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1.  Spišská Nová Ves 

 

1.1.  Z KUCHYNE SPARTAKA 

 [Trnavské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 28; miki ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

FUTBAL SPARTAK 

 

* Druhý a štvrtý gól 

 

V prvom polčase Slovnaft Cupu proti Spišskej Novej Vsi sa na Štadióne Antona Malatinského gólovo presadila dvojica 

Anton Sloboda a Marvin Egho. Kým pre Slobodu to bol druhý trnavský pohárový gól (premiérový zaznamenal v minulej 

sezóne v Novom Meste nad Váhom), rakúsky legionár Egho pridal k hetriku v Jacovciach svoj štvrtý presný pohárový 

zásah. 0 postupe Spartaka do jarného štvrťfinále (hrá sa na jeden zápas 13. 3. 2018) sa tak rozhodlo už v prvom dejstve. 

 

* Dva zápasy, dva góly 

 

Mladý 18-ročný útočník Štefan Bogdanovski (nar. 15. 3. 1999 v Skopje), macedónsky reprezentant do 19 rokov a 

trnavský legionár, ktorý zaznamenal v letnej príprave gól do siete Zbrojovky Brno, má na svojom konte už aj dva štarty v 

SIovnaft Cupe a v oboch sa presadil aj gólovo. Premiéru mal vo Svätom Petre a druhý gól dal po nezištnej prihrávke 

Briganta teraz proti Spišiakom. Informácie viacerých médií o jeho premiére v súťažnom zápase tak boli nepravdivé. Debut 

a prvý gól zaznamenal, keď tak len v novej City Arene. 

 

* Bez žltých kariet 

 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 10. 2017 

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

Zverenci trénera Nestora El Maestra odohrali v tomto ročníku už štyri zápasy Slovnaft Cupu, všetky vyhrali - Jacovce 

10:0, Svätý Peter 8:1, Námestovo 1:0 a Spišská Nová Ves 3:0. Okrem impozantného skóre 22:1 stojí za zmienku fakt, 

že v prvých troch zápasoch nemuseli rozhodcovia ukázať ani jednému hráčovi oboch súperov žltú kartu a teraz ju videla 

iba dvojica hráčov hostí zo Spiša (Zekucia a Vantroba). Spartakovci tak absolvovali 360 pohárových minút bez jedinej 

žltej karty, čo stojí za veľkú pochvalu. 

 

* Vlasko ukončil sériu 

 

Železiari z Podbrezovej hrajú v najvyššej súťaži štvrtú sezónu a so Spartakom sa stretli jedenásťkrát. Šesť zápasov bolo 

na Horehroní, jeden trnavský domáci vo ViOne (3:1) a v sobotu štvrtý v Trnave. Prvé tri skončili pre spartakovcov 

neslávne s výsledkami 0:1, 0:0 a 0:2. Bíli andeli teda nedali doma železiarom ešte ani jeden gól. Túto nepriaznivú bilanciu 

zmenil v 49. minúte Ján Vlasko a Spartak vďaka jeho úspešnému priamemu kopu strelil Podbrezovej doma prvý ligový 

gól po 319 minútach. 

 

(miki) 

 

Späť na obsah 

 

1.2.  Godál uvažuje o jesennom titule 

 [Trnavské noviny; 42/2017; 23/10/2017; s.: 28; STC ; Zaradenie: ŠPORT] 

 

FUTBAL SPARTAK 

 

Trnavčania pokračujú vo fantastických výsledkoch. Ich spanilú jazdu nezastavila ani Podbrezová a navyše v ďalšom 

zápase obišla trnavská obrana na čele s Borisom Godálom s nulou. 

 

* Spartak si pripísal ďalšiu výhru, ako sa vám pozdával zápas? 

 

- Prvý polčas bol z našej strany o niečo slabší. Taký neaktívny, pasívny, netlačili sme sa príliš do zakončenia. Bolo to 

možno nejakým miernym uspokojením. Teda, aspoň ja som to tak zozadu cítil, že nám chýbala tá dravosť z predošlých 

zápasov. Čo to sme si cez prestávku povedali a druhé dejstvo bolo úplne iné. Vyhrávali sme súboje v strede poľa, boli 

sme nebezpeční aj smerom dopredu, z čoho pramenili naše akcie, centre a aj dva góly. 

 

* Bol gól Jána Vlaska zlomovým momentom pre mužstvo? 

 

- Myslím si, že áno. Dovtedy sme nejakú vážnejšiu šancu nemali a Jani sa taktiež už potreboval strelecky v lige chytiť. 

Vyšlo mu to najlepším možným spôsobom, pekným priamym kopom, takže gratulujem. 
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* Slovan zaváhal v Zlatých Moravciach a vy máte na čele už osem bodový náskok. Ako to vníma kabína? 

 

- Toto je ten bonus. Keď je mužstvo prvé a darí sa mu vyhrávať, môže sledovať počíňanie si mužstiev pod ním. Keď sa 

podarilo, že Slovan prehral, tak my sa z toho tešíme. Osobne by som však na to nepoukazoval. Ľahko môže prísť hocaké 

zakopnutie a momentum sa môže prehodiť práve na súpera. Momentálne ho máme my a treba sa ho držať. 

 

* O titule nechcete hovoriť, ale k jesennému titulu máte blízko. Nepremýšľali ste nad tým? 

 

- Prečo nie? Potvrdili sme doma aj u súpera, že máme dobré mužstvo. Konkurencie schopné. Ak si dobe spomínam, v 

každom zápase sme strelili minimálne gól, takže v každom môžeme pomýšľať na body. Ak si udržíme túto streleckú 

efektivitu a dobrú obranu, tak je to reálne. 

 

* V pohári proti Spišskej Novej Vsi aj proti Podbrezovej ste mužstvo ako kapitán vyviedli vy, ale po nástupe Lukáša 

Greššáka na ihrisko ste mu pásku odovzdali. Prečo? 

 

- V oboch prípadoch som mu ju odovzdal. On je kapitán, ja som jeho zástupca a nejaká hierarchia tu funguje. Páska patrí 

jemu. 

 

* V najbližšom kolesa predstavíte v Trenčíne, ktorý bude rozhodne iným súperom, ako Podbrezová... 

 

- Aj Trenčín má výbornú fazónu, myslím, že má päť víťazstiev v rade. Je to mužstvo, s ktorým sa hrá rýchly futbal a diváci 

sa môžu tešiť na množstvo gólov, čo dokázali posledné zápasy. Oni určite nebudú na umelej tráve stiahnutí, práve 

naopak, budú chcieť hrať futbal. Uvidíme, ako to dopadne, no pri súčasných formách ak môže niekto Trenčín zastaviť, tak 

by sme to mohli byť my. 

 

(STC) 

 

Späť na obsah 

 

1.3.  Košický samosprávny kraj 

 [TA3, 19:50; Téma dňa; 24/10/2017;  ; Zaradenie: z domova] 

 

Peter Bielik, moderátor: 

 

"Dámy a páni, vážení diváci televízie TA3. Už včera večer sme vám odkryli regionálnu politiku, ale aj krásy prvého VÚC, 

ktorého vedenie si budeme voliť 4.11. Dnes máme na programe ďalší Košický samosprávny kraj. V ňom príde určite k 

výmene na poste predsedu. Súčasný župan Zdenko Trebuľa už totiž nekandiduje a na jeho mieste ho nahradí niekto iný. 

Kto to bude? To vám naznačí naša nasledujúca diskusia tých kandidátov, ktorí majú podľa prieskumu agentúry AKO 
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najviac voličských preferencií v súčasnosti. Najskôr sa však prostredníctvom kamery a nášho filmu pozrieme na to čo 

všetko Košický samosprávny kraj má a čo ešte možno skrýva." 

 

Obrazová ukážka 

 

Redaktorka:  

 

"Košický samosprávny kraj sa rozprestiera na juhovýchode Slovenska na území historických regiónov Spiš, Gemer, Abov 

a Zemplín. Každý z nich si do súčasnosti udržiava vlastné tradície, zvyky, obyčaje a slovesnosť. Kraj má skoro 800 000 

obyvateľov, čím je po Prešovskom druhým najľudnatejším samosprávnym celkom. Takmer tretina obyvateľov regiónu žije 

v krajskom meste Košice. Počtom obyvateľov je to druhý, rozlohou štvrtý najväčší samosprávny celok." 

 

Redaktor:  

 

"V kraji je vysoká pôrodnosť, preto má vyšší prírastok obyvateľov ako celoslovenský priemer. Na druhej strane ale viac 

ľudí odchádza ako sa tam sťahuje, preto patrí k migračne stratovým regiónom. Z hľadiska národného zloženia patrí 

Košický kraj k regiónom k vysokým, takmer štvrtinovým zastúpením obyvateľstva inej ako slovenskej národnosti. 

Hospodárskym, politickým, vzdelávacím a kultúrnym centrom kraja sú Košice, ktoré sú druhým najväčším mestom na 

Slovensku. V Košickom kraji je 423 obcí a 17 miest a člení sa na 11 okresov." 

 

Slovenská národnosť: 73,9 % 

maďarská národnosť: 9,3 % 

rómska národnosť: 4,8 % 

 

Redaktorka:  

 

"Na území krajského mesta je koncentrované vysoké školstvo. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Technická univerzita, 

Univerzita veterinárneho lekárstva a Súkromná vysoká škola bezpečnostného menežérstva. V Košiciach sídli aj Ústavný 

súd a kancelária prezidenta." 

 

Redaktor:  

 

"Podnikateľské aktivity sú sústredené najmä v odvetví obchodu, vo vedeckých, odborných a technických činnostiach, v 

priemysle a stavebníctve. Ťažiskovými ekonomickými odvetviami sú hutnícky, strojárenský, potravinársky a 

elektrotechnický priemysel, stavebníctvo a poľnohospodárstvo. Poľnohospodárska pôda zaberá polovicu výmery kraja. 

Práve významná potravinárska výroba spracováva produkty poľnohospodárskej prvovýroby." 

 

Redaktorka:  
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"Košická kraj patrí z hľadiska tvorby HDP medzi ekonomicky najvýznamnejšie regióny Slovenska. Aj napriek tomu, že v 

tomto kraji pretrváva vysoká miera nezamestnanosti. Priemerná mzda je pod 1000 eur." 

 

Redaktor:  

 

"V Čiernej nad Tisou je významné prekladisko a súčasťou dopravnej infraštruktúry je Letisko v Košiciach s 

medzinárodným významom." 

 

Redaktorka:  

 

"Dve pätiny územia kraja pokrývajú lesy, najviac ich je v gelnickom a rožňavskom okrese. Východná a južná časť regiónu 

má nížinato-pahorkatinový charakter. Vzácnosťou je tokajská oblasť kde pestujú a dorábajú jedinečné tokajské víno, 

najušľachtilejšiu sortu na Slovensku. Prírodné krásy kraja a vhodné klimatické podmienky vytvárajú priaznivé predpoklady 

pre rozvoj turistického ruchu. Na území kraja sú 4 veľkoplošné chránené územia. Národné parky Slovenský raj a 

Slovenský kras a chránené krajinné oblasti Latorica a Vihorlat. Hospodársky a rekreačný význam majú vodné nádrže 

Zemplínska Šírava, Bukovec, Lužín a Dobšiná. Košická kotlina patrí k najperspektívnejším oblastiam aj z hľadiska 

využívania geotermálnej energie. Minerálne vody s liečivými účinkami sa využívajú napríklad v Sobraneckých kúpeľoch." 

 

Koniec obrazovej ukážky 

 

Peter Bielik: 

 

"Skôr než sa dostaneme k dnešnej diskusii vráťme sa o 4 roky späť, keď vám televízia TA3, ako jediná televízia na 

Slovensku, sprostredkovala všetky diskusie kandidátov v dvoch kolách župných volieb. Určite si spomeniete dvakrát sme 

obehli celé Slovensko v dvoch kolách. Najprv sme vám ukázali diskusie všetkých kandidátov, ktorí kandidovali na posty 

predsedov, no a potom už to boli tie druhé kolá kde už boli dvaja poslední kandidáti, ktorí si to rozdali v priamej diskusi i a 

z nich potom vzišiel víťaz. Takto to vtedy dopadlo v Košickom samosprávnom kraji." 

 

Redaktorka: 

 

"Vo Voľbách do VÚC v jeseni 2013 sa v košickom samosprávnom kraji o post predsedu uchádzalo 10 kandidátov. K 

volebným urnám prišlo v prvom kole skoro 18 % voličov. V prvom kole chýbalo Zdenkovi Trebuľovi ani nie 1,5 % na 

víťazstvo. Do druhého kola sa dostal s Rudolfom Bauerom, ktorý mal o polovicu hlasov menej ako Trebuľa. Účasť v 

druhom kole bola o viac ako 5 % nižšia ako v prvom. Predsedom Košického kraja sa stal Zdenko Trebuľa, ktorý získal v 

druhom kole vyše 53 % hlasov voličov." 

 

Peter Bielik: 
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"Dnes večer sme opäť v bratislavskej Dúbravke, kde sme vystavali naše vysunuté štúdio, aby sme vám mohli 

sprostredkovať kvalitne, v dobrom obraze a vynikajúcom zvuku diskusiu kandidátov tentokrát v Košickom samosprávnom 

kraji. Sme veľmi radi, že cestu do Bratislavy merali kandidáti, ktorý v prieskume agentúry AKO skončili na popredných 

miestach. Dopredu môžem oznámiť, že jeden z nich pán Štefan Surmánek sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 

Takže tak ako včera aj dnes to budú napokon piati kandidáti, ktorí prijali naše pozvanie a fyzicky prišli dnes do Bratislavy 

a budú účastníkmi našej diskusie. Opäť vám ich predstavíme v abecednom poradí. Róbert Bačinský, nezávislý kandidát, 

bývalý profesionálny vojak." 

 

Róbert Bačinský (nezávislý), kandidát na post predsedu KSK:  

 

"Dobrý večer." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pán Karol Pataky, Most-Híd, primátor Kráľovského Chlmca." 

 

Karol Pataky (Most-Híd), kandidát na post predsedu KSK:  

 

"Pekný večer." 

 

Peter Bielik: 

 

"No na treťom mieste zatiaľ vidíme prázdnu stoličku. Patrí Richardovi Rašimu, primátorovi Košíc, ktorý kandiduje s 

podporou Smeru-SD, jeho strany a tak isto aj s podporou strany maďarskej komunity. Zatiaľ poslednú informáciu, ktorú 

máme je, že je na ceste niekde medzi Východným Slovenskom a Bratislavou. Veríme, že to stihne a príde tak isto 

diskutovať do našej dnešnej diskusie. Na ďalšom mieste je pani Jarmila Tkáčová, SNS, bývalá poslankyňa NR." 

 

Jarmila Tkáčová (SNS), kandidátka na post predsedníčky KSK:  

 

"Prajem všetkým príjemný pekný večer." 

 

Peter Bielik: 

 

"No a napokon Rastislav Trnka, poslanec Košického samosprávneho kraja, kandiduje s podporou SAS, OĽANO, KDH, 

NOVA a Šanca." 

 

Rastislav Trnka (nezávislý), kandidát na post predsedu KSK:  
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"Pekný večer prajem." 

 

Peter Bielik: 

 

"Vitajte. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3. opakujem, že šiesty, ktorý mal byť v 

dnešnej diskusii, šiesty kandidát pán Štefan Surmánek sa ospravedlnil, ten kandiduje za stranu Kotleba Ľudová strana 

Naše Slovensko. Včera nám písal SMS správu o tom, že sa necíti zdravotne dobre, no a uvidíme ako to stihne pán 

primátor Richard Raši a či sa zúčastní našej diskusie a bude tak isto čeliť mojim otázkam, možno vašim niektorým 

výzvam. Vážení kandidáti začneme teda s našou diskusiou. Keď som včera na úvod diskusie konštatoval, že o niektorých 

krajoch nemožno hovoriť bez toho, aby sme spomenuli spolužitie väčšiny a menšiny, tak o Košickom samosprávnom kraji 

to platí viacnásobne, nakoľko je tam zastúpená veľmi silne maďarská menšina, tak isto rómska menšina a ďalšie 

menšiny. Takmer štvrtina obyvateľstva Košického samosprávneho kraja je iná ako slovenská, aspoň čo sa týka etnicity, 

alebo svojho materinského jazyka. Môžete sa hlásiť do diskusie k otázke na akej úrovni je v súčasnosti spolužitie väčšiny 

a menšín v Košickom samosprávnom kraji z vášho pohľadu? Pani Tkáčová, nech sa páči." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Ďakujem za slovo. Myslím si, že spolužitie menšín je také ako všade inde na Slovensko, v poriadku. Košice boli aj sú 

multikultúrne. Je to dané historickou polohou ako obchodnej križovatke a ako v Košiciach, tak aj v košickom kraji si ľudia 

nažívajú v poriadku. Vy skôr narážate asi na marginalizované rómske komunity, ktorých neriešené, alebo nedostatočne 

riešené problémy spôsobujú vo vzťahoch problémy, ktoré sú pomerne citeľné." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne, kto ďalší? Kráľovský Chlmec je tak isto multikultúrnym centrom úplne na východe Slovenska. Aké je to 

spolužitie u vás pán primátor?" 

 

Karol Pataky: 

 

"V podstate som sa narodil aj žijem v Kráľovskom Chlmci kde asi jedna tretina Rómov, asi 80 % Maďarov a zvyšok sú aj 

Slováci, ale tiež si myslím, že to súžitie je veľmi dobré a nielen v kraji košickom ale aj na celom Slovensku a myslím si, že 

o to sa pričinil veľmi aj naša strana Most, keďže vtedy v podstate vznikla, zanikli tie maďarské karty a tým pádom sme 

vytrhli z politiky len tú národnostnú tému a začalo sa v podstate stavať na občanoch a na ich problémoch." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne. Pán Bačinský?" 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 10. 2017 

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

 

Róbert Bačinský:  

 

"Súhlasím s tým, že Košice sú multikultúrnym mestom a tieto problémy, o ktorých tu rozprávame pretrvávajú dlhodobo. 

Otázkou však je prečo tieto problémy takto dlhodobo pretrvávajú, prečo za tie desaťročia neboli riešené napriek tomu, že 

k tomu politici dali svoje sľuby, ale čo v tejto veci ma zaráža oveľa viac je článok z Pravdy z 1.3.2016, kde sa píše, budem 

citovať: ide o dohodu o spolupráci pri napĺňaní cieľov cestovnej mapy riadenej migrácie v Košickom kraji a podpísali ju 

zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Slovenskej katolíckej charity, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a 

Inšpektorát práce Košice. Ako informovala hovorkyňa KSK Zuzana Bobríková, KSK je prvou regionálnou samosprávou, 

ktorá sa problematikou migrácie začala zaoberať systematicky. Ako uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa, cieľom 

účastníkov dohody je konať tak, aby ich vzájomná spolupráca pomáhala pri integrácii cudzincov a vytvárala sociálnu 

súdržnosť medzi rôznymi komunitami a majoritnou spoločnosťou." 

 

Peter Bielik: 

 

"Čo vám z toho vyplýva?" 

 

Róbert Bačinský:  

 

"Čiže preložené do ľudskej reči je, Košický kraj bude prvý kraj, ktorý bude vo zvýšenej miere prijímať migrantov." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne, pán Trnka?" 

 

Rastislav Trnka:  

 

"Ďakujem pekne. Tak ja v podstate od ohlásenia svojej kandidatúry každý jeden deň navštevujem minimálne jednu obec 

v našom kraji a tiež si myslím, že tie problémy nie sú veľké, avšak pri rozhovoroch s ľuďmi narážam celkom často na to, 

že sú tam akési animozity medzi majoritou a minoritou, keď to mám takto povedať. Myslím si, že je tam ešte veľký 

priestor na zlepšenia aj preto v mojom odbornom tíme je Vlado Ledecký, ktorý je nielen celoslovenský, ale už aj 

celosvetovo známy čo sa týka riešenia sociálne odkázaných a myslím si, že KSK momentálne nerobí nič čo sa týka 

riešenia týchto problémov a ja mám tú ambíciu riešiť tieto problémy po vzore Vlada Ledeckého tak ako sa to riešilo v 

Spišskom Hrhove, to znamená integráciou sociálne odkázaných a riešenia vlastne tých názorových rozdielov medzi 

majoritu a minoritou a tak odstraňovaním týchto problémov prispieť ku zvyšovaniu kvality života všetkých občanov v 

našom kraji." 

 

Peter Bielik: 
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"Spišský Hrhov je určite zaujímavým príkladom kde to funguje. Mnoho iných príkladov ešte hovorí o tom, že tá cesta je 

pomerne dlhá a zložitá. Myslíte si, že župa môže prispieť k riešeniu takýchto problémov alebo je to otázka pre mestá a 

obce, pre možno štát, ktorý samozrejme má prioritne na starosti vzdelávanie na základných školách, alebo v 

predškolskom veku. Ako by župa mohla prispieť k riešeniu takýchto problémov? Nech sa páči ešte raz pán Trnka?" 

 

Rastislav Trnka:  

 

"Ďakujem pekne. Tak ako som povedal v mojom tíme je Vlado Ledecký, ktorý tento problém úspešne vyriešil a po jeho 

vzore si myslím, že by sa mali tieto problémy riešiť vo všetkých obciach kde je to možné v košickom kraji. S Vladom 

Ledeckým sme sa dohodli, že by sa malo založiť akési centrum pomoci pre obce na úrovni kraja kde by sa vlastne nielen 

starostom, ale aj zamestnancom obecných úradov a mestských úradov poskytlo akési know-how zo Spišského Hrhova a 

zároveň by sa mohol poskytnúť nejaký personál na určitú dobu z úrovne kraja do konkrétnych obcí, aby sa tento problém 

podarilo naštartovať, vyriešiť v čo najväčšom počte obcí v rámci celého košického kraja." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pán primátor sa hlásil?" 

 

Karol Pataky: 

 

"V podstate nedá sa riešiť všetko na základe nejakého vzoru a na základe Spišského Hrhova. Keď pozrieme každá obec 

je v podstate úplne iná. Už aj v Medzibodroží, pár kilometrov doslova bývajúce obce úplne ináč sa správajú ľudia a to isté 

platí aj u rómskeho obyvateľstva. Napríklad u nás neexistuje vajda, v Jasove už áno, atď. u nás sa nerozpráva rómsky, v 

iných oblastiach áno. Určite treba začať od seba, čiže od primátorov starostov, od škôlky, potom cez základnú školu. Oni 

sa totižto menia približne v puberte a oni tú pubertu majú niekde v 12tich už. Takže treba sa o nich tak intenzívnejšie 

starať už v tej základnej škole a samozrejme aj tie stredné školy, čiže už tu nastupuje aj funkcia kraja, ale všade treba 

nastaviť tie vzorce, alebo tie tú pomoc na danú lokalitu a na danú oblasť. Čiže všeobecný príklad podľa mňa neexistuje." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pani Tkáčová, nech sa páči." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Súhlasím s tým, že jeden vzor nemôže platiť na každú obec, ale zároveň obec je tá úroveň, kde sa ten problém musí 

riešiť. Ja napríklad môžem uviesť prácu Jána Kaliniča v Slovenskom Novom Meste, ktorý dlhodobo už pracuje s rómskou 

komunitou a myslím, že úspešne s nimi pracuje, ale tiež si myslím, že by ten vzor, ktorý používa on, nedal sa použiť 
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možno v Hrhove. Takže môj názor je taký, že spolupracovať musí v prvom rade tá komunita, obec, ale aj kraj, štát, a v 

neposlednom rade, ale aj tá majorita, väčšinové obyvateľstvo, pretože to chce spoluprácu všetkých týchto aktérov a 

zároveň každej tejto skupine musí byť líder. Líder, človek oduševnený, ktorý bude bojovať za tú myšlienku pomoci, 

pretože to nie je úloha na rok, alebo na dva roky, to je úloha na generácie a chce to veľkú dávku trpezlivosti a odhodlania 

od všetkých týchto aktérov, ale som presvedčená, že odmenou za túto trpezlivosť pri tejto ťažkej práci bude, že keď sa o 

20-30 rokov budú rodiť deti v týchto komunitách tak budú na rovnakej štartovacej čiare a na rovnakej úrovni ako ostatné 

deti a myslím si, že potom sa už nemusíme báť, že kto bude robiť na náš dôchodok, ako my na východe hovorievame." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pani Tkáčová, pán Trnka môžem očakávať, že tie mená, ktoré ste spomenuli to boli tí lídri z vášho pohľadu ak by ste boli 

úspešní, ktorí by sa mali starať o tieto otázky? Pani Tkáčová?" 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Nie, nie, ja som len spomenula prípad pozitívny, ktorý poznám." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pán Trnka?" 

 

Rastislav Trnka:  

 

"Je to otvorená otázka, ja by som bol veľmi rád, aby Vlado Ledecký prispel do čo najväčšej miery k riešeniu tohto 

problému, pretože je to pozitívny príklad kde celá obec funguje ako má, vlastne sociálne odkázaní už sú integrovaní, 

všetci majú normálnu prácu, nie v obecnom podniku, ich deti chodia do školy, všetci dodržiavajú pravidlá a myslím si, že 

teoretizovať o iných veciach môžeme, ale treba v prvom rade riešiť veci tak ako už sme videli, že sa dajú vyriešiť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pán Bačinský vy ste sa ešte k tejto otázke nevyjadrili v tom zmysle ako vaši predrečníci. Hovorili ste 

teda o zahraničnej migrácii. Čo tento komplex problémov, alebo náležitostí, ktoré obsahuje spolužitie v KSK, to znamená 

menšiny, rómska, maďarská, ostatné a väčšina majorita?" 

