 06/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: MS _ MS 2017 Kolín, Paríž] 

1.24. Na Podlesku v Slovenskom raji otvorili letnú sezónu 

     [spis.korzar.sme.sk; 07/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

1.25. Slovenské karatistky sa prvýkrát presadili v zahraničí, prekvapil aj mladý Dominik Imrich 

     [netky.sk; 07/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

1.26. Kancelária prezidenta Andreja Kiska vlani minula 4 371 200 eur 

     [nextfuture.sk; 07/05/2017; Next Future SITA ] 

1.27. Kika hrá hokej za Slovensko 

     [nasanitra.sme.sk; 08/05/2017; (KI) ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

1.28. Tipy na dnes - pondelok 8. mája 

     [korzar.sme.sk; 08/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.29. Spišiaci doma neuspeli, Popradčania znovu zvíťazili 

     [spis.korzar.sme.sk; 09/05/2017; ra ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

1.30. Pohotovosť v lekárňach - utorok 9. mája 

     [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

1.31. Tipy na dnes - utorok 9. mája 

     [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.32. Kam za kultúrou - utorok 9. mája 

     [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

1.33. V Slovenskom raji otvorili letnú sezónu 

     [Korzár; 105/2017; 09/05/2017; s.: 9; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

1.34. J. Hudáček je pripravený do tretice vymazať Dánov 

     [Korzár; 105/2017; 09/05/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: Šport] 

1.35. Bez bariér by to bola nuda 

     [Šport; 105/2017; 09/05/2017; s.: 8,9; ROMAN VÉGH ; Zaradenie: Extra] 

 

1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  EXISTOVAL MÝTUS O ŠTEFÁNIKOVI? 

 [Literárny týždenník; 15/2017,16/2017; 26/04/2017; s.: 4,5; PAVOL KANIS ; Zaradenie: OSOBNOSTI] 

 

Pripomíname si tragickú smrť nášho národného hrdinu 
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PAVOL KANIS 

 

Príbeh osobnosti sa vierou masy jednotlivcov v jeho pravdivosť a stotožnením s jeho hodnotovým obsahom môže stať 

mýtom. Ohľadom mýtu v moderných časoch vzniká otázka, či v nich je vôbec taká viera a identifikácia možná. Ak 

rešpektujeme dejinnú hlbinnosť mýtov a bohatstvo informácií o výnimočnej osobnosti, je vôbec možné, aby v 20. storočí, 

presnejšie počas prvej ČSR, vznikol nejaký slovenský mýtus v pravom zmysle slova? Pri uvažovaní a písaní o 

slovenských mýtoch, aj v súvislosti s Milanom Rastislavom Štefánikom, nehodno zabúdať ani na myšlienkový svet 

mytológie odkrytý Zamarovským a z neho vyplývajúcu metodologickú orientáciu. Určite však netreba nasledovať súdobé 

používanie slova mýtus ako účelového dehonestujúceho flajstra. 

 

Benešova neférová hra 

 

Keď Milan Rastislav Štefánik 15. marca 1919 prišiel zo Sibíri, presvedčil sa, že jeho postavenie v Paríži zaujal Edvard 

Beneš. Práve on predkladal na Mierovej konferencii česko-slovenské dokumenty a obhajoval záujmy nového štátu. Keď 

Beneš uzavrel vo februári vojenskú zmluvu s Francúzskom, nebral ohľad na existujúcu zmluvu Československej národnej 

rady s Talianskom. To, čo Beneš spôsobil, Štefánik mal urovnať. Práve v súvislosti s touto záležitosťou sa Štefánik 

verejne vyjadril o Benešovi ako nečestnom človeku. Ten to pokladal za spochybnenie osoby ministra zahraničných vecí a 

za koniec ich vzťahov. V svojom liste z 5. apríla naznačil Masarykovi potrebu nového ministra vojny. Ivanovi Markovičovi 

zasa napísal, aby doma na Štefánika dohliadli. Masaryk Benešovi 24. apríla oznámil, že Štefánikovi navrhne, aby sa 

vzdal ministerstva: ,, Co s ním dále, nevím: na Slovensku? Sotva. Nejlepší by byl Řím, jestliže Paríž je vyloučena." Do 4. 

mája 1919 sa na tom nič nezmenilo. 

 

Štefánikov let do vlasti 

 

Už v Paríži sa Štefánik rozhodol, že do slobodnej vlasti poletí talianskym lietadlom. 

 

Za zopár týždňov sa veci vyvinuli tak, že Štefánik aj vláda v Ríme boli uzrozumení, že talianske vojenské velenie v 

Československu sa skončí 24. mája 1919. Do roka a do dňa od slávnosti odovzdania zástavy 1. práporu 34. pluku čs. 

vojska na rímskom Oltári vlasti, za účasti najvyšších talianskych vládnych a armádnych predstaviteľov. Tých; čo pozdvihli 

čs. vojsko v povedomí sveta, z ČSR vyháňajú. Túto potupu Taliani Benešovi nikdy nezabudnú. 

 

Odlet sa mal uskutočniť v piatok 2. mája z Padovy. Ale Štefánik prezieravo pre istotu miesto odletu posunul asi o 90 km 

severnejšie na letisko Campoformido pri Udine. Pre zlé počasie počas dvoch dní nemohli odletieť. V nedeľu 4. mája 1919 

o ôsmej hodine siedmej minúte miestneho času štart riskli. Štefánikovo Caproni Ca3, typ 450, imatrikulačné číslo 11 495, 

z 9. bombardovacej letky, odletelo do Bratislavy... Hlavným cieľom bolo pražské stretnutie s Masarykom, ktorý ho už viac 

dní očakával. V čase príletu Caproni do Bratislavy v divadle na Vinohradoch v Prahe rečnil minister obrany Klofáč o 

úspechu a zásluhách česko-slovenského zahraničného odboja. Štefánika ani nespomenul. 
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V memorande datovanom 4. mája píše Masaryk z Prahy Benešovi do Paríža: ,,Milan je mrtev... A právě odešel v 

okamžiku, kdy jsem si dělal plány, jak všechno urovnat a jak jednat s ním..." Beneš 6. mája odpovedá: ,,Otřáslo to mnou 

velice a bolelo mne, že tak to s ním skončilo - a mezi námi. Byli jsme přece jen příliš úzce a přátelsky spjaty." 

 

V tých dňoch však Beneš pod vplyvom majestátu smrti napísal vecne presné najväčšie uznanie Štefánika, ktoré už nikto 

neprekonal a ani on sám sa k nemu nevrátil: ,,On to byl (...), který deti první základy naší diplomatické činnosti a který 

právě byl prvním a nejlepším naším diplomatem... Byl to duch veliký, který viděl v československém problému jen 

maličkou součást problému světového, který dělal vždy jen světovou politiku a který řešil problém války vždycky jen 

světově... on to byl, který princip zřízeni naši armády především postavil a s krajní obětavostí probojovával... Byl skutečně 

krajně pracovitý, byl neobyčejně poctivý a lásku k lidem pokládal za hlavni vlastnost člověka... Měl neobyčejnou odvahu 

slova a ve svém jednání s lidmi často si je získával tím, že dovedl jim říci neústupně pravdu do očí... Často říkával, že 

těžko bude možno oceniti to, co v boji zahraničním všecko udělal "(Československá korespondence, Paríž 6. mája 1919). 

 

Ohlasy na tragickú smrť 

 

Ale o tom, čo všetko Štefánik za vojny pre slobodu národa vykonal, doma takmer nikto nevedel. Zdá sa, že ani Šrobár si 

nebol istý Štefánikom a o jeho svetovom rozmere ani nechyroval. V podvečer 4. mája to na jeho ministerskej rade 

vyzeralo tak, že Štefánika pochovajú v stredu na košariskom cintoríne. V utorok však organizáciou pohrebu poveril 

architekta Dušana Jurkoviča. Pohreb v Jurkovičových rukách je to najlepšie, čo sa mohlo mŕtvemu Štefánikovi prihodiť. 

 

V týždni od tragédie po pohreb sa výrazne zmenilo poznanie o Štefánikovi. Veliteľ vojsk Dohody maršal Foch sa v 

sústrastnom telegrame predsedovi vlády Kramářovi vyjadril: ,,Strata generála Štefánika je nenahraditeľná pre vec, ktorej 

všetci slúžime. Bolo to vznešené srdce a veľký duch: obetoval sa vždy a všade bez výhrady za slobodu všetkých... 

Zostane nám iba ako vzor, ktorý nás bude ďalej povzbudzovať." 

 

A taliansky premiér Orlando sa v kondolencii Masarykovi o Štefánikovi vyjadril ako o človeku, ktorý v sebe spájal 

vynikajúce vlastnosti vojaka a bystrozrakosť štátnika. ,,Oplakávam v ňom jedného z najdrahších a -najvernejších priateľov 

a so mnou spomína ho s hlbokým súcitom pohnuté celé Taliansko, ktorému prejavil vrúcnu oddanú lásku." 

 

Publikované vyjadrenia špičiek Mierovej konferencie vyvolávali úžas. Pozdvihli Štefánika na Olymp. A Louise Weissová, 

zakladateľka časopisu L'Europe nouvelle a žena, pred ktorou Mila n uprednostnil Giulianu, to vyjadrila: ,,Pred dejinami sa 

týči ako obor." To sú výšiny, stvorené pre básnikov, spisovateľov, umelcov-mýtotvorcov. 

 

Noviny vytvárali základný obraz o Štefánikovom živote a jeho činnosti. Absentovali však informácie o jeho zápase, o tom, 

aké prekážky musel hrdina prekonávať. Bez znalosti faktov mnohí Štefánikovu veľkosť ovenčili všemožnou dokonalosťou 

jeho osobnosti. Štefánikova tragédia nemala v dovtedajších slovenských dejinách obdobu. Akoby priam vzišla z gréckeho 

mytologického sveta... 
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Už v prvých dňoch po Štefánikovej smrti kapitán Zapelloni a jeho nadriadený major Vece (veliteľ leteckej sekcie talianskej 

vojenskej misie pre prímerie vo Viedni) pripravili správu o tragédii. Podľa nich si Štefánik počas letu presadol na miesto 

ľavého pilota, pri pristavaní omdlel a padol na riadenie, čo spôsobilo strmhlavý pád a náraz do zeme. Písomnú správu 

následne dostal aj minister Šrobár. 

 

Rozlúčka s hrdinom 

 

Dušan Jurkovič bol všestranne disponovaný na výnimočný spôsob lúčenia s hrdinom. Jeho lúčenie malo tri dejstvá: 

rozlúčku ministra v centre novej národnej štátnej moci, prevoz rakvy do rodiska - rozlúčka so slobodnou krajinou aj jej 

obyvateľmi a rozlúčku rodáka s ľudom na Bradle, končiac spočinutím v rodnej zemi. 

 

Smútočné zhromaždenie sa konalo 10. mája na nádvorí vojenskej nemocnice (dnes budova Úradu vlády SR). Zúčastnila 

sa na ňom elita mladého štátu. Prítomní boli zástupcovia spojeneckých krajín, cirkvi, početných štátnych orgánov a 

inštitúcií, miest, obcí, spolkov a občianskych organizácií. V porovnaní s pomermi pred rokom je toto všetko neuveriteľný 

zázrak. Smútočná rozlúčka v Bratislave a smútočné podujatia vo vojenských posádkach a jednotkách položili základ pre 

vnímanie Štefánika ako národného hrdinu.. 

 

Len pol roka pred uvedeným dátumom v okolí železničnej trasy Bratislava - Trnava - Jablonica - Brezová prebiehal 

ozbrojený zápas o Slovensko. Mŕtvy sa lúčil s krajom, ktorý tak miloval. Spätosť so Slovenskom a jeho ľudom mal hlboko 

zažitú z vlastného rodu. Bolo v tom niečo mýtické, keď v noci v žiari horiacich fakieľ vykladali jeho rakvu z vlaku v 

Brezovej. 

 

V predstave architekta nedominovala jama, ale panteón a nadčasové posolstvo oslobodenému národu. Na to potreboval 

výnimočný priebeh rozlúčky, výnimočné miesto hrobu, účasť masy ľudu a dobré počasie. Holý vrch v dohľade rodného 

domu, zďaleka viditeľný a s výhľadom do krajiny, v ktorej sa zrodil slovenský národný zápas, takým miestom bol. Tri 

veľmi odlišné podoby rozlúčky s mocou, krajinou a ľudom v priebehu dvoch dní boli samy osebe nevídané. 

 

V nedeľu 11. mája 1919 bol v širokom, okolí Bradla jedinou omšou pohreb ministra - generála Štefánika. Také početné 

zhromaždenie Slovákov sa neuskutočnilo v celých dovtedajších dejinách. Desaťtisíce Slovákov ako ľudová masa prvý raz 

zažili ten povznášajúci pocit vzájomnej jednoty a spoločnej sily, ktorý vyvolala tragická smrť. ,,To sme my, tí včerajší rabi, 

ktorí rečou svojich materí nesmeli hovoriť ani na ulici." 

 

V prostredí myjavských nadšencov česko-slovenskej jednoty sa zrodila idea postaviť v ich meste prvý pomník venovaný 

Štefánikovi. Okresný slúžny Jaroslav Dvořák napísal a myjavský Sokol vydal brožúru Na pamiatku poslednej cesty 

generála Štefánika, ktorú predávali už na jeho pohrebe. 
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Už v čase pohrebu sa považovalo za isté, že na Bradle bude postavený monumentálny symbol obete boja za národnú 

slobodu. A 28. februára 1920 založilo 42 osobností Spolok pre postavenie pomníka generálovi Štefánikovi. Spolok 

vyhlásil celonárodnú zbierku, ktorá celkovo priniesla poldruha milióna korún. Hneď po pohrebe Štefánikovi pražskí 

priatelia Jaroslav Kvapil, Ružena Svobodová, František Xaver Šalda, Lev Sychrava a ďalší založili výbor pre prípravu 

knihy spomienok na Štefánika. Vychádzali ďalšie brožúrky a state o mŕtvom národnom hrdinovi. 

 

Udalosti po tragédii 

 

V nedeľu 13. marca 1921, bez oznamu verejnosti, vyšiel k Štefánikovmu hrobu minister zahraničných vecí Beneš s 

manželkou, sprevádzaný ministrom pre správu Slovenska Mičurom a legačným radcom Janom Masarykom. Štvrtého 

mája 1922 denník Slovák uverejnil Hlinkovu reč zo zhromaždenia, ktoré sa konalo 30. apríla v Krupine. A medzi tými, čo 

sa podľa Hlinku schovávali počas vojny v kanceláriách, bol v texte uvedený Štefánik. To vyvolalo búrku hrtevu v 

legionárskych radoch. Hlinka sa obhajoval: ,,Hodnoverne a čestne svedčím celej slovenskej verejnosti, že som v Krupine 

nepoužil mena Štefánikovho. Pamiatka gen. Štefánika je mi svätou, ako každému statočnému Slovákovi. Zúčastnil som 

sa na jeho slávnom pohrebe a v jeseni položil som kvet nezábudky na jeho chladný rov." Vysvitlo, že v texte bola tlačová 

chyba. Malo tam byť napísané meno Štefánek - Anton Štefánek. Semeno hnevu bolo zasiate. O pár týždňov legionári 

zdemolovali sídlo redakcie ľudáckeho denníka. 

 

Roky šli a o sľubovanom múzeu hrdinu nebolo slychu. Štefánikovo zakrvavené šatstvo stále ležalo na povale ministerskej 

budovy pri Dunaji. Rad Sokola, ktorý vynašiel a udeľoval na Sibíri, bol zabudnutý. O cenu vecí po ňom sa štátne úrady 

handrkovali s rodinou ako v starinárstve. Kde bola tá Štefánikova legenda? 

 

Štrnásteho mája 1923 (deň po pohrebe manželky prezidenta Masaryka) prišiel do Bratislavy maršal Ferdinand Foch. 

Navštívil aj miesto Štefánikovho tragického konca. Tu bola naponáhlo urobená pyramídka z hliny, pokrytá mačinou. 

Zrejme bol dobre informovaný o tom, čo sa odohráva ohľadne Štefánika aj ohľadne ich spoločného diela, ktorým je mladý 

česko-slovenský štát. Maršal vyslovil mrazivú vetu: ,,Viete vôbec, koho ste mali? " 

 

Miesto Štefánikovho skonu navštívil aj bojovník za práva Slovákov R. W. Seton-Watson, ktorého na Slovensko pozval 

Hlinka. Mesiac zisťoval, prečo sa vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi tak zhoršujú. Zistenia mu poslúžili na napísanie knihy 

The New Slovakia. 

 

Vládna moc a propaganda prezentovala Štefánika ako pevného zástancu československej štátnej a národnej jednoty. 

Formulácie v ústavnej listine z roku 1920 však popierali svojbytnosť slovenského národa. Prvé roky ukázali, že 

Masarykov a Benešov koncept jednotného československého národa prináša problémy oslabujúce pozície slovenskej 

politickej reprezentácie. 

 

Pokračovanie na s. 5  
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Dokončenie zo s. 4 

 

Základný kameň mohyly 

 

Štvrtého mája 1924, na piate výročie tragickej smrti, položili základný kameň Štefánikovej mohyly na Bradle. Počet 

účastníkov na tomto slávnostnom akte bol rovnako veľký ako na pohrebe. Hlavným rečníkom bol minister zahraničných 

vecí Edvard Beneš. Podľa neho Štefánikovým odkazom pre Slovensko je láska, spolupráca, vernosť, mravnosť a 

vytrvalosť v politickom živote. Do základného kameňa uložili listinu prezidenta Masaryka. Kameň prvý poklopal Beneš, po 

ňom Milanova matka. 

 

V ten istý deň vyšla v denníku Slovák celostranová Hlinkova stať, v ktorej sa vodca ľudovej strany programovo prihlásil k 

Štefánikovi. Popularita hrdinu bola inšpiráciou pre všetkých, čo chcú víťaziť v politike. Štefánikov pohreb na Hlinku veľmi 

zapôsobil. Osobne pocítil aj dôsledok jediného preklepu v priezvisku, uverejneného v novinách. Aj tak je však Hlinkovo 

vyjadrenie v stati Štefánik je náš prekvapujúce. A to najmä vzhľadom na prebiehajúci ostrý zápas ľudákov s česko-

slovenskými legionármi a vzťah katolíckych kruhov k luteránom. Štefánik má byť spolu s biskupom Moyzesom a 

prímasom Rudnayom dokonca pilierom Hlinkovej ľudovej strany. V stati cítiť, že zápas o Štefánika sa ešte len začne. 

 

Mierová konferencia v Paríži 

 

Na príprave a obhajobe materiálov pre Mierovú konferenciu v Paríži sa podieľali aj viaceré slovenské osobnosti. Bol 

medzi nimi aj doma všeobecne uznávaný, ctený spisovateľ a činovník Jozef Škultéty, neohrozený bojovník za národ a 

slovenčinu. Baťko Škultéty býval v hoteli Lutetia a tu sa stretával so Štefánikom po jeho návrate zo Sibiri do Paríža. Ide v 

podstate o jeden týždeň, po ktorom sa Štefánik z hotela odsťahoval. O napätých vzťahoch Štefánika s Benešom Škultéty 

čosi vedel. Toto napätie však nechápal ako kariérny konflikt či koncepčný spor, ale nacionálne ako konflikt Slováka s 

Čechom, teda spor slovensko-český. 

 

S tým, ako rástlo napätie medzi čechoslovakistami a autonomistami a silnel spor medzi príslušnými politickými stranami, 

bolo len otázkou času, kedy sa otvorí aj trinásta komnata vzťahov vedúcej trojky zahraničného odboja. Tým viac, že 

Slovenská ľudová strana už bola najsilnejšou politickou stranou na Slovensku. Škultéty sa svojou interpretáciou konfliktu 

Štefánika s Benešom netajil, a jej vplyv cítiť aj v Hlinkovom programovom prihlásení k Štefánikovi. Štefánik je 

celonárodným hrdinom, čo dokazuje množstvo rozmanitých spoločenských podujatí, konaných na jeho počesť. 

Organizujú ich aj protikladné politické sily, a tak je zároveň historickou postavou s protikladnou interpretáciou. 

 

V roku 1925 vyšla v 75-tisícovom náklade kniha T. G. Masaryka Světová revoluce, v ktorej prezident spomína a uvažuje o 

spoločenskom pohybe za vojny a po vojne. Bola to prvá kniha priameho a rozhodujúceho aktéra česko-slovenského 

odboja. V nej uvedené názory v mnohom predznačili vysvetľovania jednotlivých udalostí a hodnotenie ďalších osobností, 

medzi nimi aj Štefánika. Beneš bol zase autorom úvah z bojov za slobodu národa a dokumentov s názvom Světová válka 

a naše revoluce, vydanej v rokoch 1927 1928. Štefánik sa k tomu vyjadriť nemohol. Bol mŕtvy. 
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Delostrelec píše Masarykovi 

 

V septembri 1926 Michal Lechtá z Farnej, ktorý pracoval v delostreleckých kasárňach v Bratislave, požiadal prezidenta 

Masaryka o stretnutie, na ktorom mu chcel objasniť Štefánikov tragický koniec. Audienciu nedostal, ale mal o tom napísať 

správu. Napísal ju a tvrdil v nej, že na Štefánikovo lietadlo sa strieľalo z delostreleckých kasární, bolo poškodené, a preto 

havarovalo. Ministerstvo obrany malo celú záležitosť vyšetriť. 

 

Hlinkova slovenská ľudová strana sa začiatkom roka 1927 po prvý raz stala členom vládnej koalície. Jej prvou 

požiadavkou bolo začlenenie Pittsburskej dohody do ústavy. V strane však ohľadom účasti vo vláde bolo napätie. A blížili 

sa prezidentské voľby. Prezident Masaryk bol ešte na návšteve v Egypte, keď necelé dva týždne pred voľbami nemecké 

a maďarské noviny ako najväčšiu senzáciu uverejnili rozhovor s Lechtom. V cudzojazyčných novinách správy vyzneli, že 

Štefánik sa stal obeťou paľby delostrelcov. O tri dni aj redakcia Hlinkovho Slováka vyzývala: ,, Svedkovia, hláste sa, ide o 

vec pre celý život nášho národa veľmi dôležitú a vážnu!" Hlavnou sa stala otázka: ,,Kto dal príkaz k streľbe na lietadlo? " 

 

Tragédia národného hrdinu sa tak stala nástrojom nemeckého a maďarského revizionizmu na eskaláciu konfliktu medzi 

Slovákmi a Čechmi, a zároveň sa stala súčasťou sporu medzi zástancami centralistického spôsobu spravovania 

Slovenska a autonomistického hnutia, usilujúceho sa o národno-územnú samosprávu. 

 

Správu Ministerstva obrany ČSR o vyšetrení Štefánikovej smrti doručili do prezidentskej kancelárie 11. januára 1928. 

Podstatná formulácia v nej znie: ,,Příčinou katastrofy byl prudký, nárazový vítr severozápadní, který byl v ten den a v 

době manévrování letadla nad letištěm a jenž asi přemohl všechno úsilí cizího pilota, neznalého povětrnostních poměrů v 

bratislavské krajině, převrátiv neočekávaně letadlo, chystající se již přistáti." 

 

Prezidentská kampaň 

 

Revizionistická a ľudácka kampaň, ktorá naplno zatiahla Štefánikovu tragédiu do politického zápasu, cielila na Masaryka. 

Proti jeho tretej kandidatúre sa stavali všetky nacionalistické strany, vrátane HSĽS. Národné strany odovzdali biele lístky 

a KSČ postavila vlastného kandidáta. Prezidenta zvolili agrárne, kresťanské a demokratické strany. Aj tieto skutočnosti 

prispeli k tomu, že o dva mesiace prijali v Národnom zhromaždení zákon o organizácii politickej správy, podľa ktorého 

malo dôjsť k vytvoreniu krajinského zriadenia v ČSR. Slovensko sa malo od 1. júla 1928 stať krajinou s Krajinským 

úradom ako najvyšším orgánom verejnej správy na čele s krajinským prezidentom, s krajinským zastupiteľstvom a 

výborom. Tým sa mali vytvoriť vhodneišie podmienkv na riadenie Slovenska ako územnosprávneho celku. Pre 

radikálnych autonomistov to nestačilo, pretože to nebolo podľa Pittsburskej dohody. Pri desiatom výročí podpísania 

Pittsburskej dohody (30. mája 1918) problém postavenia slovenského národa v ČSR explodoval, a potom znova a znova. 

Vyústilo to do odsúdenia poslanca HSĽS V. Tuku na 15 rokov žalára a do výzvy hlinkovcom, aby strana odišla z koalície. 

A 8. októbra 1929 tak aj urobila. V najbližších parlamentných voľbách 27. októbra 1929 síce získala o 90 000 hlasov 

menej, ale aj tak voľby na Slovensku vyhrala. V období, keď bola v ostrej opozícii k vláde, to jest až do vyhlásenia 
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autonómie 6. októbra 1938, však názor, že Štefánika zostrelili či zastrelili Česi, zľudovel. V tomto ponímaní bol Štefánik 

dotvorený ako obeť Čechov. 

 

Masaryk, ktorý Pittsburskú dohodu vlastnoručne napísal, síce uznal, že mu z jeho podpisu vyplýva istý morálny záväzok, 

ale nie právny. Také vysvetlenie autonomistov v nijakom prípade neuspokojilo. Mohol byť text dohody taký precízny, aby 

mala aj právne dôsledky? 

 

A aký mal k nej vzťah samotný Štefánik? V čase jej prijatia bol v Taliansku a organizoval česko-slovenské vojsko. 

