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Spišská Nová Ves 
 

1. Nie som najsilnejší v našom futbale. Stojím len na čele silného tímu 
[26.01.2018; Pravda; Šport; s. 44,45,48; Michal Zeman] 

 
 

Michal Zeman 
Zo šéfov športových zväzov má jedno z najstabilnejších postavení. Na čele Slovenského futbalového zväzu 

stojí pevne vyše sedem rokov. Ján Kováčik (55) sa bude presne o týždeň uchádzať tretí raz o post futbalového 
šéfa. 

Naposledy vo voľbách v roku 2014 za vás hlasovali všetci delegáti konferencie. Vaša pozícia sa javí ako 
neotrasiteľná. Považujete sa za najsilnejšieho muža slovenského futbalu? 

Necítim sa tak. Som len muž, ktorý stojí na čele silného tímu. Trúfam si povedať, že máme za sebou kus 
dobrej roboty. 

Vybudovať silný tím nie je jednoduché. Aká dôležitá úloha to bola pre vás? 
Možno najdôležitejšia. Jeden človek v takom veľkom športe, ako je futbal, nič nezmôže. Ani dvaja - traja. 

Musel som presvedčiť mnohých, že cesta, po ktorej ideme, je správna. 
Ste aj známy podnikateľ. Dajú sa spojiť vaše aktivity a práca na čele futbalového hnutia? 
Moje súkromné podnikanie som obmedzil. Najmä niektoré nové aktivity. Keďže práca prezidenta zväzu je 

neplatená, mal som predstavu, že sa jej budem venovať podstatne menej, ako sa ukázalo, že je to potrebné. 
Aký podstatný rozdiel pociťujete medzi prácou na čele vlastnej firmy a vo funkcii prezidenta SFZ? 
Vo firme si vyberiem ľudí, ktorých chcem ja. Vo futbale najvážnejšie rozhodnutia robím s ľuďmi, ktorých zvolili 

vo voľbách iní. Futbal je obrovský kolos. Združuje vyše 1800 klubov, ktoré hrajú pravidelné súťaže, organizujeme 
55 000 zápasov za sezónu, 2300 za víkend, každý týždeň je v akcii bezmála pol milióna ľudí. 

Neuvažovali ste, že sa stanete profesionálnym šéfom zväzu? 
Nie, nevidím dôvod to meniť. Mám, našťastie, z čoho žiť. Zväz mi prepláca náklady spojené s pracovnými 

cestami, ale mzdu neberiem. 
Keď ste nastúpili na čelo SFZ v septembri 2010, zdôraznili ste - „musíme sa najskôr stať dôveryhodnými". 

Prečo sa to futbalu stále nedarí? 
Je to veľmi zložitý proces, práve preto, že futbal tvorí obrovská masa ľudí. Charakterizuje ju aj veľká 

rôznorodosť názorov. Napriek tomu si myslím, že sme v procese dôveryhodnosti urobili badateľný pokrok. 
O čo opierate svoje tvrdenie? 
Ak by sa nič nezmenilo, potom by ani na zápasy národného tímu nechodili také počty divákov. V posledných 

rokoch výrazne stúpli. Na outsidera, akým je Malta, prišlo do Trnavy viac ako 17-tisíc divákov, čo je úžasné. Za 
tímom do 21 rokov cestovalo na zápas ME viac ako 11-tisíc divákov. Alebo by sme nezískali podporu štátnych 
orgánov, vlády, neschválili by nám nadštandardné financie, aby sme mohli rozvíjať futbalovú infraštruktúru. 

Vo futbale vládne teraz vcelku pokojné obdobie, ale v uplynulých rokoch sa nevyhol viacerým aféram. Čo vás 
najviac trápilo? 

Všetko, čo futbal poškodzovalo. Aj prešľapy jednotlivcov, bolo ich dosť, futbalová verejnosť o nich dobre vie. 
Ja osobne si vyčítam, že sme neriešili vo väčšom predstihu finančné otázky s hráčmi národného tímu pred 
štartom kvalifikácie MS 2018. Napriek tomu, že objektívne bolo málo času. Predstavili sme sa vo finálovom turnaji 
ME 2016 vo Francúzsku, tam nebol priestor, aby sme sa týmto otázkam venovali. Po šampionáte sa hráči stretl i 
až na začiatku novej kvalifikácie. Debaty o peniazoch potom narušili koncentráciu v tíme. 