 

Róbert Bačinský:  

 

"Tak v prvom rade by som rád povedal, že aj ja mám v tíme odborníka na túto rómsku otázku. Venuje sa tejto otázke 

dlhodobo a bavili sme sa na tú tému viackrát. Má jednoznačné a veľmi dobré a schodné riešenie tohto problému a čo sa 
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týka tej druhej časti otázky akoby samosprávny kraj mohol prispieť tejto otázke k vyriešeniu tejto problematiky je v prvom 

rade úzka spolupráca medzi obcami, medzi starostami, medzi primátormi, pretože naozaj tento roky zanedbávaný 

problém sa nedá vyriešiť behom troch, štyroch rokov. Je to naozaj práca na možno na celú generáciu, ale tak isto mám 

príklad, tak isto mám príklad čo sa týka rómskej otázky, spolužitia Rómov s bielymi v jednej obci pri Košiciach kde som 

svojho času roky podnikal a môžem vám povedať, že to spolužitie funguje na perfektnej úrovni. Je to zároveň aj 

chatárska oblasť kde v lete je od 1000 do 2500 chatárov snáď a to spolužitie je úplne ideálne. Je tam nemožné, aby 50-

ročný Róm si dovolí povedať, že on nejde do práce. Všetci chodia do práce, deti chodia do školy. Dokonca som teraz v 

rámci jedného stretnutia myslím, že to bolo v Krompachoch stretol syna jedného z nich, ktorý práve doštudoval vysokú 

školu." 

 

Peter Bielik: 

 

"Veľmi pekne ďakujem. Dáma a páni videli sme to v úvode v našich príspevkoch, naozaj v roku 2013, keď televízia TA3 

absolvovala obidve kolá v jednotlivých regiónoch čo sa týka volieb do VÚC, prispelo to k istej lepšej informovanosti, ale tá 

účasť voličov na voľbách do VÚC zostala niekde tesne nad úrovňou 20 %. V KSK to dokonca bolo len niečo nad 10 % v 

druhom kole, čo bolo naozaj pomerne málo, na druhej strane to bolo legitímne, samozrejme vyšli z toho legitímne 

výsledky. Mali by sme si dať asi ruku na srdce, aj my novinári, predstavitelia médií, ale možno aj regionálni politici, keď 

budeme hovoriť o ďalšej otázke a to je prečo je to povedomie o župách, o práci samosprávnych celkov, o VÚC také slabé 

a prečo ľudia podľa vás v takej menšej miere sa zaujímajú o voľby do VÚC a chodia voliť? Kde je podľa vás tá príčina? 

Pán Bačinský?" 

 

Róbert Bačinský:  

 

"V prvom rade si myslím, že je to nízke povedomie ľudí čo od tohto samosprávneho kraja môžu očakávať, pretože oni 

považujú dvere samosprávneho kraja pred nimi zavreté. Oni nemajú, väčšina z nich teda nemá predstavu o tom, že oni 

tie dvere môžu otvoriť a môžu ísť za tým predsedom napríklad, ak majú nejaké pripomienky, nejaké sťažnosti, alebo 

čokoľvek. Proste títo obyvatelia samosprávneho kraja na to majú nárok. Ľudia málokto o tom vie a ďalšou vecou je, že to 

je tá apatia ľudí. Vidia akých výsledkov sa dosahuje na úrovni samosprávneho kraja, vidia, že sa kradne na každom 

kroku, vidia tú korupciu, proste ten kto žije na Slovensku a kto žije v KSK to vidí. Čiže pre nich je samosprávny kraj ako 

taký ako úrad iba brloh zlodejov, s ktorým sa vôbec neoplatí ani zapodievať. Väčšina vám povie nevenujem sa politike, 

nestarám sa o to, je to iba odkladisko pre vyslúžilých politikov a našli si teplé miestečká a tam ďalej prisatý na štát ďalej 

kradnú, a kradnú, a kradnú do nekonečna." 

 

Peter Bielik: 

 

"Kto ďalší k tejto otázke aké máte vysvetlenie toho dôvodu, alebo tej príčiny prečo tak málo ľudí sa zaujíma o dianie v 

samosprávnom kraji? Pán Trnka?" 
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Rastislav Trnka:  

 

"V prvom rade si treba povedať, má to viacero príčin. Tá prvá príčina je tá, že neprebehla úplne tá decentralizácia z 

úrovne štátu na úroveň regiónov ako bolo pôvodne plánované, teda množstvo kompetencií na VÚC-kach nie sú, ostali na 

štáte, alebo na obciach. No a ten druhý rozmer je ten, že ten potenciál toho VÚC sa nevyužíva v takej miere v akej by sa 

mohol a ja aj preto dlhodobo tvrdím, že kraj zaspal, zatuchol. Napriek tomu, že 12 rokov máme to isté vedenie kraja ako 

je tá istá vláda, napriek tomu sa kraj nerozvíja a preto si myslím, že treba začať využívať tie kompetencie a tie možnosti, 

ktoré kraj ponúka, lebo nie všetko má kraj v kompetencii, ale má možnosť to riešiť, pretože kraj je v prvom rade 

samospráva, to znamená môže riešiť všetko čo mu zákon nezakazuje." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pani Tkáčová?" 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Môj názor je taký, že pozícia predsedu samosprávneho kraja bola myslená ako pozícia predsedu malej vlády, alebo 

krajskej vlády a v tomto zmysle si predstavujem, že župan by mal byť lídrom svojej komunity, malo by ho byť vidieť, malo 

by ho byť počuť, ale ja ako občan pomaly môžem povedať, že som predsedu samosprávneho kraja videla v novinách 

alebo vôbec niekde v médiách asi raz. Proste je to skôr celebrita ako reálny správa kraja a keď hovoril kolega Trnka o 

kompetenciách, myslím si, že tie kompetencie budú sa musieť znova prebrať, vyčistiť, a bude sa musieť diskutovať, ktoré 

kompetencie sa krajom nechajú a ktoré sú tam viac menej zbytočné. Ja si dovolím ešte jednu citáciu z programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK na roky 2014 a 2020 kde sa hovorí o je to ... analýza silné, slabé stránky, ale 

hovorí sa aj o hrozbách pre kraj a dovolím si zacitovať čo považujú predstavitelia košickej župy za hrozbu, citujem: je to 

snaha štátu u funkciu centrálneho tvorcu a kontrolóra politiky regionálneho rozvoja. To znamená tu máme aj odpoveď na 

otázku prečo ten kraj nežije, lebo máme županov zo strany, kde máme premiéra. Čiže oni nie sú bojovníci za svoj kraj, 

oni viac menej sú služobníci vlády." 

 

Peter Bielik: 

 

"Rozumiem, pán Pataky, nech sa páči." 

 

Karol Pataky: 

 

"Podľa mňa sa veľmi nepochopili jednotlivé úlohy jednotlivých stupňov samosprávy. Strašne veľa kompetencií sa 

prenieslo práve na obce a mestá, k tomu sa priradilo málo finančných prostriedkov. Zrušili sa v podstate kompetencie 

okresov v tom čase, keď ja som bol ešte prednostom, už boli okresané, ale mali sme aspoň vlastný rozpočet a niečo sme 

mohli v tom okrese dokázať. Teraz už napríklad v okresných úradoch v Trebišove nemajú ani rozpočet vlastný, sú 
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naviazaný len na košický a tak isto VÚC nepochopila svoje základné funkcie podľa mňa. Na začiatku veci, o ktoré sa 

mala starať, išla rýchlo rozpredať. Potrebovala nadobudnúť aspoň nejaký fyzický, chceli nadobudnúť nejaký finančný 

majetok a potom nejak zaspala. Pár vyvolených vedelo asi, že sa dá dostať do nejakých dobrých funkcií, ale vôbec to, 

aby z obcí išla na okresnú úroveň, problémy, aby prešli a potom z okresu prešli na kraj a kraje by potom to mali zastrešiť, 

preniesť na vládu a všetko potom ísť naspäť dole. Na to sa nejako zabudlo a čiže tie kompetencie teda nie sú 

pochopené." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ako som spomínal Zdenko Trebuľa už nekandiduje do svojej funkcie. Teda otázkou na vás ako by ste to robili ináč, 

alebo čo by ste zmenili, aby naozaj to povedomie narástlo, aby ľudia vedeli aké kompetencie VÚC má, resp. ak teda 

hovoríte, že tých kompetencií niektorých je prebytok a niektorých naopak málo, ako by ste to chceli zmeniť, ktoré 

kompetencie by ste chceli ponechať VÚC, a ktoré naopak získať? Môžeme sa o chvíľu dostať aj k otázke financií, pretože 

tam tak isto sa vplyvom politiky vlády menili možnosti príjmov, ktoré má VÚC, daňová politika najprv bola nastavená iným 

spôsobom, bola to napríklad daň z motorových vozidiel, istá časť z daní, podielových daní fyzických osôb odchádzala istý 

čas aj na štát, priamo do štátneho rozpočtu, potom sa to zmenilo naspäť, ale zase tá daň z motorových vozidiel je v 

súčasnosti príjmom štátneho rozpočtu. Kde tu vidíte možnosti zmeny ak teda nesúhlasíte s tým ako je to dnes? Čo by ste 

urobili v situácii, ak by ste boli úspešní v týchto voľbách a stali sa župankou, alebo županom? Kto z vás? Pani Tkáčová, 

potom pán Bačinský." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Každopádne ako rovnocenný partner vlády by som aj s kolegami ostatnými siedmimi županmi začala diskusiu o 

kompetenciách. Podľa môjho názoru sú dve kompetencie kde kraj je viac menej štatistom a to je zdravotníctvo a školstvo, 

pretože tieto kompetencie, o týchto kompetenciách viac menej rozhoduje štát, aj o financovaní, aj o zákonoch a byť len 

štatistom, alebo úradníkom, ktorý vykonáva administratívnu prácu, určite nebolo v úmysle predkladateľov decentralizácie 

štátnej správy, takže začať tým a potom sa vrátiť k otázkam financovania. Pociťujem najväčšiu nespravodlivosť pri 

financovaní pozemných komunikácií. Síce to nesúvisí celkom s cestnou daňou, pretože tam sa potom menil pomer 30 % 

ku 70 % pri dani z príjmov fyzických osôb a keďže ekonomike sa darí, ten výber daní je každý rok vyšší, tak aj župy 

dostávajú viac peňazí. Skôr si myslím, že na práve na tieto komunikácie by mali dostávať podstatne viac a objasním 

prečo. poplatkovou politikou sa kamióny, ktoré chodili po cestách I. triedy, miesto, aby sa vrátili, po spoplatnení ciest prvej 

triedy, miesto aby sa vrátili na diaľnice, tak sa presunuli na naše cesty druhej a tretej triedy. Košický kraj, ktorý má 5,4 km 

diaľnic je jednoducho odkázaný na svoje cesty druhej a tretej triedy a tie boli stavané po vojne a neboli vôbec 

dimenzované na také ťažkotonážne kolosy. Tieto kolosy ničia cesty poškodzujú domy obyvateľom, sú hlučné, sú 

nebezpečné pre deti, pre seniorov, takže ja by som navrhla buď zmeniť mýtnu poplatkovú politiku, alebo legislatívne 

zakázať pohyb týchto ťažkých 40 tonových kolosov po cestách druhej a tretej triedy s výnimkou napríklad, keď sa ťaží 

drevo, alebo v kameňolomoch kameň, alebo potom nech štát zoberie všetky cesty naspäť a nech spravodlivo financuje 

výstavbu všetkých a opravu všetkých týchto ciest." 
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Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pán Bačinský sa hlásil?" 

 

Róbert Bačinský:  

 

"Čo sa týka kompetencií, ja by som ani neriešil či ubrať, alebo pridať ku tým kompetenciám. Ja by som skôr riešil ako 

efektívne tieto kompetencie riešiť. Podľa môjho názoru tu ide o efektivitu, pretože je jasné, že za tie posledné roky, za 

posledné desaťročia tejto efektivity tu bolo minimum. Treba sa pozrieť aj na narábanie, alebo na plytvanie viac menej 

peniazmi a pozrieť sa aj na to, ak bola nejaká čiastka na ten konkrétny projekt vyčlenená, či bola využitá do posledného 

centu na tento účel, alebo či sa z toho 30-40-45 % stratilo a potom je to znova ten problém, nespravilo sa, pretože 

nemáme na to peniaze." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pán Pataky?" 

 

Karol Pataky: 

 

"Mohli sme nastoliť už otázku či je vôbec potreba ôsmich krajov na Slovensku, keďže je také maličké, ale myslím si, že 

tieto voľby už sa musia dohrať v rámci daných mantinelov aké sú. Neviem úplne súhlasiť s pani Tkáčovou v tom, že iba 

zákon ovplyvňuje naše školy, lebo práve tí riaditelia, tí vedúci pracovníci v tom školstve, na tých školách či sú to 

základné, alebo stredné, alebo hocijaké ďalšie školy, vedia ovplyvniť ten výukový proces jednoducho. Sú tam určité 

mantinely taktiež, ale keď je tam šikovný vedúci riaditeľ tak vie ovplyvniť ako sa bude vyučovať a aké predmety a ďalšie 

veci on vie nastaviť na základe požiadaviek trhu, na základe požiadaviek rodičov, ale aj danosti žiakov, čiže sú tam rôzne 

možnosti, len treba nájsť stále a na každú pozíciu, ale nielen o školách rozprávame. Treba nájsť vhodných adeptov." 

 

Peter Bielik: 

 

"Tu by som sa vás predsa len opýtal, pretože predseda vašej strany Béla Bugár pomerne pred niekoľkými dňami hovoril 

práve o zmene územno-právneho členenia Slovenska a teraz je otázka, lebo existujú také dva modely mimo toho 

súčasného. Jeden je návrat k trom krajom, západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský a druhý koncept, o 

ktorom hovoril váš pán predseda je naopak také tie historické župy, ktoré máme na Slovensku, tých počet by bol myslím 

16. Vy by ste boli za ktorý z týchto konceptov?" 

 

Karol Pataky: 
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"Ja si myslím, že ľudia sa stále viažu skôr k tej histórii a tie historické župy mali aj svoje opodstatnenie, lebo boli to 

prirodzené regióny. Čiže tiež neviem súhlasiť s koncepciou, ktorú ešte zaviedol pán Mečiar a roztrhol tam určité územia, 

napríklad u nás na východnom Slovensku, ale ešte raz hovorím tieto voľby majú dané parametre a toto by som nechal na 

veľkú politiku už." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Pán Trnka?" 

 

Rastislav Trnka:  

 

"Ďakujem pekne. V prvom rade sa treba pozrieť na to čo ľudia chcú, čo očakávajú od činnosti samosprávy a podľa toho 

nastaviť aj tie kompetencie. Ja si myslím, že , alebo viem si predstaviť, že niektoré kompetencie by prešli zo štátu na 

VÚC, napríklad regionálne železnice, cesty prvej triedy, regionálny rozvoj, alebo viac z regionálneho rozvoja, pretože 

väčšinou vláda schvaľuje nejaké akčné plány, ktoré sa potom neplnia a ak by sa tieto akčné plány riešili na úrovni kraja, 

určite by ten akčný plán bol funkčnejší, určite by sa rýchlejšie riešili veci, ale toto je diskusia myslím si na inú úroveň, 

keďže kompetencie schvaľuje Národná rada. Ja by som ešte také dve poznámky povedal. Nemyslím si, že košický kraj, 

alebo akýkoľvek kraj je len štatistom v niektorých oblastiach, ja si myslím, že je štatistom, alebo môže to vyzerať, že je 

štatistom len a len z toho dôvodu, že tie kompetencie, tie možnosti sa nevyužívajú tak ako som už povedal skôr, myslím 

si, že je tam obrovský priestor využívať tie kompetencie viac v prospech ľudí tak ako si to ľudia predstavujú, no a myslím 

si, že aj je veľký priestor získať peniaze možno z iných fondov, z Bruselu, kde sú úplne iné parametre, to znamená 

kvalitnejší projekt, menej priestoru na nejaké černoty, keď to mám tak povedať, no a, alebo napríklad cez obecné 

podniky, alebo krajský podnik po vzore ako som vravel Vlada Ledeckého kde by v obciach niektoré činnosti vykonával ten 

obecný podnik, čiže dali by sa pritiahnuť peniaze na tie aktivity, ktoré by kraj mal vykonávať, ale teraz ich nevykonáva. 

Čiže v prvom rade si treba splniť ak niekto chce žiadať ísť nové kompetencie do Bratislavy, alebo na úroveň vlády, alebo 

parlamentu, tak treba začať efektívnejšie vykonávať tie aktivity a tie kompetencie, ktoré, alebo tie nástroje, ktoré VÚC má 

a tých je mnoho, ktoré doteraz sa nevykonávajú." 

 

Peter Bielik: 

 

"Jedna vec sú peniaze, ktoré prichádzajú ako podiel z podielových daní fyzických osôb na župu, tam to prerozdelenie je 

70 percent pre obce a mestá, 30 percent pre vyššie územné celky. V minulosti už som spomínal, bola to aj daň z 

motorových vozidiel, ktorá je v súčasnosti už príjmom štátneho rozpočtu. Na druhej strane je iný spôsob, ako dostať 

peniaze do Košického samosprávneho kraja, a to je prostredníctvom vlastnej aktivity ľudí, ktorí či už poskytovaním 

služieb, vlastných výrobkov, výrobou môžu stimulovať vnútornú spotrebu, môžu takýmto spôsobom naozaj zvýšiť svoje 

príjmy. Nadviazal by som na to, čím začínal pán Bačinský. Tu na západnom Slovensku, ak to tak môžem povedať, alebo 

aspoň v Bratislavskom kraji, taký veľký stimul nám prinieslo otvorenie hraníc. Naozaj, tá blízkosť Rakúska, blízkosť 

Českej republiky, čo sa týka napríklad Trnavského kraja a tak ďalej, to všetko západnému Slovensku prinieslo viac 
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pracovných možností, väčšiu obchodnú výmenu a všetky tieto faktory potom prispeli aj k vyššiemu domácemu produktu, 

čo sa týka samotných krajov. V súčasnosti na východnom Slovensku môže dôjsť k podobnému efektu, zrušila sa vízová 

povinnosť s Ukrajinou, hovorí sa o ďalších možnostiach naozaj odstránenia tých či už byrokratických, daňových, colných 

a ďalších náležitostí v súčasnosti trošku tomu bránia ešte sankcie voči Ruskej federácii, ale to je trochu iná téma. Čo sa 

týka cezhraničnej spolupráce, pán Bačinský, viete si predstaviť, že toto by mohol byť jeden zo stimulov pre Košický 

samosprávny kraj, čo sa týka obchodnej výmeny, čo sa týka pracovných príležitostí, ak by sa naozaj odstránili všetky 

bariéry napríklad na hranici s Ukrajinou?" 

 

Robert Bačinský: 

 

"Tak máte pravdu. Tu na západe Slovenska to máte lepšie, lebo tu máte hneď to Rakúsko, tak tie pracovné a celkovo 

podmienky ako pre tú cezhraničnú spoluprácu sú omnoho lepšie, ako napríklad spolupráca s takou Ukrajinou. Ale ja, a 

mám to aj vo svojom programe, ja skôr vidím tú podporu v tom, ja by som začal podporovať, a v prípade výhry aj budem 

podporovať malé a stredné podnikanie, malých a stredných podnikateľov, poľnohospodárstvo, predaj z dvora, turizmus, 

pretože na to sú peniaze vyčlenené, a na to je odčlenený obrovský balík peňazí. Ak sa tieto peniaze využijú do 

posledného centa bez toho, aby sa čo len cent stratil, už to bude obrovský posun dopredu." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne, pán primátor." 

 

Karol Pataky: 

 

"Áno, v tom máte výhodu, že otvorili sa hranice u vás k tým bohatým regiónom. U nás práve, bohužiaľ, aj z hľadiska 

južného suseda čiže Maďarska, oni majú tento región tiež veľmi chudobný, Ukrajina je ešte chudobnejšia. Čiže myslím si, 

že otvorenie tých hraníc, až takéto riešenie neprinesie. Na druhej strane musím súhlasiť s kolegom, napríklad treba 

posilniť určite poľnohospodársku činnosť a práve v malom, čiže predaj z dvora. Tam zase môžeme určitú úlohu prebrať aj 

my starostovia, primátori, lebo keby sme sa vedeli spojiť, ale aj so župou, a doniesť nejaký koncept, kde by naše školy 

vykupovali práve vypestované plodiny u nás, mäsové výrobky a ďalšie veci, tak určite by sa začal nejaký taký obrat tých 

peňazí práve v tých zaostalých regiónoch, a toto by nám mohlo značne pomôcť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Momentálne prebieha komunikácia medzi samosprávami, prípadne školami, školskými zariadeniami a ministerstvom 

vnútra, ako tieto veci vyňať z elektronického trhoviska, ako zmierniť tie podmienky naozaj v prospech toho, aby lokálne 

potraviny, lokálne komodity sa viac dostávali napríklad do školských jedální. Nech sa páči pán Trnka." 

 

Rastislav Trnka: 
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"Ďakujem. Ja by som rád reagoval ešte na vlastne rozhýbanie lokálnej ekonomiky, keď to mám takto povedať. Dosť veľkú 

časť programu venujem tomuto programu alebo tejto časti programu. Mám v tíme napríklad aj Jozefa Ondáša, ktorý 

založil T-Systems v Košiciach, spoluzakladal IT Valley. To znamená, tieto firmy pritiahli do Košíc viac ako 11-tisíc 

pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou s nadštandardnými platmi. Myslím si, že treba ísť touto cestou, vytvárať 

priestor pre nielen zahraničné, ale aj hlavne slovenské firmy, či už je to v IT sektore, ale aj v iných oblastiach, hlavne 

súvisiace s IT sektorom, pretože teraz už takmer všetky ostatné časti hospodárstva súvisia s IT. Taktiež mám v programe 

časť, ktorá sa venuje poľnohospodárstvu, tam spolupracujem s Jánom Šlinským, ktorý má patentovanú technológiu 

agrokruhov. To je vlastne v skratke poviem, pestovanie bioplodín na takých kruhových políčkach takým otočným 

ramenom. Myslím si, že vyšší územný celok je ideálny na to, aby rozhýbal túto oblasť hospodárstva, a teda 

poľnohospodárstvo prostredníctvom napríklad stredných škôl, to znamená Stredná poľnohospodárska škola by mohla 

akýmsi spôsobom školiť ľudí ako sa starať o tieto políčka, a napríklad strojnícka priemyslovka by mohla vyrábať túto 

technológiu. V podstate máme nejakú takú dohodu s pán Šlinským, že ak to vyjde, tak tento projekt určite rozhýbeme. 

Podporí to aj on, poskytnutím toho patentu. No a čo sa týka malých a stredných podnikov, tam si myslím, že v prvom rade 

treba zaviesť subdodávateľské doložky do zmlúv. To znamená, aby sa nestávalo to, čo sa stáva teraz v Košickom kraji, 

ale aj v meste Košice, kde sa oznámia veľkolepo a teatrálne obrovské projekty, obrovské investície z eurofondov. Vyhrá 

to nejaký generálny dodávateľ, ktorý si zazmluvní subdodávateľské firmy za dosť často polovičné ceny a tieto firmy 

dodnes nemajú vyplatené niekoľko rokov tieto sumy. Teda ten kto to odrobí, tak nakoniec je na pokraji bankrotu. Čiže 

týmto spôsobom, alebo touto cestou treba ísť a v prvom rade sa zamerať na to, aby tie hodnoty, aby tie peniaze vznikali 

priamo v regióne, priamo u ľudí, ktorí vlastne žijú v regióne, netreba sa orientovať možno až tak na Ukrajinu, aj keď 

nehovorím, že nie je potrebný ten obchod, ale v prvom rade sa zamerať na to, aby u nás vznikali tieto hodnoty a efektívne 

využívať to, čo kraj môže ovplyvniť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne, pani Tkáčová." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Súhlasím s tým, že treba do regionálnej ekonomiky dať impulzy, aby generovala prostriedky, pretože my ekonómovia 

vieme, že peniaze sú krvou ekonomiky, a súhlasím s tým, že zdrojom impulzov môže byť cestovný ruch ale aj 

poľnohospodárstvo. Čo sa týka produkcie, problém je s pôdou, tento problém kraj nevyrieši, lebo pôda je väčšinou v 

prenájme, problém majú mladí začínajúci farmári, pretože pôdu spravuje Slovenský pozemkový fond aj neznámych 

vlastníkov aj štátnu pôdu, a je problém vôbec sa k voľnej pôde dostať. Tak isto dopestovať, vyrobiť potraviny, nie je až 

taký problém ako ich predať, odbytovať. A preto ja by som navrhla, aby kraj pomohol pri zriadení Regionálneho 

odbytového združenia, ktoré by v podstate odbytovalo túto produkciu buď poľnohospodárskych produktov ale aj potravín. 

A výrobcovia nech sa sústredia na kvalitu, pretože dovážajú sa tu všelijaké potraviny rôznej kvality, ale regionálne 
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potraviny, ktoré sú sústavne pod dozorom našich kontrolných orgánov, a ktoré vidíme odkiaľ pochádzajú, myslím si, že 

sú aj príspevkom k zdraviu nášho obyvateľstva." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne, sme približne v polovici našej diskusie. Aspoň teda čo sa týka času, ktorý ste dokázali vyčerpať 

vy. Stále tam svieti 12 minút pre primátora Košíc Richarda Rašiho, pán Bačinský približne polovica času, pán Karol 

Pataky má ešte viac ako 50 percent, pani Tkáčová o niečo aktívnejšia a pán Rastislav Trnka zatiaľ si vyčerpal toho času 

najviac. Uvidíme, ako sa diskusia bude uberať v ďalšom poradí, nakoľko už medzi nás zavítal aj primátor Košíc pán 

Richard Raši. Dobrý večer. Viem, že ste merali pomerne dlhú cestu, rovnako ako vaši kolegovia. Som preto veľmi rád, že 

napokon ste mohli prísť medzi nás, a zúčastniť sa tak isto našej diskusie. Dúfam, že kolegovia, kandidáti budú súhlasiť, 

ak teraz vám položím niekoľko otázok tak, aby sme aspoň trochu dorovnali ten čas, ktorý zostáva aj im na ďalšiu 

diskusiu. Pán primátor, hovorili sme zatiaľ o viacerých témach. Prvou z nich bolo spolužitie väčšiny a menšín v Košickom 

samosprávnom kraji vzhľadom na pomerne vysoký počet ľudí, ktorí nemajú slovenskú etnicitu. Potom sú to otázky, ktoré 

súvisia s financovaním a s možnosťami naštartovania vnútornej ekonomiky, čo sa týka Košického samosprávneho kraja. 