Nemohol ju teda podpísať. Vyjadril sa však, že po vzniku nového štátu bude musieť byť na Slovensku desať rokov 

diktatúra, aby bolo odstránené zlo, ktoré sme my Slováci, vrátane jeho samého, po Uhorsku zdedili. 

 

Odhalenie mohyly 

 

Prvým prezidentom Slovenskej krajiny, teda krajinským prezidentom, menovaným prezidentom Masarykom, sa stal Ján 

Drobný (HSĽS). Ako najvyšší domáci politický činiteľ na Slovensku sa zúčastnil na slávnosti pri odhalení Štefánikovej 

mohyly dňa 28. septembra 1928. Na počesť hrdinu prehovoril v dvorane Štefánikovho národného domu v Brezovej. V tú 

nedeľu bolo veľmi zlé počasie, a preto tu odzneli vystúpenia všetkých rečníkov. Slávnostné reči mali minister školstva a 

osvety Hodža a minister národnej obrany Udržal. V zastúpení prezidenta hovoril námestník predsedu vlády minister 

Šrámek. Medzi oficiálnymi hosťami boli. prítomní, okrem iných, aj ministri za HSĽS Gazík a Tiso a celá najvyššia 

reprezentácia armády. Po vystúpeniach účastníci tejto slávnosti odišli autami na Bradlo a tu po prehliadke čestnej roty 

minister Šrámek v mene prezidenta Masaryka vyhlásil Štefánikovu mohylu za odhalenú. Prezident Masaryk oficiálne 

navštívil mohylu 10. októbra 1928 spolu s Benešom a Osuským. 

 

Štefánika od jeho smrti pokladali za legendárnu osobnosť. Zdá sa, že slovo legenda sa po vojne používalo v pôvodnom, 

ešte kladnom význame - ako životopis svätých či významných ľudí -, ale zrejme už aj vo význame negatívnom. Diplomat 

Stefan Osuský v pozoruhodnej reči pri odhalení Štefánikovho pomníka v Spišskej Novej Vsi y roku 1929 na túto tému 

povedal: ,, O Štefánikovi hovorí sa ako o legende, ba vlastne bol za legendu vyhlásený. K pejoratívnej príchuti tohto 

pomenovania pripomínam, že legenda je často pravdivejšia, ako sú historické fakty, lebo vyjadruje a obsahuje život, i keď 

je ten život básnicky prifarbený. Je to niečo, čo historické fakty o sebe nemôžu vždy tvrdiť." 

 

Širšia národná zhoda 

 

V zhoršujúcej sa medzinárodnej situácii Masaryk a Beneš neboli schopní v záujme vnútroštátnej stability prehodnotiť 

koncept či realizáciu ,,jednotného československého národa" a s ním spojeného centralizmu. A v ich závoze pôsobili aj 

slovenskí čechoslovakisti. Spor o pravidlá slovenského jazyka, manifest mladej slovenskej inteligencie, vytvorenie 

autonomistického bloku, návrhy na autonómiu a pribinovské oslavy signalizovali, že dochádza k širšej slovenskej 

národnej zhode, kritickej k centralizmu a čechoslovakizmu. 
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V októbri 1933 predseda vlády Malypetr vyhlásil v parlamente, že české krajiny doplácajú na Slovensko. A 2. decembra 

Lidové noviny uverejnili článok Ferdinanda Peroutku, novinára blízkeho Hradu, v ktorom podal charakteristiku Štefánika. 

Vykreslil ho ako psychicky divného človeka, pozéra, aristokrata a diktátora. Zosmiešnil Slovákom národného hrdinu, ba 

úplne ho spochybnil. Akoby chcel povedať: ,,Ten váš hrdina je taký nemožný..." Malo ísť o rozbitie legendy? Objavili sa aj 

názory, že hanobiaci článok bol napísaný na pokyn zhora. 

 

Článok rozhorčil slovenskú politiku, ale aj čitateľov Lidových novin. Autor zaujímavého románu o Štefánikovi L. N. Zvěřina 

ihneď rázne protestoval. Neskôr sa k Peroutkovmu paškvilu vyjadril aj ten, kto už pred rokom napísal empatický 

psychologický portrét Štefánika - generál Maurice Janin. V liste Benešovi, datovanom 14. júna 1934, píše: ,,Keby som 

nebol uverejnil knižočku o Štefánikovi, z ktorej Peroutka urobil nepresné závery, nemusel by som ich korigovať. Možno 

som to urobil tvrdo, ale jeho kritika Štefánika bola zlomyseľná a zaujatá. Tak sa teda majú veci. No aspoň som zistil, ako 

si Slováci Štefánika uctievajú." 

 

Vzhľadom na nacistické germanizačné plány sa odkaz zahraničného odboja proti germanizmu počas prvej svetovej vojny 

stával aktuálnym. V roku 1935 v jedinom hranom filme o Štefánikovi však český režisér Jan Sviták ponúkol iba tajuplného 

sošného hrdinu. A dve skvelé knihy diela Štefánik (Slovenské vydavateľstvo L. Mazáč, Praha - Bratislava 1938; prvú 

knihu spomienok a postrehov redigovali Štefan Osuský a Bohdan Pavlů, druhú redigoval Josef Bartůšek) sú istým 

spôsobom príkladom, ako sa z toho, čo mohlo byť bedekrom na ceste národnej slobody, stane rekviem. 

 

Pamätníky v Bratislave 

 

Už pri desiatom výročí vzniku ČSR 28. októbra 1928 ukončili súťaž na pamätník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. 

Skončila sa bez víťaza. Mimo súťaže vyhral Štefánikov priateľ z Paríža sochár Bohumil Kafka. Odhalenie pamätníka 

naplánovali na dvadsiate výročie vzniku štátu. Sochár Štefánika poňal ako česko-slovenského letca v súdobej letnej 

uniforme, ako jedného z tých, čo majú brániť ČSR. (Predstavám autonomistov vyhovoval Štefánik ako generál, v ruke so 

zvitkom listiny - Pittsburskej dohody. Taký model vznikol aj v ateliéri sochára limského.) K slávnostnému odhaleniu 

pamätníka však nedošlo. Bolo to už mesiac po Mníchovskej dohode, abdikácii prezidenta Beneša, po utvorení prvej 

autonómnej vlády Jozefa Tisa, po obsadení česko-slovenského pohraničného územia nemeckou armádou. 

 

Existoval teda mýtus o Štefánikovi? Za dvadsať rokov existencie prvej ČSR sme na mýtus o Štefánikovi nenarazili. 

Neexistoval. 

 

---- 

 

,,Keď Beneš uzavrel vo februári vojenskú zmluvu s Francúzskom, nebral ohľad na existujúcu zmluvu Československej 

národnej rady s Talianskom. To, čo Beneš spôsobil, Štefánik mal urovnať. Práve v súvislosti s touto záležitosťou sa 

Štefánik verejne vyjadril o Benešovi ako nečestnom človeku. Ten to pokladal za spochybnenie osoby ministra 

zahraničných vecí a za koniec ich vzťahov." 
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----- 

 

Foto: 

 

Generál Milan Rastislav Štefánik 

 

Socha Milana Rastislava Štefánika pred Slovenským národným divadlom pri Dunaji Foto; internet 

 

Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle pri Košariskách, ktoré boli jeho rodiskom. Foto: Galéria Slovakia 

 

Uctenie pamiatky Milana Rastislava Štefánika. Foto: archív 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Bleskové správy z kultúry 

 [Podtatranské noviny; 18/2017; 03/05/2017; s.: 4; Redakcia ; Zaradenie: Kultúra] 

 

Umelci Popradu opäť vystúpia 

 

V piatok sa môžete tešiť na ďalšie pokračovanie úspešného estrádneho galaprogramu, ktorý je súčasťou 41. ročníka 

Popradskej hudobnej jari. Domáci umelci sa predstavia v hudobných, tanečných, dramatických a kombinovaných 

vystúpeniach. Uvidíte Mária Karasa a Tanečné štúdio Super s Jozefom Solusom, Cimbalovú hudbu Šaňa Kiša, skupinu 

La Speranza a mnohých ďalších. Moderovať budú Dušan Kubáň a Michal Novák. Vstupné sú 4 eurá, program sa začne o 

16.00 h v Dome kultúry. 

 

Kontra chystá novú premiéru 

 

Prvé slovenské uvedenie komédie Mesiac a Magnólie pre vás pripravilo divadlo Kontra. Premiéru zábavného 

predstavenia o vzniku filmu Odviate vetrom uvidíte 5. a 6. mája o 19.30 h a ďalšie predstavenia sú na programe 8. mája o 

17.00 a 20.00 h a 12., 13., 15., 16. a 25. mája vždy o 19.30 h. V hre Rona Hutchinsona uvidíte Petra Čižmára ako 

hollywoodskeho producenta Davida O. Selznicka a ďalších. Lístky na všetky predstavenia v divadle Kontra si môžete 

rezervovať na t. č. 0907 908 986. 

 

Do Kežmarku príde Jarek Nohavica 

 

V Drevenom atikulárnom kostole v Kežmarku zahrá a zaspieva v utorok 9. mája o 18.00 h český folkový spevák Jaromír 

Nohavica. Vystúpia aj jeho hostia Robert Kusmierski z Poľska a Pavel Planka z Českej republiky. Za pohodové, hlboké a 
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nikdy nestarnúce hity Jarka Nohavicu zaplatíte v predpredaji 20 eur a na mieste v deň koncertu 25 eur. Lístky si zakúpite 

cez Ticketporal. Koncert sa koná v rámci osláv 300. výročia postavenia Dreveného artikulárneho kostola. 

 

Keď spievala Warholova matka 

 

V stredu o 19.00 h v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi poteší priaznivcov výtvarného i hudobného umenia 

projekt Andy Warhol - piesne mojej matky Júlie. Ide o netradičný hudobný projekt vychádzajúci z autentických nahrávok 

Warholovej matky z 50. rokov 20. storočia. Tá nahrala v Pittsburghu na LP platňu pôvodné rusínske ľudové piesne a 

neskôr ich poslala "do kraju" pod vianočný stromček. Formácia Igor Kucer Emotion Group tieto dala týmto nahrávkam 

nové aranžmá. Vstupné sú tri eurá. 

 

Pozrite si hokej v obrazoch 

 

Od včera, utorka 2. mája, si môžete v OC Forum pozrieť projekt, ktorý HK Poprad pripravil pre svojich fanúšikov. Na 

výstave fotografií sú zvečnené okamihy zo zápasov uplynulej hokejovej sezóny. Ide o snímky fotografa Branislava 

Babjaka, ktorý sa vo svojej tvorbe orientuje aj na športovú tematiku. Výstava Zažite s nami hokej pod Tatrami čaká na 

všetkých fanúšikov klubu a ďalších priaznivcov hokeja i fotografie do stredy 10. mája vždy od 9.00 do 21.00 h. 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Bleskové správy z regiónu 

 [Podtatranské noviny; 18/2017; 03/05/2017; s.: 2,3; Redakcia ; Zaradenie: Aktuálne] 

 

Chystajte sa na súťaž vo varení gulášu 

 

V sobotu 20. mája sa v Poprade-Spišskej Sobote na hasičskom dvore uskutoční už 12. ročník súťaže vo varení gulášu o 

Spišskosobotský kotlík. Záujemcovia o účasť v súťaži sa môžu prihlásiť na čísle 0905 745 773. Organizátori zabezpečujú 

len drevo a vodu, všetko ostatné si treba doniesť. Hosťom programu bude Jadranka. Do tanca bude hrať hudobná 

skupina Duo Emma a dámska country skupina. Slávnostný začiatok je o 9.00 h. Organizátorom podujatia je Dobrovoľný 

hasičský zbor zo Spišskej Soboty. 

 

Vstupné na EĽRO po novom 

 

Kežmarskí poslanci schválili úpravu vstupného na festival Európske ľudové remeslo. Po novom si už nekúpite 

jednodňový lístok, budú k dispozícii len lístky pre neobmedzený počet vstupov počas všetkých troch dní. Dospelí na 

mieste zaplatia desať eur, deti a mládež od výšky 140 cm do 18 rokov a držitelia platnej ISIC karty zaplatia päť eur. K 

dispozícii v predpredaji je len lístok pre dospelých za osem eur. Zdarma budú mať vstup na festival len dospelí nad 62 

rokov, ŤZP-S a osoby do výšky 140 cm. 
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Tragická nedeľa v Pieninách 

 

V Dunajci sa v nedeľu utopil 52-ročný slovenský pltník, ktorý vypadol z plte. Na pomoc mu išli horskí záchranári, hasiči i 

policajti. Silný prúd a zvýšená hladina rieky však muža "uväznili" aj napriek rýchlemu nasadeniu záchranných zložiek a 

techniky sa ho nepodarilo zachrániť. Muža našli hasiči zakliesneného v rieke. Telesné pozostatky muža previezli do 

prístaviska pltí, kde ho odovzdali polícii a privolanému obhliadajúcemu lekárovi. 

 

Kuchári predvedú svoje umenie 

 

V stredu 3. mája sa vo Vysokých Tatrách uskutoční súťaž Tatranský kuchár 2017, ktorej súčasťou bude 26. ročník 

gastronomickej výstavy jedál, slávnostných tabúľ a cukrárenských výrobkov. Súťaž má medzinárodné zastúpenie medzi 

súťažiacimi i v odbornej porote. Vo varení naživo si súťažiaci zmerajú sily v čisto tatranských surovinách - jeleň, seno a 

lesné plody. Súčasťou podujatia bude prezentačný seminár, na ktorom sa predstavia aj Jozefína Zaukolcová, Michal 

Baniar, Tomáš Pikali a Ivan Rusina. 

 

Ďalšie noviny vyjdú v stredu 

 

Najbližšie číslo Podtatranských novín si kúpite opäť až v stredu 10. mája. Inzerciu do tohto vydania prijímame štandardne 

do piatku, 5. mája, do 12.00 h. Dôvodom je Deň víťazstva nad fašizmom - 8. mája, ktorý je dňom pracovného pokoja. 

 

Motorkári otvoria sezónu 

 

V Spišskej Novej Vsi sa v sobotu 6. mája chystá otvorenie motosezóny východného Slovenska. Organizátori z 

Motoklubu Spiš a ďalších desiatich akreditovaných motoklubov očakávajú účasť viac ako 500 motoriek. Podujatie začne 

už o 11.30 h posvätením motoriek, ktoré sa bude konať na parkovisku na Školskej ulici. Nasledovať bude spoločná jazda 

do Levoče a späť. Program vyvrcholí o 14.00 h otvorením motosezóny v Spišskej Novej Vsi. Motorky budú odparkované 

na Letnej ulici a pred Redutou. 

 

Pripomenieme si koniec vojny 

 

V pondelok 8. mája si pripomenieme 72. výročie ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom. 

Viaceré obce a mestá chystajú pri tejto príležitosti pietne spomienky spojené s kladením vencov už v piatok 5. mája. Tak 

to bude aj vo Veľkej Lomnici, kde si uctia obete pri hrobe padlých vojakov na miestnom cintoríne v piatok o 16.00 h. 

Pondelok 8. mája je zároveň dňom pracovného pokoja. 

 

Infokiosk má pomôcť občanom 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 5. 2017 

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

Na Mestskom úrade v Poprade zaviedli nový informačný kiosk. Ten zahŕňa nielen vyvolávací systém do rýchlej zóny, ale 

aj navigačný informačný systém, ktorý poskytne návštevníkom informácie o lokalizácii jednotlivých pracovísk, ako aj 

kontakty na pracovníkov úradu. Nový informačný systém by mal pomôcť občanom zjednodušiť orientáciu na mestskom 

úrade a zároveň v maximálnej možnej miere zefektívniť vybavovanie potrebnej agendy. Náklady na jeho zriadenie 

dosiahli takmer 19-tisíc eur. 

 

Otvárajú botanickú záhradu 

 

V sobotu 6. mája otvoria Štátne lesy Tatranského národného parku Expozíciu tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici. V 

botanickej záhrade môžu návštevníci vidieť okolo 330 druhov tatranských rastlín a stromov osídľujúcich rôzne biotopy. 

Niektoré rastliny si môžu návštevníci kúpiť v podobe sadeníc alebo semien. Základné vstupné do konca júla sú 2 eurá, 

zľavnené vstupné je na 1,50 eura. Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici na ploche 3,2 hektára bude pre verejnosť 

otvorená do 17. septembra. 

 

Spišské Bystré hľadá logo 

 

Obec Spišské Bystré vyhlásilo súťaž na logo obce, ktoré nemôže obsahovať prvky oficiálnych symbolov obce - erb a 

zástavu. Návrh loga však musí obsahovať názov obce. Uzávierka súťaže je 31. júla. Návrhy vybraté komisiou obec 

zverejní na svojej stránke. Až do 30. augusta budú môcť obyvatelia hlasovaním vyjadriť svoj názor. Víťazný návrh vyberie 

odborná porota. Obec však vyhodnotí aj najlepší návrh určený verejnosťou. 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Školské potreby vymenia za lopaty a fúriky: Gymnazisti zo Spišskej si vysúkajú rukávy 

 [spisska.dnes24.sk; 04/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/skolske-potreby-vymenia-za-lopaty-a-furiky-gymnazisti-zo-spisskej-si-vysukaju-rukavy-269320 

 

 Aj mladým záleží na prostredí, v ktorom žijú. Už minulý rok o tom presvedčili aj študenti oranžového gymnázia. Čo 

chystajú tentoraz? 

 

Aj niektorým študentom v našom meste záleží na prostredí, v ktorom žijú a vzdelávajú sa. Preto sa snažia prispieť 

nápadmi, ako niečo vylepšiť a nebránia sa ani ich realizácii. Výnimkou nie sú ani študenti gymnázia na Školskej, ktorí si aj 

tento rok vyhrnú rukávy a bežné školské potreby vymenia za lopaty, hrable či fúriky. 

 

Ako povedal pre náš portál riaditeľ oranžového gymnázia Jozef Kačenga, študenti, tak ako aj po iné roky v rámci projektu 

Deň pre moju školu a ekologicky zameranému sviatku Dňa zeme strávia dopoludnie upratovaním a zveľaďovaním nielen 

areálu gymnázia, ale aj niektorých častí mesta. 

 

Prečítajte si aj 

http://spisska.dnes24.sk/skolske-potreby-vymenia-za-lopaty-a-furiky-gymnazisti-zo-spisskej-si-vysukaju-rukavy-269320
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Približne 120 študentov vyrazí do ulíc 9.mája o deviatej hodine. "Žiaci sa budú nachádzať na štyroch miestach. Jedna 

skupina zostane v areáli školy. Ďalšia pôjde na židovský cintorín. Budú sa taktiež upratovať aj priestory pri železničnej 

trati a areál kúpaliska," priblížil riaditeľ gymnázia s tým, že upratovacia akcia je organizovaná v spolupráci s mestom a 

Správou telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi. 

 

Ako sa zhostili upratovania študenti minulý rok si môžete pozrieť v našej galérií. 

 

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

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Do Spišskej mieria stovky motorkárov: Vieme čo sa bude diať... 

 [spisska.dnes24.sk; 05/05/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/do-spisskej-mieria-stovky-motorkarov-vieme-co-sa-bude-diat-269361 

 

 Všetci milovníci motoriek si zaručene prídu už onedlho na svoje. Do Spišskej Novej Vsi zavítajú stovky motorkárov. Tu 

sú podrobnosti. 

 

Teplejšie počasie ľudí láka nielen do prírody, ale aj na cesty. Pre motorkárov začína po dlhom zimnom období sezóna. 

Jej oficiálne otvorenie pre východné Slovensko bude prebiehať práve v Spišskej Novej Vsi. 

 

Tretí ročník otvorenie motosezóny východného Slovenska 2017 je naplánovaný na sobotu 6. mája. Motorkári z 11 klubov 

tak naštartujú svoje dvojkolesové tátoše a zavítajú s nimi do nášho mesta. 

 

Milovníci, či len obdivovatelia motoriek, si tak prídu na svoje. Niekoľko stoviek motorkárov zaplní námestie v Spišskej 

Novej Vsi od 14:00 hod. Okrem slávnostného otvorenia bude pripravený aj sprievodný program. Bežných motoristov 

však vzhľadom ku konanej akcii čakajú aj dopravné obmedzenia. 

 

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

 

Foto: ilustračné 

 

Prečítajte si aj 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

http://spisska.dnes24.sk/do-spisskej-mieria-stovky-motorkarov-vieme-co-sa-bude-diat-269361
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1.6.  Tipy na víkend 6. a 7. mája 

 [korzar.sme.sk; 05/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20519230/tipy-na-vikend-sobota-6-a-nedela-7-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Sobota 6. 5.Deň mesta Košice 

 

JAZERO ŽIJE! 

Zábavno-suťažné popoludnie plné bohatého programu, hier, súťaží a prezentácií pre malých a veľkých. 

13.00 hod., jazero, MČ Košice - Nad jazerom 

 

KOŠICKÉ BENÁTKY 

Netradičná súťažná prehliadka vlastnoručne vyrobených plavidiel plná zábavy, humoru, pútavého programu a 

nafukovacích atrakcií s animáciami pre deti. Zabávať vás budú autori plavidiel, Lobo, Anna Gaja, Minoni Dance Show, DJ 

Pepo, Bongoman Elizz a ďalší. 

19.30 hod., jazero, MČ Košice - Nad jazerom 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 

TVRĎÁK 

5 km beh cez prírodné a umelé prekážky. 

10.00 hod., MČ Košice - Kavečany 

 

CELOSLOVENSKÝ TURNAJ V SCRABBLE 

9.00 hod., VVS, Komenského 50 

 

OSLAVA UDELENIA ERBOVEJ LISTINY MESTU KOŠICE 

Autentické priblíženie atmosféry jednej z najvýznamnejších ceremónií v stredoveku. 

10.00 hod., Košický hrad 

 

40. MAGNEZITÁRSKA 60-KA 

Podujatie organizované pre všetkých milovníkov prírody a turistiky. 

5.00 - 11.00 hod., www.magnezitferona.info 

 

CARPANO CUP 2017 - BEH ČAŠNÍKOV 

Videli ste niekedy "Vrchní, prchni!"? S nami zažijete 1. ročník behu čašníkov na košickej Hlavnej ulici. 

17.00 hod., pred Carpanom, Hlavná ulica 

https://korzar.sme.sk/c/20519230/tipy-na-vikend-sobota-6-a-nedela-7-maja.html
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VIAC DENNÉ PODUJATIA 

 

TRH TRADIČNÝCH REMESIEL 

Remeselnícky trh spojený s prezentáciou výroby a predajom umeleckých výrobkov. 

29. 4. - 8. 5. 2017 Dolná brána 

 

ADAMCOVE DNI 

 

XI. slávnosti zborového spevu Vojtecha Adamca. 

5. 5. - 6. 5. 2017, Kasárne Kulturpark, 

 

VEĽKÁ CENA KOŠÍC V BRIDŽI 

13. ročník podujatia v súťažnom bridži. 

5. - 7. 5. 2017, Spoločenské centrum TU Košice, Jedlíkova 7 

 

Simulátor dopravnej nehody 

 

KOŠICE. V sobotu si na sídlisku Nad jazerom môžete vyskúšať simulátor dopravnej nehody. Prístupný bude od 13.00 

hod. v rekreačnej lokalite. 

 

Fallgrapp 

 

KOŠICE. Skupina Fallgrapp v marci vydala svoj druhý album a spolu s ním vyráža na koncertné turné, kde predstaví live 

verzie skladieb z oboch svojich štúdiových albumov. Koncert sa začína v sobotu o 20.00 hod. v Tabačke. 

 

Potulky oblohou 

 

PREŠOV. Program pod umelou hviezdnou oblohou planetária o hviezdach, planétach, Mesiaci a Mliečnej ceste. Začne 

sa v sobotu o 11.00 hod. vo Hvezdárni a planetáriu. 

 

Pecha Kucha Night 

 

PREŠOV. Informačno-zábavné podujatie [peča kuča] spája ľudí zdieľajúcich svoje myšlienky, prácu a záujmy. Začne sa 

vo Wave klube v sobotu o 20.00 hod. 

 

Zázračný vláčik 
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PREŠOV. Hudobná divadelná rozprávka začne v Literárnej kaviarni Viola v sobotu o 16.00 hod. 

 

Jarné potulky prírodou 

 

LIPANY. Muránska planina a Veporské vrchy ponúkajú ideálne podmienky pre turistiku v horách. Turistika začne v sobotu 

o 7.00 hod. z Lipian. 

 

Zemplínska heligónka 2017 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS sa v sobotu o 14.00 hod. uskutoční 4. ročník nesúťažnej prehliadky heligonkárov 

pod názvom Zemplínska heligónka, na ktorej sa každoročne predstavujú heligonkári z rôznych oblastí Slovenska. 

 

Partička 

 

MICHALOVCE. Vo veľkej sále MsKS v sobotu o 18.00 hod. sa uskutoční populárne hudobno-zábavné improvizačné 

posedenie pod názvom Partička, do ktorého sú zatiahnutí aj diváci. Môžete sa tešiť na Lukáša Latináka, Róberta Jakaba, 

Mariána Miezgu či Petru Polnišovú. 

 

Otvorenie motosezóny východného Slovenska 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V priestranstve pred Redutou v sobotu o 14.00 h. sa uskutoční otvorenie motosezóny. 

 

Mesiac a magnólie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra v sobotu o 19.30 h. si môžete pozrieť komédiu o vzniku Odviate vetrom, jedného 

z najslávnejších filmov všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? Legendárny 

hollywoodsky producent David O. Selznick zamyká režiséra a scenáristu v svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému 

výkonu. Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, závratné tempo a neskutočná zábava. 