Vedenie zväzu malo inú predstavu a mužstvo inú… 
Zaskočilo ma to. Nepočítal som s tým, že hráči môžu prísť s diametrálne iným návrhom, že nebudeme 

pokračovať s vyskúšaným systémom odmeňovania z predchádzajúcej úspešnej kvalifikácie. 
To však asi nebol najvážnejší problém, ktorý ste museli riešiť. Čo bolo najťažšie? 
S najzložitejšou situáciou sme sa vyrovnávali hneď v prvom období, keď sme odstúpili od problematickej 

zmluvy s dovtedajším marketingovým partnerom UFA Sports. To bolo nesmierne náročné… 
A najmä drahé… 
Preto to bolo také komplikované. Keď nemáte v takej situácii peniaze a len uvažujete, ako by ste ich mohli 

získať, vždy to vyvoláva neistotu. 



Vravelo sa, že bývalý partner zinkasoval od zväzu až päť miliónov eur. Už ste túto sumu splatili? 
Všetko je vyrovnané. Od roku 2011 predávame naše marketingové práva prostredníctvom dcérskej 

spoločnosti SFZ Marketing. 
Bol to dobrý ťah? 
Stopercentne. Fungujeme v úplne inom režime a sme v inej finančnej pozícii ako donedávna. 
Rozpočet SFZ na rok 2018 čim bezmála 20 miliónov eur a predpokladáte aj rovnaký príjem. Bude zväz v 

hospodárení mierne plusový? 
My ani inú možnosť nemáme. V stanovách je zakotvené, že musíme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 

nemôžeme si dovoliť plánovať stratu. Na všetko, čo chceme robiť, musíme mať peniaze. Nie je to ľahké, poviem 
to na príklade. V roku 2010, keď som začínal, naše reprezentácie vo všetkých kategóriách odohrali za rok 80 
zápasov, teraz ich je 150… Rozpočet sa pred siedmimi rokmi pohyboval na úrovni siedmich miliónov. 

Ešte v nedávnej minulosti mal zväz dosť dlhov. Aká je aktuálna situácia? 
Nikomu nič nedlhujeme a ani nám nik nič nedlhuje. Fungujeme ako štandardná spoločnosť, ktorá si plní v 

termínoch všetky záväzky. 
Dlhovali ste vždy nejaké peniaze reprezentantom… 
Áno, ale to hovoríme o stave pred troma-štyrmi rokmi. Vtedy sa stávalo, že sme sa museli rozhodovať, čo je 

priorita. Čo musíme zaplatiť dnes, čo si môžeme dovoliť zaplatiť o mesiac. Ale vždy sme to vyrovnali. 
V akej finančnej kondícii je teda zväz a slovenský futbal? 
Vo veľmi dobrej. Zvýšil sa príspevok od štátu, od FIFA i UEFA. Máme štandardných a spoľahlivých 

platinových partnerov, ťahajú to s nami už zopár rokov. To si cením. 
Už by ste ani viac peňazí nepotrebovali…? 
Jasné, že by sme boli radi, keby ich bolo viac. Stačí, keď sa porovnáme s porovnateľnými okolitými krajinami. 

V Česku je štátny príspevok niekoľkonásobne vyšší a o Maďarsku ani nehovorím. 
Na čo by ste využili ďalšie peniaze, keby ste ich mali? 
Na podporu mládeže, na budovanie akadémií, ihrísk a tréningových centier, na infraštruktúru. Rozširovali by 

sme aktivity aj do menej známych futbalových oblastí, nielen do väčších miest. Len nedávno sme otvárali umelé 
plochy v Starej Ľubovni a v Kysuckom Novom Meste, už tam mali byť dávno. Neviem, ako tam doteraz v zime 
fungovali… 

Ešte ťažšie je vo futbale dosiahnuť úspech na ihrisku, ten sa nedá naplánovať. Zažili ste vo funkcii štyri 
kvalifikácie a len jeden postup na šampionát. S tým ste spokojný? 

Samozrejme, že by som bol rád, keby sme postúpili z každej kvalifikácie. Ale to je situácia, ktorú ťažko 
ovplyvním. My sme mohli urobiť najmä jedno - utvorili sme reprezentácii podmienky ako v iných popredných 
krajinách. Najviac ma mrzí posledná kvalifikácia. Mali sme na to, aby sme si zahrali tento rok na svetovom 
šampionáte v Rusku. Po návrate zo žrebu Ligy národov však musím priznať, že som bol pri pohľade na zloženie 
divízií hrdý. Ocitli sme v prvom koši B-divízie a za nami boli také krajiny ako Česko, Švédsko, Írsko, Ukrajina, v C-
divízii Škótsko, Grécko, Srbsko, Rumunsko. 