Ako hodnotíte spolužitie väčšiny a menšín v Košickom samosprávnom kraji." 

 

Richard Raši (Smer-SD, SMK), kandidát na post predsedu KSK: 

 

"Príjemný dobrý večer prajem, vážení kolegovia, ctená kolegyňa aspoň takto symbolicky vám podávam ruku, a využijem 

ten svoj čas, ktorý mám, a chcem sa ospravedlniť, niekedy život prinesie situácie, ktoré vám zabránia prísť niekde načas, 

aj keď ja osobne veľmi nerád niekde meškám, ale v niektorých chvíľach to proste tak príde. Takže ešte raz sa 

ospravedlňujem aj vám všetkým, ktorí ste tu aj cteným divákom. Spolužitie menšín so Slovákmi so slovenskou 

národnosťou by som rozdelil na možno dve základné skupiny. Tou prvou je veľká rozmanitosť nášho kraja z hľadiska 

národnostných menšín, pretože naozaj náš kraj je multinárodnostný a spolužijú tu občania maďarskej národnosti, máme 

tu Rusínov, máme tu českú národnosť, máme tu naozaj mnoho, mnoho národností, a túto kapitolu by som hodnotil zo 

svojho pohľadu naozaj veľmi pozitívne. A keď to porovnám, a keď to extrapolujem na naše mesto, tak za posledné roky, 

naozaj môžem konštatovať, že spolužitie menšín, národnostných menšín v našom kraji je naozaj maximálne korektné, a 

mnoho mesiacov, možno niekoľko rokov dozadu sa nevyskytli prípady nejakého negatívneho spolužitia. Tou druhou 

témou, čo sa týka spolužitia je téma rómskych spoluobčanov, a je to úplne špecifická téma, ktorá nesedí do toho 

kontextu, mnohokrát nesedí do toho kontextu dobrého vychádzania, ale aby som nebol iba negativistický a možno 

povedal, ako to v skutočnosti je. Aj v rómskej téme musíme našich spoluobčanov rómskej národnosti alebo rómske 

etnikum rozdeliť opäť do dvoch skupín. Máme pozitívne príklady z mnohých obcí, kde spolunažívanie s rómskou 

komunitou jednoducho funguje, a žijú tak, ako žijeme my všetci ostatní. Je mnoho obcí v Košickom kraji, v Prešovskom 

kraji, ktoré sú najmä charakteristické silnou rómskou komunitou v mnohých obciach, kde mnohokrát presahuje až 50 

percent. Na druhej strane máme aj časť rómskej populácie, ktorá sa prispôsobiť všeobecným pravidlám nechce. Aby som 

použil možno konkrétny prípad. Aj keď som nastúpil ako primátor mesta Košice mali sme, ako rómska problematika je 

stále problematická aj v našom meste, a povedali sme si, že zákony musia platiť pre všetkých. A hovorím to preto, lebo z 
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hľadiska rómskej komunity sa hovorí neustále o jej integrácii s väčšinovou spoločnosťou. Ja na základe svojich 

skúseností si dovolím tvrdiť, že integrácia je možná, ale integrácia je možná iba vtedy, keď každý dodržiava tie isté 

pravidlá. Čiže rómska komunita, ktorá dodržiava pravidlá, a ktorá funguje, máme množstvo pozitívnych príkladov z 

mnohých obcí. Tam to jednoducho ide, a žijú tak ako my všetci. Na druhej strane máme časť rómskej komunity, ktorá sa 

jednoducho prispôsobiť nechce, a nemôže byť riešením rómskej problematiky to, že sa my všetci prispôsobíme im." 

 

Peter Bielik: 

 

"Dobre, ale v súčasnosti ste v pozícii primátora Košíc, kandidujete na pozíciu predsedu Košického samosprávneho kraja. 

Kde tam vidíte posun vo vašich možnostiach, ako riešiť túto tému, ako sa k nej aktívnejšie postaviť? Je to lepšia pozícia 

na riešenie takejto témy z pozície predsedu vyššieho samosprávneho celku, alebo je to niekde, ako konštatovali vaši 

predrečníci aj úloha, a najmä úloha miest a obcí?" 

 

Richard Raši: 

 

"Riešenie rómskej problematiky bude vždy najmä úloha miest a obcí, pretože sa to týka života danej obce alebo života 

daného mesta, a bude vždy najmä v kompetencii primátorov a starostov, pretože tí musia riešiť denno-denné problémy 

spolužitia. Ale ako som povedal, máme veľmi pozitívne príklady, máme mnoho úspešných starostov, ale máme mnoho 

starostov, ktorí robia všetko preto, a jednoducho tú problematiku vyriešiť nevedia. Čo sa týka Košického samosprávneho 

kraja, jeho kompetencie sú pomerne dobré v sociálnej oblasti, sú veľmi silné v stredoškolskom vzdelávaní, a možno tu je 

priestor na to, aby sa rómska komunita do neho zapojila, a poviem hneď dva praktické príklady. Máme školy, ktoré majú 

elokované pracoviská v oblastiach so silnou rómskou komunitou. Poviem obec, možno ju mnohí diváci nepoznajú, obec 

Veľaty, kde sa vytvorilo elokované pracovisko strednej odbornej školy, ktoré je nasmerované práve na vzdelávanie 

Rómov, aby ich základné zručnosti, stavebné práce, alebo ženy šiť, aby si našli potom uplatnenie v praktickom živote. 

Tým druhým príkladom a možno takým najviditeľnejším je Stredná odborná škola technická v Košiciach na Kukučínovej 

ulici, ktorá vytvorila elokované pracovisko priamo na Luniku 9. To je praktický príklad toho, ako vie aj Košický 

samosprávny kraj alebo akýkoľvek samosprávny kraj urobiť kroky k tomu, aby ponúkla niečo, čo dokáže zmeniť život 

rómskej komunity." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne, dáma a páni, to skóre, čo sa týka času, sa nám mierne vyrovnalo. To znamená už tie časy, ktoré 

vám zostávajú do konca tejto diskusie sú pomerne rovnocenné. Môžeme teda prejsť k ďalšej téme. Keď hovoríme o 

východnom Slovensku, a môžeme pokojne, samozrejme spomenúť aj prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, 

ktorý pochádza z Popradu, je to Prešovský samosprávny kraj. Dnes práve načrtol istú tému, ktorá vyplýva jednak z 

tragických udalostí, všetci si to pamätáme, úmrtie opatrovateliek, ktoré sa vracali zo zahraničia. Na margo toho boli dnes 

v prezidentskom paláci, rozprávali sa s prezidentom republiky, a ten povedal, že Slovenská republiky nie je sociálnym 

štátom, pretože sa nevieme postarať o starých, nevieme sa postarať o seniorov. Pomerne silné slová. S tým, že 
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opatrovateľky sa dožadujú rokovaní s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Mnoho týchto kompetencií, gró 

týchto kompetencií však patrí vyšším územným celkom. Jedná sa najmä o sociálne domovy, o opatrovateľskú službu, 

ktorá tak isto, vyšší územný celok má vplyv napríklad na jej financovanie alebo ohodnocovanie. Súhlasíte s prezidentom 

republiky a jeho výrokom, že v tejto oblasti máme obrovské nedostatky, a že práve kvôli tomu v podstate nie sme 

sociálnym štátom, ako sa často deklaruje. Kto sa hlási prvý? Pán primátor, nech sa páči." 

 

Karol Pataky: 

 

"Áno, musím úplne súhlasiť s pánom prezidentom. Toto je aj najväčší problém nášho kraja. Jednoducho to odhodlanie 

ľudí opúšťať svoje domovy za vidinou nejakej lepšej práce, ale už aj mladí za vidinou, že niekde inde si možno vie lepšie 

založiť rodinu, bude viac v bezpečí. Toto má ten následok, že podľa štatistických údajov asi 10-tisíc, ale podľa ďalších 

údajov okolo 100-tisíc ľudí zo Slovenska už opatruje niekoho cudzieho v zahraničí. Nehovoriac o tom, že 10 percent 

obyvateľstva Slovenska žije už mimo hranice Slovenska, a sú evidovaní ešte u nás. A tu nastal ten problém. To, čo ešte 

ja som zažil a moji predchodcovia. Boli to tri generácie v podstate, ktoré bývali spolu niekde, a ten mladší stále videl ako 

sa stará tá stredná generácia o tú najstaršiu, vznikli nejaké návyky, a sme sa naučili aj sociálne žiť. A teraz nastal taký 

obrat. Štát jednoducho nevybudoval tú klímu takú, aby rodiny ostávali pohromade. Donútili mladých, ale už aj starších 

odchádzať z domovov, nevytvorili sa podmienky, pričom o tom rozprávame, že sme zaostalé regióny, a budú nám 

pomáhať. Máme tu rôzne naše plány, ktoré sa spomínali. Lenže tie sľuby sa bohužiaľ nenaplňujú, a tým pádom, áno 

musím súhlasiť s pánom prezidentom." 

 

Peter Bielik: 

 

"No dobre, ale robí to štát? Nie je tam aj vplyv vyšších územných celkov?" 

 

Karol Pataky: 

 

"Je tam vplyv, je tam obrovský vplyv aj vyššieho územného celku, áno." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Kto ďalší? Pán Bačinský." 

 

Robert Bačinský: 

 

"Súhlasím s tým, že Slovensko nie je sociálny štát. Ja neviem, nepoznám presné číslo, koľko tisíc ľudí je vonka, ja 

osobne patrím medzi tých, ktorí odtiaľ museli kvôli tejto láskavej sociálnej politike opustiť Slovensko, len z toho dôvodu, 

aby som dokázal uživiť svoju rodinu, a zabezpečiť im normálny štandard. Nežijeme si nejak na vysokej nohe, ale bol som 

schopný im zabezpečiť to, čo každá jedna rodina potrebuje. Ale toto je skôr otázka na vládu. Akým smerom ťahá vláda 
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tento štát? Akú politiku robia? Čo ich k tomu núti robiť takú politiku, aby ľudia museli opúšťať svoje rodiny, a museli 

odchádzať do zahraničia. Je jedno úplne, či krátkodobo, či dlhodobo. Toto je otázka na štát, akú politiku robia." 

 

Peter Bielik:  

 

"A keby sme sa zamerali priamo na tú opatrovateľskú službu, na sociálne domovy, ktoré sú v kompetenciách vyšších 

územných celkov, tam vidíte tak isto nejaké nedostatky, prípadne riešenia?" 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Ja osobne mám v programe integrované domy zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti a kľudne si to ľudia 

môžu pozrieť na mojej stránke, na oficiálnej stránke www.robertbacinsky.sk, je to tam dopodrobna rozpísané." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pani Tkáčová, nech sa páči." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Áno, boli spomenuté ženy, ktoré chodia opatrovať. Mám jeden návrh, ktorý by pomohol tomu, aby naše mamy, naše 

dcéry zostávali doma pri rodinách. Je to inštitút licencovanej opatrovateľky. Znamená to, že takáto opatrovateľka by bola 

oprávneným príjemcom finančného príspevku samosprávneho kraja a združili by sa u nej prostriedky jednak od 

zdravotnej poisťovne za ošetrovateľské výkony, ktoré budú od 1. januára budúceho roka vyplácať, ďalej by to bol ten 

príspevok samosprávneho kraja a príspevok klienta, ktorého opatrujú. Tak by mali kvázi živnostníčky, ako sú aj v 

Rakúsku, prostriedky na daň, na odvody a pritom by im zostala dôstojná čiastka za túto ozaj ťažkú prácu. Ešte by som 

chcela doplniť..." 

 

Peter Bielik: 

 

"Akú výšku zhruba máte na mysli pri tej dôstojnej čiastke? Oni žiadali 700 euro, konkrétne..." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"No to je minimum, to je minimum, ale mali by sme z toho aj prídavný úžitok, jednak teda by tie mamy zostali pri deťoch a  

nevychovávala by ich ulica, ale aj ten klient by bol opatrovaný v svojom domácom prostredí. A to je práve to plnenie 

deinštitucionalizácie, po ktorej všetci voláme." 

 

Peter Bielik: 
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"Ďakujem pekne. Pán Trnka." 

 

Rastislav Trnka: 

 

"Ďakujem pekne. Tak ja si myslím, že samozrejme je obrovský priestor na to, aby sa zlepšili sociálne služby z úrovne 

kraja. Poviem príklady, v prvom rade treba začať merať kvalitu, pretože máme neverejných poskytovateľov napríklad, 

ktorí poskytujú oveľa väčšiu kvalitu ako verejní poskytovatelia, pritom idú rovnaké finančné prostriedky do obidvoch by 

som povedal typov sociálnych domovov. Máme tu rôzne projekty, ktorými by sa zefektívnila tá služba pre toho občana, 

ktorý potrebuje túto pomoc, napríklad využívanie striebornej ekonomiky alebo technológií, ktoré už sú teraz na svete, 

napríklad také náramky, ktoré monitorujú ten zdravotný stav toho klienta alebo napríklad telemedicína, ktorá by sa dala 

efektívne využiť. Je tu toho veľa. Treba si zobrať, treba sa na to pozrieť komplexne, treba naštartovať aj projekty, ktoré sú 

komerčne efektívne, to znamená sú tu súkromníci alebo investori, ktorí vedia zainvestovať do rôznych zariadení, ktoré sú 

pre nich rentabilné, avšak (...), avšak neboli schválené z rôznych dôvodov, čo je na dlhšiu diskusiu. Čiže v prvom rade 

treba sa na to pozrieť komplexne, treba využiť to čo vie súkromný sektor poskytnúť a v kombinácii s efektívnym 

využívaním zdrojov a technológií z úrovne kraja si myslím, že vieme poskytnúť sociálne služby oveľa väčšiemu množstvu 

klientov alebo občanov a pri vyššej kvalite." 

 

Peter Bielik: 

 

"Pán primátor, nech sa páči." 

 

Richard Raši:  

 

"Ja by som sa teda vrátil k tej vašej pôvodnej otázke a teda k tomu nešťastiu, ktoré sa stalo. Myslím si, že každého z nás, 

aj každého na Slovensku veľmi mrzí čo sa stalo. Treba si uvedomiť, že problém práce v zahraničí, či sú to opatrovateľky 

alebo mnohí ďalší občania našej republiky, má dva rozmery. Ten prvý je ekonomický, lebo ten boom cestovania do 

zahraničia súvisí aj s našim vstupom do Európskej únie, keď začali platiť legislatívne pravidlá pre všetkých členov 

Európskej únie a umožnili prácu v zahraničí aj našim občanom a tá práca bola ohodnotená lepšie. Čiže tým prvým 

inštitútom, aby naši ľudia neodchádzali do zahraničia za prácou, je ekonomické zvýhodnenie ich práce tak, aby práca v 

zahraničí atraktívna nebola až natoľko, pretože si musíme uvedomiť, že aj keď niekto v zahraničí zarobí viac, má náklady 

s cestou, má náklady, ktoré súvisia s tým, že nie je vo svojej rodine, čiže s tým napríklad súvisí inštitút minimálnej mzdy a 

jej zvyšovanie, ktorý vytvára predpoklad pre to, aby práca v zahraničí nebola tak atraktívna, pretože na minimálnu mzdu 

sa samozrejme viažu potom aj všetky príplatky, ale aj ostatné, kategorizovanie práce podľa náročnosti. 

 

Tou druhou podmienkou na to, aby sa, aby čím menej ľudí chodilo pracovať do zahraničia, je vytváranie nových 

pracovných miest. Naozaj náš kraj je v tomto špecifický, tá nezamestnanosť napriek tomu, že za posledné roky klesla, je 

stále pomerne vysoká. Zase vzniká nám diskrepancia medzi mestom Košice, kde nezamestnanosť podľa posledných 
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údajov zo septembra sa drží v priemere okolo 6 percent, v kraji je to okolo 11 – 12 percent, ale napriek tomu tá 

nezamestnanosť je vysoká, čiže tým druhým inštitútom, ktorý môže zabrániť vycestovávaniu za prácou a teda tomu, aby 

sa rodiny nemuseli deliť, je vytváranie nových pracovných miest a keď prejdem ku konkrétnym opatreniam z hľadiska 

sociálnych vecí, lebo práca opatrovateliek sa týka najmä sociálnej oblasti, aj tu je predložená legislatíva, ktorá hovorí o 

tom, že domovy sociálnych služieb a všetky inštitúcie, ktoré poskytujú sociálnu prácu, budú môcť byť prijímateľmi nielen 

dávok sociálnych, ale aj zdravotných, pretože v súčasnosti sa poskytovanie sociálnej starostlivosti mení by som povedal z 

klasických domovov dôchodcov alebo domovov sociálnych služieb stále ku ťažším skupinám zdravotného stavu, to 

znamená, že keď si vezmeme domovy sociálnych služieb spred desiatich rokov a teraz, tak tá klientela je stále viac 

bližšie ku pacientom ako ku klientom, a preto aj teraz bol predložený ministerstvom zdravotníctva návrh zákona, ktorý 

umožní čerpať finančné prostriedky aj na diagnostiku a terapiu, čo doteraz nebolo. Hovorím to preto, lebo toto môže byť 

zdrojom príjmov pre domovy sociálnych služieb a rozličné sociálne strediská, aby vedeli jednak zaplatiť personál a druhá 

vec, aby vedeli personál aj posilniť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Dobre, ale je na vyššom územnom celku, či sa rozhodne zvýšiť príspevok pre domovy sociálnych služieb a pre platy 

opatrovateliek. Boli by ste za to, aby tá čiastka, ktorou samosprávny kraj prispieva na takéto služby, sa zvýšila v rámci 

rozpočtu? Ono je tu totiž jeden faktor, ktorý je pomerne zaujímavý a to už sa dostávame na úroveň, keď porovnávame 

alebo kombinujeme politiku napríklad v Bratislavskom samosprávnom kraji, kde keď počúvame tie diskusie, hovoríme o 

tom často a teraz nebudem menovať konkrétnych kandidátov, že problémom Bratislavy je, býva tu veľa ľudí, pracuje tu 

veľa ľudí, ale nemajú tu trvalý pobyt. Naopak je to na východnom Slovensku, naopak je to v Košickom kraji, kde veľa ľudí 

odchádza, ale trvalý pobyt si zachováva v Košickom samosprávnom kraji, to znamená z podielových daní fyzických osôb 

aj tak tie peniaze napokon končia v Košickom samosprávnom kraji. No a potom tu máme ten paradox, keď sa pozeráme 

napríklad na celkové finančné zdravie Košického samosprávneho kraja, nie sú to veľké rozdiely, ako ich vyrátal inštitút 

INEKO, ale Košický samosprávny kraj je tam so 4,2 percentami niekde na poslednom mieste kvôli účtu, bežnému účtu 

alebo kvôli celkovej obchodnej bilancii. Nie je práve toto možnosť ako teda z tých peňazí, ktoré napriek tomu, že sa tvoria 

niekde inde, ale prichádzajú na východné Slovensko, zvýšiť podiel príspevkov a platby priamo do domovov sociálnych 

služieb a dať týmto opatrovateľkám, pri ktorých sme začali túto diskusiu, viac peňazí? Nech sa páči, kto z vás? Pán 

Bačinský." 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Je to určite riešenie a ja by som bol za pridať týmto ženám na plate, ale nech vláda pridá koľkokoľvek alebo my z nášho 

rozpočtu nech pridáme koľkokoľvek, ja vám garantujem, že to nikdy nebude toľko ako zarobia v zahraničí." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Kto ďalší?" 
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Karol Pataky: 

 

"Ja si myslím, že mohli by pridať, ale ja by som zase nedával do tých domovov sociálnych služieb, ale priamo 

opatrovateľkám, ktoré pôsobia niekde u toho dotyčného, ktorý potrebuje tú opateru." 

 

Peter Bielik: 

 

"To znamená do tej terénnej práce..." 

 

Karol Pataky: 

 

"Do tej terénnej práce, áno..." 

 

Peter Bielik: 

 

"...opatrovateľskej. Pani Tkáčová."  

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Ja by len som mala jednu poznámku, že celkovo je potrebné hovoriť o zvýšení platov pracovníkov v sociálnych 

službách, pretože odvádzajú veľmi zodpovednú a ťažkú prácu a nie vždy sú dostatočne ohodnotení." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Poďme teda k tejto téme alebo zostaňme pri tejto téme ešte z iného hľadiska. Pán Trnka spomínal IT 

Valley, naozaj keď sa človek pozrie na rôzne konferencie, ktoré sa konajú v Košickom alebo Prešovskom samosprávnom 

kraji a majú za cieľ prilákať investície na východné Slovensko, no nie je to až také neúspešné, naozaj veľmi firmy, veľké 

investície smerujú na východné Slovensko, či je to práve priemysel elektrotechnický alebo IT, vynikajúca spolupráca s 

miestnou Technickou univerzitou v Košiciach, ktorá naozaj produkuje veľké množstvo absolventov schopných zastávať 

tieto úlohy. Mohli by sme hovoriť o tých tradičných zamestnávateľoch, ktorí na východnom Slovensku sú. Ako môže župa 

ešte viac prispieť, napríklad zúčastnila sa a ten klaster, ktorý vzniká, aj IT Valley, ktoré vzniklo, bolo spoluiniciované 

košickou župou. Kde vidíte ďalšie možnosti rozvoja pracovných miest, zvýšenia počtu pracovných miest priamo v 

Košickom samosprávnom kraji, ku ktorému by mohla prispieť tak isto župa a Košický samosprávny kraj? Pán primátor." 

 

Karol Pataky: 
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"Ja vidím jeden značný problém v tom, že všetci kandidáti v podstate rozprávajú akoby stále len o Košiciach. Košická 

župa, Košický kraj, to nie sú Košice, to je 440 obcí a 17 miest, to sú jedny Košice, áno, je to naše hlavné mesto, s tým 

úplne súhlasím, len práve ten Košický kraj alebo župan by mal nasmerovať tie investície už práve do tých oblastí, kde je 

dlhodobá vysoká nezamestnanosť a kde sú tie chudobné regióny, a nech je to okres Trebišov, a nech je to okres 

Rožňava, nech je to východná časť okresu Michalovce, jednoducho, keď všetko sa sústredí len v tých Košiciach, 

prípadne Košice-okolie Kechnec niekde, tak ten kraj sa celý nebude rozvíjať nikdy." 

 

Peter Bielik: 

 

"Kolega, primátor Košíc paradoxne pritakával. Súhlasíte?" 

 

Richard Raši: 

 

"Samozrejme, v súčasnosti sa treba sústrediť na podporu investícií v regiónoch, pretože v určitých oblastiach ako je 

sektor informačných technológií, už nestačíme produkovať dostatok kvalifikovanej pracovnej sily k požiadavkám, ktoré sú. 

Možno jedno číslo, takým cieľom našim, IT Valley a všetkým, ktorí pomáhajú bolo, aby v roku 2020 bolo zamestnaných 

10-tisíc zamestnancov v IT sektore, ale toto číslo sa dosiahlo už v roku 2016, čiže jednoznačne sa treba sústrediť na 

podporu vytvárania pracovných miest v regióne. Má to aj iný význam, má to význam aj ten, že vytvorenie pracovného 

miesta čo najbližšie k miestu bydliska a zamestnávateľa má preňho aj ekonomický aj časový efekt. Je to lacnejšie a trvá 

kratšie, kým sa dostane do práce alebo späť. Župa tu nemá priamu kompetenciu podporných stimulov do vytvárania 

pracovných miest, ale vie výrazne prispieť, napríklad dopravou zamestnancov z miesta ich bydliska do miesta ich 

pôsobiska alebo aj rekonštrukciou ciest, ktoré sú hlavnými ťahmi, kadiaľ sa občania do svojej práce musia dostať. Čiže tá 

kompetencia tu nie je tá základná majoritná, ale vie výrazne pomôcť. Župa sa aktívne, pardon, Košický samosprávny kraj 

aktívne vstúpil do a bol zakladajúcim členom vytvorenia Východoslovenskej investičnej agentúry a keď ju môžem 

charakterizovať veľmi jednoducho, je to agentúra, kde sú kraje, kde je mesto, kde sú súkromní investori. Jej cieľom je to, 

aby keď investor príde na východ alebo keď má záujem investovať na východe a vytvoriť nové pracovné miesta, aby 

dostal všetky informácie tak, aby tu, pokiaľ je to čo i len trochu možné, ostal." 