 

Mažoretky 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Počas celého víkendu budú v Športovej hale prebiehať Majstrovstvá Slovenska v mažoretkovom 

športe. 

 

Nedeľa 7. 5.Deň mesta Košice 

 

CASSOVIA RETRO 2017 
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15. ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel - súťaž krásy historických áut a motocyklov Concours 

d'élegance, výstava historických vozidiel, vyhlásenie výsledkov súťaže. 

11.00 hod., Hlavná ulica, pred Štátnym divadlom 

 

PIETNY AKT KLADENIA VENCOV PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM 

12.00 hod., Námestie osloboditeľov, Košice 

 

SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL DŇA MESTA KOŠICE 

Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení primátorom mesta Košice. 

14.00 hod., Historická radnica, Hlavná 59 

 

SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM DŇA MESTA KOŠICE 

20.00 hod., schodisko Magistrát Mesta Košice, Trieda SNP 48/A 

Účinkujú: David Koller, Sima Martausová, Lina Mayer, Klasik Band, modely a modelky ŠUV Jakobyho 15 a SOŠ 

Gemerská 1 a Richard Herrgott 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 

STRATENÉ SLZY 

Nové interaktívne predstavenie Divadla Haliganda so živou kapelou, ktoré cez rozprávku o zakliatom kráľovstve 

vyrozpráva dejiny rocku pre deti a rodičov 

10.00 hod., park za Dolnou bránou 

 

VANDROVKA NA SPIŠ 

Vo folklórnom programe účinkujú Jazierko, Železiarik, Želiezko a Malí muzikanti. 

11.30 a 14.00 hod., Štátne divadlo 

 

MATIČNÁ POCHÔDZKA 

3. ročník matičnej pochôdzky. 

15.00 hod., VSM - Hlavná 

 

ZÁBAVKY A HRY TANEČNÉ 

V programe účinkujú folklórny súbor Železiar a ľudová hudba Čavargoš. 

17.00 hod., Štátne divadlo 

 

VIAC DENNÉ PODUJATIA 

 

TRH TRADIČNÝCH REMESIEL 
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Remeselnícky trh spojený s prezentáciou výroby a predajom umeleckých výrobkov. 

29. 4. - 8. 5. 2017 Dolná brána 

 

ART FILM FEST - "MALÉ" CANNES 

 

Filmový festival Art Film Fest v spolupráci s Film Europe a K13 Košické kultúrne centrá prináša do amfiteátra filmy zo 

známeho festivalu v Cannes a zároveň vás pozýva na jubilejný XXV. ročník výnimočných filmových zážitkov. 

 

7. 5. 20.00 SNOWDEN 

20.00 hod., amfiteáter 

 

VEĽKÁ CENA KOŠÍC V BRIDŽI 

 

13. ročník podujatia v súťažnom bridži. 

5. - 7. 5. 2017, Spoločenské centrum TU Košice, Jedlíkova 7 

 

Partička 

 

KOŠICE. V nedeľu o 18.00 hod. v Dome umenia predstavia svoje improvizačné umenie herci známi z televízie. 

 

Kino v Margecanoch 

 

MARGECANY. Filmový trhák Jednotka samovrahov s Willom Smithom v hlavnej úlohe uvidíte už dnes o 19.00 h. V 

nedeľu je pre deti pripravený o 16.00 hod. film Malý dráčik. 

 

Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina 

 

PREŠOV. Rozprávka s pesničkami na motívy Alexeja Nikolajeviča Tolstého o zmúdrení malého nezbedníka, ktorý mal 

veľký sen. Uvedú ju na veľkej scéne DJZ v nedeľu o 16.00 hod. 

 

Hrnček, var! 

 

PREŠOV. Zaujímavé riešenie scénografie, ktorá je kombináciou maňušky, manekýna s hlavou živého herca a čarovnej 

tieňohry vtiahne malého diváka do deja so zatajeným dychom. V kultúrnom dome na Solivare začne rozprávka v nedeľu o 

16.00 hod. 

 

Libresso&Pop-Cult Hraviareň#6 
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PREŠOV. Všehochuť moderných spoločenských hier pre malých aj veľkých. Odštartuje v nedeľu o 15.00 hod. v Kaviarni 

Libresso. 

 

Lipianska hudobná jar 

 

PREŠOV. Na v poradí druhom koncerte zažiaria Alexandra Ohar-Sprawka, Varšava, violončelo & Sylvia Stenchláková, 

spev. Konať sa bude v Mestskej galérii v Lipanoch v nedeľu od 16.00 hod. 

 

Memoriál Jozefa Čecha 

 

LIPANY. 15. ročník šachového turnaja pre všetky vekové kategórie sa bude konať v nedeľu od 13.00 hod. v Klubovni 

miestneho gymnázia. 

 

Lipiansky majáles 

 

LIPANY. Stavanie mája v sprievode tanca a spevov folklórnej skupiny Jána Lazoríka z Krivian, muzikálový recitál 

najkrajších piesní z legendárneho predstavenia Na skle maľované i ľudová veselica s hudobnou skupinou Sonic a DJ 

Snowmanom. Akcia sa uskutoční v areáli Hradisko, odštartuje v nedeľu o 18.00 hod. 

 

Otvorenie sezóny 

 

PODLESOK. V nedeľu o 14.00 h. slávnostne otvoria letnú turistickú sezónu. Jozef Pročko – moderátor otvorenia sezóny. 

Vystúpi Levočan (FS z Levoče), Podpoľanec (FS z Detvy), Shock Band (hity 70-tych – 90-tych rokov.) 

 

Hrnček var 

 

POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry v nedeľu o 10.00 h. divadlo Babadlo Prešov zahrá rozprávku Hrnček var. Stará 

babičkina truhlica skrýva veľa tajomstiev. Všetky deti sú zvedavé a aj babičkina vnučka Heňa je veľmi zvedavá a nakukne 

do truhlice. 

 

Slávnosť jari 

 

HNIEZDNE. V nedeľu od 11.30 h. sa v Nestville Parku uskutoční slávnosť jari. Pripravené sú vystúpenia folklórnych 

skupín Kolačkov, Kečera, Kicora Lendak, Barvinok, Ľubovňan, Magura, Vagonár a iní. O večernú zábavu sa postará 

skupina Junior. V rámci slávnosti jari sa uskutočnia furmanské preteky ťažných koní, súťaž vo varení guľáša. 

 

Späť na obsah 
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1.7.  Slovenské lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

 [teraz.sk; 05/05/2017; TASR ; Zaradenie: Školský servis] 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovenske-lokality-unesco/34403-clanok.html 

 

Prehľad slovenských kultúrnych a prírodných lokalít, ktoré boli zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. 

 

 Bardejov/Bratislava 5. mája (TASR) - Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu 

prinášajúceho ekonomické i spoločenské benefity na regionálnej i miestnej úrovni je témou medzinárodnej konferencie, 

ktorá sa pod záštitou UNESCO bude konať v piatok 5. mája v Bardejovských kúpeľoch. Konferencia je otváracím 

podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch. 

 

 TASR pri tejto príležitosti prináša prehľad slovenských kultúrnych a prírodných lokalít, ktoré boli zapísané v Zozname 

svetového dedičstva UNESCO. 

 

 Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO môže byť zapísané pôvodné výnimočné dielo univerzá lnej hodnoty, 

jedinečné svojou architektúrou, stavebnou technológiou, mestského alebo krajinného charakteru, ktoré reprezentuje 

vieru, kultúrnu tradíciu či spolupôsobenie človeka a prírody. Objekty navrhnuté na zápis posudzujú odborníci (ICOMOS), 

ktorí návrh porovnávajú s objektmi zapísanými, navrhnutými alebo nenavrhnutými podobného charakteru a pri výbere 

zohľadňujú aj možné ohrozenie a schopnosť ochrániť objekt v budúcnosti. 

 

 Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý 16. novembra 1972 v Paríži a platnosť 

nadobudol 17. decembra 1975; pre Česko-Slovensko 15. februára 1991 (Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb.). Slovenská 

republika (SR) pristúpila k dohovoru 31. marca 1993 sukcesiou ako 134. štát. 

 

 21-členný Výbor svetového dedičstva, volený členskými štátmi na Generálnej konferencii, schválil a zapísal do Zoznamu 

svetového dedičstva doteraz nasledovné kultúrne a prírodné lokality zo Slovenskej republiky: 

 

 Kultúrne lokality: 

 

 Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 

 Mesto Banská Štiavnica sa nachádza na území stredného Slovenska. V stredovekom centre baníctva vyrástli mnohé 

renesančné budovy a paláce, v 16. storočí kostoly, námestia, Starý zámok a Nový zámok. Toto historické banské 

mestečko, dôležité ťažisko zlata a iných kovov v histórii, je zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 

1993 so svojím historickým centrom a okolím. 

 

 Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia hradu  

 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovenske-lokality-unesco/34403-clanok.html
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 Spišský hrad patrí medzi najväčšie hrady v Európe. Známy je aj svojou expozíciou zbraní. Tvoria ho renesančné a 

gotické budovy, ktoré dali postaviť postupne viacerí panovníci a majitelia hradu. Nachádza sa na severnom Slovensku. 

Na Zozname svetového dedičstva UNESCO je Spišský hrad zapísaný od roku 1993. 

 

 Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 

 

 Vlkolínec je dedinka so 45 budovami, v ktorej dodnes žijú ľudia. V skanzene sa nachádzajú pôvodné drevené domy 

charakteristické pre stredoeurópsku oblasť a územie Slovenska v minulosti. Súčasťou Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO sa Vlkolínec stal od roku 1993. 

 

 Historické jadro mesta Bardejov 

 

 Na námestí mesta Bardejov sa nachádza radnica zo 16. storočia, expozícia Ikony, stojí tam kostol sv. Egídia. Bardejov 

sa nachádza na východnom Slovensku. Na Zozname svetového dedičstva UNESCO je historické jadro mesta Bardejov 

zapísané od roku 2000. 

 

 Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 

 Túto výsadu získali - Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, Rímskokatolícky kostol Všetkých 

svätých v Tvrdošíne, Artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku, Artikulárny evanjelický kostol v Leštinách, Artikulárny 

evanjelický kostol v Hronseku, Gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša v Bodružali, Gréckokatolícky kostol sv. Michala 

Archanjela v Ladomírovej a Gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej. Na Zozname svetového 

dedičstva UNESCO figurujú drevené kostoly od roku 2008. 

 

 Historické mesto Levoča 

 

 Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou 

rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. 

Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými 

oltármi. Levoča sa nachádza na severovýchodnom Slovensku a od roku 2009 je zapísaná do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO. 

 

 Prírodné lokality: 

 

 Jaskyne a priepasti Slovenského krasu 

 

 Jaskyne v oblasti Slovenského krasu boli zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s jaskyňami na 

maďarskom území v roku 1995, zoznam bol rozšírený v roku 2000. Niektoré sú prístupné, iné nie. Najvzácnejšia je 
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Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskyne sa nachádzajú v okrese Rožňava a Spišská Nová 

Ves. 

 

 Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat 

 

 Karpatské bukové pralesy boli pôvodne bilaterálnym, dnes sú však už trilaterálnym svetovým prírodným dedičstvom. 

Nachádzajú sa v prírodných lokalitách Vihorlat okolo hrebeňa Vihorlatských vrchov, Havešová – medzi obcami Kalná 

Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Snina a Rožok – v Národnom parku Poloniny, severovýchodne od obce Ulič. Na 

Zozname svetového dedičstva UNESCO figurujú Karpatské bukové pralesy od roku 2007. 

 

Späť na obsah 

 

1.8.  Cíger preferoval Hudáčka, formu má aj Laco 

 [sport.sk; 05/05/2017; Denník Šport, Tomáš Prokop ; Zaradenie: sport.sk] 

http://sport.aktuality.sk/c/274919/ms-v-hokeji-2017-ciger-preferoval-hudacka-formu-ma-aj-laco/ 

 

- Začne ako brankárska jednotka na majstrovstvách sveta 2017 v Kolíne nad Rýnom Július Hudáček, alebo šancu v 

úvode dostane Ján Laco? To je otázka, ktorú musí zodpovedať hlavný tréner Zdeno Cíger. 

 

Počas sezóny to vyzeralo, že si pozíciu jednotky vybojoval Hudáček, kouč ho neustále chválil. V príprave však nesklamal, 

ani skúsenejší Laco, ktorý má v reprezentácii dlhodobejšie lepšie výsledky a už ju potiahol k medaile na šampionáte 

2012. 

 

Samotní brankári neriešia, kto na majstrovstvách sveta začne. Spája ich kamarátsky vzťah. "Vychádzame bez 

problémov. Janko je nekonfliktný typ človeka. Je málo takých chlapcov ako on, je aj super brankár. Rozumieme si. 

Sedem zápasov za desať dní je veľká porcia. Je jasné, že ich nemôže odchytať jeden brankár. Podľa mňa nás bude 

tréner točiť. Uvidíme, aký model napokon zvolí. Vôbec neriešim, či budem jednotka, dvojka alebo trojka. Mám skúsenosti 

s každou pozíciou. Som rád, že som v mužstve a verím, že budem jeho oporou," povedal Hudáček, ktorý je v príprave od 

jej začiatku koncom marca. "Minulý rok som až toľko nechytal. Teraz som pred šampionátom dostal viac možností. Keby 

mi takto vyšli majstrovstvá sveta ako príprava, potešilo by ma to." 

 

S prípravou bol spokojný aj Ján Laco, ktorý odchytal výbornú sezónu v drese Chomutova. Pirátov posunul nečakane do 

semifinále českej extraligy. "Prišiel som síce do reprezentácie neskôr, ale dostal som dosť šancí. Víťazstvá boli dôležité, 

ale treba ich preniesť na samotný turnaj," vravel najlepší brankár svetového šampionátu v roku 2012. "Na majstrovstvách 

sveta je vždy rýchly sled zápasov za sebou. Je úplne jedno, či budem jednotka alebo dvojka. Uvidíme, kto bude mať akú 

formu," pokračoval Laco. Spolu už boli na viacerých akciách, na svetovom šampionáte 2015 v Česku mu robil mladší 

Hudáček dvojku. "Poznáme sa veľmi dobre. Každý chce chytať, ale nie sme konfliktní, nenaháňame štatistiky. Je to 

vrchol, ktorý chceme odmakať na 100 percent a užiť si atmosféru v Kolíne." 

 

http://sport.aktuality.sk/c/274919/ms-v-hokeji-2017-ciger-preferoval-hudacka-formu-ma-aj-laco/
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Prípadný úspech alebo neúspech tímu je často závislý aj od brankárov. Tento rok sa na nich sústredí ešte väčšia 

pozornosť a ich post je v slovenskom tíme dôležitejší. "Nemáme ani jedného hráča z NHL, budú to veľmi ťažké 

majstrovstvá sveta. Máme však dobrý kolektív. Musíme dobré výsledky uhrať vnútornou silou. Chalani v kluboch hrali 

počas sezóny dôležité úlohy, čo môže byť naša devíza," vravela nová posila ruského Čerepovca Hudáček. 

 

Podľa Jána Laca budú výsledky na svetovom šampionáte závislé od výkonov každého hráča, nielen brankárov. 

"Nemáme hviezdy, preto si budeme musieť splniť všetci úlohy na 100 percent. Každý z nás, čo sme v reprezentácii, má 

za sebou dobrú sezónu. Náš tím netreba dopredu podceňovať," pokračoval rodák z Liptovského Mikuláša, ktorý vníma 

ako dobrú motiváciu prítomnosť skúsenej trojky Jaroslava Janusa. "Je dobré, že tu je s nami aj Jaro. Stať sa môže 

čokoľvek. Je dôležité, aby bol každý pripravený a nahraditeľný." 

 

Hudáček si pochvaľuje aj prítomnosť trénera brankárov Petra Kosu, ktorý je pri tíme druhý rok. "S Peťom rozoberáme 

všetko na videu, bavíme sa, ako sme dostali góly. Má situácie natočené z rôznych pohľadov. Jeho funkcia je dôležitá. 

Predtým sme boli v reprezentácii akoby v praveku. Peťo je vynikajúci tréner brankárov. Verím, že svoje skúsenosti 

posunie ďalej a bude u nás viac podobných koučov. Momentálne nám chýbajú ako soľ," dodal dvadsaťosemročný rodák 

zo Spišskej Novej Vsi. 

 

Pôsobenie Kosu pri mužstve si pochvaľuje aj tridsaťpäťročný Laco. "V dnešnej dobe sa už žiaden tím nezaobíde bez 

trénera brankárov. Jednotlivých adeptov na reprezentačný dres si vie podrobne odsledovať. V záverečnej príprave 

prispôsobí tréning každému tak, aby mu vyhovoval." 

 

Tréner brankár v reprezentácii Peter Kosa mal náročnú úlohu určiť, ktorých brankárov osloviť pre svetový šampionát. 

Počas prípravy sa mu ukázala ako silná dvojka Ján Laco, Július Hudáček, ku ktorým zobrali so Zdenom Cígerom 

skúsenejšieho Jaroslava Janusa. 

 

Ako hodnotíte prípravu? Čo hovoríte na výkony brankárov v zápasoch pred šampionátom? 

 

"Prípravné obdobie sme začali už s Jaroslavom Janusom a Júliusom Hudáčkom. Chceli sme sa v úvode zamerať 

predovšetkým na to, aby sa Julo dostal do zápasovej praxe, čo sa nám podarilo. Pracoval nielen na fyzickej príprave, ale 

aj technickej. Prvé dva zápasy v Dánsku zvládol perfektne bez inkasovaného gólu. Proti Švajčiarom to bolo ťažšie, lebo 

tím nedal góly, ale chalani chytali spoľahlivo. Stretnutia s Fínmi boli ešte lepšie, pomohol aj príchod Janka Laca. On 

potvrdil dobrú formu v Nórsku. Na brankárskom poste máme silu. Veríme, že sa kvalitné výkony prenesú aj na 

šampionát." 

 

Ako ste sa rozhodovali pri pozícii trojky? Nechceli ste zobrať mladšieho Patrika Rybára namiesto Jaroslava Janusa? 
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"Prehodnotili sme si túto situáciu s trénermi. Plánovali sme mať dvoch starších a jedného mladšieho hráča, ale napadlo 

nám, že tím potrebuje vyrovnanú brankársku trojicu. Chceli by sme tu mať aj iných brankárov, ale u tejto troj ice to funguje 

aj vzťahovo." 

 

V poli nie sú veľké hviezdy. Bude preto dôležitá sila v bránke? 

 

"Sme skromní, chceme sa zamerať, aby všetci na ľade boli hviezdy. Nie je to o jednotlivcoch. Zatiaľ naši brankári ukázali 

svoje kvality, ale musia ich potvrdiť na šampionáte, lebo príprava ešte nič neznamená." 

 

Zdeno Cíger opakuje, že pri brankároch máte primárnu kompetenciu vy. Teší vás jeho dôvera? 

 

"Nehrnul som sa do toho, aby som mal posledné slovo. Snažíme sa o tom hovoriť a konečné rozhodnutie ostáva 

napokon na hlavnom trénerovi. Spolupráca so Zdenom Cígerom nám klape." 

 

Július Hudáček i Ján Laco sú skúsení brankári. Budete určovať, kto je jednotka? 

 

"Momentálne sa touto otázkou ešte nezaoberáme. Jednotka bude ten, kto začne daný zápas a chceme, aby v ňom 

vychytal výhru. Dôležitá je ich spolupráca, nepovyšovanie sa. Chalani si doprajú, poznajú sa a pomôžu si bez ohľadu na 

postavenie v mužstve." 

 

Zápasový program je náročný, budete striedať brankárov? 

 

"Nechceme, aby jeden brankár odchytal celý turnaj. Máme pripravenú alternatívu bez jasnej jednotky." 

 

Máte už v hlave, kto začne v prvom zápase proti Talianom? 

 

"Ešte je na rozhodnutie priskoro. Momentálne sa zameriame na tréning, uvidíme, ako chalani zvládnu cestu a budú na 

tom zdravotne. O tom, kto pôjde do bránky, sa rozhodne až v piatok." 

 

Denník Šport 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Slovenské lokality zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO 

 [enviroportal.sk; 05/05/2017; TASR ; Zaradenie: Zaujímavosti] 

http://www.enviroportal.sk/clanok/slovenske-lokality-zapisane-do-zoznamu-svetoveho-dedicstva-unesco 
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Využitie značky UNESCO pre rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu prinášajúceho ekonomické i spoločenské 

benefity na regionálnej i miestnej úrovni je témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa pod záštitou UNESCO bude konať 

v piatok 5. mája v Bardejovských kúpeľoch. 

 

Konferencia je otváracím podujatím projektu UNESCO Svetové dedičstvo a udržateľný cestovný ruch. TASR pri tejto 

príležitosti prináša prehľad slovenských kultúrnych a prírodných lokalít, ktoré boli zapísané v Zozname svetového 

dedičstva UNESCO. 

 

Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO môže byť zapísané pôvodné výnimočné dielo univerzálnej hodnoty, 

jedinečné svojou architektúrou, stavebnou technológiou, mestského alebo krajinného charakteru, ktoré reprezentuje 

vieru, kultúrnu tradíciu či spolupôsobenie človeka a prírody. Objekty navrhnuté na zápis posudzujú odborníci (ICOMOS), 

ktorí návrh porovnávajú s objektmi zapísanými, navrhnutými alebo nenavrhnutými podobného charakteru a pri výbere 

zohľadňujú aj možné ohrozenie a schopnosť ochrániť objekt v budúcnosti.Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a 

prírodného dedičstva bol prijatý 16. novembra 1972 v Paríži a platnosť nadobudol 17. decembra 1975; pre Česko-

Slovensko 15. februára 1991 (Oznámenie FMZV č. 159/1991 Zb.). Slovenská republika (SR) pristúpila k dohovoru 31. 

marca 1993 sukcesiou ako 134. štát. 

 

21-členný Výbor svetového dedičstva, volený členskými štátmi na Generálnej konferencii, schválil a zapísal do Zoznamu 

svetového dedičstva doteraz nasledovné kultúrne a prírodné lokality zo Slovenskej republiky. 

 

Kultúrne lokality: 

 

Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia 

 

Mesto Banská Štiavnica sa nachádza na území stredného Slovenska. V stredovekom centre baníctva vyrástli mnohé 

renesančné budovy a paláce, v 16. storočí kostoly, námestia, Starý zámok a Nový zámok. Toto historické banské 

mestečko, dôležité ťažisko zlata a iných kovov v histórii, je zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO od roku 

1993 so svojím historickým centrom a okolím. 

 

Spišský hrad a kultúrne pamiatky okolia hradu 

 

Spišský hrad patrí medzi najväčšie hrady v Európe. Známy je aj svojou expozíciou zbraní. Tvoria ho renesančné a 

gotické budovy, ktoré dali postaviť postupne viacerí panovníci a majitelia hradu. Nachádza sa na severnom Slovensku. 

Na Zozname svetového dedičstva UNESCO je Spišský hrad zapísaný od roku 1993. 

 

Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec 
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Vlkolínec je dedinka so 45 budovami, v ktorej dodnes žijú ľudia. V skanzene sa nachádzajú pôvodné drevené domy 

charakteristické pre stredoeurópsku oblasť a územie Slovenska v minulosti. Súčasťou Zoznamu svetového dedičstva 

UNESCO sa Vlkolínec stal od roku 1993. 

 

Historické jadro mesta Bardejov 

 

Na námestí mesta Bardejov sa nachádza radnica zo 16. storočia, expozícia Ikony, stojí tam kostol sv. Egídia. Bardejov sa 

nachádza na východnom Slovensku. Na Zozname svetového dedičstva UNESCO je historické jadro mesta Bardejov 

zapísané od roku 2000. 

 

Drevené kostoly v slovenskej časti Karpatského oblúka 

 

Túto výsadu získali - Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 

v Tvrdošíne, Artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku, Artikulárny evanjelický kostol v Leštinách, Artikulárny evanjelický 

kostol v Hronseku, Gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša v Bodružali, Gréckokatolícky kostol sv. Michala Archanjela v 

Ladomírovej a Gréckokatolícky kostol sv. Mikuláša Biskupa v Ruskej Bystrej. Na Zozname svetového dedičstva UNESCO 

figurujú drevené kostoly od roku 2008. 

 

Historické mesto Levoča 

 

Levoča so svojimi hradbami a urbanistikou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je mestskou pamiatkovou 

rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. 

Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými 

oltármi. Levoča sa nachádza na severovýchodnom Slovensku a od roku 2009 je zapísaná do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO. 

 

Prírodné lokality: 

 

Jaskyne a priepasti Slovenského krasu 

 

Jaskyne v oblasti Slovenského krasu boli zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO spolu s jaskyňami na 

maďarskom území v roku 1995, zoznam bol rozšírený v roku 2000. Niektoré sú prístupné, iné nie. Najvzácnejšia je 

Ochtinská aragonitová jaskyňa a Dobšinská ľadová jaskyňa. Jaskyne sa nachádzajú v okrese Rožňava a Spišská Nová 

Ves. 

 

Bukové pralesy Karpát v Národnom parku Poloniny a Vihorlat v Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat 
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Karpatské bukové pralesy boli pôvodne bilaterálnym, dnes sú však už trilaterálnym svetovým prírodným dedičstvom. 

Nachádzajú sa v prírodných lokalitách Vihorlat okolo hrebeňa Vihorlatských vrchov, Havešová – medzi obcami Kalná 

Ráztoka a Stakčinská Ráztoka v okrese Snina a Rožok – v Národnom parku Poloniny, severovýchodne od obce Ulič. Na 

Zozname svetového dedičstva UNESCO figurujú Karpatské bukové pralesy od roku 2007. 