Horšie ako reprezentácia je na tom liga - kluby sa trápia, návštevy sú slabé, nedávno súťaž znehodnotila 
kauza Myjavy, z mapy zmizol košický klub… 

Návštevnosť na ligových zápasoch nie je taká, akú by sme si želali. Ešte viac ma mrzí, že naše kluby sa 
nevedia presadiť v medzinárodnej konkurencii. Nedostali sa už niekoľko rokov za sebou ani do skupiny Európskej 
ligy. Musíme byť trpezliví, som presvedčený, že v krátkej dobe sa situácia aj v tomto smere zlepší. Minimálne tri 
kluby sa v našej lige vyprofilujú a presadia aj na európskej scéne. 

Mnohí očakávajú, že keď sa zvýši komfort na štadiónoch, stúpnu aj návštevy. Veríte tomu? 
Myslím si, že návštevnosť súvisí s tým, aké je prostredie na štadiónoch. Ak skultúrnime a dobudujeme 

štadióny najmä vo veľkých mestách, tak sa zvýšia aj návštevy. 
Aká je aktuálna situácia v plnení projektu rekonštrukcie a modernizácie štadiónov? 
Dokončili sme ich 14 s kapacitou 79-tisíc miest, preinvestovali sme 85 miliónov eur. Z toho zo zdrojov SFZ, to 

znamená z príspevku štátu plus úveru, ktorý sme si zobrali, 35 miliónov. Zvyšok je zo súkromných zdrojov, klubov 
a miest. Verím, že keď dokončíme štadióny v krajských mestách v Košiciach, Prešove, Nitre, Trenčíne, Bratislave 
- bude to ďaľší impulz na rast návštevnosti. 

V pôvodne schválenom zozname bolo 21 štadiónov, ale teraz ich počet stúpol… 
Bude ich viac, pretože investícia v Banskej Bystrici sa prerozdelila a v projekte pribudli tri menšie štadióny - v 

Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Martine. 

Najpomalšie a najťažšie sa presadzuje projekt vo väčších mestách. Prečo? 
To sa ťažko zovšeobecňuje, lebo situácia je všade iná. Ale platí, že zastupiteľstvá sú vo veľkých mestách 

väčšie a vládne aj väčšia rôznorodosť názorov, poslanci nenájdu spoločnú reč. Niekto má lepší vzťah k futbalu, 
iný žiadny, niektorí to považujú za dobrú investíciu, ďalší za zbytočnú. A často si neuvedomujú, že táto finančná 
injekcia platí teraz a zajtra už nebude. Bolo niekoľko miest, ktoré povedali nie a iní sa okamžite chopili šance. 

Špeciálna situácia je v Banskej Bystrici, ktorá z projektu vystúpila… 
Aj v Banskej Bystrici postavia nový stánok - Národný atletický štadión. Jeho súčasťou bude aj futbalová 

plocha. Túto úlohu si na plecia zobralo ministerstvo obrany. 
Je v tomto procese zainteresovaný aj futbalový zväz? 
Len v tom, že investor bude s nami konzultovať, aké futbalové parametre by mal mať štadión, aby sa tu mohli 

konať medzinárodné stretnutia. Nemám informácie, ako postupujú prípravy, preto sa k tomu nemôžem viac 
vyjadriť. 

Z veľkých miest vypadol veľký futbal - v Košiciach, Banskej Bystrici… Donedávna sa trápila Nitra i Prešov, kde 
stále nie je ideálna situácia. Boli ste dlho majiteľom banskobystrickej Dukly. Prečo ste ju nechali padnúť? 



V Bystrici už viac ako dvadsať rokov nežijem. Bol som ochotný dávať do futbalu nejaký objem finančných 
prostriedkov, ale nemal som už chuť klub financovať sám. Nenašiel som partnerov, ani mesto neprejavilo záujem. 

Môže slovenský futbal existovať bez takých bášt, akými boli Košice a Banská Bystrica? 
Vidíte, že to ide. Otázka je, ako. Môžeme si povedať, kde by sa mal hrať špičkový futbal. Ale nedá sa to 

nariadiť zhora, môžete robiť, čo chcete. 
Keď vlani v lete končil košický klub, robili ste nejaké kroky, aby ste ho zachránili? 
Intenzívne som sa o problémy zaujímal a hovoril som s množstvom ľudí. Niekedy je možno lepšie, keď sa 

všetko vyjasní a vyčistí, potom sa možno narodí niečo nové a zaujímavé. Som presvedčený, že aj v Košiciach sa 
dá dokopy partia ľudí, ktorá bude robiť futbal na úrovni. 