 

Peter Bielik: 

 

"Je to to známe VIA Forum, na ktoré som tak isto narážal a týchto aktivít je určite na východnom Slovensku ako celku 

viac a je to dobré. Dámy a páni, dovoľte mi vzhľadom na čas, ktorý vám ostáva, otvoriť jednu z posledných tém a to je 

zdravotníctvo, teraz ako celok, bez toho, aby sme sa museli vracať ešte k domovom sociálnych služieb, ak teda máte 

záujem, samozrejme môžeme, ale rád by som sa zameral na nemocnice. Košický samosprávny kraj na základe zmluvy o 

dočasnom prevode akcií, nebol to predaj, je to dočasný prevod akcií, v septembri 2011 odovzdal spoločnosti Svet 

zdravia, akciová spoločnosť, na dobu určitú 20 rokov do správy nemocnice v Michalovciach, Trebišove, Spišskej Novej 

Vsi a v Rožňave. Ako s odstupom času hodnotíte a z hľadiska najmä kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

hodnotíte tento krok? Kto začne? Pán Bačinský." 
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Róbert Bačinský: 

 

"Ja osobne tomu kroku naozaj nerozumiem. Niečo také odovzdať do správy cudzím ľuďom v podstate. Zoberte si jedno 

obyčajné gazdovstvo. Aby gazdovstvo mohlo prosperovať a prosperovalo, ten gazda nemôže predať svoj majetok a 

všetko to čo ho drží pri živote. Povedzte mi, ktorý gazda predá svoje stroje, ktorý predá svoju pôdu, ktorý predá vodu, 

ktorý predá zariadenie? Ani jeden gazda to nepredá. V Košickom samosprávnom kraji sa to deje..." 

 

Peter Bielik: 

 

"To som práve hovoril, že tu išlo o dočasný prevod akcií, ako keby prenájom." 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Ale ja nerozumiem z akého dôvodu to treba hoci len dočasne prevádzať. Veď my, myslím, že sme na východe natoľko 

inteligentní, že si to vieme obhospodáriť aj sami." 

 

Peter Bielik: 

 

"Áno, sú nemocnice, keď sa teraz zverejňoval rebríček úspešnosti nemocníc, ktoré sú naozaj aj na východnom 

Slovensku, myslím Košice-Šaca bolo na druhom mieste, čo je samozrejme súkromná nemocnica, ale vynikajúci výsledok. 

Ešte raz sa teda vrátim k týmto nemocniciam. Stúpla kvalita zdravotnej starostlivosti v týchto nemocniciach z vášho 

pohľadu, aký to malo vplyv celkovo aj na hospodárenie Košického samosprávneho kraja? Ako tento krok vnímate? Nech 

sa páči pán Trnka." 

 

Rastislav Trnka: 

 

"Ja len veľmi v skratke, keďže mám málo času. Som v zastupiteľstve KSK štyri roky a myslím si, že kvalita týchto 

zariadení sa zvýšila, avšak je tam jeden veľmi závažný moment a to je ten, že v rámci tejto zmluvy Sociálnodemokratická 

strana znižuje zápočtami alebo umožňuje zápočtami znižovať ten príjem z nájmu, ktorý vyšší územný celok má. Ja si 

myslím, že nový župan by mal pristúpiť k revízii tohto bodu tejto zmluvy, aby s atak využili tieto finančné prostriedky, ktoré 

má platiť Svet zdravia, teda Penta v prospech Košického kraja a využili sa tak pre ešte lepšie služby v zdravotníctve." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne. Kto ďalší, pani Tkáčová." 

 

Jarmila Tkáčová: 
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"Myslím si, že odovzdanie nemocníc potvrdzuje to, čo som už predtým povedala, že samosprávny kraj v oblasti 

zdravotníctva je skôr štatistom ako aktívnym mediátorom a zas na druhej strane, keď sú to akciové spoločnosti, ktoré 

musia hospodáriť s kladným výsledkom, nie je to až taká zlá forma a keď si pozrieme, že za posledné štyri roky 

investovali v týchto nemocniciach 17,6 milióna eur, myslím, že pacienti by nám lepšie povedali ako hodnotia túto 

starostlivosť, lebo ja napríklad nemám konkrétnu skúsenosť, tak ťažko to viem vyhodnotiť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem peľmi pekne. Pán primátor." 

 

Karol Pataky: 

 

"Možno to zoberiem trošku globálnejšie, som veľmi rád, že napríklad v Michalovciach sa postaví jedna z najmodernejších 

nemocníc. Som rád, že v Trebišove určite sa zlepšili podmienky pre pacientov. Sú však zaujímavé niektoré paradoxné 

situácie. Je určitý, nebudem menovať, vedúci pracovník, riaditeľ, ktorý bol tam aj za VÚC-ky v nemocnici, kedy 

vykazovala nemocnica negatívne čísla, čiže išla do straty a naraz ten istý riaditeľ vie dosiahnuť zisky a nemocnica akoby 

zázrakom začala fungovať. Čiže áno, niekde súhlasím s tým, že to s čím VÚC-ka neviem hospodáriť, má dať ďalej, je to 

efektívnejšie. Len je zaujímavé, že keď rozprávame o rovnakom človeku, že to nefungovalo vtedy, no." 

 

Peter Bielik: 

 

"Tak, niekedy sa darí viac, niekedy menej. Pán Raši." 

 

Richard Raši: 

 

"Som lekár, bol som manažér riaditeľa nemocnice, bol som minister zdravotníctva. Zhodnotenie výhodnosti, alebo 

nevýhodnosti daného prenájmu, kde má župa stále 19 percent, je pacient. Iba on môže povedať, či sa to posunulo k 

lepšiemu, alebo k horšiemu. My, pokiaľ nie sme aktívnymi pacientami, alebo súčasnými pacientami danej nemocnice, 

môžeme pracovať iba s číslami. V pondelok bola kolaudácia novej nemocnice v Michalovciach, naozaj, klobúk dole, 

supermoderná moderná nemocnica v budúcnosti. Za posledných päť rokov, pokiaľ som si pozeral dáta z vyššieho 

územného celku, bolo do každej nemocnice nainvestovaných viac ako 5 miliónov eur. Keď pacienti povedia, že tá 

zdravotná starostlivosť vytváraním nových pracovísk a investícií sa zlepšila, to je jediné kritérium, ktoré pre nás musí byť 

smerodatné. A myslím si, že ten akt otvorenia novej nemocnice, ktorý sa udial v Michalovciach, je z môjho pohľadu 

pozitívnym stimulom. A to každý vie, že v čase, keď som bol minister zdravotníctva, som bol veľký bojovník proti 

súkromným skupinám zdravotníctva." 

 

Peter Bielik: 



Mesto Spišská Nová Ves 

 

 

 

26. 10. 2017 

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

 

"Často je to práve o tej komunikácii, ako by ste získali tú spätnú väzbu od tých pacientov, aby vám to teda povedali, či sú 

spokojní, alebo nie?" 

 

Richard Raši: 

 

"Tým, že som lekár, mám mnoho pacientov, ktorí chodia, ktorí sú z regiónu a ten bezprostredný pocit to, čo vám povie v 

prvom kole bez ohľadu na to, aby sa zamyslel kto ste, je to, čo vám dáva tú priamu väzbu. A z môjho pohľadu tá väzba, 

ten vzťah a pocit pacientov, keď si to porovnáme spred štyroch rokov, je výrazne pozitívnejší." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne. Pán primátor..." 

 

Karol Pataky: 

 

"Ešte keby som mohol povedať jednu trošku negatívnu skúsenosť, poukážem na to, že prečo možno teraz tie súkromné 

nemocnice lepšie fungujú, alebo vykazujú aj zisky, keď aj štát k tomu prispieva a zazmluvňuje povinne štátnych 

zamestnancov určitej nemocnice, napríklad práve Svet zdravia, myslím, že to už niekde hraničí aj s tou čestnosťou 

súťaže. Lebo keď jednoducho z povinnosti tam musí ísť pacient, a potom poisťovňa týmto inštitúciám prepláca všetky tie 

služby, nie je to asi správne." 

 

Peter Bielik: 

 

"V iných diskusiách som zaznamenal aj istý problém, ktorý nastáva medzi ohodnocovaním jednotlivých lekárskych 

výkonov, čo sa týka regionálnych nemocníc, tzv. koncových nemocníc atď. To už je samozrejme takisto otázka a je to v 

kompetencii župy riešiť, ako sa k týmto veciam postaviť. Možno názor, alebo porovnanie, vy ste spomínali pán Bačinský, 

že máte tie skúsenosti zo zahraničia. Ako fungujú nemocnice tam? Máte možnosť to porovnať zahraničie s domácimi 

nemocnicami?" 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Mám, pretože moja manželka pracovala celý život v tej istej fakultnej nemocnici, v ktorej pôsobil pán Raši. Zakaždým, 

keď sme na Slovensku, tak navštívime kolegyne tej nemocnice v práci a môžem vám povedať, že tam sa kvalita 

nezlepšila. Nemôže sa zlepšiť, pokiaľ je jedna sestra v nočnej zmene sama na 25 pacientov, to je neexistujúce. Ten istý 

príklad, napríklad v Nórsku jedna sestra má maximálne troch pacientov, maximálne. Nie 25 ako na Slovensku. A tam to 

funguje takýmto štýlom, tam pacient platí iba vtedy, ak navštívi lekára, neexistujú odvody. Zaplatíte len vtedy, len za ten 

výkon, keď navštívite lekára. Aj to len do istej sumy. Momentálne k dnešnému dňu je to asi 2 200 nórskych korún. Pokiaľ 
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ste akútny pacient, že potrebujete pravidelne týždenne, alebo mesačne navštíviť toho lekára a mesačne, alebo týždenne 

platíte tie úkony a vy prekročíte tú hranicu 2 200 nórskych korún, automaticky dostanete tzv. Free Card a od tej doby, 

dajme tomu, ten Free Card dostanete vo februári, od tej doby do konca roka máte zdravotnú starostlivosť zadarmo. Nech 

by bola akákoľvek drahá." 

 

Peter Bielik: 

 

"Tak, samozrejme, Nóri majú tej svoj fond, do ktorého tečú peniaze z príjmu z ropy a plynu a ten fond bol vyrátaný naozaj 

na úrovni, keď by prestali pracovať, myslím, že 20 rokov by si mohli zachovať svoje príjmy a stále by ešte ten fond nebol 

vyčerpaný.  

 

Pozrime sa na tabuľku, ktorá nám ukazuje, koľko času vám zostáva, pretože prichádzame do poslednej fázy našej 

diskusie. Pán Raši naozaj zafinišoval odkedy prišiel, tak už si vyčerpal veľa času. Pánovi Bačinskému zostávajú takmer 3 

minúty, pánovi primátorovi Patakymu viac ako 3 minúty, pani Jarmile Tkáčovej zhruba niečo na tej úrovni, pán Rastislav 

Trnka 23 sekúnd. Dohodnime sa, dáma a páni, na tom, že ak si nevyčerpáte čas v tejto poslednej téme, tak by sme už 

našu diskusiu ukončili, takže vás poprosím, aby ste tento čas vyčerpali. Nech sa páči, ešte pani Tkáčová." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Keď hovoríme o zdraví, myslím si, že je na mieste hovoriť aj o životnom prostredí. Lebo zdravé životné prostredie rovná 

sa zdravý človek. My v Košickom kraji máme 244 starých environmentálnych záťaží, ktoré boli identifikované 

ministerstvom životného prostredia a máme jedno svetové prvenstvo. My máme najvyšší výskyt PCB látok v trojuholníku 

Michalovce-Strážske-Humenné. To sú polychlórované bifenyly, ktoré sú podozrivé z toho, že môžu byť karcinogénne. Je 

to pozostatok výroby ešte z minulého storočia z 80-tych rokov a ja som presvedčená, že kompetencia vo vzťahu k 

životnému prostrediu je jedna z najdôležitejších kompetencií župy a doteraz bola veľmi slabo využívaná. Z toho dôvodu 

má aj napríklad zaujíma, prečo sa nevyužíva v Košickom kraji zdroj geotermálnej energie, ktorý máme pri Ďurkove. Táto 

geotermálna štruktúra na rozlohe asi 200 kilometrov štvorcových je zaplombovaná a miesto toho, aby tam bol aquapark, 

tak chodíme do Sárospataku, alebo chodíme do Bešeňovej. Miesto toho, aby sme tam mali vykurované skleníky, alebo 

akvakultúru v rybníkoch, tak je to zapečatené. Košice by sa tým mohli vykurovať a je to ekologický zdroj energie." 

 

Peter Bielik: 

 

"Je to naozaj známa téma a ťahá sa rokmi. Otázkou je, či naozaj aj vyšší územný celok môže k tejto téme prispieť, je to 

nevyužitý prírodný zdroj, naozaj, veľmi kvalitný, ktorý by sa využiť mal, keď ho už na Slovensku máme. Takže poďme k 

tej poslednej téme, ak teda niekto ešte k životnému prostrediu  

niečo chce dodať, samozrejme, ten priestor tu je.  
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Dáma a páni, na politické pôsobenie toho ktorého človeka môžeme mať samozrejme rôzne názory. Často je to s 

výhradami, možno v niektorých prípadoch bez výhrad, každý sme nejaký a každý máme svoje silnejšie a slabšie stránky. 

Čo sa však týka dĺžky pôsobenia v Košickom samosprávnom kraji sa dá konštatovať, že z košickej regionálnej politiky 

odchádzajú pred týmito voľbami ikony. Trojnásobný predseda Zdenko Trebuľa, bývalý predseda Rudolf Bauer, detská 

lekárka z Furče pani Eva Antónyová, starosta Kechneca Jozef Konkoly. V čom by bolo potrebné na ich prácu nadviazať a 

čo by ste robili inak. Dostávame sa už do fázy, keď môžete povedať aj niečo zo svojej vízie do budúcich rokov. Nech sa 

páči, kto by chcel začať? Tak pôjdeme podľa abecedného poradia. Pán Bačinský." 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Tak k práci terajšieho predsedu samosprávneho kraja, ako tu už bolo spomenuté, je viac-menej ikona. Viac-menej iba 

človek, ktorý sa ukáže sem-tam v telke, sem-tam v novinách a to je asi tak všetko. Mojim zámerom ani nie tak nadviazať, 

ale preorať túto prácu. Proste som rozhodnutý audit, a to ako právny, ako finančný, ako personálny, dostať sa do vnútra 

tohto systému, aby som videl ako, čo, kde funguje. Čo bolo zneužité, čo je proste zle. Čo bude dobré pre Košický 

samosprávny kraj, to budem zveľaďovať. Ale čo je zlé, čo nepôsobí v prospech samosprávneho kraja, to odstránim. A do 

základov prekopem všetko, až kam kompetencie predsedu samosprávneho kraja siahajú." 

 

Peter Bielik: 

 

"Máte aj nejaké základné body čo je zlé, čo je dobré?" 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Viete, povedať dopredu, čo je zlé, čo je dobré pred auditom, je podľa môjho názoru nezmysel. To je ako keby ste sa 

opýtali kuchára, čo bude na obed a nepustíte ho do kuchyne, to znamená nevie, kde bude variť, v čom bude variť, z čoho 

bude variť, ale vy od neho chcete už jedálny lístok. Takže ja si počkám na výsledky auditu a podľa toho zodpovedne 

verejne budem vedieť povedať kde začnem a čím začnem." 

 

Karol Pataky: 

 

"Ja si vysoko cenám každú pozitívnu iniciatívu, ktorá tu prebehla v posledných rokoch a ktorá prebiehala v rámci 

zákonných noriem a v prospech občana. Na druhej strane v podstate v každej oblasti, v kompetenčnej oblasti sú chyby. 

Ja si pána Trebuľu naopak vážim, lebo on už pracoval niekde pri pánovi Schusterovi a tie základy, aj keď sa vtedy možno 

mesto zadlžilo, ale myslím si, že vytvoril jedno krásne hlavné mesto východného Slovenska. Je možné v poslednom 

štvorročí trošku aj pán Trebuľa zaspal a celý kraj už spí, bohužiaľ, niekoľko rokov. Smeruje niekam, možno ani tí, ktorí 

vymysleli to smerovanie nevedia, prečo, na čo, za čo a kam. Čiže áno, treba sa zastaviť hlavne toho 4. novembra a ľudia 

si musia zvážiť či chcú pokračovať v tom, v čom sa asi nedá pokračovať. Alebo spraviť, ako aj kolega spomínal, dôkladnú 

analýzu, ktorá musí vychádzať z faktov a som presvedčený tak, ako v meste Kráľovský Chlmec, pred troma rokmi tie 
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fakty boli značne skreslené. To, čo vidíme na papieri dnes, na webstránke VÚC, určite realita bude značne odlišná. Treba 

spraviť dôkladnú analýzu, rýchlu analýzu. Treba zapáliť tých ľudí, ktorí tam pracujú a je tam strašne veľa šikovných ľudí, 

keďže som pracoval na VÚC, poznám tam ľudí, len u mnohých už tá svieca nejak vyhasla, treba ich povzbudiť, treba ich 

zapáliť k práci. A jasne, tých, ktorý sa už nedá, s tými sa budeme musieť rozlúčiť. A ja si myslím, že treba priniesť lacné 

nápady, ale to vedia priniesť aj tí zamestnanci a vtedy aj tá VÚC-ka bude vedieť napredovať." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne. Ako by to fungovalo vo vašom prípade, ak by ste boli úspešný. Ste primátorom Kráľovského Chlmca, ak 

by ste boli úspešný vo voľbách župana, ktorú z tých funkcií by ste zastávali, alebo či by ste sa teda vzdali v prospech 

jednej." 

 

Karol Pataky: 

 

"Chcel som byť primátorom Kráľovského Chlmca v podstate už dlhšie obdobie preto, lebo som videl veci, ktoré nefungujú 

a vedel som, že viem to robiť lepšie. A v podstate aj ľudia to cítili, dali mi dôveru a ja si myslím, že v podstate z exekúcie 

sme sa dostali za tri roky na pozíciu, kde máme peniaze na účte, kde sme strojnásobili rozpočet mesta a v podstate sme 

si chránili každé to euro a to isté treba spraviť aj na župe. Keď ja viem kúpiť asfalt za 60 eur tonu, tak nechápem, prečo 

VÚC-ka nakupuje podstatne drahšie. A milión vecí je, kde sa dá ušetriť a dá sa hospodárnejšie narábať s tými 

financiami." 

 

Peter Bielik: 

 

"Takže ak by ste boli úspešný, vzdali by ste sa kresla primátora a stali by ste sa županom?" 

 

Karol Pataky: 

 

"Tak zase vidím aj to, že Kráľovský Chlmec má určité hranice, kam sa vie vyvinúť. Keď sa nebude celý región vyvíjať, ani 

mesto sa ďalej nedostane. Čiže určite ako župan viem oveľa viac pomôcť Kráľovskému Chlmcu, ale aj celému tomu 

regiónu, a tým pádom aj to mesto pozdvihnúť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem pekne a som rád, že ste spomenuli aj ďalšiu ikonu východného Slovenska, prezidenta Rudolfa Schustera. 

Možno si diváci spomenú na tú anekdotu, ktorá sa už stala takmer historickou ohľadne rekonštrukcie Hlavnej ulice v 

Košiciach, keď sa rozprávalo o dlhu a potom, kto to musel zaplatiť. Údajne prebiehala diskusia medzi pánom Schusterom 

a pánom Trebuľom, keď pán prezident povedal, tak ja som to objednal a ty si to zaplatil.  
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Kto ďalší? Pani Tkáčová, nech sa páči." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Na dobré veci je potrebné nadviazať, a to, čo nefunguje, treba zmeniť. Ako človek z praxe viem, že treba a dajú sa veci 

robiť jednoduchšie a lacnejšie, len ich treba robiť, ako by ich človek robil pre seba. Predstavujem si kraj otvorený, 

čitateľný, predvídateľný, transparentný, kde župan pravidelne, alebo županka pravidelne komunikuje s ľuďmi, ktorí v 

tomto kraji žijú a predovšetkým kraj, v ktorom by pomoc nezostávala iba na papieri." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ako by ste to teda dosiahli, aby pomoc nezostávala iba na papieri? Určite si to vyžaduje istú relokáciu zdrojov, zmenu 

rozpočtových pravidiel, alebo zmenu štruktúry rozpočtu." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Myslím, že tých 50 sekúnd na to nestačí." 

 

Peter Bielik: 

 

"Dobre. Kto ďalší?" 

 

Rastislav Trnka: 

 

"Myslím si, že kraj nevyužíva obrovský potenciál, ktorý má, najmä v podobe ľudí, ktorí sa tam nachádzajú. Aj pri svojich 

cestách každodenných krajom ich stretávam, niektorí z nich sú v mojom odbornom tíme Jozef Fondáš, Vlado Ledecký, 

Oto Žarnay,... Myslím si, že treba využiť tento potenciál, treba využiť potenciál aj investorov, ktorí by radi investovali na 

východe, v našom kraji. Len majú jedinú podmienku, aby sa od nich nepýtali úplatky. Ja si myslím, že tento potenciál je 

potrebné aj možné využiť z úrovne župana hneď v prvých dňoch vo funkcii a urobím všetko preto, aby sa tak stalo." 

 

Peter Bielik: 

 

"Zostáva nám ešte nejaký čas, ten, ktorý nebude využitý, tak ho už nebudete môcť využiť. Ak teda sa ešte chcete 

prihlásiť do diskusie, teraz je tá možnosť. Pán primátor Raši." 

 

Richard Raši: 
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"Chcem, aby Košický kraj bol tak, ako to mám v hesle, náš domov pre všetkých, ktorí v ňom chcú žiť. Ponúkam 

skúsenosti, sedem rokov úspešných projektov v Košiciach, ponúkam odhodlanosť a dobrý tím a verím, že spolu sa nám 

to podarí." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne, ste druhý, ktorý vyčerpal svoj čas. Dáma a páni, súhlasíte s tým, aby sme ukončili dnešnú 

diskusiu, myslím, že sme vyčerpali všetky témy. Pán primátor..." 

 

Karol Pataky: 

 

"Možno také záverečné slová. Asi by som len toľko povedal, že východniar možno, alebo určite, východniar vedel, že kde 

je jeho domov, aj to vedel, keď mu stŕpli ruky, nohy, že sa má rozhýbať a ja si myslím, že keď 4. novembra ľudia si zvážia 

tie problémy, ktoré majú, budú chcieť napredovať. Asi vedia, že aj maďarský východniar niečo vie spraviť." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne. Pani Tkáčová..." 

 

Jarmila Tkáčová: 

 

"Predsa využijem ten čas na to, aby som povedala, ako župankou by som teda chcela byť. Chcela by som byť 

osobnosťou, ktorú je vidieť, ktorú je počuť, ktorá ide osobným príkladom, ktorá žiada od kompetentných to, čo náš kraj 

reálne potrebuje. Pretože nie úradníci za zelenými stolmi, ale konkrétni ľudia v konkrétnych lokalitách presne vedia, čo 

potrebujú. Musíme im načúvať, a potom im pomôcť tieto veci dostať." 

 

Peter Bielik: 

 

"Ďakujem veľmi pekne. Pán Bačinský..." 

 

Róbert Bačinský: 

 

"Takže ja by som na záver iba chcel povedať, že som človek praxe a človek činu. Človek pre ľudí, ktorý bude zárukou 

fungovať Košického samosprávneho kraja efektívne, transparentne a bez, podotýkam, bez korupcie a klientelizmu. Som 

ochotný urobiť zmluvu v prípade mojej výhry medzi mnou a obyvateľmi samosprávneho kraja, že v prípade, ak 

spreneverím jeden jediný cent, v tú sekundu sa vzdávam svojej funkcie." 

 

Peter Bielik: 
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"Ďakujem veľmi pekne. Dáma a páni, východnému Slovensku je vlastná istá veľkorysosť. Veľmi pekne vám ďakujem, 

myslím si, že k tej veľkorysosti patrí, že tie sekundičky, ktoré vám zostávajú do konca dnešnej relácie už necháme tak. 

Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste sa zúčastnili dnešnej diskusie, niektorí skôr, niektorí neskôr, ale samozrejme, aj 

takéto situácie život prináša. Budem veľmi rád, keď sa budeme môcť stretnúť v niektorých z ďalších relácií, či už budete, 

alebo nebudete úspešní, určite to bola zaujímavá a podnetná diskusia najmä pre obyvateľov Košického samosprávneho 

kraja. Veľmi pekne vám ďakujem a želám príjemný večer." 

 

Späť na obsah 

 

1.4.  Rekonštrukčné práce na sídlisku Západ sú v plnom prúde: Pribudne aj ďalšie ihrisko 

 [spisska.dnes24.sk; 24/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/rekonstrukcne-prace-na-sidlisku-zapad-su-v-plnom-prude-pribudne-aj-dalsie-ihrisko-282655 

 

 Rušná jeseň odštartovala aj na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. Práce sú v plnom prúde a dokonca pribudne aj 

jedno ihrisko navyše. 

 

Spišskonovoveské sídlisko Západ prechádza v tomto období výraznou zmenou. Ako sme vás už nedávno informovali, 

okrem nových kamier či centrálneho detského ihriska prebieha aj kompletná rekonštrukcia ulíc Kováčskej, Strojníckej a 

Stolárskej. Podľa slov predsedu mestského výboru sídliska Západ Adnana Akrama ide o významnú a veľkú investíciu, 

ktorá zahŕňa aj obnovu prislúchajúcich chodníkov. 

 

Stihnú to? 

 

"Pôvodný plán bol dokončiť všetky cesty do konca roka, avšak kvôli náročnej realizácií rekonštrukcie ciest v celom meste 

sa môže stať, že sa tento rok dokončí celá Kováčska ulica spolu s chodníkmi . Stolárska a Strojnícka tak príde na rad v 

novom roku v mesiaci marec až apríl, keď to počasie umožní," povedal Akram. 

 

Doplnil, že rekonštrukcia v tak veľkom rozsahu prináša aj krátkodobé obmedzenia, hlavne, čo sa týka pohodlia a 

možnosti parkovať na sídlisku počas výstavby. "Poprosím obyvateľov sídliska o strpenie počas stavebných prác nielen na 

daných uliciach, ale na sídlisku ako celku," dodal s tým, že po tejto veľkej rekonštrukcii budú cesty na Západe obnovené 

na sto percent. 