 

Zdroj - www.pamiatky.sk,http://www.unesco.sk/ 

 

Copyright © TASR 2017 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Pohľad, aký sa v Spišskej len tak nenaskytne: Mnohým ožijú spomienky na spartakiádu 

 [spisska.dnes24.sk; 05/05/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/pohlad-aky-sa-v-spisskej-len-tak-nenaskytne-mnohym-oziju-spomienky-na-spartakiadu-269424 

 

 Malá Spartakiáda priamo na futbalovom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Zdá sa vám to nemožné? Čítajte a presvedčte 

sa sami! 

 

Spartakiádu si pamätajú hlavne tí skôr narodení. Niekoľko stotisíc cvičencov a milióny divákov každých päť rokov 

zapĺňalo veľký Strahovský štadión v Prahe. Cvičenci rozdelení do rôznych kategórií, cvičili na hudbu a spolu tak vytvárali 

rôzne útvary. Najefektnejšími v tej dobe boli snáď vystúpenia vojakov, ktorí cvičili zvlášť. Posledná spartakiáda sa konala 

v roku 1985, no jednu malú onedlho budeme môcť vidieť aj v našom meste. 

 

Prečítajte si aj 

 

Nie na Strahove, ale na novoveskom futbalovom štadióne budeme môcť byť svedkami takej malej spartakiády. Ako pre 

náš portál prezradila hlavná autorka myšlienky aj choreografie pani učiteľka Petra Hybenová z MŠ Gorazdova, už 

dávnejšie sa aj s bývalou kolegyňou pohrávali s myšlienkou, spojiť deti do jedného celku a vytvoriť niečo zaujímavé. 

 

"Keďže tento školský rok máme v škôlkach zameraný proti obezite, rozhodla som sa, že je správny čas aj na takú malú 

spartakiádu. Ide vlastne o hudobno – pohybovú zostavu, pri ktorej sa spojilo 230 detí a 13 pani učiteliek, takmer zo 

všetkých materských škôl z mesta," ozrejmila s tým, že nejde o klasickú spartakiádu, na ktorú sa niekedy muselo trénovať 

povinne. 

 

Prečítajte si aj 

 

"Ja si to obdobie nepamätám a bola by som nerada, aby to niekto bral ako prejav totalitného režimu. Mňa len fascinovala 

myšlienka, spojiť sa a spolu niečo vytvoriť. Dúfam, že nám tento nultý ročník vyjde a nabudúce sa nám takto podarí spojiť 

aspoň 500 detí," dodala. 

http://spisska.dnes24.sk/pohlad-aky-sa-v-spisskej-len-tak-nenaskytne-mnohym-oziju-spomienky-na-spartakiadu-269424


Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 5. 2017 

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

 

Priateľstvo v pohybe – ako sa volá oficiálne projekt, bude môcť vidieť podľa jej slov aj verejnosť. Deti vystúpia na 

futbalovom štadióne 1. júna doobeda v rámci sviatku Dňa detí a takisto by mali so svojou zostavou vystúpiť aj pri otvorení 

mládežníckych olympijských hier, ktoré sa budú konať v Spišskej Novej Vsi 9. júna. O tom, že deti už poctivo cvičia a 

ide im to naozaj perfektne, sa môžete presvedčiť aj v našej galérii. 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  II. LIGA, Felsőház, a rájátszás 6. fordulója: Tartalékolt-e szombatra puskaport Peu, a 

somorjaiak mesterlövésze 

 [parameter.sk; 05/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: Paraméter] 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-6-forduloja-tartalekolt-e-szombatra-puskaport-peu-somorjaiak 

 

Favoritként lépnek pályára a sereghajtó iglóiak pályáján a somorjaiak, akik legutóbb önbizalmat növelő győzelmet (3:2) 

produkáltak a zólyomiak elleni hazai bajnokijukon. Sokakat foglalkoztató kérdés: tartalékolt-e puskaport a szombati 

mérkőzésre a csallóköziek bzail mesterlövésze, Peu, aki legutóbb triplájával került rivaldafénybe. 

 

Őry Tibor illusztrációs felvétele 

 

Az 6. forduló műsora: 

 

Május 6. (szombat) 

 

17.00: FK Spišská Nová Ves– FC STK 1914 Somorja (játékvezető: Čiernik), FC VSS Košice–MFK Skalica (Očenáš), FK 

Pohronie Žiar nad Hronom Dolná–Lokomotíva Košice (P. Krivošík), MFK Lokomotíva Zvolen–ŠKF Sereď (Valášek), FC 

Nitra–Partizán Bardejov (Dohál). 

 

Május 7. (vasárnap) 

 

10.30: MŠK Žilina B–MFK Tatran Liptovský Mikuláš (Fajčík). 

 

A bajnokság állása: 

 

1. VSS Košice x 23 x 15 x 4 x 4 x 33:19 49 

 

2. Bardejov x 23 x 13 x 3 x 7 x 38:23 x 42 

 

3. Lok. Košice x 23 x 12 x 5 x 6 x 47:29 x 41 

http://parameter.sk/ii-liga-felsohaz-rajatszas-6-forduloja-tartalekolt-e-szombatra-puskaport-peu-somorjaiak
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4. Skalica x 23 x 11 x 7 x 5 x 32:16 x 40 

 

5. FC Nitra x 23 x 12 x 4 x 7 x 44:30 x 40 

 

6. Lipt. Mikuláš x 23 x 11 x 6 x 6 x 32:21 x 39 

 

7. Pohronie x 23 x 12 x 3 x 8 x 28:32 x 39 

 

8. Sereď x 23 x 11 x 5 x 7 x 43:24 x 38 

 

9. Somorja x 23 x 10 x 7 x 6 x 32:22 x 37 

 

10. Žilina B x 23 x 10 x 6 x 7 x 50:33 x 36 

 

11. Zvolen x 23 x 8 x 6 x 9 x 33:32 x 30 

 

12. Spišská N. Ves x 23 x 9 x 1 x 13 x 35:46 x 28 

 

ái 

 

Späť na obsah 

 

1.12.  Rudňany, okres Spišská Nová Ves: Napätie v osade 

 [JOJ, 19:30; Noviny TV JOJ; 05/05/2017;  Matúš Gavlák; Zaradenie: z domova] 

 

Ľuboš Sarnovský, moderátor: "Osada Zabíjanec v Rudňanoch sa pred necelými 2 rokmi dostala do povedomia po tom, 

ako miestni obyvatelia napadli kameňmi policajtov. Teraz to tam vrie opäť." 

 

Lucia Barmošová, moderátorka: "Osadníci zo susednej osady si tam chodia riešiť svoje spory. Pred pár dňami mužovi zo 

Zabíjanca poškodili chrbticu, ale útočníci si stále nedajú pokoj." 

 

Marián Dunka, zlomili mu chrbticu: "Dal mi vypic, ... ja som prišiel domov, začal ma bic a zlomel mi chrbticu. Som bol v 

Košiciach na operácii." 

 

Matúš Gavlák, redaktor: "Odvtedy Dunkovci nemajú pokoj, útočníci stále dobiedzajú. Uplynulý večer to vyvrcholilo ďalšou 

melou." 
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Neuvedená: "Vy ma chcece zabic, že by vás šľak trafilo, že by sce nedožili. ... šľak trafí, že by sce zdochli ..." 

 

Erika Horváthová, napadnutá osadníčka: "... príde ... ešte vyhráža ešte mne s nožíkom, pritom ... mačetu ... nožík máš ..." 

 

Matúš Gavlák: "Rodine v osade Zabíjanec skončili tieto kamene v okne. Aj to je podľa miestnych provokácia útočníkov. 

Dôvod agresie si nevedia vysvetliť. Markušovskí policajti tam krotili vášne už druhý deň." 

 

Neuvedená: "... sekeru." 

 

Matúš Gavlák: "V osade cítiť napätie, aj deti sú vyzbrojené palicami. Vraj sú miestni pripravení na ďalší útok. Na rodinu tu 

vraj zvykne útočiť aj 30 ľudí." 

 

(text v obraze) 

 

Stanovisko 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

 

Z našich návštev a tiež od starostu máme informácie, že vzťahy medzi dvoma rodinami v obci sú napäté. 

 

Marián Dunka: "A šicko majú do auta, tí čo mačety majú do auta." 

 

Neuvedená: "A pripraveno majú do auta šicko, nám ... nemôže chodzic do školy." 

 

Marián Dunka: "Ja co zrobim ... co zrobim? ... zniči na celý život, on ma zničí na celý život." 

 

(text v obraze) 

 

Stanovisko 

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

 

Jedná sa o osobné spory, ktoré by mal riešiť mediátor a v krajnom prípade orgány činné v trestnom konaní. Napriek 

tomu, že riešenie osobných sporov nepatrí do našej agendy s pomocou starostu sa snažíme konflikt mediovať 

prostredníctvom regionálnej kancelárie." 

 

Matúš Gavlák: "Markušovskí policajti v tomto prípade prijali niekoľko priestupkov a trestné oznámenie v súvislosti s 

ublížením na zdraví, no prípad ešte aj naďalej vyšetrujú. Z Rudnian Matúš Gavlák, televízia JOJ." 

 

Späť na obsah 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 5. 2017 

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

1.13.  Majstrovstvá sveta v hokeji 

 [Rádio Slovensko, 18:18; K veci; 05/05/2017;  Martin Balážik, Adam Bohuš, Matúš Čunderlík; Zaradenie: zo zahraničia] 

 

Svetlana Barátová, moderátorka: "Dve krajiny Nemecko a Francúzsko, dve mestá Kolín nad Rýnom a Paríž a dve haly 

Lanxsess aréna a AccorHotels aréna sa na najbližších sedemnásť dní stali centrom svetového hokeja. Dnes o šestnástej 

hodine pätnástej minúte odštartovali v poradí osemdesiate prvé majstrovstvá sveta. Ešte skôr, ako sa dostaneme k 

slovenskému tímu, ktorý vstúpi do šampionátového diania zajtra, sa aktuálne presunieme do Nemecka. V Kolíne je aj 

naša rozhlasová trojica – Martin Balážik, Adam Bohuš a Matúš Čunderlík, ktorá bude mapovať nielen dianie okolo 

slovenského tímu. Samozrejme bude sledovať aj celé dianie okolo majstrovstiev sveta. Pekný podvečer do Kolína 

želáme, Matúš Čunderlík." 

 

Matúš Čunderlík, redaktor: "Príjemný večer z preplnenej Lanxsess arény." 

 

Svetlana Barátová: "Tak povedzme si na úvod ako to vyzerá dve hodiny po začiatku majstrovstiev sveta." 

 

Matúš Čunderlík: "Hneď úvodný deň svetového šampionátu ponúka niekoľko hokejových bonbónikov. Ale poďme pekne 

po poriadku. Prvý zápas v Kolíne a hneď obrovská dráma. Švédsko – Rusko po šesťdesiatich minútach vyrovnané jedna 

– jedna. Už o niekoľko sekúnd sa začne päťminútové predĺženie. Švédi sa v pätnástej minúte ujali vedenia zásluhou 

Lindholma. V štyridsiatej štvrtej minúte vyrovnal Andronov na jedna – jedna. Je to naozaj veľkolepé hokejové divadlo. 

Osemnásť a pol tisícová Lanxsess aréna je od začiatku stretnutia vo vare. Úvod šampionátu tak, ako sa patrí naozaj 

chlapci na ľade nechali do týchto chvíľ všetko a je to predzvesť myslím si fantastického šampionátu. Veľkú drámu videli aj 

diváci v Paríži, kde Fíni napokon po tuhom boji zdolali Bielorusov tesne tri – dva. Začali výborne. Severania viedli po 

góloch Aha a Osallu v šiestej minúte už dva – nula, ale potom sa ich gólostroj zastavil. Bielorusi Šarangovičom a 

Kovetčinom vyrovnali na dva – dva. Ale predsalen Suomi mali posledné slovo, v päťdesiatej minúte v početnej výhode 

Savinajnen zabezpečil víťazstvo pre favorizovaný tím Fínska. No a večer to tu bude takisto mimoriadne zaujímavé. V 

Kolíne domáce Nemecko vyzve Spojené štáty americké a počúvajte dobre, v Paríži bude na programe veľký hokejový 

bonbónik. Obhajca titulu Kanada si zmeria sily s reprezentáciou Česka. Takže začali sme len dnes, ale myslím si, že vo 

veľkom štýle." 

 

Svetlana Barátová: "Už sme hovorili, že Slovensko čaká úvodný zápas zajtra. Tak ako sú naši chlapci naladení? Určite 

ste mali možnosť sa už s nimi stretnúť." 

 

Matúš Čunderlík: "Určite áno, očakávania sú v slovenskom tábore sú tak ako to pred šampionátom býva smelé. Chlapci 

sú naozaj dobre naladení, ostrého zápasového štartu sa už nevedia dočkať. Dnes popoludní absolvovali v Kolíne tretí 

tréning a po ňom sme sa dozvedeli dôležitú informáciu. Do bránky sa zajtra proti Talianom postaví Július Hudáček. Naša 

omladina túži na šampionáte po trojročnej pauze postúpiť do štvrťfinále, ale chlapci to budú mať veľmi, veľmi ťažké. Za 

prvých päť dní odohrajú totiž štyri zápasy proti Taliansku, Lotyšsku, Dánsku a Nemecku a netreba pripomínať, že ak chcú 

postúpiť zo skupiny, potrebujú bodovať predovšetkým s týmito mužstvami, pretože na záver základnej časti ich čaká 
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trojboj v podobe duelov s Rusmi, Američanmi a Švédmi. Náš mladý tím bez jedinej posily z NHL a s deviatimi nováčikmi 

však prekypuje zdravým sebavedomím a samozrejme túžbou dokázať hokejovým fanúšikom na Slovensku, že s nimi 

treba rátať. Na slovenskej súpiske zatiaľ nefigurujú dvaja hráči – útočníci Zigo a Matoušek z majstrovskej Banskej 

Bystrice. Zdeno Cíger ešte čaká, ako sa vyvinie situácia okolo obrancu Andreja Sekeru, ktorý s Edmontonom bojuje v 

NHL. Kapitánom nášho tímu bude tak ako počas celej sezóny v príprave útočník Vladimír Dravecký, ktorý si ako jediný 

pamätá aj svetový šampionát v roku 2010, ktorý sa hral práve tu v Kolíne." 

 

Svetlana Barátová: "Majstrovstvá sveta sa konajú v dvoch krajinách, dvoch mestách, ale takmer všetko ostatné zostalo 

po starom. Tak skúsme sa pozrieť aj na ten systém, akým sa hrá." 

 

Matúš Čunderlík: "Áno, ten formát ostáva nezmenený. Na šampionáte sa predstaví šestnásť najlepších tímov sveta, ktoré 

vo dvoch základných osemčlenných skupinách budú bojovať systémom každý s každým o osem miesteniek do 

štvrťfinále. Do vyraďovacej časti sa z oboch skupín prebojujú, samozrejme, štyri najvyššie umiestnené kolektívy. Pre 

mužstvá na piatom až ôsmom mieste z oboch dejísk sa šampionát končí, pričom najnižšie umiestnené výbery sa 

minimálne na rok rozlúčia s elitnou kategóriou O rok ... ich nahradia Rakúsko a Kórejská republika. Organizátori 

nasledujúcich majstrovstiev sveta Dáni však nemôžu zostúpiť do nižšej kategórie. Ak by skončili v A skupine na 

poslednom ôsmom mieste, do elitnej prvej divízie majstrovstiev sveta vypadne predposledný tím z našej základnej 

skupiny v Kolíne nad Rýnom. Takže trošku komplikácia pre našich, ale my Slovákom veríme, že o záchrane v ich prípade 

nebude musieť byť reč." 

 

Svetlana Barátová: "To dúfajme, že naozaj sa tak nestane. Hokejový šampionát je veľkým projektom nielen pre televíziu, 

ale samozrejme aj pre rozhlas. Takže na čo všetko sa môžu poslucháči tešiť vo vysielaní Rádia Slovensko?" 

 

Matúš Čunderlík: "Tak myslím si, že už vysielanie Rádia Slovensko priamo odtiaľto z Kolína zásobujeme bohatým 

množstvom materiálov, zaujímavostí, pikošiek z nášho tábora. Samozrejme, pripravili sme sériu priamych prenosov, 

naživo odvysielame všetky zápasy slovenskej reprezentácie tu na majstrovstvách sveta. Ten prvý už zajtra od šestnásť 

pätnásť proti nováčikovi elitnej kategórie proti Taliansku. Samozrejme, tak ako fanúšikovia aj my sa na účinkovanie 

slovenskej reprezentácie tu na majstrovstvách sveta tešíme. Nebudú potom chýbať ani boje o medaily, či už štvrťfinále, 

oba semifinálové zápasy, ale aj súboj o zlato, ktorý bude vyvrcholením celého svetového šampionátu a to dvadsiateho 

druhého mája v nedeľu v Kolíne nad Rýnom. Ten duel je na programe večer o dvadsiatej hodine. Takže myslím si, že 

fanúšikovia sa majú na čo tešiť. Okrem toho množstvo informácií, zaujímavostí, zákulisnej publicistiky, takže bude toho v 

najbližších dňoch naozaj neúrekom." 

 

Svetlana Barátová: "Matúš, ďakujem veľmi pekne za tieto vyčerpávajúce informácie. No a dúfam, že naozaj všetkým 

fanúšikom na Slovensku budete prinášať len tie príjemné informácie, čo sa týka slovenských hokejistov. Ďakujeme ešte 

raz veľmi pekne. Toľko z Kolína Matúš Čunderlík. Tréner Zdeno Cíger sa vrátil do Kolína, pretože v roku 2001 štartoval 

na šampionáte ako hráč, teraz prišiel do Nemecka ako tréner. Premiéru na lavičke našej reprezentácie mal pred rokom, 
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na šampionáte v Rusku, kde mužstvo nepostúpilo do štvrťfinále medzi osem najlepších. Na čo si trúfa slovenský kolektív 

pod vedením Zdena Cígera dnes? To zisťoval Martin Balážik." 

 

Martin Balážik, redaktor: "Zdeno, zajtra to štartuje, už aj pociťujete trochu taký ten predštartový stres. Predsa len už ste tu 

tri dni a je to len tréning a tréning." 

 

Zdeno Cíger, tréner: "Tak určite, už včera to bolo také, že človek nad tým premýšľa už aj v noci. Také zobudenie, nie, a 

už si pripadám, že už to ide. Dneska tiež je to deň pred zápasom, už určite. Ale to patrí k tomu, to je prirodzené. Človek to 

podvedome, keď mu na tom záleží, tak určite bude nad tým uvažovať." 

 

Martin Balážik: "Napokon ste do zostavy nezaradili Matouška a Ziga. Prečo práve ich a na základe čoho vlastne ste 

vytvorili tie jednotlivé formácie?" 

 

Zdeno Cíger: "Sme sa vlastne bavili, že tú štvrtú päťku tých chalanov sme hľadali podľa ich nejakých aj defenzívnych 

úloh alebo činností, v ktorých sú dobrí. Samozrejme, bolo treba rozhodnúť, môžeme postaviť len dvadsať hráčov, hej, 

samozrejme plus brankár. A zvolili sme zatiaľ teda tých chlapcov Šťastný, Suja, Skalický do tej štvrtej formácie. Majú 

svoje skúsenosti, takže máme ešte veľa zápasov. Takisto aj Matoušek a Zigo vedia, komunikovali sme s nimi proste, že 

musia byť nachystaní a trpezliví. Viacej nám odohrali v príprave tí chalani aj dlhodobo ja neviem skúsenosti či z KHL, 

alebo proste aj celkovo." 

 

Martin Balážik: "Ako ste zatiaľ spokojní s tým, čo sa vám podarilo v Nemecku natrénovať – presilovky, oslabenia, 

zakladanie útokov?" 

 

Zdeno Cíger: "Tá príprava bola dostačujúca. Sme analyzovali všetky tie zápasy, máme veľa záberov na videu sme 

pozerali. Veľa sme natrénovali. Teraz už naozaj toho priestoru už neni, takže už musíme len čerpať z toho, čo sme sa 

naučili alebo čo sme tým hráčom nejako vštepovali do hláv. A je to už len na tom, jak sa oni k tomu postavia s jakou 

disciplínou a nasadením vstúpia do zápasov." 

 

Martin Balážik: "Už dlhšie je známe, že nemáme žiadneho hráča z NHL. Aký ten tím sa vám podarilo poskladať? V čom 

bude jeho sila a v čom sú slabiny?" 

 

Zdeno Cíger: "To ukáže samotný zápas, hej, alebo samotný šampionát, ťažko dopredu. Samozrejme realita je taká, že 

máme tých hráčov vybraných. Snažili sme sa vybrať čo najlepšie a uvidíme, jak to celé dopadne." 

 

Martin Balážik: "Vyzerá to tak, že máme skvelých dvoch brankárov. Na prvý zápas nastúpi do bránky Julo Hudáček, ktorý 

v poslednom dueli vychytal ... Počas prípravy to boli dokonca tri zápasy s nulou, tak zrejme asi bude veľkou oporou." 
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Zdeno Cíger: "Samozrejme, ja si myslím, že aj dlhodobo jeho práca a vlastne je s nami, je skoro na všetkých akciách. 

Takže preto sme zvolili ako možno sa niekto niekedy čuduje, takže tam neni priestor nejaké iné skúšanie hlavne teraz 

pred šampionátom. Takže naozaj vychádzame z toho, že Julo nám chytal výborne. To potvrdil v tých zápasoch, takže my 

sa z toho len musíme odraziť." 

 

Martin Balážik: "V prvom zápase nastúpi až sedem nováčikov. Aj ste nejak na nich apelovali kvôli stresu a nejakým 

obavám? Možno, aby sa im netriasli kolená, keď vlastne vykorčuľujú pred takou diváckou kulisou, ktorá sa očakáva?" 

 

Zdeno Cíger: "To si ani nemyslím, že to sa vôbec dá nachystať sa na to, hej. Ja len tvrdím jedno – pokiaľ tí chlapci sa 

nedostanú do takýchto situácií, tak nikdy sa to nenaučia. Takže aj vlani vlastne sme mali veľa chalanov, ktorí nemali toľko 

skúseností, a dostali sme sa vlastne k tomu, že sme museli takých hráčov dať. Takisto sa to stalo aj teraz, hej, že sme 

zložili tú zostavu z toho, čo sme naozaj sa snažili podľa nejakej výkonnosti nájsť. A hovorím, tie zápasy oni musia hrať aj 

pred tými divákmi, aj na tom medzinárodnom fóre, aj na tých majstrovstvách. Takže keď chceme budovať pre slovenský 

hokej novú generáciu alebo tých mladších hráčov, takže musia absolvovať tie zápasy." 

 

Svetlana Barátová: "Slovenskí hokejisti sa do dejiska šampionátu Kolína nad Rýnom presunuli už v stredu. Odvtedy stihli 

jeden tréning v hlavnej Lanxsess aréne a dva vo vedľajšej hale. Do našej kabíny nahliadol opäť Martin Balážik." 

 

Martin Balážik: "Z aktuálneho Cígerovho kádra sa spomienky na nie práve najvydarenejšie majstrovstvá sveta v 

Nemecku vynárajú len Vladimírovi Draveckému. Pred siedmimi rokmi si odkrútil v Kolíne šampionátovú premiéru. 

Medzitým stihol aj majstrovstvá sveta 2015 v Česku a minuloročné v Rusku." 

 

Vladimír Dravecký: "Bol to môj prvý šampionát, takže určite všetko v pozitívnom zmysle slova. Takže ja sa vlastne teším, 

že som tu zase po tých siedmich rokoch a Lanxsess aréna je veľmi pekná aréna veľká. Ľad je tiež veľký. Na to som už 

trošku možno zabudol, ale túto halu som si akurát dneska pripomenul tým, že pamätám sa, ako sme tu tiež trénovali pár 

tréningov. Takže samozrejme, mi to všetko pripomína." 

 

Martin Balážik: "V slovenskom kádri je dvadsaťpäť hokejistov, na direktoriáte vedenie našej výpravy nahlásilo dvadsaťtri 

hráčov – troch brankárov a dvadsať korčuliarov. Tréner Zdeno Cíger stále čaká na obrancu Edmontonu Andreja Sekeru, 

ktorý prisľúbil účasť na šampionáte, ak olejári vypadnú z boja o Stanley Cup. Ak by skúsený zadák neprišiel, bolo by 

Slovensko po prvýkrát bez hráča z NHL. Rovnako sú na tom aj Bielorusi, Slovinci a Taliani. Na druhej strane Kanaďania 

majú kompletný dvadsaťdva členný tím z profi ligy. Celkovo je na majstrovstvách sveta osemdesiatsedem hráčov z NHL. 

Sila slovenského tímu nebude v menách, ale v kolektíve. Uvedomuje si to aj Michal Sersen, ktorý je so šiestou účasťou 

na majstrovstvách sveta najskúsenejším hráčom Cígerovho výberu." 

 

Michal Sersen: "Treba veriť, treba bojovať, proste je to šport a v športe treba mať ciele a ambície. Keď pôjdeme do toho, 

že s cieľom ja neviem úplne s tým najhorším len sa udržať alebo niečo, tak si myslím, že to nie je správne. Treba si dávať 

vysoké ciele, ale ísť postupne skromne zápas od zápasu a uvidíme, čo to celé prinesie." 
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Martin Balážik: "Benjamínom tímu je iba dvadsaťjedenročný Pavol Skalický. K nováčikom ale nepatrí. Šampionátovú 

premiéru si odkrútil pred rokom v Rusku." 