To, že sa podarilo presadiť a rozbehnúť projekt výstavby a rekonštrukcie štadiónov, považujete za vašu 
zásluhu? 

Do istej miery áno. Ale je to aj zásluha ľudí, ktorí mu uverili. Musel som absolvovať veľa stretnutí a 
rozhovorov. Predstavil som politikom a predstaviteľom vlády projekt, ktorý bol na Slovensku dovtedy 
nevyskúšaný, neznámy. Neprišiel som za nimi s natiahnutou rukou, nechcel som 45 miliónov, ale navrhol som, 
aby nám odsúhlasili 4,5 milióna ročne na desať rokov a my ostatné náklady zvládneme. To bola v tom okamihu 
trochu trúfalosť. 

V čom? 
Musel som presvedčiť zástupcov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, aby nám odklepli úver. Finančná 

situácia zväzu nebola v tom čase ideálna. Dnes si plníme všetky záväzky voči banke a väčšina štadiónov je 
hotová. Celý projekt by sme mali ukončiť do roku 2022, ale my by sme ho chceli kompletne uzavrieť o dva roky 
skôr. 

Výkonný výbor SFZ schvaľuje zväčša všetky body úplne jednoznačne. Býva na jeho zasadnutiach aj 
búrlivejšia diskusia, ostrejšia výmena názorov? 

Sú témy, na ktorých sa všetci nezhodneme a rešpektujeme potom väčšinu. Na výkonný výbor a ani na 
konferenciu však nejdeme bez toho, aby sme si problémy vopred nevydiskutovali. Hľadáme zhodu, spôsob, ako 
presadiť riešenia. Na výkonnom výbore sa nik s témou nestretne po prvý raz. Vo vyše 90 percentách je to naozaj 
jasná voľba. Ak niečo neprejde, vrátime sa k problému o mesiac. 

Našlo by sa niečo, čo ste chceli na výkonnom výbore presadiť a nepodarilo sa vám to? 
Nie, to sa nestalo. Vždy sa mi podarilo presvedčiť ľudí a nájsť väčšinu, ktorá návrh schválila. Takže nemusíte 

robiť časté kompromisy? 
Práca v takej obrovskej komunite, akú predstavuje futbal, je vždy o kompromisoch. Ale musia byť len také, s 

ktorými môžem pokojne žiť. 
Ak vás zvolia, môžete sa stať najdlhšie slúžiacim šéfom zväzu. Máte predstavu, dokedy to potiahnete? 
O tom neuvažujem. Aj keď ma na budúci týždeň opäť zvolia, nie je nikde napísané, že vydržím vo funkcii celé 

obdobie. Chcem pokračovať v práci, zdokonaliť akadémie, rozbehnúť po celom Slovensku projekt pre materské 
školy Dajme spolu gól, podporiť výraznejšie amatérsky futbal, pozrieť sa na model súťaží a podobne. SFZ musí 
byť moderná firma. Náš informačný systém je dnes považovaný za jeden z najlepších, aj FIFA a UEFA k nám 
posielajú ľudí, aby sa s ním oboznámili. Uľahčuje nám prácu, zjednodušuje administratívu. 

Často o úspešnosti či neúspešnosti šéfa zväzu rozhodujú výsledky prvej reprezentácie. Necítite v tom 
najväčšie riziko? Občas počuť, že ťažíte aj zo súčasnej silnej generácie… 

Toto riziko som si uvedomoval aj pred vyše siedmimi rokmi, keď som nastupoval do funkcie. Aj keď teraz 
niektorí hráči budú v reprezentácii končiť, v tíme sa objavujú mladí futbalisti. Šancu dostali Škriniar, Lobotka, 
Rusnák i ďalší. Máme veľa talentov a o budúcnosť slovenského futbalu nemám obavy. 