 

Ďalšie ihrisko 

 

Nové centrálne ihrisko medzi ulicami Stolárskou a Hrnčiarskou bude hotové v priebehu novembra, no nebude to jediné 

ihrisko, ktoré na sídlisku pribudne. "Mesto vysúťažilo celý projekt cez verejné obstarávanie za nižšiu než predpokladanú 

sumu, čiže sa ušetrili peniaze, ktoré môžu byť použité v prospech sídliska. Za ušetrené peniaze bude postavené aj 

http://spisska.dnes24.sk/rekonstrukcne-prace-na-sidlisku-zapad-su-v-plnom-prude-pribudne-aj-dalsie-ihrisko-282655
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plánované workoutové ihrisko pre staršie deti a dospelých. Podnety na miesto, kde by malo byť umiestnené ihrisko môžu 

posielať obyvatelia aj na facebookovú stránku sídliska," uviedol predseda mestského výboru. 

 

Mestský výbor má už aj plány na budúci rok. Podľa slov Akrama v roku 2018 by chceli získať peniaze aj na zelené a 

relaxačné projekty, akými sú oddychové zóny za potokom, zveľaďovanie existujúcej verejnej zelene s kontinuálnou a 

koncepčnou výsadbou stromov a kríkov či multifunkčné ihrisko. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.5.  Krátko zo športu 

 [Noviny Poprad; 41/2017; 25/10/2017; s.: 9; ppv ; Zaradenie: nezaradené] 

 

* POPRADSKÉ hokejistky pokračujú v presvedčivých výkonoch v celoštátnej časti ženskej hokejovej extraligy. V sobotu 

odišli zo Spišskej Novej Vsi s víťazstvom 9:1. V rámci tretieho kola privítajú Popradské líšky v sobotu 28. októbra o 

18.45 hod. Ice Dream Košice. 

 

* MINULÝ týždeň v stredu sa v Aréne Poprad odohralo obvodné kolo vo futsale žiakov stredných škôl zápasmi v skupine 

B. Po Obchodnej akadémii, ktorá triumfovala v skupine A, sa druhým postupujúcim do okresného kola stala SOŠ 

technická Poprad. V pondelok 23. októbra sa odohrala aj skupina C, kde sa najviac darilo SPŠ Poprad. Okresné kolo je 

na programe v pondelok 6. novembra opäť v Aréne Poprad. 

 

* STARŠIE žiačky VK Junior 2012 Poprad zvíťazili cez víkend v treťom turnaji základných ligových skupín východného 

Slovenska v Košiciach a smerujú do finálovej osmičky priebežne z prvého miesta. Posledný turnaj sa bude konať v 

Poprade v sobotu 11. novembra. Okrem Popradčaniek súperia o postup Košice, Stropkov B a Spišská Nová Ves B. V 

Košiciach popradské volejbalistky vyhrali všetky tri zápasy a stratili iba jeden set v dueli so Stropkovom. 

 

* FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad - Stráže prehrali v rámci 12. kola 6. OMV ligy v Toporci 0:2. V nedeľu 29. októbra 

privítajú o 14.30 hod. Spišskú Teplicu. 

 

* KARATE klub Shihan Poprad zbieral predminulý víkend cenné kovy na dvoch prestížnych medzinárodných súťažiach. V 

Poľsku vybojovali Popradčania v konkurencii vyše dvetisíc pretekárov z 29 krajín zlato, striebro i bronz. V Maďarsku boli 

Shihanisti súčasťou výberu štátnej reprezentácie a zásluhou Adama Chudíka priniesli striebro v kategórii kumite ml. 

dorastencov do 52 kg. 
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* CEZ víkend si na Majstrovstvách Slovenska dorastencov v jude v Pezinku výborne počínala Nikola Štefániková z Judo 

klubu Poprad, ktorá sa pri účasti cez 120 pretekárov stala v kategórii do 63 kg Majsterkou Slovenska. 

 

* BASKETBALISTI BK Iskra Svit zvíťazili minulý týždeň v stredu v rámci 5. kola SBL doma nad Komárnom 99:74. V 

sobotu 21. októbra dokázali zverenci Michala Madzina vyhrať aj v Handlovej vysoko 102:72. V sobotu 28. októbra hrá 

Iskra opäť doma o 18. hod. proti Žiline. 

 

* V NEDEĽU 29. októbra sa v priestoroch jazdeckého kolbiska v Tatranskej Lomnici uskutočnia jazdecké preteky pod 

názvom Jazda Sv. Huberta so začiatkom o 10. hodine. 

 

* V SOBOTU 21. októbra sa v Spišskej Belej konalo bežecké podujatie Goral run 2017. Polmaratónsku trať dlhú 21,2 km 

najrýchlejšie zvládol Roman Švarc z Popradu. Medzi ženami sa z prvenstva tešila Danica Božová z BK Poprad. 

 

(ppv) 

 

Späť na obsah 

 

1.6.  Tréner SR 18 nominoval na prípravný kemp: Na jeho súpiske aj hráč zo Zámkov 

 [novezamky.dnes24.sk; 25/10/2017; Anton Hrachovský ; Zaradenie: Nové Zámky] 

http://novezamky.dnes24.sk/trener-sr-18-nominoval-na-pripravny-kemp-na-jeho-supiske-aj-hrac-zo-zamkov-282691 

 

 Nový tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov Viliam Čacho nominoval hráčov na tréningový kemp v 

Detve. V jeho výbere sa objavilo i meno z Nových Zámkov. 

 

Kemp sa koná v Detve. Jeho cieľom je nácvik jednotného herného systému. Nomináciu zverejnila oficiálna stránka 

Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V Čachovom výbere figuruje medzi náhradníkmi i hokejista so skúsenosťou 

s novozámockým hokejom – Alexander Hvizdoš, ktorý odohral túto sezónu niekoľko zápasov za B-tím Nových Zámkov. 

 

Nominácia SR 18 na kemp v Detve 

 

Brankári: Michal Gabriš (HK Dukla Trenčín), Adam Romančík (MHKM Skalica), Michal Vojvoda (HC Slovan Bratislava/HC 

Bratislava) 

 

Obrancovia: Jakub Martiška (HK Dukla Trenčín), Sebastián Hudec, Adam Kobolka, Jozef Vlk (všetci HC'05 Banská 

Bystrica), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina), Branislav Ligas (MHA Martin), Alexander Zekucia (HK Spišská Nová Ves), 

Martin Vitaloš (HC Slovan Bratislava) 

 

Útočníci: Adam Baran, Viktor Ďurina, Kristián Kováčik (všetci HK Dukla Trenčín), Oliver Okuliar (HK Dukla Trenčín/HK ‚95 

P.Bystrica), Ján Sarvaš (HC‘05 Banská Bystrica), Ivan Hryzák, Andrej Straka (obaja MsHKM Žilina), Adam Paulíny (MHA 

http://novezamky.dnes24.sk/trener-sr-18-nominoval-na-pripravny-kemp-na-jeho-supiske-aj-hrac-zo-zamkov-282691
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Martin), Sebastián Čederle (MHKM Skalica), Róbert Džugan (HK Spišská Nová Ves), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad), 

Karol Vrbka (HKM Zvolen) 

 

Realizačný tím: Imrich Antal (manažér), Viliam Čacho (tréner), Richard Kapuš, Róbert Rehák (asistenti trénera), Marko 

Milý (tréner brankárov), MUDr. Štefan Krnáč (lekár), Miroslav Harvančík, Peter Ondrejka (maséri) 

 

Náhradníci (na telefonické zavolanie): Damián Zubek (HC'05 Banská Bystrica), Matej Šalka (HC Slovan Bratislava), 

Patrik Frič, Ľubomír Patlevič (obaja HC Košice), Matej Bátory (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Oliver Minko (MHA Martin), 

Alexander Hvizdoš (HK Nitra/HC Nové Zámky), Nicolas Ferenyi, Michal Chatrnúch, Samuel Kňažko, David Maniaček 

(všetci HK Dukla Trenčín), Jakub Lackovič, Simeon Pjaták (obaja MsHKM Žilina) 

 

Foto: ilustračné 

 

Späť na obsah 

 

1.7.  V okrese Spišská sa stala nehoda: V akcii bol aj záchranársky vrtuľník! 

 [spisska.dnes24.sk; 25/10/2017; Dnes24.sk ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-sa-stala-nehoda-v-akcii-bol-aj-zachranarsky-vrtulnik-282790 

 

 Hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) informovala, že leteckí záchranári boli privolaní k nehode motorkára a osobného 

auta, ktorá sa stala v obci Kolinovce (okres Spišská Nová Ves). 

 

Zuzana Hopjaková, hovorkyňa ATE uviedla, že vrtuľníková záchranná zdravotná služba ATE z Košíc bola dnes 

napoludnie privolaná k nehode motocyklistu a osobného motorového vozidla, ktorá sa stala v obci Kolinovce. 

 

"Pomoc leteckých záchranárov a rýchly transport do nemocnice potreboval 45-ročný motocyklista, ktorý po zrážke utrpel 

mnohopočetnú zlomeninu dolnej končatiny. Privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci priviezla zraneného pacienta na 

futbalové ihrisko, kde si ho lekár leteckých záchranárov prevzal do svojej starostlivosti," povedala Hopjaková. 

 

Tá zároveň dodala, že po doplnení liečby bol v stabilizovanom stave, pri vedomí letecky prevezený na Kliniku úrazovej 

chirurgie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. 

 

Foto: ilustračné 

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

-END 

 

Späť na obsah 

http://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-sa-stala-nehoda-v-akcii-bol-aj-zachranarsky-vrtulnik-282790
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1.8.  Spev žienok z Očovej je tou najlepšou tabletkou proti jesennému počasiu 

 [dobrenoviny.sk; 25/10/2017; Dominika Dobrocká ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114175/zbor-ocova-zeny-spevacky- 

 

Spojili svoje sily, robia čo ich teší a žnú úspechy. Okrem toho ženský spevácky zbor dokáže svojim vystúpením vyčarovať 

úsmev na mnohých tvárach. V ich repertoári nájdete naozaj všetko. 

 

Ženský spevácky zbor Belius — Foto: Facebook/Belius - ženský spevácky zbor 

 

OČOVÁ 23. októbra – Ženský spevácky zbor Belius svojim spevom robí svet šťastnejším. Ako samé o sebe tvrdia, tvoria 

delikátny celok. V zbore sa stretávajú dievčatá, mladé žienky aj zrelé ženy. Vystupujú na výnimočných akciách ako sú 

svadby, krstiny a iné životné udalosti. Môžete ich vidieť na chrámových či vianočných koncertoch a reprezentujú našu 

krajinu aj v zahraničí. 

 

Repertoár zboru je bohatý. Zahŕňa sakrálne a ľudové skladby, súčasnú tvorbu aj gospel. Tieto veselé, usmiate a 

talentované ženy podporujú aj rôzne charitatívne akcie. Nezaháľajú ani v oblasti súťaží a najnovšie sa môžu pochváliť 

čerstvým víťazstvom zo soboty 21. októbra, kedy sa zúčastnili na celoštátnej súťaži speváckych zborov Slovenska Viva il 

canto. Zo Spišskej Novej Vsi, kde sa súťaž konala si odniesli strieborné pásmo.  

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.9.  Parádny nápad v materskej škole v Spišskej: Škôlkari si pripravili vlastnú kyslú kapustu 

 [spisska.dnes24.sk; 25/10/2017; Jana Buvalová ; Zaradenie: Spišská] 

http://spisska.dnes24.sk/paradny-napad-novoveski-skolkari-si-pripravili-vlastnu-kyslu-kapustu-282730 

 

 Príprava kyslej kapusty patrila niekedy medzi bežné jesenné práce skoro v každej domácnosti. Svoju vlastnú kapustu si 

pripravili aj škôlkari zo Spišskej. 

 

Tradícia hravou formou. Príprava kyslej kapusty bola kedysi rutinou a prípravou na zimu. Svoju vlastnú kyslú kapustu sa 

rozhodli si pripraviť aj v škôlke na Gorazdovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Ako pre náš portál priblížila pani učiteľka Petra 

Hybenová, na základe týždennej témy: Každá práca je potrebná, sa rozhodli priblížiť deťom prípravu na zimu zážitkovou 

formou. 

 

"Počas jesenného obdobia sme už zavárali a pripravovali kompóty, no prišiel čas zapojiť do príprav celú materskú školu. 

Od tých najmenších, až po našich predškolákov," povedala s tým, že kapustu tlačili v škôlke po prvýkrát a spolu s 

kolegyňou túto prácu poňali formou interaktívneho divadla. 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114175/zbor-ocova-zeny-spevacky-
http://spisska.dnes24.sk/paradny-napad-novoveski-skolkari-si-pripravili-vlastnu-kyslu-kapustu-282730
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Počas celého divadla sa podľa jej slov zapájali do diania všetci a jeho aktívnymi účastníkmi boli deti aj pani učiteľky. 

"Maličké deti ťahali kapustu zo zeme, starší ju dochucovali a tlačili do "suda". Počas prípravy zároveň ovoňali či ochutnali 

všetko, čo išlo do kapustného suda." 

 

Ako doplnila, deti mali z tejto aktivity veľkú radosť a v tradíciách a v ich približovaní škôlkarom budú pokračovať aj počas 

vianočného obdobia. "Z kyslej kapusty pripravovanej spoločne bude vianočná kapustnica, lebo v škôlke bude kvasiť do 

Vianoc," uzavrela učiteľka. 

 

Prípravu kyslej kapusty v podaní škôlkárov si môžete pozrieť v našej galérii. 

 

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

 

Zdroj - Dnes24.sk 

 

Späť na obsah 

 

1.10.  Janko Matuška upravoval ľudové piesne pre potreby rozhlasu 

 [dobrenoviny.sk; 25/10/2017; TASR ] 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114333/janko-matuska-upravoval-ludove-piesne-pre-potreby-rozhlasu 

 

Ešte pred druhou svetovou vojnou komponoval foxtroty, tangá, valčíky a melodrámy k básňam slovenských básnikov ako 

boli Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská či Andrej Sládkovič. 

 

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič 

 

Liptovský Hrádok/Bratislava 25. októbra (TASR) - Hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška bol jedným z prvých 

rozhlasových pracovníkov na Slovensku. V stredu 25. októbra uplynie 120 rokov od jeho narodenia. 

 

Zaslúžilý umelec (1954) ako jeden z prvých vytváral rozhlasové zvukové záznamy ľudových piesní a autentického 

folklóru. Jeho vokálna a inštrumentálna tvorba bola podnecovaná ľudovou piesňou a tancom, detstvom, prírodou aj 

literatúrou. 

 

Janko Matuška sa narodil 25. októbra 1897 v Liptovskom Hrádku. Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy v rodisku 

sa vzdelával na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1920-1929 študoval hru na klavíri na Hudobnej a 

dramatickej akadémii v Bratislave, neskôr sa zdokonaľoval v skladbe u hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa. 

 

http://www.dobrenoviny.sk/c/114333/janko-matuska-upravoval-ludove-piesne-pre-potreby-rozhlasu
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Bol klaviristom v Československom rozhlase v Bratislave a v Košiciach. Pôsobil aj ako hudobný režisér a neskôr ako 

vedúci oddelenia ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. Mužský vokálny spevácky súbor Matuškov 

oktet, ktorý Janko Matuška v roku 1939 založil a viedol, neskôr splynul so súborom Tatran, založeným v roku 1946. 

 

Autor približne 240 skladieb a úprav pre ľudové súbory spočiatku komponoval malé skladby pre klavír a rapsodický cyklus 

Slovenská krajina. Ešte pred druhou svetovou vojnou komponoval foxtroty, tangá, valčíky a melodrámy k básňam 

slovenských básnikov ako boli Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská či Andrej Sládkovič. Po skončení 

druhej svetovej vojny skladal častušky, budovateľské piesne a skladby pre dychovky. Úpravami ľudových piesní prispel k 

ich úspešnej interpretácii v súboroch. 

 

Hudobný skladateľ Janko Matuška zomrel 16. augusta 1959 v Bratislave vo veku 61 rokov. 

 

× 

 

Späť na obsah 

 

1.11.  Janko Matuška upravoval ľudové piesne pre potreby rozhlasu 

 [24hod.sk; 25/10/2017; Teraz.sk, TASR ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.24hod.sk/janko-matuska-upravoval-ludove-piesne-pre-potreby-rozhlasu-cl544062.html 

 

Hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška bol jedným z prvých rozhlasových pracovníkov na Slovensku. V stredu 25. 

októbra uplynie 120 ... 

 

Liptovský Hrádok/Bratislava 25. októbra (TASR) - Hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška bol jedným z prvých 

rozhlasových pracovníkov na Slovensku. V stredu 25. októbra uplynie 120 rokov od jeho narodenia. 

 

Zaslúžilý umelec (1954) ako jeden z prvých vytváral rozhlasové zvukové záznamy ľudových piesní a autentického 

folklóru. Jeho vokálna a inštrumentálna tvorba bola podnecovaná ľudovou piesňou a tancom, detstvom, prírodou aj 

literatúrou. 

 

Janko Matuška sa narodil 25. októbra 1897 v Liptovskom Hrádku. Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy v rodisku 

sa vzdelával na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1920-1929 študoval hru na klavíri na Hudobnej a 

dramatickej akadémii v Bratislave, neskôr sa zdokonaľoval v skladbe u hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa. 

 

Bol klaviristom v Československom rozhlase v Bratislave a v Košiciach. Pôsobil aj ako hudobný režisér a neskôr ako 

vedúci oddelenia ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. Mužský vokálny spevácky súbor Matuškov 

oktet, ktorý Janko Matuška v roku 1939 založil a viedol, neskôr splynul so súborom Tatran, založeným v roku 1946. 

 

http://www.24hod.sk/janko-matuska-upravoval-ludove-piesne-pre-potreby-rozhlasu-cl544062.html
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Autor približne 240 skladieb a úprav pre ľudové súbory spočiatku komponoval malé skladby pre klavír a rapsodický cyklus 

Slovenská krajina. Ešte pred druhou svetovou vojnou komponoval foxtroty, tangá, valčíky a melodrámy k básňam 

slovenských básnikov ako boli Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská či Andrej Sládkovič. Po skončení 

druhej svetovej vojny skladal častušky, budovateľské piesne a skladby pre dychovky. Úpravami ľudových piesní prispel k 

ich úspešnej interpretácii v súboroch. 

 

Hudobný skladateľ Janko Matuška zomrel 16. augusta 1959 v Bratislave vo veku 61 rokov. 

 

Zdroj - Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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1.12.  Janko Matuška upravoval ľudové piesne pre potreby rozhlasu 

 [teraz.sk; 25/10/2017; TASR, Kristína Benkovičová ; Zaradenie: Kultúra] 

http://www.teraz.sk/kultura/hudba-janko-matuska-upravoval-ludove-pie/288132-clanok.html 

 

Ešte pred druhou svetovou vojnou komponoval foxtroty, tangá, valčíky a melodrámy k básňam slovenských básnikov ako 

boli Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská či Andrej Sládkovič. 

 

Liptovský Hrádok/Bratislava 25. októbra (TASR) - Hudobný skladateľ a klavirista Janko Matuška bol jedným z prvých 

rozhlasových pracovníkov na Slovensku. V stredu 25. októbra uplynie 120 rokov od jeho narodenia. 

 

Zaslúžilý umelec (1954) ako jeden z prvých vytváral rozhlasové zvukové záznamy ľudových piesní a autentického 

folklóru. Jeho vokálna a inštrumentálna tvorba bola podnecovaná ľudovou piesňou a tancom, detstvom, prírodou aj 

literatúrou. 

 

Janko Matuška sa narodil 25. októbra 1897 v Liptovskom Hrádku. Po absolvovaní ľudovej a meštianskej školy v rodisku 

sa vzdelával na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1920-1929 študoval hru na klavíri na Hudobnej a 

dramatickej akadémii v Bratislave, neskôr sa zdokonaľoval v skladbe u hudobného skladateľa Alexandra Moyzesa. 

 

Bol klaviristom v Československom rozhlase v Bratislave a v Košiciach. Pôsobil aj ako hudobný režisér a neskôr ako 

vedúci oddelenia ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave. Mužský vokálny spevácky súbor Matuškov 

oktet, ktorý Janko Matuška v roku 1939 založil a viedol, neskôr splynul so súborom Tatran, založeným v roku 1946. 

 

Autor približne 240 skladieb a úprav pre ľudové súbory spočiatku komponoval malé skladby pre klavír a rapsodický cyklus 

Slovenská krajina. Ešte pred druhou svetovou vojnou komponoval foxtroty, tangá, valčíky a melodrámy k básňam 

slovenských básnikov ako boli Pavol Országh Hviezdoslav, Ľudmila Podjavorinská či Andrej Sládkovič. Po skončení 

druhej svetovej vojny skladal častušky, budovateľské piesne a skladby pre dychovky. Úpravami ľudových piesní prispel k 

ich úspešnej interpretácii v súboroch. 

http://www.teraz.sk/kultura/hudba-janko-matuska-upravoval-ludove-pie/288132-clanok.html
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Hudobný skladateľ Janko Matuška zomrel 16. augusta 1959 v Bratislave vo veku 61 rokov. 

 

Prečítajte si aj: 

 

Štefan Moyzes stál v čele slovenského národného pohybu 

 

Vystúpenie len 27-ročného Bécauda vyvolalo v Olympii šialenstvo 

 

Späť na obsah 

 

1.13.  Volejbalistky neuspeli ani proti Pezinku 

 [mytrnava.sme.sk; 25/10/2017; (PAM, STC) ; Zaradenie: Trnava / Šport] 

https://mytrnava.sme.sk/c/20680456/volejbalistky-neuspeli-ani-proti-pezinku.html 

 

Pozmenený káder Hit UCM Trnava zatiaľ dopláca na menej skúseností. V klube však veria, že sa všetko postupne obráti 

v lepšie. 

 

6. KOLOHit UCM Trnava – VTC Pezinok-Bilíkova 0:3 (-24, -19, -21) 

 

Domáce univerzitné družstvo potrebovalo vyhrať zápas po štyroch prehrách v rade. Tlak na domáce hráčky sa preniesol 

aj do hry na začiatku prvého setu. Postupne však hráčky Hit UCM Trnava vyrovnali hru a v závere mali i setbal. Poslednú 

loptu však nezvládli a tesne prehrali. Nakoniec sa ukázalo, že ani v nasledujúcich dvoch setoch Trnavčanky nedokázali 

prelomiť obranu súpera a prehrali 0:3. Pozitívne prekvapila Lesia Slezáková, ktorá si vyskúšala pozíciu na smeči. V 

niektorých fázach hry domáce hráčky ukázali veľmi pekné herné akcie, avšak na prvé víťazstvo to nestačilo. 

 

TRNAVA: Slezáková 9, Grulišová 12, Kočišová 1, Behúnová 4, Režná 3, Doluda 18, libero Gondeková (Kostelanská 3, 

Melišová 0). Tréner P. Bernáth. 

 

50 divákov. 

 

Pavel Bernáth, tréner Trnavy: "Dnes sme hrali nedôrazne, ustráchane, nepresne a dostávali sme lacné body. Vždy, keď 

sme sa dotiahli na súpera, čo nás stálo veľa síl, pochovali sme šancu na obrat v sete sériou školáckych chýb, a to sa 

potom hrá ťažko. Súper dnes vyhral zaslúžene." 

 

Diana Kočišová, kapitánka Trnavy: "Je najvyšší čas sa spamätať. Musíme začať na tréningu a preniesť to do zápasu." 

 

Ostatné výsledky 6. kola: Slávia EU – COP Nitra 3:0 (20, 15, 7), Spišská Nová Ves – Nové Mesto 3:0 (26, 16, 20), UKF 

Nitra – Kežmarok 3:0 (16, 20, 15), Prešov – STRABAG Volleyball Club 0:3 (-23, -8, -14). 

https://mytrnava.sme.sk/c/20680456/volejbalistky-neuspeli-ani-proti-pezinku.html
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Tabuľka: 

1. Strabag BA 6 6 0 18:1 18 

2. Slavia EU 6 5 1 15:5 15 

3. UKF Nitra 5 4 1 12:5 11 

4. Pezinok 6 3 3 13:11 11 

5. Prešov 6 3 3 11:12 9 

6. Kežmarok 6 3 3 9:12 8 

7. Spiš. N. Ves 6 2 4 11:13 7 

8. COP Nitra 4 1 3 4:11 2 

9. Nové Mesto 6 1 5 5:17 2 

10. Trnava 5 0 5 4:15 1 

 

Späť na obsah 

 

1.14.  Iglón versenyzett a komáromi Concordia 

 [felvidek.ma; 25/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Az első] 

http://felvidek.ma/2017/10/iglon-versenyzett-a-komaromi-concordia/ 

 

Az elmúlt hétvégén (október 20 – 21.) az Iglón (Spišská Nová Ves) tartott országos kórusversenyen – Viva il canto 2017 

– vett részt a komáromi Concordia Vegyeskar. 

 

A kétévente megrendezésre kerülő országos, többfordulós kórusversenyt a Nemzeti Művelődési Központ (Národné 

osvetové centrum) szervezi. A versenyre egész Szlovákia területéről nevezhetnek be a kórusok s a kerületi válogató 

fordulók után juthatnak tovább az országos döntőbe. A magyar kórusokat az iglói döntőben a galántai Kodály Zoltán 

Daloskör és a komáromi Concordia Vegyeskar képviselte. 

 

A döntőt mindig más városban szervezik meg. Idén Iglóra esett a választás. A két évvel ezelőtti döntőben, Kassán, a 

nagy kórusok kategóriájában csak két kórus kapott aranysávos minősítést: a galántai Kodály Zoltán Daloskör és a 

komáromi Concordia. Az iglói döntőben idén 11 kórus versenyzett: 4 vegyeskar, 3 kamarakórus, 3 női kar, 1 vokál 

együttes, Nagyócsa (Očová), Szenice, Szenc, Besztercebánya, Privigye, Lőcse, Vágbeszterce, Érsekújvár, Galánta, 

Komárom és Igló városából – minden egy kategóriába besorolva. 