 

Pavol Skalický: "To ja som tu Benjamínko. Čiže ja tu mám sklopené uši a prikyvujem, ale nie. Tak chlapci sa s nimi 

poznám z Bystrice, tak keď sa ma spýtajú niečo, čo tu nevedia, tak im poviem, ale v pohode, všetci vedia, čo majú." 

 

Martin Balážik: "Nováčikov je v našom mužstve až deväť. V úvode zasiahne do boja sedem statočných, medzi nimi aj 

Eduard Šedivý, opora zadných radov Košíc je jedným z najmenej skúsených." 

 

Eduard Šedivý: "Chalani hrajú v KHL, boli päť, desať rokov ... v obrane a podobne. Čiže ja som tu asi ten taký najmenej 

skúsený a najmenej mám odohratého a vlastne som nevystúpil ani zo Slovenska." 

 

Martin Balážik: "Dvadsaťštyriročný obranca pražskej Sparty Martin Gernát je síce na veľkom šampionáte nováčikom, no 

preskákal toho už dosť a podobne aj ďalší hráči, ktorých premiéra ešte len čaká. O málo skúsenom tíme sa teda nedá 

hovoriť." 

 

Martin Gernát: "Majstrovstvá či juniorské, alebo osemnástok už mám odohraté a tie zápasy v príprave aj tie turnaje už 

sme hrali v podstate proti tým silnejším kádrom a ja si myslím, že už problém by nemal byť aj z tých skúseností, čo som 

bol v Amerike, alebo na tých NHL kempoch, že som sa tam priučil trošku. Takže dúfam, že budem oporou a že sa mi 

bude dariť." 

 

Svetlana Barátová: "Od júna minulého roka je vo funkcii prezidenta Slovenského hokejového zväzu Martin Kohút. Po 

necelom roku ho čaká prvá účasť na majstrovstvách sveta v pozícii prvého muža nášho hokeja. Očakávania má veľké a 

to nielen od slovenských hokejistov. Porozprával sa s ním Martin Balážik." 

 

Martin Balážik: "Martin, konečne prišiel ten deň. Máme nomináciu za sebou. Fanúšikovia veľa očakávajú od hokeja. Vždy 

to tak bolo, vždy to tak bude. Aké máte pocity pred štartom šampionátu vy?" 

 

Martin Kohút, prezident Slovenského hokejového zväzu: "Teším sa na ten šampionát. Bol by som rád, aby naša 

reprezentácia predvádzala minimálne také výkony, ako predvádzala pred dvoma týždňami reprezentácia do osemnásť 

rokov. Veľmi rád by som bol, aby som v ich výkone videl ten prístup a tú snahu, ktorá bola v Poprade a v Spišskej Novej 

Vsi. No a beriem to tak, že aj napriek tomu veľkému počtu ospravedlneniek je veľmi silná reprezentácia, v ktorej sú 

vicemajstri sveta, v ktorej sú medailisti z juniorských šampionátov. Takže nejdú tam len začiatočníci a myslím si, že je to 

tak vyvážene postavené. A môžeme to aj chápať ako po tej situácii, čo nastala v NHL a olympijských hrách ako prípravu 

na olympijské hry, ktoré sú o niekoľko mesiacov." 

 

Martin Balážik: "Máme deväť nováčikov. Nemáte z toho trochu strach?" 
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Martin Kohút: "Nemám strach, myslím si, že všetci tí nováčikovia podali veľmi dobrý výkon v príprave. Sú tam medzi tými 

nováčikmi majstri Slovenska, takže verím, že budú vzorne reprezentovať Slovensko a budeme na nich hrdí." 

 

Martin Balážik: "Hráči a takisto aj tréneri na striedačke pociťujú takú predštartovú nervozitu vždy. Ako ste na tom vy?" 

 

Martin Kohút: "Samozrejme, dalo by sa to vnímať ako nervozita, ale ja mám radosť z toho. Ja mám radosť, že tí chalani 

odchádzajú, ja mám radosť, že je to taký tím, aký je a držím im palce. Ale samozrejme, nie som v tej pozícii ani hráča, ani 

trénera, takže asi tá moja nervozita nemôže byť taká istá, ako je ich." 

 

Martin Balážik: "Máte nejaké ciele alebo očakávania?" 

 

Martin Kohút: "Ten cieľ, ktorý sme si povedali na začiatku sezóny, je, aby ten tím skončil do ôsmeho miesta, aby obhájil 

svoje postavenie v svetovom rebríčku, čiže to je ten minimálny cieľ. Všetko naviac je plus ten druhý cieľ je a ten bol daný 

vlastne pre všetky reprezentácie a aj osemnástke sa aj prejavil, to je predvádzať atraktívnu hru, ktorá zaujme diváka a 

bude tešiť fanúšikov na Slovensku." 

 

Martin Balážik: "Trénerovi Zdenovi Cígerovi končí po šampionáte zmluva. Máte už nejaké vyhliadky do budúcnosti, kto by 

mohol jeho miesto zaujať? Alebo či by zostal, alebo tým sa vôbec nezaoberáte ešte?" 

 

Martin Kohút: "Myslím, že toto nie je téma teraz pred šampionátom. Takže budeme túto otázku riešiť po majstrovstvách 

sveta." 

 

Svetlana Barátová: "Slovenskí hokejisti vstúpili do A kategórie majstrovstiev sveta v roku 1996. No a odvtedy si už po 

tretíkrát zahrajú v Kolíne. Premiéru mali v roku 2001, šampionát sa vtedy hral v troch nemeckých mestách. Začínali sme v 

Norimbergu, potom sme sa presunuli do Kolína a na záver sme štvrťfinále odohrali v Hannoveri. V tíme bol obranca 

Richard Lintner, súčasný šéf Tip Sport Ligy, ktorý pred šestnástimi rokmi absolvoval svoj premiérový šampionát." 

 

Richard Lintner: "Tým, že tie prvé boli prvé a bola to prvá skúsenosť, tak samozrejme, mám z toho samozrejme obrovský 

zážitok. A tam bol vtedy ten predel tých generácií. Ja si pamätám, že sme mali v mužstve, ja som bol teda jeden z tých 

najmladších a Marián Gáborík, ja a neviem, kto tam ešte bol z týchto ako mladých chalanov. A tí najstarší boli my sme 

ešte chytili Zdena Cígera, ako ten tam bol si pamätám. Bol tam Ľubo Sekeráš, ako Pucher a takíto. Takže veľmi 

zaujímavá skúsenosť ako keby aj mať príležitosť si takto s týmito chalanmi zahrať. Však to boli naše vzory." 

 

Svetlana Barátová: "Pred šestnástimi rokmi skončili Slováci na siedmom mieste. Vo štvrťfinále vtedy stroskotali na 

Čechoch. Bol to neúspech, pretože rok predtým sa naša krajina tešila z historicky prvej medaily. V Petrohrade získala 

nečakané striebro. Do Kolína sa Richard Lintner vrátil aj v roku 2010. Bol to jeho posledný šampionát." 
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Richard Lintner: "Už som tam išiel ako kapitán. Samozrejme ako líder strašne mladučkého, asi najmladšieho mužstva. 

Vtedy si pamätám, že sme s Henlonom brali našich dvadsiatkárov, čo sa odvtedy myslím, že ani nestalo nikdy a bol to 

parádny zážitok, lebo ... prišiel Henlon sme vlastne prerábali celú identitu, celý vlastne ten systém a sa to celkom stihlo a  

vidíme, že tých chalanov, ktorých sme vtedy brali a Peter Bondra vlastne bol generálny manažér, Henlon tréner a ja som 

bol kapitán, sme brali Tatara, brali sme Pánika a kde sú teraz tí chalani? A ako malo to zmysel proste, lebo tí chalani už 

vtedy v tom veku mali devätnásť rokov a boli absolútne prínosom ako pre to mužstvo. Boli neskutoční." 

 

Svetlana Barátová: "Žiaľ výkonnostne Slovákom majstrovstvá vtedy nevyšli, skončili na dvanástom mieste a na Kolín 

nespomíname dodnes v dobrom. Zažili sme tam totiž historicky najhoršiu tretinu. S Dánskom sme ju prehrali nula – šesť." 

 

Richard Lintner: "To sa stane v športe a ja sa vždy na veci pozerám tak, že čo som sa z toho mohol naučiť. Pretože 

dobre, ako nikto si neželá ako prehrať s niekým ako žiadny zápas a tobôž keď sme mali veľmi to rozbehnuté a my sme 

prehrali s tými Dánmi vtedy. Tak akože tak dosť, že čoho sa chytili vtedy Dáni, dali gól. Vtedy ja som sa potom rozprával 

po zápase s Dánmi. To boli moji kamaráti, spoluhráči. Vy ste sa čudovali? Však my sme sa čudovali, že čo sa to deje. 

Takže ako to bolo zaujímavé." 

 

Svetlana Barátová: "Aj napriek šokujúcej prehre bol súboj s Dánskom v niečom poučný a Richard Lintner na to dodnes 

spomína." 

 

Richard Lintner: "Vtedy hlavne po tej prvej tretine som si hovoril, že super, že OK toto sa stalo, toto je katastrofa. Ale ja 

teraz sa idem pozrieť a idem zažiť a idem proste prežiť to, že čo sa v takejto situácii robí, aby sme tých dvadsaťpäť 

chalanov udržali na špičkách, nie na pätách ako sa hovorí. A ako udržať ten spirit toho mužstva, toho mladučkého, toho 

zraniteľného mužstva a vtedy si pamätám na ten príhovor, ktorý nám vlastne Henlon v kabíne povedal. Bolo to ako veľmi 

poučné a ja som si na tú situáciu potom počas svojej kariéry ešte často spomenul a tým, že už som cez ňu prešie l, tak 

som vedel reagovať povedzme aj v mojich mužstvách, keďže som bol ako lídrom, tak samozrejme, že som mal čo-to 

povedať ako keď nejaký problém nastal. Takže bola to výborná skúsenosť, no." 

 

Svetlana Barátová: "Richard Lintner navštívi Kolín nad Rýnom aj do tretice. V závere majstrovstiev tam majú zasadnutie 

šéfovia európskych súťaží. Takže si pozrie vyvrcholenie šampionátu. Samozrejme, bude sledovať aj výkony slovenského 

tímu. Tvrdí, že je to skúsenejšie mužstvo ako pred siedmimi rokmi, ktorého členom bol aj on sám." 

 

Richard Lintner: "Viac neskúsené mužstvá chodili na majstrovstvá sveta za posledných desať rokov. Takže v tomto 

nejaký závažný problém nevidím. Samozrejme, že imidžovo ak tam nevidíme chalanov z NHL, tak bude to cítiť. To je ako 

bez debaty. Ale fakty sú, že idú na majstrovstvá sveta chalani, ktorí hrajú elitné ligy, ktorí sú bez pochyby kvalitní hráči a 

tréneri mali dva roky na to s nimi pracovať, dva roky sa zdá ako veľmi veľa času na to, aby to mužstvo bolo pripravené na 

to absolvovať majstrovstvá sveta." 

 

Späť na obsah 
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1.14.  Za nestorom etnografie 

 [Slovenské Národné Noviny; 18/2017; 06/05/2017; s.: 9; mab ; Zaradenie: KULTÚRA] 

 

NEKROLÓG 

 

Ľudia zapálení za naše národné kultúrne dedičstvo už od čias štúrovcov bojovali za to, aby sa naša identita nerozpustila 

dostratena v povrchnosti globálnej kultúry. Nasledovali príklady osvietených mužov a žien z iných, často väčších a 

svetom uznávanejších kultúr a svojou hrivnou prispeli k tomu, že Slovensko je a bude na kultúrnej mape Európy ako 

inšpiratívny fenomén s bohatou kultúrnou históriou. Medzi takýchto bádateľov patrí aj etnograf Ján Olejník. 

 

Etnograf a publicista Ján Olejník sa narodil 10. mája 1921 v Spišských Vlachoch. Študoval v Levoč i a v Spišskej Novej 

Vsi. Pôsobil ako učiteľ na sedemnástich školách v rôznych častiach Slovenska. Od 1. novembra 1949 bol riaditeľom 

strednej školy v Hornom Smokovci a usadil sa vo Vysokých Tatrách. Od roku 1958 sa jeho pôsobiskom stala Výskumná 

stanica a Múzeum Tatranského národného parku v Tatranskej Lomnici, kde viedol etnografické oddelenie do roku 1985. 

Popri zamestnaní dokončil v roku 1961 štúdium etnografie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 

1966 získal doktorát z dejín umenia. V roku 1968 na Masarykovej univerzite v Brne získal vedeckú hodnosť kandidáta 

historických vied. Ako odborník na tradičnú kultúru zozbieral množstvo dokumentačného materiálu, podieľal sa na 

mnohých scénických programoch vzniknutých festivalov. Od roku 1949 žil v podtatranskej oblasti. V rámci svojho bádania 

od Oravy cez Liptov, Spiš až po Šariš, ale aj v poľskom Podhalí zbieral dostupný materiál, nahrával a filmoval s cieľom 

poukázať na niekdajší spôsob života v konfrontácii so súčasným spôsobom života. Spolupracoval s mnohými 

významnými osobnosťami kultúrneho, umeleckého, ale i vedeckého života. 

 

Bohatá bola aj publikačná činnosť Jána Olejníka, ktorá obsahuje 1 181 záznamov, je spoluautorom dvadsiatich troch 

knižných monografií. V roku 2015 mu vyšla jeho posledná kniha s názvom Ľudový odev na južnom úpätí Vysokých Tatier. 

Ján Olejník nás opustil vo veku nedožitých deväťdesiatich šiestich rokov 20. apríla 2017. Česť jeho pamiatke! 

 

(mab) 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Favoriti ligy? Muži Stavbára a ženy Dukly 

 [Šport; 104/2017; 06/05/2017; s.: 21; gb ; Zaradenie: SPRAVODAJSTVO, SERVIS] 

 

Štvrtý triumf žien VŠC Dukla a hetrik nitrianskeho Stavbára? Lanskí šampióni sú najväčší adepti na triumf v atletickej lige 

aj v tomto roku. Päťkolový súboj – štyri základné plus finále – o majstrovský titul sa začne v pondelok 1. kolom v 

Košiciach. 
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V hre sú však aj zaujímavé finančné prémie. Celková dotácia za umiestenia tímov je 26 000 eur plus príspevok 3000 eur 

pre oboch šampiónov na účasť v Európskom pohári klubov 2018. Prvé tri tímy v každom kole získajú 500, 300 a 200 eur, 

vo finále 3000, 2200 a 1600 eur. Finančné bonusy za umiestenia berú aj traja najlepší jednotlivci v každej disciplíne vo 

všetkých kolách a Slovenský atletický zväz (SAZ) hradí všetkým tímom cestovné náklady. 

 

V AL 2017 štartuje po sedem mužských i ženských družstiev, v porovnaní s minulým rokoch chýbajú oba tímy Slávie 

Trnava. "Postihol nás generačný problém, no verím, že o dva či tri roky sa budeme môcť do súťaže znova prihlásiť," 

vysvetlil absenciu Trnavy tajomník klubu Vladimír Gubrický. V mužskej súťaži nezaskočí za Sláviu nik, v ženskej Tatran 

Spišská Nová Ves, ktorý bude mať ligovú premiéru. Hlavný favorit ligy sú Nitrania z AC Stavbár. Tím nemá slabiny a na 

hosťovanie získal aj viaceré naše hviezdy, napríklad halového vicemajstra Európy na 60 m Jána Volka či siedmeho 

prekážkara na 400 m z vlaňajších ME v Amsterdame Martina Kučeru. Banskobystričanky z VŠC Dukla vyhrali všetky tri 

ročníky obnovenej dlhodobej atletickej ligy (2014 2016) a družstvo nabité reprezentantkami vrátane hosťujúcej 

štvorstovkárky Ivety Putalovej by nemalo mať v ceste za štvrtým titulom vážnejšieho konkurenta. "V prvom kole sa 

pozornosť sústredí najmä na Putalovú, skokanov Beera, Veszelku, sestry Velďákové či Zmoraya. Zaujímavé môžu byť 

premiérové vystúpenia prekážkarky Lajčákovej a štvorstovkára Danáča," odhaduje šéftréner SAZ Martin Pupiš. "Z plného 

tréningu by mal v Košiciach hádzať exmajster Európy v kladive Libor Charfreitag a smerom k možnej účasti na MS v 

Londýne môže veľa naznačiť výkon oštepára Žeňúcha, ktorému sa v Košiciach tradične darí. Úvodné kolo bude pre 

väčšinu našich atlétov prvá reálna šanca zabojovať o limity na vrcholné podujatia i nomináciu na ME družstiev." Po 

košickom úvodnom kole sa druhé uskutoční 4. júna v Bratislave, tretie 22. júla v Šamoríne a štvrté 29. augusta v Trnave. 

Finálové vyvrcholenie ligy je naplánované na 9. september do Dubnice nad Váhom. (gb) 

 

Späť na obsah 

 

1.16.  Boli to časy, v ktorých nehodno žiť 

 [SME; 104/2017; 06/05/2017; s.: 9; Eva McDaniel ; Zaradenie: VÍKEND] 

 

Aj keď sa rodina Agneše Krahulcovej-Herzovej, ktorá prežila Ravensbrück, po skončení vojny opäť zišla, nebolo ľahké 

vyrovnať sa so zážitkami uplynulých mesiacov 

 

Na svoje detstvo so sestrou Juditou spomína ako na ostrov pokoja. Agneša Krahulcová- -Herzová sa narodila 4. augusta 

1922 vo Veľkej Lomnici v židovskej rodine hovoriacej po nemecky. Jej starí rodičia vlastnili v Prešove bryndziareň, otec 

František pracoval ako poľnohospodársky správca veľkostatku neďaleko Spišskej Novej Vsi. Bol to jednoduchý a 

príjemný človek, vždy mal veľa priateľov. Deti pobádal k učeniu. V rodine Herzovcov žila "fräulein", Nemka z českého 

pohraničia, ktorá matku aj dcéry učila po nemecky. Nemčina bola spoločným jazykom Agnešiných rodičov a oni prísne 

dbali o to, aby sa dcéry učili spisovný jazyk, a nie nárečie používané v Spiši. Spišský región bol počas prvej republiky 

kultúrne a národnostne pestrý. V zhode tu žili najmä Nemci, Slováci, Maďari a Židia a obvykle sa každý dorozumel aspoň 

dvoma jazykmi. Židovská komunita v regióne bola v tých časoch silno zastúpená, avšak rodičia boli nábožensky vlažní a 

deti si nevytvorili silné puto k židovstvu a viere. 
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A svet sa obrátil hore nohami 

 

Dievčatá mali na vidieku šťastné detstvo. Hoci otcovo podnikanie neskôr skrachovalo a finančná situácia už nebola taká 

priaznivá, rodina urobila všetko pre to, aby mohla Agneška študovať. Keď otec prišiel o statok, dostal možnosť starať sa o 

menšie hospodárstvo v Chraste nad Hornádom, akoby načierno. Matka šila šnurovačky. V období, keď sa Hitler v 

Nemecku dostal k moci, sa Agneša stala študentkou slovenského osemročného gymnázia v Kežmarku. Ibaže koncom 

tridsiatych rokov sa spoločensko-politická situácia v Československu začala zhoršovať. Väčšina židovských rodín sa 

preto rozhodla vybrať svoje deti z gymnázia. Agneša ešte stihla ukončiť štúdium a zmaturovať na gymnáziu v Spišskej 

Novej Vsi, ale písal sa rok 1940 a na Slovensku už v plnom prúde prebiehalo antisemitské štvanie. Vtedy ešte netušila, 

že jej svet sa obráti hore nohami. 

 

Odrazu boli nepriatelia 

 

S protižidovskými opatreniami začala už autonómna vláda Jozefa Tisa v roku 1938, teda ešte pred priamym nátlakom 

nacistického Nemecka. Rozsah opatrení sa sústavne rozširoval. Slovenských Židov najskôr vylučovali zo štátnej služby, 

odobrali im podniky a majetky, nemohli pracovať v slobodných povolaniach. Režim ich neskôr úplne spoločensky izoloval, 

najmä zákazom vstupu na verejné miesta a voľného cestovania. V rámci arizácie židovských podnikov v roku 1941 

Agnešini starí rodičia prišli o bryndziareň. "Nebolo to obdobie, v ktorom by bolo hodno žiť. A teraz nemyslím moju situáciu 

alebo situáciu nejakej židovskej rodiny. Ľudia, ktorí tu žili, pracovali a priatelili sa, odrazu stáli proti sebe ako nepriatelia. 

Boli to hnusné časy," hovorí Agneša. Jej otec, sám Nemec, mal veľa nemeckých priateľov. Niektorí za ním chodievali aj 

vtedy, keď už platili protižidovské zákony. Keďže bol hospodársky dôležitý, načas dostal výnimku, ktorá platila aj na 

manželku, ale na deti sa nevzťahovala. Bolo zrejmé, že v Kežmarku nemôžu zostať. Vďaka priateľom sa rodine podarilo 

získať falošné doklady a emig- rovať za príbuznými do Budapešti. V čase, keď na Slovensku vláda začala s deportáciami 

židovského obyvateľstva do vyhladzovacích táborov, poskytla im ochranu Budapešť. Aby to bolo bezpečnejšie, rozdelili 

sa. Agneša so sestrou bývali u nemeckého vysokoškolského profesora. Ten sa s manželkou staral o štyri zverené deti. 

Statočný profesor bol odhodlaný deti učiť, čo predstavovalo v čase neustáleho nebezpečenstva veľké riziko. V Budapešti 

žila Agneša tri roky. A v tomto období stretla aj svoju životnú lásku, Juraja Krahulca z Bratislavy. 

 

Hlboko v nevedomí 

 

Ani v emigrácii sa mladým ľuďom nepodarilo uniknúť pred mašinériou nacistického režimu. Po nemeckej invázii na jar v 

roku 1944 horthyovské Maďarsko začalo s transportmi židovského obyvateľstva. Tie trvali do júla, keď boli po hrozných 

svedectvách slovenských utečencov z Osvienčimu Vrbu a Wetzlera a po tlaku svetových osobností načas zastavené. Po 

dosadení pronacistickej vlády ich opäť obnovili. Pravdepodobne v zimných mesiacoch 1944 boli Agneša a Juraj Krahulec 

deportovaní do koncentračných táborov v Nemecku a Rakúsku. Matku a sestru Judit deportovali takisto, ale podarilo sa 

im zostať spolu. Otca odvliekli do Osvienčimu, najväčšieho nacistického tábora, kde skončila väčšina budapeštianskych 

Židov. Obraz vagóna smerujúceho do ženského tábora v Ravensbrücku, kde zahynula aj Milena Jesenská, je v Agnešinej 
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pamäti stále živý. Spomienky na toto obdobie sú však uložené hlboko v nevedomí. "Na veľa vecí si nespomínam. Stalo 

sa mi to," prehodí. Agneša ťažko pracovala v továrenskej výrobe. To, že vôbec dokázala pracovať, znamenalo, že má 

nádej na prežitie. "Prakticky v ktorejkoľvek hodine sa mohlo stať niečo, čo by mi mohlo vziať život. A ja som to zatlačila, 

akoby to neexistovalo. A to skutočné nebezpečenstvo, Osvienčim, to som si uvedomila, až keď už pomaly ani 

neexistoval," spomína Agneša. Na jar 1945 už bolo jasné, že sa blíži Červená armáda. Velitelia SS potrebovali narýchlo 

zahladiť stopy, preto nariadili pochod väzenkýň smerom na sever. Na pochode smrti sa zúčastnili tisíce žien. Červená 

armáda ich oslobodila 30. apríla 1945. "Niekedy sa čudujem, odkiaľ sa v mojom živote nabralo toľko šťastia, že som toto 

obdobie prežila. A je to šťastie? Niekedy pochybujem," rozmýšľa Agneša. 

 

Hnev na osud 

 

Keď sa najbližšia rodina po skončení vojny opäť zišla, nebolo ľahké vyrovnať sa so zážitkami uplynulých mesiacov. Zdalo 

sa ťažko uveriteľné, že z najužšej rodiny všetci prežili. "Mama vtedy povedala: To je kapitola života, ktorú buď uzavrieme 

a budeme ďalej normálne žiť, alebo ju neuzavrieme a všetci sa zbláznime." Otec však následkom veľkého utrpenia 

podľahol. Po oslobodení sa Agneša s Jurajom zosobášili. Obaja dočasne na Slovensko zanevreli. "Hnevala som sa na 

osud, že som sa narodila ako Židovka, že vôbec existujú Židia, hnevala som sa na tieto poondiate časy." Manželia sa 

presťahovali do Prahy, kde vyštudovali farmaceutickú fakultu. Narodili sa im dve deti. V Prahe zostali žiť dlhé roky. 

Agneša pracovala ako lekárnička a Juraj sa venoval výrobe dámskych kabeliek. Priateľstvo nemeckého profesora s 

rodinou pokračovalo aj dlho po skončení vojny. Pamätníčka je presvedčená, že na minulosť sa zabudnúť nedá a nedá sa 

ani odstrihnúť a začať úplne odznova, no nezostala v nej žiadna zlosť ani hnev či urážka. O politiku sa veľmi nezaujímala, 

zakúsila však, ako veľmi ovplyvňuje ľudí. "Schválne a vedome tomu druhému ublížiť a vedieť, že to môže mať hrozné 

následky? Neviem, odkiaľ sa to v ľuďoch berie. A tie časy nezmizli. Sú tu. Ľudia to v sebe nosia." 