FOTO: 
Ján Kováčik (v strede) v rozhovore s legendami - trénerom storočia Jozefom Venglošom (vľavo) a chýrnym 

kanonierom Jozefom Adamcom. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. KAM ZA KULTÚROU, ŠPORTOM, ZÁBAVOU 
[26.01.2018; Korzár; ZIMNÉ RADOVÁNKY; s. 9; red] 

 
 

PIATOK 26. 1. 
Modré hory KOŠICE. V Tabačke sa dnes o 20.30 hod. začína koncert formácie Modré hory. Zážitky 

cestovateľa Laca Sedláka PREŠOV. S Prešovčanom a cestovateľom Lacom Sedlákom sa môžete stretnúť dnes 
o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. Balalajka tour 2018 POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry dnes o 
18.00 hod. zaznejú piesne donského kozáckeho chóru. To je ohromné, miláčik SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví 

Domu Matice slovenskej dnes o 19.00 hod. Divadlo na opätkoch uvedie komédiu na motívy divadelnej hry od 
Geraldine Aron – Môj skvelý rozvod. Spomienková slávnosť SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na mestskom cintoríne sa 

dnes o 13.30 hod. uskutoční spomienková slávnosť pri príležitosti oslobodenia mesta. 
SOBOTA 27. 1. 
Turistika KOŠICE. TJ Horec pozýva v sobotu 27.1. na Pankuškové fašiangy do Krompách po trase 

Krompachy Bačov vŕšok – hotel Plejsy (6 km). Zraz na ŽS, odchod vlaku o 9.27 hod. Vedie I. Lipták. 25. český 
ples KOŠICE. V sobotu sa v Dome umenia v Košiciach o 19.00 hod. začína 25. český ples. Kryder – Encore 



clubbing PREŠOV. Tanečná párty s DJ a producentom Kryderom odštartuje v Encore v sobotu o 22.00 hod. 
Robert Pospiš a Martin Sillay PREŠOV. Hudobná dvojica Pospiš a Sillay sa predstavia v Christianii v sobotu o 
20.30 hod. BB Country ples PREŠOV. BB Country ples sa bude konať v sobotu o 19.00 hod. v sále PKO Čierny 
orol, do tanca zahrá Country Casino. Smejko a Tanculienka PREŠOV. Obľúbení detskí hrdinovia prídu do 
Prešova v sobotu a zabaviť sa s nimi môžete od 10.00 hod. v Kine Scala. Zatúlané húsatko SABINOV.Popoludnie 
s bábkovou rozprávkou, hrami a tvorivou dielňou sa začne v KC Na korze v sobotu o 16.00 hod. Živé planetárium 
MICHALOVCE. Michalovská hvezdáreň organizuje špeciálne astronomické pozorovanie pre verejnosť, ktoré 
nesie názov Živé planetárium, so začiatkom o 17.30 hod. 

NEDEĽA 28. 1. 
Kváskovanie KOŠICE. Ako sa pečie kváskový chlieb sa priučíte v nedeľu o 16.00 hod. v Tabačke. Babadlo 

KOŠICE. Prešovské bábkové divadlo Babadlo poteší v Košiciach detského diváka rozprávkou Palculienka. 
Bábkoherci zavítajú do Kulturparku v nedeľu o 14.00 hod. To najlepšie zo SĽUK-u KOŠICE. V Angels aréne 
zažijete v nedeľu od 19.00 hod. program plný folklóru. SĽUK predstaví to najlepšie zo svojej tvorby. Pochod 
Slanským pohorím PREŠOV. Pochod Slanským pohorím sa uskutoční v nedeľu od 9.15 hod., zraz bude pred 
Obecným úradom v Podhradíku. O deduškovi Mrázikovi POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry v nedeľu o 
10.00 hod. divadlo Bum Bác z Bratislavy zahrá rozprávku podľa ruského námetu: O deduškovi Mrázikovi. 
Chrámový zbor sv. Cecílie HREBIENOK. V nedeľu si o 15.30 hod. môžete v Tatranskom ľadovom Dóme vypočuť 
koncert sakrálnej tvorby. 

PONDELOK 29. 1. 
Karol KOŠICE. Spišské divadlo odohrá v pondelok o 19.00 hod. v Dome umenia predstavenie Karol. 

Čitateľský klub Violy PREŠOV. Čitateľský klub Violy prinesie rozprávanie o próze Mila Urbana Mičinova kobyla. V 
pondelok o 18.00 hod. v Literárnej kaviarni Viola. 