 

Pénteken az ünnepélyes megnyitó után egy csodálatos hangversenyt hallhattunk: Veronika Trisko (A) és Johanna 

Groeber(A) kétzongorás előadásában 1-1 Ravel és Liszt művet, majd e két zongorista, valamint a Cassovia Percussion 

Ensemble és a kassai Collegium Technikum közös előadásában Carl Orff: Carmina Burana című műve hangzott el. 

 

A díjazott karnagyok 

http://felvidek.ma/2017/10/iglon-versenyzett-a-komaromi-concordia/
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A verseny szombaton zajlott a helyi evangélikus templomban s az esti gálakoncert után volt az eredményhirdetés. Idén 

nyolc kórus kapott ezüstsávos és három – a privigyei Úsmev Női Kamarakórus, a lőcsei Chorus Minor Kamarakórus és a 

vágbesztercei AcaPeople Énekegyüttes – aranysávos minősítést. 

 

A Concordia Vegyeskar és a Kodály Zoltán Daloskör ezüstsávos minősítést ért el. Kórusunk vezérelve magyarságunk és 

nemzeti kultúránk megőrzése és bemutatása. Ehhez méltó programmal indultunk a versenyen. Küldetésünk, hogy 

megmutassuk, Szlovákiában vannak jó magyar kórusok, akikre méltón büszke lehet az egész Felvidék, de maga a 

szlovák állam is. 

 

Nem szomorkodunk az ezüstös minősítés miatt. Mi megtettük, ami tőlünk tellett és karnagyunk, Stubendek István 

dícsérete ezt alá is támasztotta. S így teljes szívvel-lélekkel készülünk a további koncertjeinkre és újabb hanghordozónk 

felvételére, melyet novemberben fogunk elkészíteni. 

 

Továbbra is várjuk az énekelni vágyó és szerető fiatalokat, férfiakat és nőket, hogy csatlakozzanak hozzánk, s így még 

erősebb hanggal hirdessük a zene szépségét, a lélek gazdagságát, nemzeti öntudatunk és hovatartozásunk erejét. 

 

Späť na obsah 

 

1.15.  Športová streda na východe - servis výsledkov a faktov 

 [korzar.sme.sk; 25/10/2017; Róbert Bejda, TASR, SITA ; Zaradenie: Korzár / Šport] 

https://korzar.sme.sk/c/20680921/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 

 

Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas stredy 25. októbra 

2017. 

 

Hokej 

 

I. liga, dohrávka 4. kola: 

 

HK Spišská Nová Ves - HK Skalica 6:3 (4:2, 1:1, 1:0), Góly: 2., 31., 41. Vartovník, 5., 14. Lesňák, 11. Giľák - 3. Dufek, 

15. Janáč, 28. Pavešic. Rozhodovali: Žák - Wolf, Riš, vylúčení: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 176 divákov. 

 

I. liga, 13. kolo: 

 

HK Trnava - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1), Góly: 29. Lukačovič, 48. Hrbáčik - 30. 

Cútt, 47. Jokeľ, rozhodujúci nájazd Jokeľ. Rozhodovali: Adamec - Valo, P. Tvrdoň, 

vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 165 divákov. 

https://korzar.sme.sk/c/20680921/sportova-streda-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
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1.16.  13. kolo St.Nicolaus ligy: Body pre domácich 

 [hokejportal.net; 25/10/2017; Redakcia ; Zaradenie: Slovensko _ 1.liga] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13-kolo-stnicolaus-ligy-body-pre-domacich/76328 

 

Hokejová St. Nicolaus I. liga mala v stredu na programe dohrávku 4. kola a zápasy 13. kola. Z hosťujúcich tímov dokázali 

bodovať len Michalovce, ktoré vyhrali v Trnave po nájazdoch, a Prešov, ktorý vyhral v Nových Zámkoch po predĺžení. HK 

Spišská Nová Ves - HK Skalica 6:3 (4:2, 1:1, 1:0) 

Góly: 2. Vartovník (Lesňák, Giľák), 5. Lesňák (Giľák, Vartovník), 11. Giľák (Vartovník, Lesňák), 14. Lesňák (Giľák, 

Vartovník), 31. Vartovník (Lesňák, Vantroba), 41. Vartovník (Lesňák, Giľák) – 3. Dufek (Hluch, Kukliš), 15. Janáč 

(Kotzman, Kučera), 28. Pavešic (Kučera, Straka). Rozhodovali: Žák - Wolf, Riš, vylúčení: 2:5, presilovky: 1:0, oslabenia: 

0:0, 176 divákov. 

 

Spišská : Hollý – R. Štrauch, Vantroba, Bdžoch, D. Šterbák, Gurčík, Knižka, Kyčák – J. Lesňák, L. Vartovník, Giľák – Mi. 

Findura, Marek Nagy, D. Mikula – Chmeľ, Uhrík, Zwick – M. Olejník, E. Halász, Bednarčík 

Skalica: Košút (11. R. Petrík)– Škápik, O. Janík, A. Sloboda, Mikéska, A. Straka, Pavešic, Kukliš – Vaškovič, Jarolín, 

Kňazev – Jurák, M. Hujsa, D. Okoličány – A. Kotzman, K. Kučera, Janáč – Hluch, Dufek, Dmitrijev 

 

HK Trnava - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1) 

Góly: 29. Lukačovič (Burzík, Mišura), 48. Hrbáčik (Mišura, Kamenický) - 30. Cútt (Banovský), 47. Jokeľ (Balko, Poliaček), 

rozhodujúci nájazd Jokeľ. Rozhodovali: Adamec - Valo, P. Tvrdoň, vylúčení: 3:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 165 divákov. 

 

Trnava: Gibl – Mihalko, Poláček, M. Hutár, A. Mrázik, Poldruhák, O. Košecký, Burzík, Burian – Mrava, D. Schmidt, Szalay 

– Kamenický, M. Mišura, Hrbáčik – S. Ševčík, Čunderlík, Róth – Ftáčnik, Klema, M. Lukačovič 

Michalovce: A. Trenčan – Hančák, Valečko, Deyl, Kolba, Rusina, B. Cvengroš, Dolgoš – Banovský, Cútt, Solomončak – 

Mašlonka, Linet, Hvila – Poliaček, L. Toma, Kabáč – Hamráček, Balko, Jokeľ 

 

HC Topoľčany - HK Osmos Bratislava 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) 

Góly: 40. Nitriansky (Podstavek, Minárik), 42. Uhnák (Podstavek), 56. Pätoprstý (Tábi, Hrudík) - 21. Klučiar (Danišovský). 

Rozhodovali: Vojtek - Mráz, Drblík, vylúčení: 1:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 538 divákov. 

 

Topoľčany: Halo - J. Ďurčo, Hrudík, Š. Duran, M. Král, Nitriansky, Bystričan, Podstavek, Novik - F. Pekarčík, B. Novák, 

Minárik - L. Tábi, Laššo, Pätoprstý - Fi. Hudec, Geier, Uhnák - J. Gašparovič, Hrabčák, J. Hudec 

Bratislava: Kožiak - Vidovič, Obšut, Ficel, Valjent, Čech, Kuzmín, Guoth - M. Sloboda, F. Novák, Miklík - Danišovský, 

Kratochvíla, Klučiar - S. Krajč, Mlynčár, Brodek - Bednarič, Mi. Šalka, Alexejev 

 

MHK Dubnica nad Váhom - HK'95 Považská Bystrica 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/13-kolo-stnicolaus-ligy-body-pre-domacich/76328
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Góly: 1. Ďuriš (Jakúbek), 1. Nemček (Hegyi, Madový), 23. Nemček (Burzala, Trška), 32. Hegyi (Kluka), 44. Kanaet 

(Trška), 59. Ďuriš (Ďurkech, Trenčan) - 47. Blaško (Kukuča, Miro), 58. Hrušík (Bajaník). Rozhodovali: Valach - L. Ševčík, 

Durmis, vylúčení: 8:6, navyše: Madový - Cíger obaja 10 minút za nešportové správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 

721 divákov. 

 

Dubnica: Kutej – Burzala, De. Rehák, Madový, Bobček, D. Trška, Ďurkech, Themár - J. Švec, O. Ďuriš, Jakúbek - F. 

Nemček, Hegyi, Kluka - Kútny, Kanaet, D. Trenčan - Berák, Jakubík, Špankovič 

Považská: Mikoláš – Jar. Niník, E. Bednár, Majerčík, Dvořák, J. Bajaník, Kvocera, Solar - Valášek, Zlocha ml., M. 

Dolinajec - J. Cíger, Schroner, Rodionov - L. Hrušík, Kukuča, Koleda - Miro, Jurášek, Blaško 

 

HC MIKRON Nové Zámky "B" - Prešov Penguins 2:3 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1) 

Góly: 20. Moňa (Jass, Klenko), 40. Slávik (Jass) - 6. Šimčák (Novotný), 59. Prokop (Mikolášek, Mačkovič), 62. Šimčák 

(Novotný). Rozhodovali: Mĺkvy - Mayer, Frimmel, vylúčení: 7:5, navyše Gavrik 5+DKZ vrazenie na mantinel, presilovky a 

oslabenia: 0:0, 153 divákov. 

 

Nové Zámky: P. Romančík - Hain, D. Šimek, Petrinec, Trávniček, Bačkor, A. Kudrna, D. Štefánik - K. Jass, Do. Rehák, 

Moňa - S. Slávik, M. Matejov, D. Novák - Kovács, J. Klenko, Tužinský - Bórik, Martin Hronec. 

Prešov: Škorvánek ml. – Hopkovič, Novický, Mačkovič, Pavúk, Taran, Gábor, Krajňák, Michalčin - Prokop, Tomčák, 

Mikolášek - M. Novotný, Šimčák, P. Oško - Gavrik, Bylina - Ferenc, Pulščák, Chalupa 

 

Späť na obsah 

 

1.17.  Zo Spiša do Ameriky. Nádej Sharks má slovenskú krv 

 [pravda.sk; 26/10/2017; Michal Bakaj ; Zaradenie: Šport] 

https://sport.pravda.sk/https://hokej.pravda.sk/nhl/clanok/446078-labanc/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 

Zanechal sľubnú športovú kariéru. S cieľom, aby deťom splnil americký sen. Hokejový útočník Milan Labanc v roku 1994 

urobil kľúčové rozhodnutie. Opustil Spišskú Novú Ves a odišiel do USA. Jeho syn Kevin v súčasnosti patrí medzi 

vychádzajúce hviezdy NHL a svojimi výkonmi si vybojoval pevné miesto v zostave San Jose Sharks. 

 

Kevin Labanc (s číslom 62) cloní pred brankárom Thomasom Greissom z New Yorku Islanders. Autor - SITA/AP, Andy 

Marlin 

 

To najlepšie pre deti 

 

Zložitá ekonomická a spoločenská situácia, ktorá zavládla na východe republiky po rozdelení federácie, spoločne s 

túžbou po lepšom živote, stáli za rozhodnutím Milana Labanca vymeniť Slovensko za USA. Zo Spišskej Novej Vsi, kde 

hrával extraligu, si to s manželkou Anikou zamierili do newyorského Brooklynu. 

 

https://sport.pravda.sk/https:/hokej.pravda.sk/nhl/clanok/446078-labanc/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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"Spoločne s manželkou sme o tom veľa hovorili a zhodli sme sa, že čokoľvek urobíme, musí to byť to najlepšie pre naše 

deti. Bolo to dôležitejšie ako moja hokejová kariéra," vravel Labanc senior pre denník Mercury News. 

 

Rok po tom, ako sa Labancovci presťahovali do Brooklynu, sa im narodila dcérka Diane. Budúca hokejová hviezda Kevin 

prišla na svet o rok neskôr. 

 

Rodinka neskôr vymenila Brooklyn za Staten Island. Otec Labanc ako hokejový nadšenec odmalička brával svojho syna 

na zápasy. Naučil ho korčuľovať, s hokejkou trénovali palicovú techniku a streľbu. Popri práci na stavbe trénoval 

mládežnícke tímy, v ktorých malý Kevin začínal. 

 

"Musel som zabudnúť na časté stretávanie sa s priateľmi či výlety za zábavou. Všetok voľný čas sme venovali deťom. 

Chceli sme ich čo najlepšie pripraviť pre budúci život. Samozrejme, bolo to náročné, ale vedeli sme, že jedine tak budú 

mať lepšiu šancu uspieť vo svojich kariérach," pokračoval. 

 

Šľachovitý a nekoordinovaný 

 

Bob Thornton, ktorý trénoval Kevina Labanca ako tínedžera v juniorskom tíme New Jersey Rockets, si spomína na 

náročné začiatky mladého hokejistu. 

 

"Bol šľachovitý, ale neustále na sebe pracoval. Jeho hra bola nekoordinovaná, ale napriek tomu dokázal mať puk stále na 

hokejke. Už vtedy ma to zaujalo," vravel Thornton. 

 

Po stretnutí s jeho rodičmi sa rozhodol, že Labanca si v tíme udrží. 

 

"Pochopil som, prečo je taký snaživý a nepoddajný. Rodičia ho viedli správnou cestou, obetovali sa pre neho a dali mu a 

jeho sestre všetko k tomu, aby uspeli. Cítil som, že z chlapca s takou pracovnou morálkou môže vyrásť skutočne dobrý 

hráč," dodal Thronton. 

 

Labanc sa cez mládežnícky rozvojový program americkej reprezentácie dostal do Ontario Hockey League (OHL) a v tíme 

Barrie Colts jeho hviezda pomaly, ale isto začala žiariť. 

 

Najlepší v súťaži 

 

V OHL začal v sezóne 2013/14, v 65 zápasoch zaznamenal 11 gólov a 24 asistencií. Nebol to žiadny výnimočný počin, 

ale Labanc pokračoval v snažení a prišli aj výsledky. 

 

Jeho vytrvalosť si všimli aj skauti San Jose a neznámeho útočníka si vtedy vybrali na drafte 2014 v 6. kole ako 171. hráča 

v poradí. 
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V ďalšom ročníku OHL už Labanc pokoril 100-bodovú hranicu (31+76) a o sezónu neskôr sa stal najproduktívnejším 

hráčom súťaže. V 65 dueloch nazbieral úctyhodných 39 gólov a 88 asistencií. 

 

Do NHL vstúpil vlani, po sľubnom začiatku v prvých dvoch mesiacoch si jeho kariéra vybrala tvrdú nováčikovskú daň. Vo 

zvyšných 31 zápasoch strelil jediný gól. 

 

Obetavosť pre lepší život 

 

Prvá sezóna medzi profíkmi bola pre neho tvrdou, ale efektívnou lekciou. Počas leta zmenil tréningový režim, stravovacie 

návyky, trénoval dvojfázovo. Do tréningového kempu pred aktuálnym ročníkom prišiel s nabranou svalovou hmotou, v 

lepšej kondícii a ešte väčším elánom. 

 

Tvrdá práca sa v jeho prípade zatiaľ vypláca. Vybojoval si miesto v elitnej formácii Sharks, v ôsmich zápasoch novej 

sezóny má bilanciu tri góly a tri asistencie. 

 

Počas víkendu nastúpil v drese San Jose na ľade New Yorku Islanders. Ostrovania majú domovský stánok v 

brooklynskom Barclays Center. Labanc sa tak vrátil na miesto, kam pred 23 rokmi emigrovali jeho rodičia. 

 

"Obetovali sa pre mňa i moju sestru. Na Slovensku zanechali svoje rodiny, priateľov len preto, aby sme mali lepší život a 

lepšiu budúcnosť. Ich počin ma motivoval a stále motivuje do ďalšej práce. Verím, že pôsobením v NHL im to aspoň 

nejako splatím," uviedol Kevin Labanc. 

 

Späť na obsah 

 

1.18.  Presvedčivé víťazstvo MŠK aj v Slovnaft Cupe 

 [Kysucké ECHO; 20/2017; 26/10/2017; s.: 11; mg ; Zaradenie: Nezaradene] 

 

Futbalový Slovnaft Cup mal na programe zápasy osemfinálovej časti. V akcii boli aj hráči MŠK Žilina. 

 

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0), postupuje MŠK Žilina. 

 

Góly: 21. Hancko, 31. Lačný, 76. Kaša. 

 

ŽK: Jánošík, Cociuc, Hancko - Leško, Viazanko. Rozhodoval Pavlík. 1 554 divákov. 

 

MŠK ŽILINA: Volešák - Chvátal, Kaša, Hancko, Holúbek - Cociuc, Diaz, Škvarka (73. Otubanjo) - Jánošík (82. 

Bichakhchyan), Lačný (61. Mráz), Polievka. 
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PODBREZOVÁ: Kuciak - Turňa, Kostelný, Krivák, Mikuš (77. Rendla), Haščák, Dordjević (46. Viazanko), Kuc, Leško, 

Jedinák, Baez (46. Gerát). 

 

Domáci začali už tradične aktívne, ale Holúbek, Lačný či Škvarka skóre neotvorili. Čo sa nepodarilo spomínanej trojici, 

vyšlo v 21. minúte Hanckovi. Po rohovom kope sa dostal k hlavičke, no trafil len brvno, avšak z následnej dorážky sa už 

nemýlil - 1:0. O desať minút Cociuc našiel centrom hlavu Lačného a bolo 2:0. Hostia boli neškodní a v prvom polčase 

neukázali prakticky nič. 

 

Po prestávke pokračovala dominancia domácich, avšak fanúšik na tribúne si veľa futbalovej krásy neužil. Definitívnu 

podobu výsledku dal Filip Kaša, ktorý parádnou strelou z veľkej diaľky pridal aj tretí gól. V závere ešte zasahoval Volešák, 

ale to už nič nezmenilo na fakte, že MŠK postúpil do štvrťfinále pohára. 

 

Súboj najlepších ôsmich tímov tejto súťaže bude na programe až v jarnej časti. 

 

O súperovi MŠK Žilina rozhodne žreb. 

 

Ostatné výsledky osemfinále Slovnaft Cupu: Poprad - Inter Bratislava 1:0, Borčice - Michalovce 2:0, Liptovský Mikuláš - 

Zvolen 2:0, Medzev - Dunajská Streda 1:5, Trnava - Spišská Nová Ves 3:0, Slovan Bratislava - Nitra 3:1, Skalica - 

Ružomberok 0:1. 

 

(mg) 

 

---- 

 

FOTO: 

 

V pohári už tradične dostali šancu aj hráči, ktorí sú v lige menej vyťažovaní. 

 

FOTO - MŠK ŽILINA/ADRIÁN DANAJ 

 

Späť na obsah 

 

1.19.  Centrá zdieľaných služieb pribudli už aj v regiónoch 

 [Trend; 43/2017; 26/10/2017; s.: 12,13; Zuzana Petková ; Zaradenie: Školy a firmy] 

 

Pracujú v nich mladí ľudia s platom na úrovni dvojnásobku priemernej mzdy v hospodárstve 
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Zuzana Petková 

 

Poskytovanie služieb s vysokou pridanou hodnotou a zamestnanie prevažne mladých ľudí s priemerným vekom okolo 32 

rokov. Aj takto by sa dali charakterizovať centrá zdieľaných služieb, ktoré vznikli na Slovensku. Uplatnili sa v nich 

zamestnanci, ktorí ovládajú cudzí jazyk a pracujú za relatívne vyššiu mzdu, pohybujúcu sa niekde na úrovni dvojnásobku 

priemernej mzdy slovenského hospodárstva. ,,Centrá podnikových služieb majú z hľadiska investícií pre slovenskú 

ekonomiku mimoriadne významný potenciál," vraví hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano. Vláda aj preto hľadá, 

ako ich vznik čo najviac podporiť. 

 

Centrá sú pobočky zahraničných alebo slovenských firiem, ktoré vykonávajú vnútropodnikové služby pre svoje materské 

a sesterské spoločnosti alebo pre tretie strany v oblasti finančníctva, IT, služieb zákazníkom, podpory ľudských zdrojov, 

nákupu alebo predaja. ,,Ide o zaujímavý segment hospodárstva, ktorý dopĺňa tradičnú priemyselnú výrobu a prispieva 

nielen k stabilizovaniu pôsobenia zahraničných investorov na Slovensku, ale aj k zvyšovaniu ich pridanej hodnoty," 

dodáva M. Stano. 

 

Podľa prieskumu organizácie Shared Services & Outsourcing Network sú podnikové centrá v Európe považované najmä 

za model, ktorý vedie k zlepšeniu výkonnosti a výsledkov v jednotlivých spoločnostiach. Sektor biznis služieb pozitívne 

vplýva na odbornú zamestnanosť mladých ľudí v špecializovaných odvetviach, vďaka čomu sa stávame krajinou, ktorá 

má okrem silnej priemyselnej tradície potenciál aj v oblastiach ako finančníctvo, IT a inovácie. 

 

Väčšina je v Bratislave a Košiciach 

 

Podľa M. Stana je dôležité, aby centrá okrem Bratislavy vznikali aj v regiónoch. ,,Najväčší potenciál vidíme v 

priemyselných firmách, ktoré tam majú svoje fabriky a postupne vytvárajú aj centrá podnikových služieb. Príkladom, že to 

ide, sú firmy ako Osram, Embraco alebo Schaeffler. 

 

Aj keď závod nesídli v krajskom meste, firma môže otvoriť centrum práve tam, keďže v krajských mestách je koncentrácia 

mladých a vzdelaných ľudí," konštatuje. Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sektor biznis služieb 

dnes tvorí 58 spoločností, ktoré zamestnávajú približne 40-tisíc zamestnancov. Väčšina z nich má sídlo v Bratislave, šesť 

v Košiciach, štyri v Žiline, dve v Nitre a po jednom v Považskej Bystrici, Senici, Piešťanoch, Nových Zámkoch a 

Gemerskej Hôrke. 

 

Michael Petersen, viceprezident Global Business Center spoločnosti Adient, vníma pozitívne iniciatívu ministerstva 

hospodárstva vytvárať podmienky na rast bizniscentier na Slovensku, pretože predstavujú dôležitý segment 

zamestnanosti. ,,Úlohu vlády vnímame predovšetkým v rovine politickej a ekonomickej stability," dodal pre TREND. V 

oblasti prípadných opatrení vidí potenciál v zjednodušení procesu zamestnávania ľudí z tretích krajín. Na Slovensku 

Adient zamestnáva okolo štyritisíc zamestnancov, z čoho v bratislavskom bizniscentre pracuje takmer tisícka. 
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Nové pravidlá 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu, 

Americkou obchodnou komorou a inými rezortmi pripravilo koncepciu podpory centier, ktorú vláda schválila v júli 2016. 

Novelou zákona o pobyte cudzincov a zákona o službách zamestnanosti sa napríklad skrátila lehota posudzovania 

žiadostí na udelenie prechodného pobytu z deväťdesiat na súčasných tridsať dní. Rovnako sa upravila možnosť pobytu 

školiacich pracovníkov bez udelenia prechodného pobytu. Pomôcť rozvoju centier podnikových služieb majú podľa M. 

Stana aj ďalšie legislatívne zmeny. Novela zákona o investičnej pomoci napríklad upraví podmienky získania štátnej 

pomoci. Tak, aby sa o ňu mohli uchádzať aj firmy z tohto sektora, kde by sa znížila požiadavka na minimálnu výšku 

investícií. Tá sa bude líšiť podľa jednotlivých foriem pomoci, o ktoré bude daný investor žiadať. 