 

Eva McDaniel 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Musíme zvládnuť výmenu generácie 

 [Šport; 104/2017; 06/05/2017; s.: 6,7; VOJTECH JURKOVIČ ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Iskra v očiach mu blčí ako za mladi, voľakedy guľatejšiu postavu o desať kíl zredukoval, gestikuluje intenzívne, stále sa 

rád hrnie na ľad na korčuliach medzi prvými. "Cítim sa dobre, trošku som sa sformoval, tuším dva roky som vôbec nejedol 

chlieb, no hlavné je, že mám chuť do života najmä do hokeja," vraví 66-ročný rodák z Popradu, ktorý vyzerá možno 

lepšie, ako keď oslavoval päťdesiatku. Írečitý kouč sa nebojí znovu vstúpiť do tej istej rieky, z ktorej priviedol novú 

slovenskú reprezentáciu expresne z C-kategórie do áčka. V ňom potom odkoučoval ešte štyri šampionáty. 

 

Neváhali ste ani chvíľku? 
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"Čoho sa mám báť, som pozitívny. V Kanade bežne fungujú chlapíci okolo sedemdesiatky v úlohe hlavného a ja mám 

stále iba 66. Pekné číslo nie?" 

 

Pri Cígerovi ste začali ako konzultant, teraz ste sa posunuli na post plnohodnotného asistenta. Stačí vám to? 

 

"Pre mňa je to ako ušité. Už nemám ambície rozhodovať v najvyššej funkcii.Teraz chcem len niektoré veci usmerniť, 

poradiť, medzi nami sú kompetencie jasne vymedzené. Ak aj v budúcnosti príde podobná ponuka, zvážim ju. Som rád, že 

si máme stále čo povedať o hokeji, o nových prístupoch. Sledoval som metodiku a rôzne štýly napríklad v zámorskom 

hokeji, severskom i ruskom. Ten mi je veľmi blízky. Všade sú posuny v metodike treba ich rešpektovať. Zdeno i Miro 

Miklošovič akceptujú moje návrhy, som spokojný." 

 

Slovenský reprezentačný tím ide na šampionát prvýkrát bez jediného hráča z NHL. Ako to vnímate? 

 

"Ako daň za prechodnú fázu vo vývoji našej reprezentácie. Odišla nám generácia majstrov, dostali sme sa do zložitého 

obdobia, v ktorom sa musíme správne zorientovať s chladnou hlavou. Nemá význam vyplakávať, aké sme mali počty 

hráčov z NHL pred 10 15 rokmi a koľko bodov dokázali v NHL urobiť. Úrodná vlna prešla, teraz musíme citlivo zabudovať 

nových, aby sa priblížili k ich predchodcom. Bez trpezlivosti to nepôjde." 

 

V deväťdesiatych rokoch zvykli vaši priaznivci a niekedy aj neprajníci hovoriť o generácii šuplerových detí. Pálffy, 

Petrovický, Jánoš, Švehla, Gáborík, Marián Hossa, Haščák i ďalší mali k vám osobnejší vzťah. 

 

"Bola iná doba, s týmito hráčmi som sa prirodzenou cestou zblížil, až to niekedy vyznievalo ako otcovský vzťah, čo mohlo 

napríklad hráčom z Košíc čiastočne prekážať. Išlo o to, že po vzniku samostatnej republiky hokej symbolizoval 

celonárodné uvedomie v širšom zmysle. Ak sa nám darilo, národ sa prostredníctvom hokeja zjednocoval. Úžasné časy." 

 

Môže sa niekedy do nášho hokeja vrátiť žičlivosť, aká v ňom vládla v rokoch, keď sme postupovali po sympatických 

výkonoch na olympiáde v Lillehammeri 1994 z C-kategórie MS do béčka a hneď aj do áčka? Hovorilo sa o šataniáde i 

celkovom hokejovom ošiali. 

 

"Boli to výnimočné časy, ľudia nám verili. Oslavovali i plakali s nami. Čisto, úprimne, bez kalkulácie. Nedávno som na 

šampionáte osemnástok v Poprade zaregistroval podobný záchvev dôvery ľudí, keď videli úprimnú snahu i slušnú úroveň 

schopností našich hráčov. Reprezentačný výber trénera Javorčíka si rýchlo získal fanúšikov sympatickou hrou. To ma 

napĺňa optimizmom, že naši ozajstní fanúšikovia celkom nevychladli. Bude v našich rukách, či niekedy obnovíme 

spomienky na medailové oslavy na námestiach. To je silná motivácia." 

 

My sme naskočili do svetového hokeja náhle i špecificky. Kam sa uberá súčasná špička? 
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"V posledných rokoch jasne dominovali Kanaďania svojou všestrannosťou. Tá je výsledkom prelínania rôznych štýlov. 

Globalizácie. Kanaďania upustili od svojich ortodoxných prvkov. Pochopili, že progresívne pracujú v mládežníckom hokeji 

aj Švédi a Fíni. Od každého si prevzali to najlepšie a pri svojej početnej hráčskej základni vyťažili úspechy v takmer 

všetkých vekových kategóriách." 

 

Vy ste sa hlásili k zástancom ruskej školy. Čo je s ňou? 

 

"Zjednodušene sa dá povedať, že zápasí s dôsledkami individualizácie. Ruská zborná mnohokrát pohorela na tom, že 

napriek excelentným majstrom v útoku boli výsledky ich tímovej súčinnosti neadekvátne. Každý hráč sa v prvom rade 

snažil presadiť individuálne, čím na druhej strane doplácal slabšou koncentráciou na obranné činnosti. Tréneri mali na 

striedačke kúzelníkov s pukom, ale tí sa niekedy menili na rozmarné hviezdy, ktoré chceli samé ťahať puky po celom 

klzisku a systém hry v obrane sa rúcal, prepadával." 

 

Mali ste pestrý trénerský život, získali ste prvý federálny titul s Duklou Trenčín v roku 1992, na olympiáde v Lillehammeri 

1994 ste viedli ako prvý slovenský tréner národný tím, pracovali ste s juniorským tímom v americkom Portlande, s ktorým 

ste získal cenený Memorial Cup, vyhrali ste titul so Slovanom, prebrázdili ste ukrajinské i ruské kluby v KHL. Nemáte 

vyhranený najväčší úspech vašej bohatej kariéry? "Verím, že ten ešte príde." 

 

Trénerské meno ste si urobili v 41 rokoch triumfom vo federálnom finále v roku 1992 nad Plzňou. Dukla mala veľa talentu 

v útoku. Hrala neustále ofenzívne a mala smrtiaci útok Pálffy - Petrovický - Jánoš. Ako si na to spomínate? 

 

"Nezabudnuteľné ostávajú pre mňa zápasy s Litvínovom. Končievali sa výsledkami 9:7 či 6:8. Aktérom aj divákom bolo 

po zápase niekedy jedno, ako sa to skončilo. Hráči vždy dostali fanúšikov do varu, všetci sme prežívali strhujúci útočný 

hokej." 

 

S nebohým trénerom Ivanom Hlinkom ste mali aj neformálny vzťah, hokejom ste sa bez zábran bavili. 

 

"Ivan bol výnimočná osobnosť. Neskorší kouč olympijských víťazov z Nagana 1998 pán Hlinka po zápasoch v play-off na 

maličkom litvínovskom zimáčiku najprv nalial hosťovi i sebe obľúbený decák vodky. Ako oficiálny rituál pred tlačovkou. 

,Prepáčte, páni, najprv musíme spláchnuť emócie. Doznieva vo mne hokejový orgazmus, vravieval." 

 

Hlinka bol pán hokejista i tréner, no vedel uznať, čo vtedy Dukla dokázala. Vám sa vraj prisnil útok Pálffy – Robert 

Petrovický Jánoš. Pálffyho chcel svojho času Hlinka kúpiť do Litvínova za neuveriteľný mesačný plat 20-tisíc korún. Žigo 

sa vykrútil. Každý z bývalej trenčianskej légie skazy strieľal excelentné góly. Podobne neskôr Šatan. Koho najviac obdaril 

Boh talentom? 

 

"Žigo bol nevyspytateľný kúsok, ten to naozaj mal zhora. Miro Šatan bol veľmi racionálny a inteligentný. A Robo 

Petrovický nevyčerpateľný bojovník, korčuliar." 
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V sheffieldskom hoteli Forte Crest sa po olympijskej kvalifikácii 1993 spievalo aj po polnoci Na Kráľovej holi. Dvíhali ste 

poháre s kapitánom Petrom Šťastným, vaším bývalým dorastencom Bondrom, ktorého ste v sedemnástich vytiahli z 

popradského dorastu k mužom, a vtedy neznámi mladíci Šatan s Pálffym pili sprite. Zrod slovenskej reprezentácie bol 

nesmierne inšpiratívny. Spontánnosťou neprekonateľný. 

 

"Napriek tomu zahraniční experti náš tím pred olympiádou nebrali veľmi vážne. Obľúbená bola poloironická definícia, že 

náš útok síce patrí do A-kategórie majstrovstiev sveta, no obrana do béčka a brankári do céčka. V čase Hier sme nemali 

za sebou žiadnu šampionátovú skúsenosť. Ale chlapci sa na ľade prekonávali, hrali sme iba útočne inak sme nevedeli, 

cítili sme silnú podporu z domova." 

 

V Lillehammeri sa váš tím skvele rozbehol a vyhral základnú B-skupinu pred Kanadou, Švédskom, USA. Spolu s Fínmi, 

víťazmi A-skupiny, sme predvádzali najatraktívnejší hokej. Aj pred štvrťfinálovým súbojom o všetko s Ruskom vládol v 

tíme optimizmus. 

 

"Peter Šťastný s Jergušom Bačom spoluhráčov povzbudzovali, že keď Rusi prehrávajú, prepadajú panike, strácajú 

disciplínu. Cestu do semifinále videli hráči, ktorí mali s Rusmi bohaté skúsenosti. Všetko vychádzalo podľa plánu, gólmi 

Petra Šťastného a Šatana sme vyhrali prvú tretinu. 

 

Dnes už nebohý Igor Dmitrijev asistent rovnako nežijúceho trénera Viktora Tichonova po zápase uznal:"Slováci boli 

hokejovo gramotnejší, kombinačne kultivovanejší." Vy ste tiež s námahou krotili emócie, že? 

 

"Uľavil som si kopancom do mantinelu. Pred očami som mal ľudí doma, koľko padlo na zem rozbitých pohárov, možno sa 

ušlo i televízorom." 

 

Niekoľko sekúnd pred víťazným gólom Vinogradova vo štvrťfinálovom predĺžení letel puk z hokejky Petra Šťastného 

tesne nad nekrytým ľavým vinklom. Pár centimetrov a všetko mohlo byť naopak. 

 

"Taký je hokej. Prehra bolela, ale mužstvo ukázalo perspektívu. Pamätám sa, že chlapci si ešte takmer dve hodiny po 

zápase od sklamania nedokázali rozviazať šnúrky na korčuliach. Boli to zdravé hry s férovými vzťahmi." 

 

V časoch vašich začiatkov pri reprezentácii všetko vyzeralo jednoduchšie. Prečo? 

 

"Poháňal nás namiesto peňazí entuziazmus, aby sme niečo dokázali. Teraz je situácia iná, do všetkého vstupuje biznis. 

Aj preto musíme zmeniť metódy tréningu, ale aj spôsob dialógu s hráčmi. Nie je to ani veľmi zložité, musíme sa nielen 

zamýšľať nad tým, prečo sa to deje, ale podľa vývoja aj reagovať. Do národného tímu musíme dostať všetky prvky 

pozitívnej motivácie." 
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VOJTECH JURKOVIČ 

 

KTO JE JÚLIUS ŠUPLER 

 

Narodil sa 27. októbra 1950 v Poprade. 

 

Hráčsku kariéru začal v rodnom meste, k hokeju ho priviedol legendárny brankár Babony. V detstve sa túžil stať pilotom 

stíhačky, konkurentom hokeja bola uňho až do pätnástich rokoch cyklistika. Hokejom sa neskôr cez Liptovský Mikuláš 

prepracoval až do Slovana Bratislava, za ktorý hral v rokoch 1970-1972 na poste krídelníka. Potom do roku 1976 pôsobil 

vo VSŽ Košice. 

 

Trénerskú kariéru odštartoval v Poprade, v ktorom pôsobil v rokoch 1985-1987. Tam vytiahol v čase krízy mužstva z 

dorastu sedemnásťročného útočníka Petra Bondru. Prvý veľký úspech dosiahol ako tréner Dukly Trenčín, keď s ňou v 

sezóne 1991/1992 získal československý titul. V mužstve mal najproduktívnejší útok ligy Pálffy - Petrovický - Jánoš, v 

obrane hrali Švehla so Sekerášom. V roku 1993 sa stal prvým trénerom slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa 

Slovensko v roku 1995 v Bratislave prebojovalo do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase po víťazstve na MS C-

kategórie v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Úspechom bolo aj 6. miesto na ZOH 1994 v Lillehammeri. Šupler pôsobil ako 

tréner aj v Portlande (WHL-USA), s ktorým získal Memorial Cup (s Mariánom Hossom a Andrejom Podkonickým). 

Trénoval v Slovane Bratislava (majster 2003), Sparte Praha, Zvolene, HK Riga 2000, v KHL trénoval Dinamo Riga, CSKA 

Moskva a Donbass Doneck. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Lúpež v dedine na Spiši: Dušan (19) ošklbal a vyfackal tínedžera, aký dostal rest? 

 [cas.sk; 06/05/2017; vd, Novy Cas ; Zaradenie: Správy] 

https://www.cas.sk/clanok/544281/lupez-v-dedine-na-spisi-dusan-19-osklbal-a-vyfackal-tinedzera-aky-dostal-rest/ 

 

Otvoriť galériu 

 

Pred trestným senátom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi nedávno stál Dušan (19) zo Smižian, ktorého prokurátor 

obžaloval z olúpenia tínedžera (17). Útočník mal mladíka vyfackať a olúpiť. Aký trest mu vymeral súd? 

 

Podľa nedávneho rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi Dušan (19) pri garážach v Smižanoch bez slov 

jednou rukou schmatol tínedžera (17) pod krk a druhou rukou mu z krku strhol retiazku. Z pravého vrecka obeti lúpeže 

vybral mobil a z ľavého peniaze. Útočník potom chlapca vyfackal. Súd Dušana poslal do väzenia na tri roky. 

 

"Je to nehoráznosť. Ak Dušan bude takto pokračovať, môže skončiť na dlhé roky vo väzení. Nie je to prvá lúpež v našej 

dedine. v ktorej obeťami boli deti. A vo februári tohto roku prepadli pri parku nášho suseda a obrali ho mobil, doklady, 

platobnú kartu a peniaze. Pomaly sa budeme báť chodiť večer po ulici," povedala pani zo Smižian. 

https://www.cas.sk/clanok/544281/lupez-v-dedine-na-spisi-dusan-19-osklbal-a-vyfackal-tinedzera-aky-dostal-rest/
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Foto: 

 

Súd Dušana zo Spiša poslal do väzenia (ilustračné foto). Zdroj - TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 

 [teraz.sk; 06/05/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.teraz.sk/ekonomika/od-vlanajska-bolo-poskytnutych-4777-p/258309-clanok.html 

 

Najviac týchto príspevkov je z úradov práce na východe SR - v Michalovciach, Bardejove, Humennom a Spišskej Novej 

Vsi, priblížila J. Lukáčová z vedenia ústredia práce. 

 

Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 6. mája (TASR) – Vládna strana Smer-SD chce viac podporovať ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou 

do iného regiónu. Dôvodom sú regionálne rozdiely, ale aj nedostatok pracovníkov. V súčasnosti sa ľudia môžu uchádzať 

o príspevok na podporu mobility, ktoré poskytujú úrady práce. 

 

Podľa ústredia práce je súčasný príspevok na podporu mobility komplexnejší, ako bol príspevok na presťahovanie sa za 

prácou v minulosti. "Od 1. januára 2016 bolo poskytnutých 4777 príspevkov s priemernou mesačnou výškou 194,19 

eura," vyčíslila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ústredia práce Jana Lukáčová. 

 

Požiadať oň môže uchádzač o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace a vyradený 

bol preto, že si našiel prácu. Avšak musí pracovať na riadnu zmluvu, nie na dohodu. Miesto nového trvalého alebo 

prechodného pobytu musí byť vzdialené 70 kilometrov od toho pôvodného. "Najviac príspevkov poskytujú úrady práce na 

východnom Slovensku, a to v Michalovciach, Bardejove, Humennom a Spišskej Novej Vsi," priblížila Lukáčová. 

 

Príspevok je poskytovaný najviac počas šiestich mesiacov. "Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok na podporu mobility za prácou poskytuje aj počas ďalších, 

najviac šiestich mesiacov," doplnila Lukáčová. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy preukázaných mesačných 

výdavkov, ktoré súvisia s bývaním. Najvyššia suma je však 250 eur. 

 

Detaily ďalšej podpory mobility zamestnancov Smer-SD zatiaľ neuviedol. Zmeny by sa mali uskutočniť v zákone o 

službách zamestnanosti. "Rezort práce sa v najbližších dňoch bude zaoberať aj konkrétnymi návrhmi zatraktívnenia 

nástrojov podpory mobility existujúceho pracovného potenciálu v SR, aj čo sa týka výšky existujúcich príspevkov," uviedol 

hovorca rezortu práce Michal Stuška. 

 

http://www.teraz.sk/ekonomika/od-vlanajska-bolo-poskytnutych-4777-p/258309-clanok.html
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Dôvodom na zmeny je zvýšiť ochotu ľudí cestovať za prácou. "Novú situáciu na trhu práce už istý čas charakterizuje 

nesúlad ponuky a dopytu práce v jednotlivých regiónoch, a to aj štrukturálne, teda v jednotlivých odvetviach a profesiách," 

priblížil Stuška. 

 

Rezort práce je pritom presvedčený, že o ľudí by mali zabojovať aj samotní zamestnávatelia. "Mobilita pracovnej sily sa 

výraznejšie nemôže zvýšiť bez väčších istôt pre ľudí spojených s ponúkanými pracovnými miestami a bez zvýšenia 

atraktívnosti, čiže ponúkaných miezd a benefitov. Prehodnotenie preto musí prichádzať aj z ich strany," podotkol Stuška. 

 

Pripomenul tiež, že rezort práce už v oblasti podpory mobility realizoval zmeny prostredníctvom dvoch noviel zákonov. 

"Citeľne zvýšili využívanie podpory mobility. Stále však nie v takej miere, ako si vyžaduje situácia a hlásené masívne 

potreby zamestnávateľov," dodal Stuška. 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 

 [dobrenoviny.sk; 06/05/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/100011/prispevok-na-podporu-mobility-je-poskytovany-najviac-sest-mesiacov 

 

Najviac týchto príspevkov je z úradov práce na východe SR - v Michalovciach, Bardejove, Humennom a Spišskej Novej 

Vsi, priblížila J. Lukáčová z vedenia ústredia práce. 

 

— Foto: TASR/AP 

 

Bratislava 6. mája (TASR) – Vládna strana Smer-SD chce viac podporovať ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou 

do iného regiónu. Dôvodom sú regionálne rozdiely, ale aj nedostatok pracovníkov. V súčasnosti sa ľudia môžu uchádzať 

o príspevok na podporu mobility, ktoré poskytujú úrady práce. 

 

Podľa ústredia práce je súčasný príspevok na podporu mobility komplexnejší, ako bol príspevok na presťahovanie sa za 

prácou v minulosti. "Od 1. januára 2016 bolo poskytnutých 4777 príspevkov s priemernou mesačnou výškou 194,19 

eura," vyčíslila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ústredia práce Jana Lukáčová. 

 

Požiadať oň môže uchádzač o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace a vyradený 

bol preto, že si našiel prácu. Avšak musí pracovať na riadnu zmluvu, nie na dohodu. Miesto nového trvalého alebo 

prechodného pobytu musí byť vzdialené 70 kilometrov od toho pôvodného. "Najviac príspevkov poskytujú úrady práce na 

východnom Slovensku, a to v Michalovciach, Bardejove, Humennom a Spišskej Novej Vsi," priblížila Lukáčová. 

 

Príspevok je poskytovaný najviac počas šiestich mesiacov. "Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok na podporu mobility za prácou poskytuje aj počas ďalších, 

http://www.dobrenoviny.sk/c/100011/prispevok-na-podporu-mobility-je-poskytovany-najviac-sest-mesiacov
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najviac šiestich mesiacov," doplnila Lukáčová. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy preukázaných mesačných 

výdavkov, ktoré súvisia s bývaním. Najvyššia suma je však 250 eur. 

 

Detaily ďalšej podpory mobility zamestnancov Smer-SD zatiaľ neuviedol. Zmeny by sa mali uskutočniť v zákone o 

službách zamestnanosti. "Rezort práce sa v najbližších dňoch bude zaoberať aj konkrétnymi návrhmi zatraktívnenia 

nástrojov podpory mobility existujúceho pracovného potenciálu v SR, aj čo sa týka výšky existujúcich príspevkov," uviedol 

hovorca rezortu práce Michal Stuška. 

 

Dôvodom na zmeny je zvýšiť ochotu ľudí cestovať za prácou. "Novú situáciu na trhu práce už istý čas charakterizuje 

nesúlad ponuky a dopytu práce v jednotlivých regiónoch, a to aj štrukturálne, teda v jednotlivých odvetviach a profesiách," 

priblížil Stuška. 

 

Rezort práce je pritom presvedčený, že o ľudí by mali zabojovať aj samotní zamestnávatelia. "Mobilita pracovnej sily sa 

výraznejšie nemôže zvýšiť bez väčších istôt pre ľudí spojených s ponúkanými pracovnými miestami a bez zvýšenia 

atraktívnosti, čiže ponúkaných miezd a benefitov. Prehodnotenie preto musí prichádzať aj z ich strany," podotkol Stuška. 

 

Pripomenul tiež, že rezort práce už v oblasti podpory mobility realizoval zmeny prostredníctvom dvoch noviel zákonov. 

"Citeľne zvýšili využívanie podpory mobility. Stále však nie v takej miere, ako si vyžaduje situácia a hlásené masívne 

potreby zamestnávateľov," dodal Stuška. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Športový víkend východniarov – servis výsledkov a faktov 

 [korzar.sme.sk; 06/05/2017; tasr, sita, kla ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20526479/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 

 

Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas víkendu. 

 

Futbal, Fortuna liga 

 

1. FC Tatran Prešov - ŽP Šport Podbrezová 0:2 (0:1) 

 

Góly: 43. Kochan (z 11 m), 70. Viazanko. Rozhodoval: Prešinský, ŽK: Micherda, Petko - Polievka, Kostelný, Vajda, 284 

divákov. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20526479/sportovy-vikend-vychodniarov-servis-vysledkov-a-faktov.html
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MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 0:1 (0:0) 

 

Gól: 84. Šejdajev. Rozhodoval Somoláni, 1436 divákov 

 

Futbal, II. liga 

 

6. kolo skupiny Východ o postup do Fortuna ligy: 

 

FK Spišská Nová Ves - FC ŠTK Šamorín 1:3 (1:0) 

 

Góly: 45. Kavulič - 60. Da Cruz (z 11 m), 64. Freitas, 83. Horváth. Rozhodoval: Čiernik, ŽK: Kunzo - Auban, 312 divákov. 

 

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC Lokomotíva Košice 0:0 

 

Rozhodoval: Krivošík, ŽK: Nosko, Sojka - Gáll, Horváth, Šuľák, 304 divákov. 

 

FC Nitra - Partizán Bardejov 2:0 (2:0) 

 

Góly: 9. Šimončič (z pok. kopu), 44. F. Balaj, ŽK: 28. Charizopulos, 58. Abrahám, 71. A. Fábry (všetci Nitra), ČK: 18. 

Šosták (Bardejov), rozhodovali: Dohál - Barenčík, P. Jánošík, 510 divákov 

 

FC VSS Košice - MFK Skalica 1:0 (0:0) 

 

Gól: 89. Čikič, ŽK: 44. Grega, 85. Žebík - 35. Slaný, 54. Neoveský, 65. Majerník, 90. Švrček, 90. Hlavatovič, rozhodovali: 

Očenáš - Balko, Vorel, 285 divákov 

 

6. kolo skupiny Východ o udržanie sa: 

 

ŠK Odeva Lipany - FK Haniska 3:1 (1:1) 

 

Góly: 17. Miliutin, 62. Štefčák (z 11 m), 65. Hovančík - 41. Pástor. Rozhodoval: Cvengroš, ŽK: Dlugoš - Šalagovič, 

Stropkay, 150 

divákov. 