STREDA 31. 1. 
Náboženstvá pod lupou KOŠICE. Prednáška o tom, prečo veríme a prečo nemôžeme neveriť nebude 

analyzovať žiadne konkrétne náboženstvo, ideológiu alebo svetonázor, sústredí sa však na niektoré spoločné 
prvky, ktoré sú pre všetky objekty viery spoločné. Uskutoční sa v Štátnej vedeckej knižnici pobočka na Pribinovej 
v stredu o 16.30 hod. Benefičné háčkovanie KOŠICE. V posledný januárový deň organizujú výmenníky v 
Kulturparku hromadné verejné háčkovanie chobotničiek pre predčasne narodené a choré bábätká, ktoré ležia v 
inkubátoroch na neonatologickom oddelení Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Dobrej veci môžu pomôcť 
záujemcovia od 14.00 do 18.00 hod. Začiatočníkom budú pomáhať dobrovoľníčky, ktoré im ukážu základné 
techniky. Stačí si doniesť háčik číslo 2,5 – 3. Priadza i náplň budú k dispozícii. Vedecká kaviareň KOŠICE. 
Témou januárovej kaviarne budú mikróby. Ktoré choroby nám prinášajú, ako proti nim bojovať, čo sú antibiotiká, 
ako a kedy fungujú, a tiež to prečo fungovať prestávajú a čo robiť, aby fungovali ďalej porozpráva Prof. MVDr. 
Vladimír Kmeť, DrSc. z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV v Košice. V stredu o 18.00 
hod. v Tabačke. (red) 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Coco o 15.30, Ferdinand o 15.20, Insidious: Posledný kľúč o 

20.20, Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o (okrem soboty, nedele 15.00), Jumanji: Vitajte v džungli o 18.00, 
3D o 16.10, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.00, 17.50, 20.40, 3D o 17.00, 19.50, Muž vo vlaku o 18.40, 20.50, 
Najtemnejšia hodina o 17.35, S láskou Vincent o 20.10, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 15.15, Všetky prachy 
sveta o 17.40, 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 18.30, 20.20 hod., v sobotu a nedeľu navyše: 
Bastardi o 13.00, Coco 3D o 13.50, Ferdinand o 13.10, 3D o 14.40, Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 
13.00, Labyrint: Smrteľná liečba o 13.30, Paddington 2 o 13.10 hod., STER CENTURY CINEMAS - (piatok, 
sobota, nedeľa) Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.10, S láskou Vincent o 16.00, Všetky prachy sveta o 
20.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 
18.30, Coco o 13.30, 15.50, 3D o 14.00, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Ferdinand o 13.50, Jumanji: Vitajte v 
džungli o 16.20, 18.20 hod., ÚSMEV - (piatok) Scandi: Jo Nesb?: Časovaňa doktora Proktora o 16.30, S láskou 
Vincent o 18.15, Scandi: Darkland o 20.00, (sobota) Scandi: Jo Nesbo: Časovaňa doktora Proktora o 16.30, S 
láskou Vincent o 18.15, Scandi: Darkland o 20.00, (nedeľa) Scandi: Jo Nesb?: Časovaňa doktora Proktora o 
16.30, S láskou Vincent o 18.15, Scandi: Darkland o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Labyrint: Smrteľná liečba o 

17.40, 3D o 20.10, Všetky prachy sveta o 20.00, S láskou Vincent o 16.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy 
kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 18.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 16.20, 
(sobota, nedeľa) Coco o 13.30, 3D o 14.00, Ferdinand o 13.50 hod., MIER - (piatok) Darkland o 19.00 hod., 
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(sobota) Potvora / Horrible woman o 19.00, (nedeľa) Druhá šanca o 19.00 hod., (sobota, nedeľa) Časovaňa 
doktora Proktora o 17.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Tom, Dick a Harry o 10.00, Trubadúr o 

19.00, (sobota) La Traviata o 19.00, (nedeľa) Maškaráda o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (nedeľa) Moje baby o 
19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Tajovského 4) - (nedeľa) Janko Hraško a iné hraškoviny o 14.30 a 16.30 hod., 
THÁLIA - (piatok) Chaos o 19.00 hod., 

SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - (piatok) Charleyho teta o 19.00, (sobota) Dámsky krajčír o 19.00, (nedeľa) 
Baltazár banán o 16.00 hod., DOM MATICE SLOVENSKEJ (Zimná 68, podkrovie) - DIVADLO V OPÄTKOCH - 
(piatok) To je ohromné, miláčik… o 19.00 hod., KONTRA (Zimná 68) - (piatok) Mesiac a magnólie o 19.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: GALÉRIA A SYNAGÓGA Ľ. FELDA - (nedeľa) Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu o 