 

--- 

 

Podľa Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu sektor biznis služieb dnes tvorí 58 spoločností, ktoré 

zamestnávajú približne 40-tisíc zamestnancov 

 

--- 

 

Centrá zdieľaných služieb na Slovensku 

 

  Spoločnosť Názov centra Počet 

pracovníkov 

ku koncu roka 

  Náplň činnosti 

      2016 2015   

1. IBM International Services 

Centre, s.r.o., Bratislava 1 

International 

Services Centre 

5 500 5 

100 

finančné, administratívne, IT služby a 

služby podpory zákazníkov pre región 

Európy a v niektorých oblastiach pre 

spoločnosti IBM celosvetovo 

2. T-Systems Slovakia, s.r.o., 

Košice 

Global Nearshore 

Centre 

3 871 3 

668 

služby globálnym korporátnym zákazníkom 

koncernu Deutsche Telekom v oblasti 

outsourcingu info-komunik. syst. a riešení, 

aj podnik. finanč. procesov 

3. AT&T Global Network 

Services Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Service Delivery 

Shared Service 

Center 

3 413 3 

026 

zákaznícka podpora a sieťový inžiniering 

pre klientov v regióne EMEA a ostatných 

častí sveta 

4. Dell, s.r.o., Bratislava Global Business 

Center 

1 772 1 

667 

podpora zákazníkov v regióne EMEA, 

interné služby pre materskú korporáciu 

5. Enterprise Services Enterprise 1 475 1 služby a podpora zákazníkov najmä v 
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Slovakia, s.r.o., Bratislava 2 Services Slovakia 497 regióne EMEA, optimalizácia procesov, 

aplikačného portfólia, vývoj servisných 

riešení 

6. Henkel Slovensko, s.r.o., 

Bratislava 

Shared Service 

Center Bratislava 

1 450 1 

400 

poskytovanie finančných, IT, HR služieb a 

nákupu, marketing & obchod hlavne pre 

centrálu Henkel v Nemecku a jej pobočky v 

Európe 

7. Swiss Re Management AG, 

organizačná zložka 

Bratislava 

Swiss Re 

Bratislava 

1 201 1 

010 

podpora pri uzatváraní a manažovaní 

zaistných a poistných kontraktov pre 

interných aj externých zákazníkov v regióne 

EMEA alebo globálne. Expertné činnosti v 

oblasti finančných trhov, finance, IT a Legal 

& Compliance. Podpora v oblasti HR, 

auditu, facility managementu, nákupu či 

communications 

8. Johnson Controls 

International, s.r.o., 

Bratislava 3 

Bratislava 

Business Center 

1 096 1 

771 

kontroling, interný audit, HR, IT, nákup, 

predaj a program manažment pre región 

EMEA, Ázia a Severná Amerika 

9. Adient Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 3 

Adient Slovakia 918 - vedenie účtovníctva, finančných a 

nefinančných služieb pre výrobné závody 

Adient po celom svete (EMEA, Severná 

Amerika, APAC) 

10. Accenture Technology 

Solutions - Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Delivery Center 

for Accenture 

Technology 

910 860 systémová integrácia, vývoj a údržba 

softvérových riešení pre zákazníkov z 

Európy, najmä z nemecky hovoriacich 

krajín ako aj lokálnych klientov 

11. Amazon /Slovakia/, s.r.o., 

Bratislava 

Amazon 

European 

Support Center 

850 650 podpora európskych tímov Amazonu a 

obchodných partnerov v regióne EMEA, 

správa online katalógu produktov 

12. Siemens, s.r.o., Bratislava / 

Siemens 

Siemens 799 667 vývoj softvéru a riadiacich systémov pre 

healthcare, výrobu, automatizáciu 

13. Lenovo (Slovakia), s.r.o., 

Bratislava 

Lenovo Slovakia 760 707 poskytovanie servisu pre zákazníkov a 

obchodných partnerov z regiónu EMEA 

14. Accenture, s.r.o., Bratislava / 

Accenture Services, s.r.o., 

Bratislava 

Delivery Center 

for Accenture 

Operations 

698 717 outsourcing podnik. procesov 

(obstarávanie, financie, účtovníctvo, 

starostlivosť o zákazníkov), automatizácia a 

robotizácia procesov pre klientov z Európy 

15. Deutsche Telekom Services DTSE SK 487 408 financie a účtovníctvo, operatívny nákup a 
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Europe Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 4 

súvisiace činnosti, ERP hub pre firmy 

skupiny Deutsche Telekom 

16. First Data Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 1 

First Data 

Slovakia 

470 463 služby prevádzky platobných systémov 

prostredníctvom platobných kariet, ATM a 

POS terminálov pre zákazníkov v regióne 

EMEA 

17. ING Business Shared 

Services B.V., organizačná 

zložka Bratislava 

ING Global 

Services and 

Operations 

404 250 pomocné a servisné služby v bankovníctve 

18. Holcim Business Services, 

s.r.o., Košice 

LafargeHolcim 

European 

Business 

Services 

393 350 poskytovanie účtovníckych, fakturačných a 

administratívnych služieb pre sesterské 

firmy v rámci skupiny LafargeHolcim 

19. Soitron, a.s., Bratislava Dohľadové 

centrum 

350 330 vzdialená správa serverovej a sieťovej 

infraštr., správa databáz, aplikácií a CRM 

syst. pre slov. a zahr. zákazníkov, riadenie 

aktív a nákup súvisiaci s IT infraštr. 

20. Uniqa Group Service Center, 

s.r.o., Nitra 5 

Cross Border 

Service 

348 297 administratívna správa poistného kmeňa 

komerčných poisťovní v Uniqa Group 

21. Orange Business Services 

Slovakia, s.r.o., Bratislava 

Competency & 

Support Center 

334 320 podpora v oblasti technického dizajnu, 

obchodných aktivít, produktového a 

komerčného manažmentu pre 

medzinárodných zákazníkov 

22. On Semiconductor Slovakia, 

a.s., Piešťany 

On 

Semiconductor 

Slovakia 

294 273 IT, personálne služby, nákup, logistika, 

finančné služby, podpora predaja 

23. Mondelez European 

Business Services Centre, 

s.r.o., Bratislava 

Mondelez 

European 

Business 

Services Centre 

262 258 vedenie účtovníctva, poradenská činnosť, 

prieskum trhu, doprava, logistika 

24. Fpt Slovakia, s.r.o., 

Bratislava 

Fpt Slovakia 257 264 outsourcingové a manažované služby 

externým klientom 

25. Kone SSC, s.r.o., Bratislava Kone SSC 244 244 poskytovanie finančných služieb 

spoločnostiam v skupine Kone Corporation 

26. Competence Call Center 

Bratislava, s.r.o. 

Competence Call 

Center 

197 209 outsourcing služieb outbound, inbound, 

direct marketingu, písomná korešpondencia 

27. Osram, a.s., Nové Zámky Global Shared 169 294 služby v odborných oblastiach ako 
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Services EMEA účtovníctvo, kontroling, zákaznícky servis, 

nákup, data manažment, IT a marketing pre 

európske závody a pobočky Osram 

28. CBRE Corporate 

Outsourcing, s.r.o., 

Bratislava 

CBRE SSC 

(GWK) 

105 94 podpora globálnym klientom v oblasti 

finančných služieb, reportingu, call centier, 

prekladateľské služby, zásobovanie a 

nákup, plánovanie prenájmu a správa 

priestorov, architektúra a dizajn 

29. Embraco Slovakia s.r.o., 

Spišská Nová Ves 

Embraco Global 

Business 

Support, divízia 

Košice 

81 27 poskytovanie servisných služieb z oblasti: 

financie, HR, nákup, logistika a IT pre 

korporáciu Embraco v regiónoch Európa, 

Amerika a Ázia 

30. PricewaterhouseCoopers 

CEE Firm Services, s.r.o., 

Bratislava 

PwC SSC 

Bratislava 

72 68 finančné účtovníctvo, podpora finančných 

systémov, analýzy, rozpočet, dane, správa 

a kvalita kmeňových dát, podpora 

zákazníckej fakturácie 

31. Allianz Business Services, 

s.r.o., Bratislava 

Allianz Business 

Services 

70 165 poradenská a konzult. čin. v oblasti výp. 

techniky a IT, čin. organizač. a ekon. 

poradcov, účtovníctvo, automatiz. sprac. 

dát, podnikateľ. poradenstvo, záznam a 

archivácia dát, nakladanie s výsledkami 

tvorivej duševnej čin. na CD-rom 

32. Datalan, a.s., Bratislava Servisné 

stredisko 

64 68 IT outsourcing, autorizovaný servis IT 

produktov, implementácia a podpora IKT 

riešení, call centrum 

 

 

1 Odhad TRENDU, 2 Do 31. decembra 2016 Hewlett-Packard Slovakia, 3 Koncom októbra 2016 sa zo spoločnosti 

vyčlenila oblasť výroby automobilových sedadiel a interiérových komponentov do novej spoločnosti Adient Slovakia, 

s.r.o., Bratislava. S tým súvisí aj presun časti zamestnancov Bratislava Business Center do novovzniknutej spoločnosti, 4 

Do 28. februára 2017 Deutsche Telekom Shared Services, 5 Do 31. decembra 2016 InsData 

 

PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami, doplnené z Registra účtovných závierok SR, zostavila TREND Analyses 

 

Späť na obsah 

 

1.20.  Nová kauza: pôrody 

 [Zdravotnícke noviny; 38/2017; 26/10/2017; s.: 1,5; Monika Toporcerová ; Zaradenie: Titulná strana] 
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Podľa ministra T. Druckera treba odmietnuť individuálne zlyhanie a zlepšiť sa 

 

Dokument Medzi nami, natočený na pôrodníckych klinikách Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB), rozpútal ostrú 

polemiku medzi odbornou aj pacientskou verejnosťou. Vedenie nemocnice hovorí, že film neukazuje pravdivý obraz o 

pôrodniciach. Filmári tvrdia, že zaznamenali realitu v našej najväčšej a najprestížnejšej nemocnici. Minister zdravotníctva 

žiada prešetriť individuálne ľudské zlyhania a prijať opatrenia na zlepšenie prístupu človeka k človeku. 

 

Matky vo filme hovoria o podávaní liekov bez predchádzajúceho informovania a o tlačení na brucho počas pôrodu, 

zábery ukazujú zašívanie popôrodných rán bez dostatočnej algézie či pôrod v priestoroch oddelených len plachtou. Lekár 

vraví o brachiálnom dorozumievaní formou facky rodičke ako o bežnej praxi. 

 

Tento pôrodník už dostal výpoveď. Oficiálnym dôvodom je poškodenie nemocnice. ,,Je to v procese rozviazania 

pracovného pomeru voči lekárovi, ktorý neadekvátne reagoval na niektoré otázky, za neetické a nemorálne správanie 

voči pacientke. V žiadnom prípade pán doktor nebude u nás zamestnaný a nikto typu pána doktora s takým správaním 

nemôže byť súčasťou našej nemocnice," uviedol Ing. Juraj Kovács, MBA, generálny riaditeľ UNB. 

 

Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc., prednosta I. gynekologickopôrodníckej kliniky UNB na Kramároch, kde sa nakrúcala 

väčšina filmu, zdôrazňuje, že nedostal žiadnu sťažnosť na to, že by niektorá rodička bola prefackaná. 

 

Pokračovanie na strane 5 

 

Dokončenie zo strany 1 

 

Dokument videl už vo februári, no k výpovedi došlo, až keď sa premietal na verejnosti. MUDr. Rusňák to odôvodnil tým, 

že teraz sa šíri strach, že na Kramároch fackujú ženy. ,,Kolega porušil všetky etické normy, a tak poškodil naše 

pracovisko," dodal. 

 

Facka je neprípustná 

 

Podľa slov hlavného odborníka na gynekológiu a pôrodníctvo, prof. MUDr. Miroslava Borovského, PhD., facka rodičke nie 

je prípustná. ,,Fackujúci lekár podľa mňa nemôže byť. Rodička je v nesmiernom strese, niektorá je v hystérii. Dá sa to 

však riešiť zvýšeným hlasom, čo je maximum, čo môžeme použiť. Emocionálne ju musíme upokojiť, pretože potrebujeme 

rodičku, ktorá spolupracuje," uviedol M. Borovský. 

 

Zdôraznil, že vo filme spomínané tlačenie na brucho, teda Kristellerova expresia, je pri pôrode zakázané. ,,Dnes 

hovoríme o ľahkom tlaku na fundus, to je niečo iné. Mal by sa zapísať do zdravotnej dokumentácie, ak je to alternatíva 
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vedenia pôrodu. Preferujeme ukončenie pôrodu vákuumextraktorom alebo forcepsom. Je to jednoduchšie a nevyvoláva 

to otázky, či bol použitý Kristeller, alebo nie," dodal hlavný odborník. 

 

Výber polohy 

 

Rodičky kritizujú pôrody v klasickej polohe bez možnosti výberu. Prednosta II. gynekologickopôrodníckej kliniky UNB v 

Ružinove, doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD., uznáva, že klasická poloha v polosede nie každej rodičke vyhovuje. 

Budúcim mamičkám ponúkajú na výber aj pôrodné stoličky. ,,Ja osobne preferujem polohu na boku, niektoré štúdie 

dokázali, že je jedna z najlepších - teda polohovať rodičku na tom boku, kde má dieťa chrbátik, takže maternica padá 

váhou plodu trošku dolu a hlavička vstupuje došikma, lepšie rotuje, pôrod ide rýchlejšie a pre pacientku je táto poloha 

výrazne priaznivejšia," vysvetľuje. 

 

Film považuje za negativistický. ,,Žena, ktorá príde do pôrodnej sály, by mala byť v maximálnej možnej pohode, mala by 

absolútne dôverovať v prvom rade sebe, svojmu telu a celému zdravotníckemu systému, ktorý bude asistovať pri jej 

pôrode. Hneď ako žena príde v stresovej situácii, narastá adrenalín a ten tlmí pôrodnú činnosť. Ak rodičky uvidia tento 

film podobný hororu Hostel, kde sú tmavé, ponuré priestory a ženy rozprávajú negatívne zážitky, myslím, že im to úplne 

uberie dôveru v náš systém, dôveru v ne, nastane zase strach a zvýšia sa požiadavky na plánované cisárske rezy zo 

strachu pred pôrodom. Je to škoda, lebo ak mal niekto záujem zlepšiť starostlivosť v pôrodníctve, tak toto je asi tá 

najhoršia cesta, aká bola možná," uviedol MUDr. Záhumenský. 

 

Otvorený list ministrovi 

 

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker po zhliadnutí filmu Medzi nami požiadal vedenie UNB o prešetrenie situácie. ,,Som 

absolútne presvedčený, že ide o individuálne ľudské zlyhania, ktoré nezobrazujú väčšinový stav v našich nemocniciach, 

nemali by sme zovšeobecňovať takéto správanie na všetkých. Mnohí celý život venovali poskytovaniu zdravotnej 

starostlivosti s ľudským prístupom a nezaslúžia si takéto zovšeobecnenie. Bez ohľadu na to však treba odmietnuť takéto 

individuálne zlyhanie a zlepšiť sa," reagoval. 

 

Združenie Občan, demokracia a zodpovednosť spolu s občianskym združením Ženské kruhy upozornili m inistra 

zdravotníctva na závažné porušovanie ľudských práv žien v slovenských pôrodniciach. ,,Toto porušovanie má systémovú 

povahu a UNB zďaleka nie je jedinou pôrodnicou, kde k nemu dochádza," píše v otvorenom liste výkonná riaditeľka 

združenia Občan, demokracia a zodpovednosť PhDr. Šarlota Pufflerová, PhD., a predsedníčka OZ Ženské kruhy Ing. 

Zuzana Krišková, PhD. 

 

Zmeny ako profit aj pre zdravotníkov 

 

Tvorcovia filmu považujú správanie k ženám v pôrodniciach za neľudské a prepustenie jedného lekára nevidia ako 

systémové riešenie. ,,Myslím, že verejnosť má právo vedieť, čo sa deje v štátnej nemocnici financovanej z verejných 
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zdrojov. Vo filme vidieť, že podmienky, v ktorých zdravotníci pracujú, nie sú dôstojné, že ťahajú dlhé zmeny. Dúfam, že 

tento film pomôže vyvolať celospoločenskú diskusiu a pomôžeme k tomu, aby boli prijaté zmeny, ktoré budú pozitívne aj 

pre zdravotnícky personál, aj pre ženy, ktoré tam prichádzajú," uviedla režisérka Zuzana Límová po premiére. 

 

Pri natáčaní hovorila s mnohými zdravotníkmi. Vo filme dali priestor nielen lekárkam a lekárom, ale aj pôrodným 

asistentkám, lebo práve ony sú tie, ktoré so ženami trávia najviac času. ,,Ony samy vo filme hovoria, že by privítali 

zmenu, napríklad by sa chceli naučiť, ako ženám asistovať pri pôrode v ľubovoľnej polohe, nielen na chrbte," objasnila. 

 

Považuje za dôležité prijať konštruktívne systémové opatrenia, z ktorých by profitovali nielen ženy a ich deti, ale aj 

zdravotnícky personál. ,,Rovnako dôležité je, aby sa zdravotníčky a zdravotníci vymedzili voči svojim kolegyniam a 

kolegom, o ktorých vedia, že svoju prácu nerobia v súlade s Hippokratovou prísahou," dodala Límová. 

 

Obnova pôrodníckych kliník 

 

Riaditeľ UNB Juraj Kovács informoval, že vytvoril pracovnú skupinu na zhodnotenie situácie. Pripustil, že určite treba 

zlepšiť komunikáciu. ,,Naším cieľom a prioritou vždy bude komfort mamičiek. V posledných mesiacoch sme urobili všetko 

pre to, aby sme okrem profesionálnych zdravotníkov vytvorili aj adekvátne prostredie. Začali sme modernizovať 

gynekologickopôrodnícke kliniky. Rekonštruujeme izby, toalety, sprchy, modernizujeme prístrojové vybavenie," uviedol 

riaditeľ. Modernizácia UNB sa začala na klinike v Ružinove a bude pokračovať na Kramároch a v Petržalke. 

 

Pôrodnice: žiadne tlačenie na brucho 

 

Všetky pôrodnice, ktoré sme oslovili, tvrdia, že Kristellerovu expresiu nepoužívajú. ,,Ľahký tlak na fundus sa používa. Je 

to legitímna pomoc rodičke v II. dobe pôrodnej, ktorá má svoje oficiálne indikácie a odporúčania. Používa sa len v týchto 

prípadoch, nikdy nie na neindikované skrátenie II. doby pôrodnej," vyjadril sa MUDr. Peter Kaščák, PhD., primár 

Gynekologickopôrodníckej kliniky FN Trenčín. 

 

Pôrodníci zhodne tvrdia, že bolesti sa pri zašívaní popôrodných poranení dá prechádzať. ,,Zašívanie (sutúra) poranení 

hrádze a pošvy sa vykonáva rutinne po aplikácii lokálnej analgézie (trimecainu), respektíve po aplikácii pôrodníckej 

epidurálnej analgézie. Sutúru vykonáva výlučne pôrodník, ktorý povinne monitoruje bolestivosť pri sutúre perinea," 

uvádza doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD., primár Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzitnej nemocnice Martin. Aj 

prešovská fakultná nemocnica tvrdí, že lekár pri zašívaní perinea kontroluje účinok lokálnej analgézie reagovaním rodičky 

na bolesť a pri udávaní nepríjemných pocitov množstvo analgézie zvýši. 

 

Ďalšie názory odborníkov na tému pôrodov prinášame na strane 6 

 

Pripravila Monika Toporcerová 
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---- 

 

ANKETA 

 

Musí to ísť bez faciek 

 

Ako postupujete pri hysterických rodičkách v situácii, keď môže byť ohrozený život matky alebo dieťaťa? 

 

UN Martin 

 

Tieto situácie sú eliminované vysoko vyhľadávaným a žiadaným podaním pôrodníckej epidurálnej analgézie, ktorú 

ponúkame v 24-hodinovej službe za poplatok. 

 

FNsP Prešov 

 

Zdravotnícky personál sa vždy snaží rodičku upokojiť verbálne, upútať jej pozornosť smerom k tomu, čo sa s ňou počas 

pôrodu deje. V niektorých prípadoch je potrebné dôraznejšie využiť niektoré z prozodických vlastností reči ako intenzitu či 

dôraz. 

 

Sanatórium Koch 

 

Vzhľadom na to, že 70 % žien u nás rodí v epidurálnej analgézii, ktorú máme 24 hodín denne k dispozícii, s takýmito 

rodičkami sa takmer nestretávame. Rodičku, ktorá bolestivo reaguje, upokojujeme slovne a ponúkneme jej analgetiká, 

respektíve spazmolytiká. Ak sa počas tlačenia stane, že je ohrozený život dieťaťa, prípadne rodička nevládze 

spolupracovať, využívame štandardné medicínske postupy, ako je použitie vákuumextraktora, forcepsu alebo cisárskeho 

rezu - v závislosti od aktuálneho stavu. 

 

NsP Spišská Nová Ves 

 

Počas pôrodov dochádza k situáciám, keď je spolupráca matky limitovaná, matka nespolupracuje. Pôrodník by mal v tejto 

situácii byť empatický, zároveň však zastávať svoju rolu profesionála. V hraničných situáciách sa snažíme naliehaním 

povzbudiť rodičku, prípadne personál rukami fixuje časti tela rodičky v takej polohe, aby bol umožnený pôrod. Prvoradý je 

záujem porodiť zdravé dieťa. Rodičkám po pôrode vysvetlíme náš postup i jeho nevyhnutnosť. 

 

FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica 

 

S takýmito reakciami rodičiek musíme v pôrodníctve vždy počítať. V takejto situácii je dôležité s rodičkou komunikovať, 

byť empatický, trpezlivý, snažiť sa ju upokojiť, vysvetliť jej, čo sa deje a ako bude potrebné v danej situá cii postupovať. 
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FN Trenčín 

 

Vedenie pôrodu s navodením dôvery, analgéza vrátane bezplatného rajského plynu a epidurálna analgéza takisto znižujú 

strach a predchádzajú možným nečakaným stresovým situáciám. Prípadné reakcie, ktoré sa nedajú vopred predvídať či 

nacvičiť, musí bezpečne zvládnuť profesionálny tím lekára a pôrodnej asistentky. 

 

FOTO: 

 

DISKUSIA 

 

Univerzitná nemocnica bráni svoje gynekologickopôrodnícke kliniky a sľubuje vyšší komfort pre rodičky. 

 

Foto: dreamstime 

 

Späť na obsah 

 

1.21.  Behy do vrchu Popradčanovi Szabovi sadli 

 [spis.korzar.sme.sk; 26/10/2017; Danica Božová ; Zaradenie: Spiš Korzár / Šport zo Spiša] 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20678348/behy-do-vrchu-popradcanovi-szabovi-sadli-ako-dobre-usite-sako.html 

 

Súťažím za TJ Obalservis Košice. 

 

BANSKÉ. Tretia októbrová nedeľa. Predposledné kolo Slovenského pohára v behu do vrchu.Okres Vranov nad Topľou. 

 

Na trať Banské – Mlačky dlhú 6,4 km s prevýšením 326 m sa postavilo 107 pretekárov. Cieľovú čiaru ako prvý preťal 

Popradčan Jaroslav Szabo v drese Obalservis Košice. 

 

"Pracujem na letisku v Poprade, súťažím však za TJ Obalservis Košice, pretože tento klub mi poskytuje určité výhody. 

Doteraz som súťažil väčšinou na dráhe. Túto zimu som behal kopce a zapáčilo sa mi to." 

 

K prvenstvu na Čertovici a v Lenartove pridal ďalšie. Účasť na európskom šampionáte v behu do vrchu mu ušla iba 

tesne. Dobrú formu zužitkoval na slovenskom šampionáte v behu na ceste, kde získal titul. Teraz sa chce nominovať na 

európsky šampionát v krose, ktorý bude začiatkom decembra na Slovensku v Šamoríne. 

 

Výborne bežal i Spišiak Tomáš Kamas, víťaz kategórie od 40 rokov – bez rozdielu veku siedmy. 

 

Z výsledkov: 

 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20678348/behy-do-vrchu-popradcanovi-szabovi-sadli-ako-dobre-usite-sako.html
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Muži do 39 rokov: 

1. Jaroslav Szabo – Popradčan v drese TJ Obalservis Košice – 24:24 min, 2. Dominik Sopko- TJ Obalservis Košice – 

25:10 min, 3. Adrián Vavrek – Dulová Ves – 25:34 min. 

 

Muži od 40 do 49 rokov: 

1. Tomáš Kamas – TJ Tatran Spišská Nová Ves – 26:54 min. 

 

Muži od 50 do 59 rokov: 

1. Štefan Rácz – AK Steeple Poprad – 27:59 min. 

 

Muži od 60 rokov: 

1. Juraj Čokina – Humenné – 31:10 min, 5. Peter Pavol – AŠK Spišská Nová Ves – 34:49 min. 

 

Ženy: 

1. Tamara Ivančová – ŠK Banské – 32:28 min. 

 

Späť na obsah 

 

1.22.  Zo zelených stolov 

 [gemer.korzar.sme.sk; 26/10/2017; Peter Podolinský ; Zaradenie: Gemer Korzár / Šport v Gemeri] 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20678376/zo-zelenych-stolov.html 

 

Stolný tenis vo výsledkoch. 

 

VSSTZ Košice – 3. liga muži Západ, 4. kolo: 

 

Spišská Stará Ves – Slovenská Ves 4:14 (R. Novotný 2.5, Kowalczyk 1, Stanko 0.5 – Habiňák 4, P. Popovič a Marek po 

3.5, A. Popovič 3) Spišská Belá – Spišské Vlachy 10:8 (Brežina a Smik ml. po 3, Smik st. 2.5, M. Čarnogurský 1.5 – Rud. 

Jánoš 3.5, Medvec 2.5, Ledecký 2) MŠK STO Krompachy – Gemerská Poloma 8:10 (Guassardo 4.5, Mišelnický 3.5 – M. 

Trojan 3.5, W. Leitner 2.5, Max. Černický a J. Trojan po 2) Spiš. Štvrtok – Maria Huta 11:7 (Bohunčák 4.5, Kapinus 3.5, 

Nováček 2.5, P. Toporcer 0.5 – Ružbarský 3, J. Tokarčík ml. 2, Šebestyenová a Bodnár po 1) Severka Kežmarok – 

Rožňava B 7:11 (Groman a Pojedinec po 2, R. Popovič 1.5, Š. Vnenčák 1, R. Vnenčák 0.5 – Guľkáš 4.5, Jankó 3.5, 

Ružik 2, Fabián 1) Levoča B – Veterán Poprad 7:11 (Hanisko 3, Mar. Černický 2.5, Seman 1, Krajňák 0.5 – P. Pitoňák 

3.5, J. Maliňák 3, Šifra 2.5, Horák 2). 

 

Tabuľka 

1. Slov. Ves 4 4 0 0 54:18 12 

2. Spiš. Štvrtok 4 4 0 0 46:26 12 

3. Spiš. Belá 4 3 1 0 41:31 11 

https://gemer.korzar.sme.sk/c/20678376/zo-zelenych-stolov.html
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4. Vet. Poprad 4 3 0 1 42:30 10 

5. Gem. Poloma 4 2 0 2 31:41 8 

6. Maria Huta 4 1 1 2 33:39 7 

7. Levoča B 4 1 0 3 37:35 6 

8. Spiš. Vlachy 4 1 0 3 32:40 6 

9. Krompachy 4 1 0 3 31:41 6 

10. Rožňava B 4 1 0 3 30:42 6 

11. Spiš. Stará Ves 4 1 0 3 28:44 6 

12. Sev. Kežmarok 4 1 0 3 27:45 6 

 

VSSTZ Košice – 4. liga muži Spišsko-Gemerská, 4. kolo 

 

BBF Spišská Nová Ves – Letanovce 8:10 (Sagula 3, T. Farkašovský a L. Novotný po 2, Schrötter 1 – R. Lesňák 3.5, 

Uhrin a Kandráč po 2.5, Petráš 1.5) Plešivec – Spišské Vlachy B 10:8 (Drenko a Oleár po 3.5, P. Bakoš a N. Bakoš po 

1.5 – M. Hric a Lesniak po 3, Nemčík a Cisko po 1) Rožňava C – Jablonov n/T 6:12 (Minčev a J. Gallo ml. po 2, P. Gallo 

a Škorňa po 1 – A. Balázs ml. 4.5, Att. Herczeg a Verkin po 3.5, And. Herczeg 0.5) Margecany B – Maria Huta B 10:8 

(Zahornacký 4, Bobák a Kluknavský po 3 – Harman a Lapšanský po 2.5, Tokarčík st. a Stopko po 1.5) BBF Spišská 

Nová Ves B – Krompachy B 14:4 (Balla a Pavľák po 4.5, Vartovník 3.5, Zahuranec 1.5 – Barbušová 2, Mitrík a Števčík po 

1) Harichovce – Hrišovce 13:5 (Mlynarčík 4.5, L. Lizanec 3.5, Hrušovský a Hadidom po 2.5 – P. Dzurov 3, Koleják a T. 