 

Futbal, III. liga 

 

TJ FK Vyšné Opátske - MFK Slovan Sabinov 2:1 (1:0) - 200 divákov 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 5. 2017 

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

MŠK Tesla Stropkov - Slavoj Trebišov 0:2 (0:0) - 200 divákov 

 

Futbal, IV. liga 

 

Skupina Sever 

 

FK Humenné - MŠK Spartak Medzilaborce 3:0 (1:0) - 100 divákov 

 

Skupina Juh 

 

FK Krásnohorské Podhradie - OŠK Rudňany 5:0 (2:0) - 100 divákov 

 

Hádzaná 

 

Extraliga žien 

 

Tretí zápas semifinále národného play-off o titul majstra SR v hádzanej žien 2016/2017 (hralo sa na tri víťazstvá): 

 

Bemaco Prešov - HK Slovan Duslo Šaľa 24:26 (15:12) 

 

- konečný výsledok série 0:3, do finále postúpila Šaľa 

 

Najviac gólov: Demajová 7/1, Vencuriková a Lebedievová po 4 - Bujnochová 5, Tulipánová 5/2, Pócsíková 4, Klučková 

4/2 Pok. hody: 1/1 - 5/4, vylúčené: 4 - 4, rozhodovali: Oťapka a M. Sivák (obaja SR), 200 divákov 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Príspevok na podporu mobility je poskytovaný najviac šesť mesiacov 

 [24hod.sk; 06/05/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Ekonomika] 

http://www.24hod.sk/prispevok-na-podporu-mobility-je-poskytovany-najviac-sest-mesiacov-cl510539.html 

 

Vládna strana Smer-SD chce viac podporovať ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou do iného regiónu. Dôvodom 

sú regionálne rozdiely, ale aj nedostatok pracovníkov. V súčasnosti sa ... 

 

Bratislava 6. mája (TASR) – Vládna strana Smer-SD chce viac podporovať ľudí, ktorí sa rozhodnú presťahovať za prácou 

do iného regiónu. Dôvodom sú regionálne rozdiely, ale aj nedostatok pracovníkov. V súčasnosti sa ľudia môžu uchádzať 

o príspevok na podporu mobility, ktoré poskytujú úrady práce. 

 

http://www.24hod.sk/prispevok-na-podporu-mobility-je-poskytovany-najviac-sest-mesiacov-cl510539.html
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Podľa ústredia práce je súčasný príspevok na podporu mobility komplexnejší, ako bol príspevok na presťahovanie sa za 

prácou v minulosti. "Od 1. januára 2016 bolo poskytnutých 4777 príspevkov s priemernou mesačnou výškou 194,19 

eura," vyčíslila riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ústredia práce Jana Lukáčová. 

 

Požiadať oň môže uchádzač o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace a vyradený 

bol preto, že si našiel prácu. Avšak musí pracovať na riadnu zmluvu, nie na dohodu. Miesto nového trvalého alebo 

prechodného pobytu musí byť vzdialené 70 kilometrov od toho pôvodného. "Najviac príspevkov poskytujú úrady práce na 

východnom Slovensku, a to v Michalovciach, Bardejove, Humennom a Spišskej Novej Vsi," priblížila Lukáčová. 

 

Príspevok je poskytovaný najviac počas šiestich mesiacov. "Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania 

znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa príspevok na podporu mobility za prácou poskytuje aj počas ďalších, 

najviac šiestich mesiacov," doplnila Lukáčová. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy preukázaných mesačných 

výdavkov, ktoré súvisia s bývaním. Najvyššia suma je však 250 eur. 

 

Detaily ďalšej podpory mobility zamestnancov Smer-SD zatiaľ neuviedol. Zmeny by sa mali uskutočniť v zákone o 

službách zamestnanosti. "Rezort práce sa v najbližších dňoch bude zaoberať aj konkrétnymi návrhmi zatraktívnenia 

nástrojov podpory mobility existujúceho pracovného potenciálu v SR, aj čo sa týka výšky existujúcich príspevkov," uviedol 

hovorca rezortu práce Michal Stuška. 

 

Dôvodom na zmeny je zvýšiť ochotu ľudí cestovať za prácou. "Novú situáciu na trhu práce už istý čas charakterizuje 

nesúlad ponuky a dopytu práce v jednotlivých regiónoch, a to aj štrukturálne, teda v jednotlivých odvetviach a profesiách," 

priblížil Stuška. 

 

Rezort práce je pritom presvedčený, že o ľudí by mali zabojovať aj samotní zamestnávatelia. "Mobilita pracovnej sily sa 

výraznejšie nemôže zvýšiť bez väčších istôt pre ľudí spojených s ponúkanými pracovnými miestami a bez zvýšenia 

atraktívnosti, čiže ponúkaných miezd a benefitov. Prehodnotenie preto musí prichádzať aj z ich strany," podotkol Stuška. 

 

Pripomenul tiež, že rezort práce už v oblasti podpory mobility realizoval zmeny prostredníctvom dvoch noviel zákonov. 

"Citeľne zvýšili využívanie podpory mobility. Stále však nie v takej miere, ako si vyžaduje situácia a hlásené masívne 

potreby zamestnávateľov," dodal Stuška. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.23.  Spôsob výhry ako psychická vzpruha, verí kabína 

 [hokejportal.net; 06/05/2017; Redakcia ; Zaradenie: MS _ MS 2017 Kolín, Paríž] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/sposob-vyhry-ako-psychicka-vzpruha-veri-kabina/72928 

 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/sposob-vyhry-ako-psychicka-vzpruha-veri-kabina/72928
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Slováci majú zápasový vstup na MS 2017 za sebou. Výsledkovo dvojbodový, výkon ale bol plný chýb a nervozity.  

 

Gól mal dať už Michel, povedal Hudáček o vyrovnávajúcej akcii  

 

Slovensko by pred zápasom s Talianmi dva body asi nebralo, ale vzhľadom na priebeh zápasu môžeme byť zrejme aj s 

týmto ziskom maximálne spokojní. "Je to presne tak, takto majú dva body obrovskú cenu. Podľa mňa divák videl našu 

prevahu, ale góly jednoducho musíme dávať, šancí sme na to mali dosť. Ani také ľahké nemôžeme dostávať. Cítil som 

zlý puk, dlho som zápas nehral. Nejdem ani špekulovať, či to bola nervozita alebo niečo iné. Nechcem sa na to 

vyhovárať, som rád, že sme zápas nakoniec otočili," konštatoval po zápase s Talianmi útočník Libor Hudáček. Možno 

mohlo byť všetko inak ak by odchovanec Spišskej Novej Vsi v druhej tretine uspel vo svojom samostatnom úniku. 

"Brankár prečítal môj úmysel. Takú šancu musím využiť. Mal som to riešiť jednoduchšie strelou. Musíme si rozobrať aj 

presilové hry, ktoré potrebujeme hrať jednoducho. Po prvej výhre verím, že to bude ľahšie a ľahšie. Ale asi sa mýlim, 

stále to bude ťažké. Čo sa týka hymny, dúfam, že organizátori dostanú pokutu," poskytol svoj pohľad strelec gólu na 2:2. 

Signál po oddychovom čase Slováci predviedli ideálne. " Podobne sme to mali nakreslené, len Michel už od modrej z tej 

strely mal dať gól. Ja som išiel len na dorážať puk. Som rád, že mi to spadlo rovno na hokejku," uzavrel Hudáček. 

 

Pád kameňa bolo počuť až na Slovensku  

 

Medzi hráčov, ktori svojím výkonom milo prekvapili bol obranca Peter Čerešňák. Napokon to bol práve on, ktorý strelou 

švihom v predĺžení vybavil prvé dva slovenské body . "Dúfam, že kameň bolo počuť až domov. Bol obrovský. A nespadol 

len mne, ale každému slovenskému fanúšikovi. Sme radi, že to dopadlo aspoň takto. Nečakali sme takýto zápas, mali 

sme zvýšiť na 2:0 ešte v prvej tretine. Keď padol prvý a neskôr druhý gól Talianov, už to bol zápas o hlave. Sme radi, že 

sme sa dokázali zomknúť a otočiť zápas. Verím, že tento spôsob výhry nám pomôže. Na začiatku turnaja potrebujeme 

vyhrať pár zápasov, aby sme sa ďalej upokojili," komentoval obranca českej Plzne. Ak by tento mladý a menej kvalitný 

tím začal nulovou prehrou s Talianmi, do ďalšieho priebehu MS by si určite poriadne zavaril. " Neviem si ani predstaviť, 

čo by urobila nula na konte bodov po tomto zápase, ani si to netrúfam tipovať," zamyslel sa Čerešňák, ktorý si rebríček 

najcennejších gólov v kariére určite výrazne obohatil. " Pre mňa je každý gól najšťastnejší, nie som príliš častý strelec. 

Ujala sa jednoduchá strela, som za to rád," dodal jeden z najlepších hráčov na ľadovej ploche. 

 

Miklík: Výkon bol katastrofálny, musíme sa zlepšiť  

 

Gól a prihrávka, taká bola bilancia útočníka Michela Miklíka v prvom zápase na šampionát. Z útočníkov v modrých dresov 

bol na ľade najlepší. Žiaľ, výkonom sa mu viacerí hráči priblížiť nevedeli. "V úvode sme hrali výborne, ale potom sme 

prestali hrať. Nemôže sa niečo podobné stávať. Môžeme byť radi, že sme to aspoň takto dokázali otočiť, ale do ďalšieho 

priebehu sa musíme poučiť. Keby sme prehrali prvý zápas, ani neviem, čo by to urobilo. Máme veľa mladých chalanov a 

je super, že sme to ako tak dokázali uhrať. Lenže musíme si to rozobrať, lebo takto hrať nemôžeme. Musíme hrať oveľa 

lepšie. Verím, že táto výhra nám pomôže, ale výkon nebol dobrý, my na majstrovstvách musíme podať lepší výkon. 

Okrem prvých pätnástich minút to bola katastrofa," bez servítky poznamenal odchovanec hokeja v Piešťanoch. Faux-pas 
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s hymnou po zápase ho nechal v rozpakoch. "Chyba sa stať môže každému, ale nie na taktom podujatí. Po piskote 

fanúšikov sa nič nedialo, spustiť to nedokázali, tak sme išli dole z ľadu," doplnil Miklík. 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Na Podlesku v Slovenskom raji otvorili letnú sezónu 

 [spis.korzar.sme.sk; 07/05/2017; TASR ; Zaradenie: Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20526905/na-podlesku-v-slovenskom-raji-otvorili-letnu-sezonu.html 

 

Ide o jedno z najnavštevovanejších miest na Slovensku. 

 

HRABUŠICE. V lokalite Podlesok v Národnom parku Slovenský raj v nedeľu otvorili letnú turistickú sezónu. Ide o jedno z 

najnavštevovanejších miest na Slovensku. 

 

Počas sezóny chcú turistov okrem iného upozorniť na historickú kultúrnu pamiatku - oltár v miestnom chráme, ktorý 

pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. 

 

"Ten si budú môcť turisti pozrieť napríklad v prípade nepriaznivého počasia," uviedla Jana Skokanová, starostka obce 

Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, ktorá stredisko spravuje. 

 

Počas leta chcú turistom ponúknuť tiež viac kultúry. 

 

Letnú sezónu zabezpečuje podľa Skokanovej približne 30 ľudí. Obec poskytuje turistom ubytovacie služby, v rámci 

autokempingu je v lokalite Podlesok plocha na 600 stanov. 

 

Turisti majú odtiaľ blízko do viacerých roklín, ako je Suchá Belá, Piecky či Veľký Sokol. 

 

Približne 700 metrov odtiaľ majú k Prielomu Hornádu. 

 

V správe obce Hrabušice je päť roklín, niekoľko kilometrov turistických chodníkov a cyklistické chodníky. 

 

Nezabudnite na poistenie 

 

Skokanová upozorňuje turistov v rámci začínajúcej letnej sezóny na poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej 

služby, ktoré nie je súčasťou vstupenky do národného parku. 

 

Môžu si ho kúpiť na recepcii alebo pri každom vstupe do rokliny. 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20526905/na-podlesku-v-slovenskom-raji-otvorili-letnu-sezonu.html
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"Ak zaplatili ubytovateľovi daň z ubytovania a dostanú biele lístky ako potvrdenie, obec už za nich poistenie uhrádza," 

vysvetlila s tým, že niektorí turisti to majú zahrnuté vo svojich životných poistkách. 

 

Letná sezóna by mala trvať minimálne do konca septembra. 

 

Do Národného parku Slovenský raj prišlo vlani takmer 129.000 turistov. 

 

Zavítali tam z 21 krajín sveta. 

 

V katastri obce Hrabušice prenocovalo 31.721 ľudí, z toho priamo v bezprostrednej blízkosti národného parku v 

autokempingu Podlesok to bolo 26.588 turistov. 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Slovenské karatistky sa prvýkrát presadili v zahraničí, prekvapil aj mladý Dominik Imrich 

 [netky.sk; 07/05/2017; TASR ; Zaradenie: Šport] 

http://www.netky.sk/clanok/slovenske-karatistky-sa-prvykrat-presadili-v-zahranici-prekvapil-aj-mlady-dominik-imrich 

 

KOCAELI - Slovenskej výprave sa na 52. majstrovstvách Európy v karate podaril v tureckom Kocaeli dvojnásobný 

medailový záber. Do historickej štatistiky sa zapíšu oba bronzy výrazným spôsobom aj preto, že ich sprevádzajú 

zaujímavé údaje. Družstvo žien v kumite sa dosiaľ len dvakrát medailovo presadilo, pred 10 rokmi doma v Bratislave a 

teraz. Prvýkrát sa stalo, že vyskočilo na medailový stupeň mimo domáceho prostredia. 

 

Ak sa pred odchodom najviac šancí pripisovalo podstatne skúsenejším ženám, pravdivý bol opak. Viac sa presadili v 

individuálnych kategóriách muži, štyrikrát bojovali o bronz a raz aj úspešne. Málokto však čakal, že najviac v kategórii do 

60 kg vynikne len 18-ročný mladík Dominik Imrich zo Spišskej Novej Vsi, ktorého v Liptovskom Hrádku trénuje Jaroslav 

Javorský. Bol to jeho prvý seniorský šampionát a hneď medailový. Muži sa predtým zo vzácneho kovu tešili v roku 2008 v 

Talline a odvtedy len márne čakali na medailový prienik.  

 

ME sa prvýkrát uskutočnili s poznaním, že karate bude v Tokiu 2020 súčasťou olympijského programu. "Aj sa to odrazilo 

na vysokej úrovni šampionátu," skonštatoval vedúci výpravy, tréner Jozef Poliak. "Jednoducho do karate začalo v 

mnohých krajinách tiecť viac financií a konkurencia narástla. Aj preto sme s dvoma bronzmi veľmi spokojní."  

 

Zdalo by sa, že slovenské karate mohlo dosiahnuť aj viac, šesťkrát bojovalo o bronz, dva razy úspešne. "Škoda, že 

Dominika Tatárová v +68 kg v boji o postup do finále prehrala na zástavky so zlatou Francúzkou Florentinovou," hodnotil 

Jozef Poliak. "Mne sa síce zdala aktívnejšia, no rozhodcovia boli iného názoru. O bronz v -67 nemohol nastúpiť Matej 

Homola. Zranil sa, kolenom dostal do hrudníka, zle sa mu dýchalo a skončil v nemocnici."  

 

http://www.netky.sk/clanok/slovenske-karatistky-sa-prvykrat-presadili-v-zahranici-prekvapil-aj-mlady-dominik-imrich
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Bronz družstva žien v kumite sa spája podľa trénera Poliaka aj s nárastom skúseností. "Všetky super zabrali a konečne 

sa presadili. Teší nás, že sa nová generácia postupne prediera vpred a práca s ňou prináša výsledky, podľa mňa bude o 

rok opäť silnejšia. Dnes sa už každá jedna medaila rodí veľmi ťažko, chce to obrovskú porciu úsilia a často aj kus 

šťastia."  

 

V medailovej štatistike krajín zvíťazilo Turecko so 14 kovmi (4-4-6) pred Talianskom 8 (3-3-2) a Španielskom 5 (3-0-2), 

Slovensko obsadilo spolu s Azerbajdžanom 12. miesto s dvoma bronzmi. Historická zbierka slovenského karate sa tak na 

ME rozšírila už na 36 medailí (6-9-21). 

 

Zdroj - TASR 

 

Foto: Youtube 

 

Foto: 

 

Dominik Imrich 
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1.26.  Kancelária prezidenta Andreja Kiska vlani minula 4 371 200 eur 

 [nextfuture.sk; 07/05/2017; Next Future SITA ] 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/kancelaria-prezidenta-andreja-kiska-vlani-minula-4-371-200-eur/ 

 

BRATISLAVA 7. mája (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska v roku 2016 podpísal 55 zákonov, jeden nepodpísal a 

štyri vrátil do Národnej rady SR na opätovné prerokovanie. 

Vlani hlava štátu udelila jednu milosť a 256 neudelila, pričom na oddelenie milostí prišlo 893 podaní, z toho žiadosť o 

milosť tvorilo 402 a na ministerstvo spravodlivosti postúpili 297 z nich. V jednom prípade rozhodli o odklade a zároveň 

vlani evidovali dve rozhodnutia o splnení podmienok. 

Vyplýva to z návrhu záverečného účtu kapitoly Kancelárie prezidenta SR za rok 2016, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. 

 

Najviac peňazí išlo na mzdy a odvody  

 

Kancelária prezidenta v roku 2016 minula 4 371 200 eur, pričom z tejto sumy išla najväčšia časť na mzdy a odvody 

(54%), služby a tovary ako napríklad energie, cestovné náklady, kancelárske potreby, technika, softvér, poistenie, opravy, 

stravovanie tvorili 37 percent, menej ako štyri percentá išli na odchodné, odstupné, platy bývalých prezidentov či 

nemocenské a ďalších takmer šesť percent tvorili kapitálové výdavky. 

 

Odporúčame: Foto: Prezident Andrej Kiska cestoval do Bratislavy vlakom  

 

http://www.nextfuture.sk/agenturne-spravy/kancelaria-prezidenta-andreja-kiska-vlani-minula-4-371-200-eur/
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Návrh záverečného účtu podrobne informuje o rozpočte kancelárie a minutých peniazoch na jednotlivé položky. Napríklad 

výdavky na zahraničné pracovné cesty boli vlani 117 288 eur. Tuzemské cesty stáli 24 929 eur. 

Kiska napríklad cestoval do maďarskej obce Hejce pri príležitosti 10. výročia leteckej tragédie, pracovne navštívil 

Škótsko, Bosnu a Hercegovinu, USA, Turecko, Belgicko, Poľsko, Argentínu, Českú republiku, Nemecko. Na oficiálne 

zahraničné cesty išiel do Gruzínska, Čile, Talianska, Rumunska, Švajčiarska, Paríža a Maďarska. 

 

Významné pracovné cesty  

 

Medzi významné tuzemské pracovné cesty patria návštevy miest Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Trnava, Žilina, 

Krupina, Nitra, Topoľčianky, Dunajská Streda, Kremnica, Žiar nad Hronom, Michalovce, južný Zemplín, Trebišov a 

tokajská oblasť, Martin, Lučenec, Banská Štiavnica, Trenčín, Prievidza, Humenné a Vranov nad Topľou. 

Vlani v Kancelárii prezidenta pracovalo 78 ľudí. Okrem prezidenta tam pracovalo 62 štátnych zamestnancov a 15 

zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. V priebehu minulého roka prišlo do Kancelárie prezidenta 

pracovať 11 ľudí a šesť odišlo, pričom jednu osobu preložili a jedna išla na materskú. 

Ako návrh ďalej informuje, priemerný mesačný plat bol vlani 1 813,98 eura, pričom na výšku mzdy malo vplyv niekoľko 

skutočností, ako napríklad to, že skutočný stav zamestnancov je nižší (78) ako plánovaný (101). 

Viac k témam: Andrej Kiska Zdroj - Webnoviny.sk - Kancelária prezidenta Andreja Kiska vlani minula 4 371 200 eur © 

SITA Všetky práva vyhradené. 

 

Zdroj a foto: SITA 
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1.27.  Kika hrá hokej za Slovensko 

 [nasanitra.sme.sk; 08/05/2017; (KI) ; Zaradenie: Nitra / Šport] 

https://nasanitra.sme.sk/c/20527125/kika-hra-hokej-za-slovensko.html 

 

Vedeli ste o tom, že v Nitre vyrástla reprezentantka Slovenska v hokeji? 

 

Dnes 17-ročná Kika Fáberová začala s hokejom skôr, ako zasadla do školských lavíc. Do minulého roku hrávala v N itre 

za chlapcov. Vlani ju zavolali na play-off do tímu žien Spišskej Novej Vsi a prispela k bronzu v I. lige žien. 

 

Študentka 2. ročníka Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre si v tejto sezóne zahrala v medzinárodnej lige EWHL v drese 

ŠKP Bratislava, kde boli združené najlepšie hokejistky zo Slovenska. Tím ŠKP sa tešil z tretieho miesta v súťaži. 

 

Slečna Fáberová patrí aj do slovenskej reprezentácie. V januári bola členkou tímu SR do 18 rokov, ktorý na 

majstrovstvách sveta I. divízie skupiny A v Budapešti získal strieborné medaily. Slovenky skončili druhé s rovnakým 

počtom bodov ako prvé Nemecko a od postupu do top kategórie ich delilo len to, že s Nemkami prehrali vzájomný zápas. 

Kika bola na MS najlepšou hráčkou v zaujímavej štatistike – úspešnosti na vhadzovaniach. 

https://nasanitra.sme.sk/c/20527125/kika-hra-hokej-za-slovensko.html
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Pred mesiacom Nitrianku nominovali do ženského tímu SR na majstrovstvá sveta I. divízie skupiny B v poľských 

Katoviciach. Naše ženy obsadili prvé miesto a postúpili do I. divízie skupiny A, keď posledný rozhodujúci zápas vyhrali s 

Lotyšskom v pomere 8:0. 

 

Späť na obsah 

 

1.28.  Tipy na dnes - pondelok 8. mája 

 [korzar.sme.sk; 08/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20519231/tipy-na-dnes-pondelok-8-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Deň mesta Košice 

 

KOŠICKÝ GULÁŠ 

 

Tradičná gastronomická súťaž o najlepší "košický guláš". 

8.00 hod., Katova bašta, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hrnčiarska 7 

 

ULIČKA REMESIEL DEŤOM 

 

Známu uličku remesiel opäť oživia tradiční remeselníci a ich handmade výrobky. Dvere do svojich dielní a kuchýň pre vás 

otvoria Bylinkárka, Umelecký stolársky remeselný dom, Umelecký kováč, Brašnárstvo, obuvníctvo - remeselná výroba i 

Hrnčiarstvo. Zároveň poodhalíme známe i neznáme priestory dvoru Domu remesiel, areálu Katovej bašty a Miklušovej 

väznice. 

10.00 hod., Ulička remesiel, Dom remesiel, Katova bašta 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

 

AUDIENCE 

 

Známa hra v podaní českého divadla Kašpar z Prahy. 

19.00 hod., GES club 

 

ŠPORT TROCH GENERÁCIÍ A MAJÁLES 

 

Športové súťaže, súťaž v speve (sólo, duo, trio) a bohatý kultúrny program pri vyhlasovaní výsledkov. Záver dňa vyvrcholí 

majálesom seniorov. 

https://korzar.sme.sk/c/20519231/tipy-na-dnes-pondelok-8-maja.html
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9.00 hod., T-Systems športovo-zábavné centrum, Alejová 2, Košice 

 

VIACDENNÉ PODUJATIA 

 

TRH TRADIČNÝCH REMESIEL 

Remeselnícky trh spojený s prezentáciou výroby a predajom umeleckých výrobkov. 

29. 4. - 8. 5. 2017 Dolná brána 

 

Večerný beh Prešovom 

 

PREŠOV. Obľúbené bežecké podujatie – Večerný beh Prešovom napíše onedlho už svoju 57. kapitolu. Konať sa bude 

na Hlavnej dnes od 12.00 hod. 

 

Slovenský pohár silných mužov 

 

PREŠOV. Mesto Prešov v spolupráci so Slovenskou asociáciou silných mužov pripravilo na dnes na Hlavnej ulici od 

14.00 hod. okrem bežeckého preteku aj 1. kolo Slovenského pohára silných mužov. 

 

Jesus Christ Superstar 

 

MICHALOVCE. V Chemkostav aréne sa dnes o 19.00 hod. uskutoční fenomenálny muzikál v réžii Jána Ďurovčíka Jesus 

Christ Superstar, v ktorom účinkujú Patrik Vyskočil, Nela Pocisková, Lukáš Adamec, Ján Slezák, IMT Smile a ďalší. 

 

Mesiac a magnólie 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Divadle Kontra dnes o 17.00 h. a o 20.00 h. si môžete pozrieť komédiu o vzniku Odviate 

vetrom, jedného z najslávnejších filmov všetkých čias. Čo si počať, ak čas neúprosne beží a scenárista nečítal predlohu? 

Dokonalé obsadenie, duchaplný humor, závratné tempo a neskutočná zábava. 

 

Späť na obsah 

 

1.29.  Spišiaci doma neuspeli, Popradčania znovu zvíťazili 

 [spis.korzar.sme.sk; 09/05/2017; ra ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20527521/spisiaci-doma-neuspeli.html 

 

Druholigisti zo Spiša sa predstavili pred vlastnými fanúšikmi. 

 

Počas uplynulého víkendu sa druholigisti zo Spišskej Novej Vsi a Popradu predstavili pred vlastnými fanúšikmi. Kým 

Spišiaci vyšli bodovo naprázdno, Popradčania znovu zvíťazili. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20527521/spisiaci-doma-neuspeli.html
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6. kolo skupiny o postup do Fortuna ligy: 

 

Spišská Nová Ves – Šamorín 1:3 (1:0) 

 

Góly: 45. Kavulič – 60. Da Cruz (11 m), 64. Freitas, 83. Horváth. 

ŽK: Kunzo – Auban. 

Rozhodoval: Čiernik, 312 divákov. 

SNV: Huszárik – Slejzák, Boroš, Sedláček (27. Kunzo), Baranyi, Palutka, Šoltés, Adekuoroye (19. Labanc), Kováč, 

Zekucia, Kavulič. 

ŠAMORÍN: Hajdúch – Marič-Bjekič, Ágh, Da Cruz (88. Valensio), Freitas, Horváth, Záhumenský, Dos Santos (46. 

Ozogány), Pončák, Auban (78. Čemba). 

 

Tabuľka 

 

1. VSS Košice 24 16 4 4 34:19 52 

2. Nitra 24 13 4 7 46:30 43 

3. Lok. Košice 24 12 6 6 47:29 42 

4. Bardejov 24 13 3 8 38:25 42 

5. Skalica 24 11 7 6 32:17 40 

6. Šamorín 24 11 7 6 35:23 40 

7. Žiar n/H 24 12 4 8 28:32 40 

8. Žilina B 24 11 6 7 54:35 39 

9. Sereď 24 11 6 7 43:24 39 

10. Lipt. Mikuláš 24 11 6 7 34:25 39 

11. Zvolen 24 8 7 9 33:32 31 

12. Sp. Nová Ves 24 9 1 14 36:49 28 

 

6. kolo skupiny o záchranu Východ: 

 

Poprad – Rimavská Sobota 6:1 (3:0) 

 

Góly: 42. Kapláň, 45. Bilaš, 59. Daško, 61. a 88. Šašinka – 8. Lačarak (vlastný), 90. Kelemen. 

ŽK: Maťaš, Kukoľ (obaja Poprad). 

Rozhodoval: Kačenga, 430 div. 

POPRAD: Malec – Maťaš (78. Hatok), Hric, Peciar, Kica, Daško, Kapláň (61. Gruca), Medak, Bilas, Kukoľ, Šesták (46. 

Šašinka). 
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R. SOBOTA: Prošovský – Morháč, Lačarak, Uličný (55. Mazur), Ľupták, Kuridze (63. Sekulič), Fajčík, Petrán, Vargic, 

Mikheiev (32. Kelemen), Vasilko. 

 

Tabuľka 

 

1. Poprad 24 12 8 4 47:21 44 

2. Lipany 24 5 4 15 22:48 19 

3. Rim. Sobota 24 4 5 15 19:43 17 

4. Haniska 24 2 6 16 26:65 12 

 

Späť na obsah 

 

1.30.  Pohotovosť v lekárňach - utorok 9. mája 

 [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20525619/pohotovost-v-lekarnach-utorok-9-maja.html 

 

Pohotovostné lekárne na východe. 

 

Košice 

 

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

 

Prešov 

 

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

 

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 

 

Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 

 

https://korzar.sme.sk/c/20525619/pohotovost-v-lekarnach-utorok-9-maja.html
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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 

 

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

 

Revúca 

 

Lianela - Muránska 1335/12 

 

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 

 

Elixír, Obchodná 3, +421 52 43 24444 

 

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

 

Poprad 

 

ADUS, Mnoheľova 2+421 524283134 

 

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

 

Dr. Max, Ul. 1. mája 23+421 901961009 

 

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, 056/6522207 

 

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

 

Trebišov 

 

AVICENNA, SNP 3696/89, +421 56 6725767 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

FORTUNA, Špitálska 23/23, +421 056/6442499 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.31.  Tipy na dnes - utorok 9. mája 

 [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20519239/tipy-na-dnes-utorok-9-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Deň mesta Košice 

 

MILUJEM KOŠICE 

Vedomostný súboj škôl o meste Košice 

https://korzar.sme.sk/c/20519239/tipy-na-dnes-utorok-9-maja.html
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8.30 hod., Hlavná ulica 

 

Eugen Onegin 

 

PREŠOV. V utorok o 18.30 hod. v historickej budove DJZ uvedú titul Eugen Onegin. Najznámejší ľúbostný román vo 

veršoch, v ktorom si láska nevie nájsť miesto. Príbeh o mladosti, túžbach a snoch, ale aj o ľahostajnosti a arogancii. 

Ikonické dielo výnimočného básnika a dramatika A. S. Puškina rozpráva šťavnatým jazykom a s krutou iróniou o tom, ako 

sa dá od nezodpovedného a ľahkovážneho spôsobu existencie dospieť k poznaniu, že život kamsi zmizol a ostalo po 

ňom len dobre oblečené prázdno. 

 

Pozdravy z neba: Vzdušné prúdy V. Vysockého 

 

PREŠOV. V utorok o 17.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola odštartuje festival Pozdravy z neba. Prvý deň prinesie: 17.00 – 

Projekcia filmových ukážok z viacerých dokumentov o V. Vysockom s odborným komentárom, 19.00 – Vzdušné prúdy 

Vladimíra Vysockého (koncert a umelecký večer). Herec, básnik a pesničkár, romantik a búrlivák, narkoman a opilec, 

workoholik, ale aj duša ruského národa, jednoducho živel. To všetko bol Vladimir Vysockij. Pokúsime sa nazrieť do 

príbehu človeka, ktorý balansoval na hrane a žil na doraz. 

 

Kino Pocity 

 

PREŠOV. V utorok o 19.00 hod. premietnu v Kaviarni Libresso v rámci Kina Pocity film Amandy Kernell Sámska krv. 

 

Ženský zákon (po špiski) 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 10.00 h v Spišskom divadle si môžete pozrieť hru Ženský zákon (po špiski). Rovnaké divadelné 

predstavenie je na programe aj o 19.00 h v piatok. 

 

Človek verzus nečlovek 

 

TREBIŠOV. V Zemplínskej knižnici sa o 8.00 hod. uskutoční spoločensko-preventívna prednáška určená študentom 

stredných škôl, ale aj širokej verejnosti, pod názvom Človek verzus nečlovek, na ktorej budú príslušníci mestskej polície 

prezentovať témy Šikana a s tým súvisiaca trestná zodpovednosť a Drogy a ich vplyv na mladého človeka. 

 

Pietny akt kladenia vencov 

 

MICHALOVCE/SNINA. V Michalovciach o 10.00 hod. na Cintoríne Červenej armády na Hrádku a v Snine o 11.00 hod. pri 

pomníku padlých sa uskutoční pietny akt kladenia vencov. Podujatie sa konajú pri príležitosti 72. výročia víťazstva nad 

fašizmom. 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

9. 5. 2017 

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

 

Späť na obsah 

 

1.32.  Kam za kultúrou - utorok 9. mája 

 [korzar.sme.sk; 09/05/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20525609/kam-za-kulturou-utorok-9-maja.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Baby šéf o 15.20, 17.50, Baby šéf 3D o 16.00, Chatrč o 18.20, Circle o 21.00, Cuky Luky Film o 

15.00, 18.10, 20.50, Pápež František: Modlite sa za mňa o 17.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.50, 20.00, Stratené mesto Z o 

19.40, Strážcovia Galaxie o 15.30, 17.40, 20.30, 3D o 19.50, Šmolkovia: Zabudnutá dedinka o 15.50, Únos o 15.40, Uteč 

o 20.20, ARTMAX FILMY - Úplní cudzinci o 18.00 hod., 

 

STER CENTURY CINEMAS - Strážcovia galaxie 2 o 15.20, 20.10, 3D o 17.40, Circle o 20.30, Uteč o 20.20, Baby šéf o 

15.50, 18.30, Cuky Luky film o 15.40, 17.50, Chatrč o 18.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 16.00, 20.00 hod., 

 

ÚSMEV - Piata loď o 10.00, Masaryk o 17.30, Chatrč o 20.00 hod., 

 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Strážcovia galaxie 2 o 15.20, 20.10, 3D o 17.40, Circle o 20.30, 

Baby šéf o 15.50, Cuky Luky film o 15.40, 17.50, Chatrč o 18.00, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.00 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Móric Beňovský o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Tri prasiatka a 

vlk úžerník o 10.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Ženský zákon (po špiski) o 10.00 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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); Kresba a 

maľba pre začiatočníkov od 17.00 hod., Výstava: Ars cassoviensis. Osobnosti košického výtvarného umenia (do 25. 6.), 

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý 

poklad; Výstava: 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; DOM REMESIEL (Hrnčiarska 9/A): Poďme na jedno...! (do 8. 10.), 

https://korzar.sme.sk/c/20525609/kam-za-kulturou-utorok-9-maja.html
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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; MÚZEUM LETECTVA (Areál letiska 

Košice, ut - pia 9.00 - 16.00, so - ne 10.00 - 17.00) - Expozícia leteckej techniky a galéria prezidentských lietadiel, 

expozícia cestnej dopravy, letecké technológie - vývoj leteckých konštrukcií, Počiatky letectva do roku 1945, Viacúčelový 

bojový a prepadový vrtuľník sovietskej výroby Mi-24, KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - 

PAVILÓN ALFA - Svet v ukrajinsko-slovenských farbách (do 14. 5.), AKADÉMIA ROVÁS (Kmeťova 34, po - pia 10 - 18) 

Výstava: Peter Ilčík: Semat, ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Plagáty Echoes - 

100 rokov fínskeho dizajnu a architektúry (do 31. 5.), 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: MaKCJZ (galéria) Sväté Trojhviezdie – Cyril, 

Gorazd, Metod – okresná výtvarná súťažná výstava, MaKCjZ - Katarína Böhmová-Trizuljaková, Michaela Klimanová-

Trizuljaková: Stíšenie (do 15. 5.), DVORANA TREBIŠOVSKÉHO KAŠTIEĽA: , MÚZEUM - Akad. marliarka Katarína 

Böhmová - Trizuliaková "Hodvábne čaro" (do 14. 5.), GALÉRIA KONIAREŇ: Fotografická výstava: Robert Tappert - Ne-

miesta (do 14. 5.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Tabačka mini (animátori od 9.00 do 14.00 hod.) (dielničky od 16.00 do 18.00 

hod.), Filmový klub: Viva o 19.00 hod. 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Baby šéf o 15.20, 16.00, 17.50, Chatrč o 18.20, Circle o 20.20, Cuky Luky Film o 18.10, 20.40, 

Rýchlo a zbesilo 8 o 20.00, Stratené mesto Z o 15.40, Strážcovia Galaxie o 17.40, 20.30, 3D o 15.20, Šmolkovia: 

Zabudnutá dedinka o 15.50, Uteč o 21.00, ARTMAX FILMY - Úplní cudzinci o 18.40 hod., POPRAD: CINEMAX - Baby 

šéf o 15.20, Baby šéf 3D o 16.00, Cuky Luky Film o 18.30, Rýchlo a zbesilo 8 o 20.40, Strážcovia Galaxie o 15.30, 3D o 

17.50, Uteč o 21.00, ARTMAX FILMY - Botticelli: Inferno o 18.20 hod. 
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DIVADLÁ 

 

PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Eugen Onegin o 18.30 hod. 

 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 

 

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

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

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

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

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

HLAVNÁ 51: Biedermeier C+S (do 18. 6.), MEDZIPOSCHODIE - Stála expozícia: Sakrálne umenie 15. - 19. storočia zo 

zbierok ŠG v Prešove, HLAVNÁ 51 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Biedermeier C+S / Traditio illusio aeternitatis est (do 

18. 6.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - 

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

 

Späť na obsah 

 

1.33.  V Slovenskom raji otvorili letnú sezónu 

 [Korzár; 105/2017; 09/05/2017; s.: 9; tasr ; Zaradenie: REGIÓN] 

 

Ide o jedno z najnavštevovanejších miest na Slovensku. 

 

HRABUŠICE. V lokalite Podlesok v Národnom parku Slovenský raj v nedeľu otvorili letnú turistickú sezónu. Ide o jedno z 

najnavštevovanejších miest na Slovensku. Počas sezóny chcú turistov okrem iného upozorniť na historickú kultúrnu 

pamiatku – oltár v miestnom chráme, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. "Ten si budú môcť turisti pozrieť 

napríklad v prípade nepriaznivého počasia," uviedla Jana Skokanová, starostka obce Hrabušice v okrese Spišská Nová 

Ves, ktorá stredisko spravuje. Počas leta chcú turistom ponúknuť tiež viac kultúry. Letnú sezónu zabezpečuje podľa 

Skokanovej približne 30 ľudí. Obec poskytuje turistom ubytovacie služby, v rámci autokempingu je v lokalite Podlesok 

plocha na 600 stanov. Turisti majú odtiaľ blízko do viacerých roklín, ako sú Suchá Belá, Piecky či Veľký Sokol. Približne 
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700 metrov odtiaľ majú k Prielomu Hornádu. V správe obce Hrabušice je päť roklín, niekoľko kilometrov turistických 

chodníkov a cyklistické chodníky. 

 

Nezabudnite na poistenie 

 

Skokanová upozorňuje turistov v rámci začínajúcej sa letnej sezóny na poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej 

služby, ktoré nie je súčasť vstupenky do národného parku. Môžu si ho kúpiť na recepcii alebo pri každom vstupe do 

rokliny. "Ak zaplatili ubytovateľovi daň z ubytovania a dostanú biele lístky ako potvrdenie, obec už za nich poistenie 

uhrádza," vysvetlila s tým, že niektorí turisti to majú zahrnuté vo svojich životných poistkách. Letná sezóna by mala trvať 

minimálne do konca septembra. Do Národného parku Slovenský raj prišlo vlani takmer 129 000 turistov. Zavítali tam z 21 

krajín sveta. V katastri obce Hrabušice prenocovalo 31 721 ľudí, z toho priamo v bezprostrednej blízkosti národného 

parku v autokempingu Podlesok to bolo 26 588 turistov. (tasr) 

 

Späť na obsah 

 

1.34.  J. Hudáček je pripravený do tretice vymazať Dánov 

 [Korzár; 105/2017; 09/05/2017; s.: 3; sita ; Zaradenie: Šport] 

 

ZATIAĽ NEVIE, ČI HO TRÉNER POSTAVÍ 

 

Pred mesiacom sa brankárovi Júliusovi Hudáčkovi podarilo v Aalborgu a Odense vychytať dvakrát čisté konto v zápasoch 

proti Dánsku a nikto na Slovensku by nebol proti, ak by sa mu to podarilo aj dnes na ľade kolínskej Lanxess Areny na 81. 

majstrovstvách sveta v hokeji v Nemecku a Francúzsku. 

 

KOLÍN NAD RÝNOM. Stále však nie je isté, či práve on bude v tomto súboji chytať. "Ešte neviem, či pôjdem do bránky. S 

trénerom brankárov sme sa o tom ešte nebavili. Ja som pripravený na každý zápas a keď ma tam postaví, budem sa 

snažiť odchytať čo najlepšie," povedal 28-ročný gólman a pokračoval: "Bude to trochu iný duel ako tie prípravné zápasy v 

apríli. Dáni majú v kádri Nikolaja Ehlersa z NHL, takže je to kvalitnejší súper ako pred mesiacom. Ak ma tréner postaví do 

bránky a podarí sa mi vychytať víťazstvo aj do tretice, bolo by to vynikajúce." 

 

Musia brať výhru 

 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi je už na svojich šiestych seniorských MS v kariére. Pred dnešným duelom proti Dánom má 

jasno: "Bude to pre nás kľúčový zápas. Či smerom dolu, alebo nahor. Dnes musíme brať výhru. Dúfam, že za tri body. 

Musíme vyhrať, aby sme sa vyhli boju o záchranu a stále mali nejakú šancu hrať o štvrťfinále." Tím SR zatiaľ 

nepresvedčil najmä v útočnej fáze, góly sa mu darí strieľať len veľmi ťažko. Čo radí Július Hudáček svojim spoluhráčom? 

"Recept na Dánov je jednoduchá rozohrávka z nášho obranného pásma, neodstreľovať puky a prihrať si to do jazdy," 

povedal. (sita) 
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foto: 

 

Ktorý z nich si pripíše druhý štart na prebiehajúcich MS? J. Hudáček (vľavo) a J. Laco odchytali po jednom zápase. 

FOTO: TASR 

 

Späť na obsah 

 

1.35.  Bez bariér by to bola nuda 

 [Šport; 105/2017; 09/05/2017; s.: 8,9; ROMAN VÉGH ; Zaradenie: Extra] 

 

ROMAN VÉGH 

 

Predstavte si, že vám zaviažu oči a vy sa máte pustiť dolu zjazdovkou, po ktorej inak fičia najväčšie esá svetového 

lyžovania iba podľa pokynov cez megafón. Nemožné? Pre MAREKA KUBAČKU určite nie. Už pár rokov je raritou na 

paralympijských tratiach. Zatiaľ čo súperi aspoň čiastočne vidia, on sa musí výhradne spoľahnúť na hlas svojho 

navádzača. 

 

Paralympijský debut zažil v Turíne 2006 a zaknihoval 11. miesto v obrovskom slalome. Nemal ešte ani osemnásť a do 

Piemontu vyrazil s ostrieľaným harcovníkom Jozefom Cirbusom. Tento pedagóg z Levoče už mal dostatok skúseností, 

keďže pred Kubačkom bol navádzačom našich úspešných lyžiarov Radomíra Dudáša a Štefana Kopčíka. Ale prvýkrát 

musel na svahu navigovať úplne nevidiaceho chlapca, takže aj pre neho to bola nová situácia. K Cirbusovi ho necelý rok 

po strate zraku priviedol otec, ktorý sa dopočul, že lyžovať môžu aj ľudia s čiastočnou či kompletnou stratou zraku. Vybral 

dobre - Cirbus patril k prvým priekopníkom tohto športu ešte v bývalom Česko-Slovensku. "Bol to môj prvý navádzač a 

boli sme spolu najdlhšie. On si odbyl so mnou všetko od úplného začiatku a určite to nemal ľahké", spomína na neho 

Marek. 

 

PO MATADOROVI TÍNEDŽERKA 

 

Spolu potiahli ešte Vancouver 2010, ale potom už Cirbusa plne pohltili povinnosti riaditeľa Strednej pedagogickej školy a 

po deviatich rokoch ich spolupráca skončila. V Soči 2014 ho už riadila cez vysielačku Natália Karpišová. V tom čase 

sedemnásťročná študentka gymnázia zo Spišskej Novej Vsi! "Aj o päť rokov starší chalani mi povedali, že by do toho 

nešli", glosoval pred Soči odvahu svojej novej navádzačky, ktorá je od neho o osem rokov mladšia. Ale plynule nadviazali 

na Cirbusovu éru a ako Marek dodáva, mnohé veci spolu ešte vylepšili. V tomto medziparalympijskom období je už jeho 

partnerkou na trati Mária Zaťovičová, bývalá navádzačka Miroslava Harausa. A spolu sa chystajú na budúci rok do 

Pjongčangu, ktorý bude pre Mareka už štvrtou paralympiádou. "Pri Majke som chytil druhý dych a lyžovanie pre mňa 

nabralo ešte lepší spád", zdôrazňuje. 
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O SLEPEJ DÔVERE 

 

Výborne im to ladilo na januárových MS v Tarvisiu, i v súťažiach Svetového pohára. Na svetovom šampionáte boli spolu 

štvrtí a piati, teda kúsok od medaily. Vo Svetovom pohári vybojovali tretie miesto v celkovom hodnotení obrovského 

slalomu. Takže na vyhlasovaní po finále v Kórei, kde testovali paralympijské zjazdovky rok pred hrami, si to náramne 

užíval. Práve "obrák" je Marekovou najbľúbenejšou disciplínou. "Je to ideálne namiešaná kombinácia dynamiky s 

rýchlosťou a preto v ňom dosahujem aj najlepšie výsledky", vysvetľuje lyžiar, ktorý v ňom počas tohtosezónnych pretekov 

dokázal poraziť aj silných "vidiacich" konkurentov a dostať sa na medailové pódium. A aký je to pocit spustiť sa v úplnej 

tme dolu strmým svahom a riadiť sa iba hlasom navádzača? "Je to predovšetkým o dôvere, vlastne slepej dôvere. 

Navádzač a pretekár si musia vzájomne stopercentne veriť, byť aj kamaráti a zohraná dvojica. Je to úplne to isté, ako keď 

ide človek dolu svahom normálne, akurát zrak nahradí sluchom. Chce to len veľa času, kým si mozog človeka zvykne na 

túto zmenu a príjme fakt, že už nie zrak, ale sluch je životne dôležitý", konštatuje náš jediný nevidiaci lyžiar na 

paralympijských zjazdovkách. Na rozdiel od súperov, ktorým najviac prekáža na zjazdovkách hmla, jemu pre zmenu 

vietor. Keďže sa orientuje podľa zvuku, pískajúci živel znamená pre neho horšiu počuteľnosť. 

 

NEŠŤASTNÝ SPREJ 

 

Rodák z Dolného Kubína prišiel o zrak ako deväťročný. Pri opekaní v prírode mu pred očami vybuchla nádoba od spreja. 

Viac sa v detailoch tohto nešťastného momentu už vŕtať netreba. Marekovi sa, pochopiteľne, zmenil život od základov. 

Ako však hovorí, vďaka svojim blízkym pomerne rýchle nabral správny smer. Tretí ročník, ktorý začal v Dolnom Kubíne, 

už dokončoval na Základnej internátnej škole pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči. Marek pochádza z rodiny, kde 

skoro všetci lyžujú, aj keď nie súťažne. Napokon Dolný Kubín nie je Dunajská Streda... Jeho starý otec sa celý život 

venoval viacerým druhom športu - popri alpskom lyžovaní aj bežkám a turistike. Malý Marek mal teda od malička k športu 

a najmä pohybu blízko, rovnako ako jeho o rok mladší brat. Ako položartom dodáva, športuje prakticky od momentu, ako 

sa naučil chodiť. 

 

NECHCELBY ŽIŤ V STREDOVEKU 

 

Marek, ktorý vyštudoval Strednú zdravotnícku školu v Levoči, býva stále u rodičov a oni sú jeho najväčšou oporou. Už 

ôsmy rok pracuje ako masér v dolnokubínskom akvaparku. "Preferujem názor, že práca je výborný doplnok k športu 

alebo naopak. Ak by sa človek venoval iba jednému, myslím si, že celkom iste by sa po krátkom čase z toho zbláznil", 

konštatuje. V prípade nevidiaceho športovca nemožno obísť ani tému bariér. Najskôr tých technických. "Vnímam ich ako 

prekážky, ktoré musím prekonávať. Keby neboli, bolo by to veľmi jednoduché a nudné. Vďaka výborným ľuďom v mojom 

okolí a technike to ide dnes už ľahšie. Preto by som sa určite nechcel narodiť v stredoveku!" Za najväčšie ľudské bariéry 

považuje chamtivosť, sebectvo a nepochopenie pre ostatných, ktorí sú na tom trochu inak. Nepríjemné pády na tvrdom 

snehu sa nevyhnú ani tým, ktorý sa dokonale môžu spoľahnúť na svoj zrak. Pre nevidiaceho športovca to je ešte ťažšie. 

Preto je namieste otázka, či po nejakom podobne negatívnom zážitku nepremýšľal o ukončení športovej kariéry. "Veľmi 

nepríjemných pádov bolo mnoho a aj keď vtedy napadnú človeka všelijaké myšlienky, ďalší deň som na to rýchle zabudol 
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a išiel ďalej. Keď sa mi navyše podarí jazda, všetko zlé sa tým prekryje. Som však veľmi rád, že vážnejšie zranenia ma 

zatiaľ obchádzali". 

 

DISKOTÉKY PRENECHÁVAINÝM 

 

Ako spomína, z troch doterajších paralympiád mu najviac utkvela v pamäti turínska. "Asi preto, že to bola moja úplne prvá 

paralympiáda", vysvetľuje, prečo dáva prednosť práve jej, pred atraktívnou lokalitou západnej Kanady (Vancouver) či 

pobrežia Čierneho mora (Soči). Otvárací ceremoniál na doteraz poslednej zimnej paralympiáde v Rusku si však užíval. 

"Aj keď som ho samozrejme nevidel, akusticky bol pripravený perfektne - priestorový zvuk, výborná hudba. Príliš veľký 

hluk mi však prekáža, preto sa vyhýbam aj diskotékam. Keď človek nevidí a zároveň ani nepočuje vlastné slovo, tam je 

jednoducho odpísaný", opisuje. V Soči dosiahol aj zatiaľ svoje najlepšie umiestnenie na paralympiáde. V poslednom 

pokuse a, samozrejme, v obrovskom slalome. Skončil ôsmy a v cieli mu tlieskalo celé hľadisko. Podarilo sa to napriek 

tomu, že mu organizátori pre teplo a mäkkú podložku nedovolili tréning pred štartom. "Takéto obmedzenia nebývajú ani 

počas svetových či európskych pohárov. Až v prvej jazde som tak zistil, ako vlastne trať vyzerá," priznal s odstupom 

času. 

 

VEĽKÝ SEN MEDAILA ZO ZPH 

 

Jednou z výhod športovania na reprezentačnej úrovni je aj možnosť vidieť kus sveta. Kde sa Marek cítil najlepšie? 

"Najzaujímavejšia bola asi Austrália, kde bola dosť odlišná príroda a prostredie, ale pekné spomienky mám aj na široké a 

priestranné zjazdovky v Kanade". Času popri lyžovaní a práci maséra mu veľa navyše nezostáva. Napriek tomu využije 

každú chvíľku aj na svoje ďalšie záľuby. "Popri lyžovaní mám veľmi rád turistiku, jazdenie na tandeme, príležitostne aj 

korčuľovanie a plávanie. Neodlúčiteľným koníčkom je pre mňa technika – konkrétne mobilné technológie a rádiostanice", 

upresňuje lyžiar z Dolného Kubína, ktorý má vždy v tíme najbližšie k svojmu navádzačovi, ale snaží sa dobre vychádzať 

so všetkými jeho členmi. A aký najbližší cieľ si vytýčil v športe? "Tak ten úplne najväčší je dosiahnuť na budúcoročnej 

paralympiáde na medailovú priečku. Bolo by to splnenie môjho veľkého sna!", zdôraznil na záver. 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