Dzurov po 1). 

 

Tabuľka 

1. Letanovce 4 3 1 0 44:28 11 

2. Jablonov n/T 4 3 1 0 44:28 11 

3. BBF Sp. Nová Ves B 4 3 0 1 42:30 10 

4. Plešivec 4 3 0 1 41:31 10 

5. Hrišovce 4 2 0 2 42:30 8 

6. BBF Sp. Nová Ves A 4 2 0 2 39:33 8 

7. Harichovce 4 2 0 2 38:34 8 

8. Margecany B 4 2 0 2 33:39 8 

9. Rožňava C 4 2 0 2 29:43 7 

10. Krompachy B 4 1 0 3 26:46 6 

11. Spiš. Vlachy B 4 0 0 4 29:43 4 

12. Maria Huta B 4 0 0 4 25:47 4 

 

5. liga muži Gemer, 3. kolo 
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S.T.K. Plešivec B – STK Honce 6:12 (Balázs Alexander st. 2, Drenko Szilárd 2, Lipták Dušan 1, Slovik Ladislav 1 – 

Ambrus Ferenc 3.5, Gallo Peter 3.5, Repiský Rudolf ml. 2.5, Džubák Ján 2.5) ŠKST Gočovo – MSTO Dobšiná 6:12 

(Kračun Martin 2, Rochfaluši Vladimír 2, Rybár Milan 2 – Čarnoky Peter 3.5, Lenkey Milan 3.5, Hutník Jaroslav 0.5, 

Hlaváčik Štefan 0.5, WO 4) STK Gemerská Poloma B – STK Baník Rakovnica 10:8 (Černický Maximilián 4.5, Černická 

Anna 3.5, Gajdoš Jaroslav 2 – Lesňák Peter 3.5, Blahút Stanislav 2, Chlebuš Radoslav 1.5, Máťaš Viliam 1) Geológ 

Rožňava D – ŠK Henckovce 7:11 (Baláž Štefan 3, Kolárik Stanislav 2, Németh Dávid 1, Tomášik Ondrej 1 – Šramko 

Boris 4.5, Kušnier Jozef 2.5, Breznen Ľubomír 2.5, Murza Štefan 1.5) 

 

Tabuľka 

1. Henckovce 3 3 0 0 42:12 9 

2. Dobšiná 3 3 0 0 35:19 9 

3. Gem. Poloma B 3 1 1 1 23:31 6 

4. Plešivec B 3 1 0 2 26:28 5 

5. Gočovo 3 1 0 2 18:36 5 

6. Betliar 2 1 0 1 19:17 4 

7. Honce 2 1 0 1 18:18 4 

8. Rožňava D 2 0 1 1 16:20 3 

9. Rakovnica 3 0 0 3 19:35 3 

 

6. liga muži Gemer, 3. kolo 

 

ŠK Henckovce B – STO Hrhov 12:6 (Šimon Peter 4.5, Fafrák Ivan 3.5, Zagiba Ján 2.5, Fafrák Slavomír 1.5 – Grulyo 

Dominik 3, Szepesi Arpád 2, Jánosdeák Peter 1) STK Baník Rakovnica B – Geológ Rožňava 11:7 (Domik Ladislav 3.5, 

Tóth Kamil 3, Sedlák Ľuboslav 2.5, Králik Štefan 2 – Junger Ján 3.5, Vnenková Daniela 3.5) MSTO Dobšiná B – Obec 

Čierna Lehota 12:6 (Leško Marek 4.5, Matejzel Igor 3.5, Polanecká Gabriela 2.5, Molčan Ľubomír 1.5 – Hric Ján 3, 

Bystren Jaroslav 1, Oravec Jaroslav 1, Oravec Vladimír 1) STK KRAS Silica – ŠKST Slavošovce 1:17 (Kovács Alexander 

1 – Benčko Marek 4.5, Gecelovský Matej 4.5, Boldi Nikolas 4.5, Kliment Miloš 2, Gecelovský Igor 1.5) ŠK Jablonov n/T – 

Vajda Team 12:6 (Herczeg András 4.5, Barczi Lóránt 3.5, Kardos Pavol 1.5, Bartók Gabriel 1.5, Jakab Alexander 1 – 

Červenak Roman 3, Bubenčik Marian 2, Červenak Ján 1). 

 

Tabuľka 

1. Slavošovce 3 3 0 0 40:14 9 

2. Henckovce B 3 3 0 0 38:16 9 

3. Jablonov n/T B 3 2 0 1 36:18 7 

4. Hrhov 3 2 0 1 26:28 7 

5. Vajda team Dobšiná 3 2 0 1 30:24 7 

6. Dobšiná B 3 2 0 1 29:25 7 

7. Rakovnica B 3 1 1 1 28:26 6 
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8. Krh. Podhradie 2 1 0 1 17:19 4 

9. Čierna Lehota 3 0 1 2 18:36 4 

10. Rožňava E 3 0 0 3 22:32 3 

11. Silica 3 0 0 3 7:47 3 

12. Honce B 2 0 0 2 15:21 2 

 

KSST Žilina 2. liga, 3. kolo 

 

Žilina B – Revúca 11:7, Martin – Žiar n/H 11:7, Tvrdošín B – Oravská Lesná 11:7, Nižná B – Námestovo 14:4, Bytča – 

Medokýš Martin 9:9, Čadca C – Valča B 7:11. 2. kolo: Žilina B – Žiar n/H 11:7, Martin – Revúca 11:7, Tvrdošín B – 

Námestovo 14:4, Nižná B – Oravská Lesná 14:4, Bytča – Valča B 12:6, Čadca C – Medokýš Martin 8:10. 

 

KSST Banská Bystrica 4. liga, 3. kolo 

 

Fiľakovo – Banská Štiavnica 7:11, Balog n. I.-Calomija – Žarnovica 14:4, Žiar n/H B – Sielnica 8:10, Lučatín – Podkonice 

B 11:7, Revúca B – Podlavice 4:14, Predajná – Tomášovce 12:6. 

 

Späť na obsah 

 

1.23.  Pohotovosť lekární - štvrtok 26. októbra 

 [korzar.sme.sk; 26/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Služby] 

https://korzar.sme.sk/c/20679986/pohotovost-lekarni-stvrtok-26-oktobra.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; Lekáreň TaJ, Generála 

Svobodu 26 

 

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. 

 

https://korzar.sme.sk/c/20679986/pohotovost-lekarni-stvrtok-26-oktobra.html
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Medzilaborce 

 

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

 

Stropkov 

 

Lekáreň ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 

 

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. 

 

Gelnica 

 

Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 

 

Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 

 

Rožňava 

 

Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 

 

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

 

St. Ľubovňa 

 

Lekáreň Pri nemocnici, Sládkovičova 10 
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V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 

 

Poprad 

 

Lekáreň VČELA, Tatranské námestie 4582/1 

 

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

 

Humenné 

 

Lekáreň MEDIA, Družstevná 1470/7 

 

V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 

 

Bardejov 

 

Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 

 

V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Svidník 

 

Lekáreň AVENA, MUDr.Pribulu 798/10 

 

Lekárne otvorené počas pracovných dní od 16.00 do 18.00, v sobotu, nedeľu a cez sviatky od 9.00 do 16.00 hod. 

 

Sobrance 

 

AVENA PRI NEMOCNICI Mieru 12, +421 056/6281402 

 

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

 

Snina 

 

Lekáreň Dr. Max, Strojárska 104 

 

Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
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Trebišov 

 

MONIKA, SNP 3792/1, +421 56 6686468 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Michalovce 

 

KAMILKA, Jána Hollého 1466/42, 056/6442349 

 

Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 

 

Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

 

Späť na obsah 

 

1.24.  Kam za kultúrou - štvrtok 26. októbra 

 [korzar.sme.sk; 26/10/2017; red. ; Zaradenie: Korzár / Kam vyraziť] 

https://korzar.sme.sk/c/20679984/kam-za-kulturou-stvrtok-26-oktobra.html 

 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 

 

Košický kraj 

 

KINÁ 

 

KOŠICE: CINEMAX - Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.50, 16.40, Geostorm o 15.40, 18.40, Jigsaw o 18.30, 

21.00, My Little Pony vo filme o 15.40, 16.20, Geostorm 3D o 20.40, Alibi na mieru o 17.50, Snehuliak o 17.40, 20.00, 

Bajkeri o 15.20, 17.30, 19.50, Hora medzi nami o 18.10, matka! o 20.30, Čiara o 18.00, Blade Runner 2049 o 20.20, 

Mečiar o 15.30, TO o 20.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - Bajkeri o 18.00, Jigsasw o 17.50, 20.30, Matka! o 18.20, 

My Little Pony vo filme o 16.00, Geostorm 3D o 20.10, Snehuliak o 20.00, Alibi na mieru o 18.10, Mečiar o 16.30, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 16.40, Blade Runner 2049 o 19.40, Hora medzi nami o 15.50 hod., ÚSMEV - , 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Bajkeri o 18.00, Jigsasw o 20.30, Matka! o 18.20, My Little Pony vo 

filme o 16.00, Geostorm 3D o 20.10, Snehuliak o 20.00, Alibi na mieru o 18.10, Mečiar o 16.30, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 16.40 hod. 

 

DIVADLÁ 

 

https://korzar.sme.sk/c/20679984/kam-za-kulturou-stvrtok-26-oktobra.html
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KOŠICE: BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - Lišiak a Lišiačik o 9.00 hod., DOM UMENIA - Záverečný koncert Dní 

českej kultúry 2017: Koncert Štátnej filharmónie Košice o 19.00 hod., THÁLIA - ŠTÚDIO MÁRAI - Smrť psa o 18.00 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda vševeda o 9.30 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), Lea Fekete a 

Júlia Zelená (do 5. 11.), Praha 8 v dielach umelcov Hamera / Jungmann / Kumermann / Střížek (do 26. 11.), Sofiina volba 

po česku (do 30. 11.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 

expozícia: Košický zlatý poklad, Dedičstvo Karola Veľkého (do 8. 10.); Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 

28. 1.), Prednáška Polák očami Beskida o 16.00 hod.; Po stopách Vandalov (do 30. 10.), Rozmanitý svet húb (do 21. 1.), 

GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Slovenské mestá ruskými očami (do 29. 10.), (Hviezdoslavova 3, ut - 

so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 

88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, 

strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia 

elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, 

sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; 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) - LitPark - Bystrík Vančo, Daniela 

Olejníková: Obrázky kúzelé i hávedné (do 31. 10.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - BEATA ROJEK (PL) 

– STÁLE NEVIDÍM CELOK (do 17. 11.), VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA (Hviezdoslavova 5) - Bedřich Hrozný - 

vedec, ktorý rozlúštil písmo Chetitov (do 27. 10.), 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; Výstavy: Krivé zrkadlo, 

Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála 

expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história; Dobrú chuť, ctihodní mešťania; Slovenský ornament 

očami Spišiakov; Voda, duša zeme; More - vedecká hračka; Žijem na strome a je mi dobre; Petang v múzeu? Prečo 

nie?!; Výstava: Divadelný Spiš (do 31. 1. 2018), Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Výstavy: Umenie v parku (pred 

Evanjelickým kostolom a na Radničnom námestí) Výstava neprofesionálnych fotografov; (Zimná 47) Spišská paleta; 

Ekovýkres, Ekokomix; Vybájené sedliacke dvory (do 3. 11.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM BARBORA (ut - so 9 

- 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo 
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spieva, SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1. 

2018), TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Mladé kone 1/3 (do 10. 11.) 

 

ZÁBAVA 

 

KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Music Lab o 17.00, Roztoč to! o 18.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava 

Denisy Spodniakovej (do 31. 10.) 

 

Prešovský kraj 

 

KINÁ 

 

PREŠOV: CINEMAX - Alibi na mieru o 17.40, Bajkeri o 15.10, 18.10, 20.20, Blade Runner 2049 o 17.20, Geostorm o 

18.40, 3D o 20.30, Jigsaw o 18.30, 21.00, matka! o 20.40, My Little Pony vo filme o 16.20, Snehuliak o 19.50, 

Spievankovo a Kráľovná Harmónia o 15.40, 16.40 hod., POPRAD: CINEMAX - Bajkeri o 16.10, 18.20, Geostorm o 17.50, 

3D o 20.10, Jigsaw o 20.40, matka! o 20.50, My Little Pony vo filme o 15.40, Snehuliak o 18.00, Spievankovo a Kráľovná 

Harmónia o 15.50 hod., HUMENNÉ: FAJN - Manželka a manžel o 19.30 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 a 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Andrej Gaj 1932-2016 (do 5. 11.), HLAVNÁ 51: PRÍZEMIE - Murillo/Oko 

viery (do 5. 11.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - FA ČVUT 1976 - 2016 

- Dni českej kultúry (do 27. 10.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 14 - 

16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava 770 - Prešov - mesto v srdci 

Európy (do 5. 11.), SNM - MÚZEUM RUSÍNSKEJ KULTÚRY (Masarykova č. 20 - 1. poschodie) - Pozastavenia o 16.00 

hod., 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, HRAD ĽUBOVŇA - Cracovia 

3D (do 30. 1.), KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - MABE - Druhá strana (do 4. 11.), POPRAD: 

TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; Integrácia umením o 17.00 hod., 

ELEKTRÁREŇ TG - Výstava: Pieseň duše ruská realistická maľba zo zbierky Galérie výtvarného umenia v Ostrave 

(Peredvižnici Ajvazovskij, Repin, Serov, Šiškin, Vinogradov...) (do 3. 12.), ART KLUB TG - Výstava: Robert Vano - 

Memories (do 26. 11.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 
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Výstava: Jirko Čepil - Sny v dreve (do 12. 11.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 

po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 

- 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých 

reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - IKONY - výstava 

diel Andreja Urama zo Svidníka (do 30. 10.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Mária, matka Ježišova (do 30. 11.), 

HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Rod Dessewffy na portrétoch a fotografiách (do 30. 

12.), BARDEJOV: Kultúrne a turistické centrum - Tomasz Kasprzyk - Svet za múrmi (do 3. 11.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - 

Výstavy: Erby miest a obcí PSK a Od nížiny po Poloniny 

 

Späť na obsah 

 

1.25.  Zo Spiša do Ameriky. Nádej Sharks má slovenskú krv 

 [Pravda; 247/2017; 26/10/2017; s.: 55; Michal Bakaj ; Zaradenie: Šport] 

 

Michal Bakaj 

 

Zanechal sľubnú športovú kariéru. S cieľom, aby deťom splnil americký sen. Hokejový útočník Milan Labanc v roku 1994 

urobil kľúčové rozhodnutie. Opustil Spišskú Novú Ves a odišiel do USA. Jeho syn Kevin v súčasnosti patrí medzi 

vychádzajúce hviezdy NHL a svojimi výkonmi si vybojoval pevné miesto v zostave San Jose Sharks. 

 

To najlepšie pre deti 

 

Zložitá ekonomická a spoločenská situácia, ktorá zavládla na východe republiky po rozdelení federácie, spoločne s 

túžbou po lepšom živote stáli za rozhodnutím Milana Labanca vymeniť Slovensko za USA. Zo Spišskej Novej Vsi, kde 

hrával extraligu, si to s manželkou Anikou zamierili do newyorského Brooklynu. "Spoločne s manželkou sme o tom veľa 

hovorili a zhodli sme sa, že čokoľvek urobíme, musí to byť to najlepšie pre naše deti. Bolo to dôležitejšie ako moja 

hokejová kariéra," vravel Labanc senior pre denník Mercury News. Rok po tom, ako sa Labancovci presťahovali do 

Brooklynu, sa im narodila dcérka Diane. Budúca hokejová hviezda Kevin prišla na svet o rok neskôr. Rodinka neskôr 

vymenila Brooklyn za Staten Island. Otec Labanc ako hokejový nadšenec odmalička brával svojho syna na zápasy. 

Naučil ho korčuľovať, s hokejkou trénovali palicovú techniku a streľbu. Popri práci na stavbe trénoval mládežnícke tímy, v 

ktorých malý Kevin začínal. "Musel som zabudnúť na časté stretávanie sa s priateľmi či výlety za zábavou. Všetok voľný 

čas sme venovali deťom. Chceli sme ich čo najlepšie pripraviť pre budúci život. Samozrejme, bolo to náročné, ale vedeli 

sme, že jedine tak budú mať lepšiu šancu uspieť vo svojich kariérach," pokračoval. 

 

Šľachovitý a nekoordinovaný 

 

Bob Thornton, ktorý trénoval Kevina Labanca ako tínedžera v juniorskom tíme New Jersey Rockets, si spomína na 

náročné začiatky mladého hokejistu. "Bol šľachovitý, ale neustále na sebe pracoval. Jeho hra bola nekoordinovaná, ale 
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napriek tomu dokázal mať puk stále na hokejke. Už vtedy ma to zaujalo," vravel Thornton. Po stretnutí s jeho rodičmi sa 

rozhodol, že Labanca si v tíme udrží. "Pochopil som, prečo je taký snaživý a nepoddajný. Rodičia ho viedli správnou 

cestou, obetovali sa pre neho a dali mu a jeho sestre všetko k tomu, aby uspeli. Cítil som, že z chlapca s takou 

pracovnou morálkou môže vyrásť skutočne dobrý hráč," dodal Thronton. Labanc sa cez mládežnícky rozvojový program 

americkej reprezentácie dostal do Ontario Hockey League (OHL) a v tíme Barrie Colts jeho hviezda pomaly, ale isto 

začala žiariť. 

 

Najlepší v súťaži 

 

V OHL začal v sezóne 2013/14, v 65 zápasoch zaznamenal 11 gólov a 24 asistencií. Nebol to žiadny výnimočný počin, 

ale Labanc pokračoval v snažení a prišli aj výsledky. Jeho vytrvalosť si všimli aj skauti San Jose a neznámeho útočníka si 

vtedy vybrali na drafte 2014 v 6. kole ako 171. hráča v poradí. V ďalšom ročníku OHL už Labanc pokoril 100-bodovú 

hranicu (31+76) a o sezónu neskôr sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže. V 65 dueloch nazbieral úctyhodných 39 

gólov a 88 asistencií. Do NHL vstúpil vlani, po sľubnom začiatku v prvých dvoch mesiacoch si jeho kariéra vybrala tvrdú 

nováčikovskú daň. Vo zvyšných 31 zápasoch strelil jediný gól. 

 

Obetavosť pre lepší život 

 

Prvá sezóna medzi profíkmi bola pre neho tvrdou, ale efektívnou lekciou. Počas leta zmenil tréningový režim, stravovacie 

návyky, trénoval dvojfázovo. Do tréningového kempu pred aktuálnym ročníkom prišiel s nahranou svalovou hmotou, v 

lepšej kondícii a ešte väčším elánom. Tvrdá práca sa v jeho prípade zatiaľ vypláca. Vybojoval si miesto v elitnej formácii 

Sharks, v ôsmich zápasoch novej sezóny má bilanciu tri góly a tri asistencie. Počas víkendu nastúpil v drese San Jose na 

ľade New Yorku Islanders. Ostrovania majú domovský stánok v brooklynskom Barclays Center. Labanc sa tak vrátil na 

miesto, kam pred 23 rokmi emigrovali jeho rodičia. "Obetovali sa pre mňa i moju sestru. Na Slovensku zanechali svoje 

rodiny, priateľov len preto, aby sme mali lepší život a lepšiu budúcnosť. Ich počin ma motivoval a stále motivuje do ďalšej 

práce. Verím, že pôsobením v NHL im to aspoň nejako splatím," uviedol Kevin Labanc. 

 

Späť na obsah 

 

1.26.  Americký sen zo Spiša 

 [Šport; 247/2017; 26/10/2017; s.: 9; STANISLAV BENČAT ; Zaradenie: HOKEJ] 

 

Milan Labanc odohral v sezóne 1993/94 štrnásť zápasov za Spišskú Novú Ves v slovenskej extralige. Vtedy 

dvadsaťdvaročný obranca bol na začiatku kariéry, no ďalej v nej nepokračoval. Spoločne s manželkou sa rozhodol 

emigrovať do USA, kde chcel vybudovať sen o lepšom živote pre seba a svoje deti 

 

Za veľkou mlákou sa páru narodili dve deti, dcéra Diane a syn Kevin, ktorý pokračuje v otcových hokejových šľapajach a 

už sa dostal aj do NHL. Pre dvadsaťjedenročného krídelníka San Jose boli posledné dni viac ako výnimočné. S tímom 
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Sharks zavítal do New Yorku, kam sa jeho rodičia presťahovali po odchode zo Slovenska a kde sa i narodil. Proti Devils, 

Islanders ani Rangers sa síce gólovo nepresadil, no i tak môže hovoriť o dobrom začiatku sezóny. Po ôsmich zápasoch 

má na konte šesť bodov za tri góly a rovnaký počet asistencii. 

 

OBETA PRE DETI 

 

Labanc senior vymenil kariéru za život v neistote a cudzej krajine. Potomkom chcel vytvoriť lepšie podmienky na život, 

ako mal on sám. Keď videl v brooklynskom Barclays Center nastupovať syna Kevina na ľad proti tamojším "ostrovanom", 

mal na tvári blažený úsmev a pocit zadosťučinenia. "Som nesmierne šťastný, že sa mu darí a vo svojej kariére to dotiahol 

až do NHL. Tento duel bol výnimočný, vrátil sa do rodného mesta. Je krásne, keď vidíte svoje dieťa, ako nasleduje vaše 

kroky. Kevin však dosiahol v hokeji oveľa viac, čo je ešte úžasnejšie. Toto je sen každého rodiča," povedal Milan Labanc 

pre mercurynews.com. Štyridsaťpäťročný rodák zo Spiša sa chcel živiť hokejom. Dostal sa do extraligy, no už vtedy 

narazil na neduh, ktorý je v našich končinách bežný. Klub mu neplatil načas. A keďže s manželkou Anikou rozmýšľali nad 

založením rodiny a v slovenských podmienkach svoju budúcnosť nevideli ružovo, rozhodli sa pre emigráciu. "So ženou 

sme sa o tom často rozprávali, pre naše deti sme chceli spraviť všetko. Bolo to dôležitejšie, ako moja kariéra," povedal 

Labanc. Po necelom roku od príchodu do Brooklynu sa im narodila dcéra Diane, ďalší rok privítali na svete syna Kevina. 

Otec neváhal a so svojím potomkom sa od útleho detstva delil o lásku k hokeju. Naučil ho korčuľovať, držať puk na 

hokejke, strieľať góly. S pribúdajúcimi rokmi, ak mal čas po práci na stavbách, sa zapájal i do tréningového procesu v 

mládežníckych tímoch jeho syna. "Zabudli sme na priateľov, nechodili na žiadne párty. Všetok čas sme trávili s deťmi," 

priznal otec Milan. 

 

STÁLE NA SEBE PRACOVAL 

 

Kevin nemal prirodzený talent ako Sidney Crosby či Connor McDavid. Počas juniorskej kariéry trénerov upútal tvrdou 

prácou a odhodlaním. "Bol húževnatý, nohy sa mu nikdy nezastavili. Mal trochu nekoordinované pohyby, no neustále 

držal puk na svojej hokejke. Bolo to zvláštne," spomínal Bob Thornton, Kevinov tréner v tíme New Jersey Rockets. Jeho 

asistent, Tony Samms trénoval s Labancom každé leto až do chvíle, kedy nádejný hokejista odišiel vlani v lete do San 

Jose. "Videl som veľa detí z dobre situovaných rodín, ktorým chýbala pracovná morálka. On bol iný prípad. Kevin videl, 

ako jeho otec drie a všetok voľný čas trávi s ním a rodinou. Chlapec si to všetko správne preniesol do hokejového života 

a svojej hry. Preto je teraz úspešný." 

 

AKO DIONNE A LINDROS 

 

Hokej sa stal pre Labanca drogou. Po tréningoch, keď jeho spoluhráči už boli v sprchách, zostával na ľade a strieľal 300, 

400 pukov na bránku. "Mal najtvrdšiu a zároveň najpresnejšiu strelu," vravel Roy Sommer, jeden z jeho ďalších trénerov. 

Počas pôsobenia v OHL vyhral Kevin kanadské bodovanie súťaže. V 65 zápasoch nazbieral 127 bodov, čím sa zaradil k 

hráčom ako Marcel Dionne, Eric Lindros či Patrick Kane, ktorí boli takisto lídrami produktivity v tejto súťaži. Netrvalo dlho 

a Labanc dostal pozvánku do prvého tímu San Jose. V úvodnej sezóne nazbieral 20 bodov, v aktuálnej nastupuje v 
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prvom útoku popri duu Joeov - Pavelskom a Thorntonovi. "Rodičia sa pre mňa obetovali, za čo som im nesmierne 

vďačný. Vzdali sa života na Slovensku, opustili svoje rodiny, aby mne a sestre vytvorili lepšie podmienky pre život. 

Motivovalo ma to k tvrdej práci," priznal Kevin Labanc, Američan so slovenským pôvodom. STANISLAV BENČAT 

 

Späť na obsah 

 

 

 

 

 

 