14.30 hod., VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 (do 
19. 5.), 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), 
VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický 
zlatý poklad; Polákovo múzeum - Motor košickej moderny (do 28. 1.), Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 
22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať (do 15. 4.), GALÉRIA PRI KOMÍNE (podkrovie budovy VSM) - Sila 
spojenia (do 28. 1.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 
umení; MaJel CENTRUM (Alžbetina 42, ut, št 14 - 18) - Zmiznutá židovská stopa (do 6. 2.), DOM REMESIEL 
(Hrnčiarska 9/A): Tajomstvo medovníkového srdca (do 9. 4.), 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; Autorská výstava János Sütő - Krása 
Slovenska (do 4. 3.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro 
arte (do 15. 3.), LitPark - Miloš Kopták: Malá princezná a kocúr na kolieskových korčuliach (do 31. 1.), 
BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - 
pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), VEREJNÁ KNIŽNICA JÁNA BOCATIA 
(Hviezdoslavova 5) - Výstava ilustrátorky Jany Šlosárovej: Zlatý život (do 31. 1.), HALMISPACE (Hlavná 21) - 
Výstava: Tatiana Tiye Seligová (do 4. 2.), 

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, Jubilanti 2017 - zo zbierok galérie (do 
25. 3.), Puzzle/Akvizície v interakcii 2012 - 2016 (do 25. 3.), (piatok) Galerijný piatok od 9.00 hod., Ženy on line 6: 
Obrázok z nití od 16.00 hod., 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.), BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá 
expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, 
Výstava: Industriálny motív v kresbe Jana Rastislava Stehlíka a Ľudovíta Felda (do 31. 1.), 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, 
SMIŽANY: NÁRODOPISNÉ MÚZEUM - Od maľučkeho mala, Od kolísky po hrob v znamení dreva (do 26. 1.), 
TREBIŠOV: GALÉRIA KONIAREŇ (oproti daňovému úradu) - Sečovské bienále umenia 2017 (do 31. 1.) 
ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) Preber sa! o 8.00, Modré Hory (SK) o 20.00 hod., (sobota) 

Let’s connect: Aj ty môžeš rozumieť o 17.00, (nedeľa) Kváskovanie o 16.00, Kizomba o o 19.00, Filmový klub: 
Western o 19.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Coco + Ľadové kráľovstvo: Vianoce s Olafom o 15.20, 

Labyrint: Smrteľná liečba o 18.00, 20.50, 3D o 15.40, Ferdinand o 15.30, S láskou Vincent o 17.50, Všetky prachy 
sveta o 20.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.30, Muž vo vlaku o 21.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 
18.40, 20.40, Bastardi o 15.10, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.40, Insidous: Posledný kľúč o 20.20 hod., v 
sobotu a nedeľu navyše: Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 13.10, Ferdinand o 13.00, Coco 3D o 13.20, Čertoviny o 
14.20, Paddington 2 o 13.00 hod., 

POPRAD: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Coco o 15.30, Jumanji: Vitajte v džungli o 15.50, Labyrint: 
Smrteľná liečba o 15.40, 20.50, 3D o 17.50, Muž vo vlaku o 20.30, S láskou Vincent o 18.20, Všetky prachy sveta 
o 20.40, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.40 hod., v sobotu a nedeľu navyše: Ferdinand o 13.10, Paddington 2 o 
13.20, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 13.50 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Labyrint: Smrteľná liečba o 19.30, (nedeľa) Ferdinand o 15.30, S láskou Vincent 
o 17.30, Labyrint: Smrteľná liečba o 19.30 hod. 



DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) HB: Všetko najlepšie! o 10.00 hod., MS: Trón 

milosrdenstva o 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, 
ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 53: VEĽKÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ - Vladimír Ganaj - Archeológia 
maľby (do 25. 3.), HLAVNÁ 53: MALÁ VÝSTAVNÁ SIEŇ, CHODBA A SUTERÉN - Versus 2017 - Reflexia 
rozprávky v súčasnom umení (do 7. 1.), GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 
10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; 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: Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 31. 3.), UNIVERZITNÁ 
KNIŽNICA PU - Prokip Kolisnyk: Carunka farieb (do 9. 2.), 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) - Norbert Kelecsényi, Milina Zimková - výber z tvorby, 
vernisáž v piatok o 18.00 hod., 

POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 
ELEKTRÁREŇ TG - Millefleur - Eva Končeková a Michaela Bednárová (do 4. 2.), ART KLUB TG - Anjeličkovo (do 
30. 1.), 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 
TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Ako doma - Majolikový príbeh manželov Pečukovcov (do 

28. 2.), 
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, 

STROPKOV: KAŠTIEĽ - Jej veličenstvo cisárovná - Mária Terézia a jej doba (do 2. 3.), Ja pútnik (do 2. 3.), 
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - Výstava: Svadobné truhlice (do 2. 3.) 
ZÁBAVA 
PREŠOV: PKO (sála) - (piatok) BB Country ples o 19.00 hod. 
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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. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
26. 1. - 28. 1. Lekáreň ZDRAVIE, Hviezdoslavova 19/18A 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
26. 1. - 28. 1. 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. 
Levoča 
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27. 1. - 28. 1. Zelená lekáreň, Železničný riadok 2 
V sobotu 8.00 - 12.00 hod. má otvorené lekáreň U HADA, Nám. M. Pavla 13, U LEVA, Nám. M. Pavla 24 
9.00 - 12.00 hod. má otvorené lek. U Barborky, sídl. Západ, Greschika 1 
Sobota: 12.00 - 18.00 hod., nedeľa a sviatky: 8.00 - 18.00 hod. (okrem obed. prestávok) 
Spišská Nová Ves 

26. 1. – 28. 1. Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 
V pracovné dni: do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatok: od 8.00 - 20.00 hod. 
Gelnica 
26. 1. - 28. 1. 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 
26. 1. – 28. 1. 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. 
Revúca 
Lekáreň Camélie v Tescu otvorená každý deň do 20.00 hod. Pondelok - piatok 16.00 - 19.30 hod., sobota - 

nedeľa - sviatok 8.00 - 19. 30 hod. Lekáreň Intal otvorená každú sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
St. Ľubovňa 
26. 1. VIVA, Mierová 94, 27. 1. BENU, Levočská 4, 28. 1. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
26. 1. ADUS-CENTRUM, Námestie sv. Egídia 22, 27. 1. Dr. Max, 1. mája 30, 28. 1. ADUS, Mnoheľova 2 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 
26. 1. Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558, 27. 1. Avicena, Nemocničná 41, 28. 1. Pri nemocnici 

Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
26. 1. - 28. 1. Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Svidník 
26. 1. - 28. 1. Lekáreň MEDIC SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 463/15 
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 
26. 1. – 27. 1. TILIA, Námestie Slobody 582/3, +421 056/6522207 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
26. 1. - 28. 1. Lekáreň Centrum, Strojárska 2526/100 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
26. 1. MONIKA, SNP 3792/1, 27. 1. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 28. 1. Dr. 

MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
26. 1. BENU, Humenská cesta 5822/2, 27. 1. Dr. MAX, OC Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1, 28. 1. Dr. 

Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Tipy na dnes - piatok 26. januára 
[26.01.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
CINEMAX 
KOŠICE. Coco o 15.30, Ferdinand o 15.20, Insidious: Posledný kľúč o 20.20, Jo Nesbo: Časovaňa doktora 

Proktora o 15.00, Jumanji: Vitajte v džungli o 18.00, 3D o 16.10, Labyrint: Smrteľná liečba o 15.00, 17.50, 20.40, 
3D o 17.00, 19.50, Muž vo vlaku o 18.40, 20.50, Najtemnejšia hodina o 17.35, S láskou Vincent o 20.10, Tri 
billboardy kúsok za Ebbingom o 15.15, Všetky prachy sveta o 17.40, 20.30, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 16.30, 
18.30, 20.20 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
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KOŠICE. Labyrint: Smrteľná liečba o 17.40, 3D o 20.10, S láskou Vincent o 16.00, Všetky prachy sveta o 
20.00, Muž vo vlaku o 20.20, Tri billboardy kúsok za Ebbingom o 17.50, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 15.50, 
18.30, Coco o 13.30, 15.50, 3D o 14.00, Insidious: Posledný kľúč o 20.30, Ferdinand o 13.50, Jumanji: Vitajte v 
džungli o 16.20, 18.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Scandi: Jo Nesb?: Časovaňa doktora Proktora o 16.30, S láskou Vincent o 18.15, Scandi: Darkland 

o 20.00 hod. 
DIVADLÁ 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Tom, Dick a Harry o 10.00, Trubadúr o 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Chaos o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Preber sa! o 8.00, Modré Hory (SK) o 20.00 hod. 
Všetko najlepšie! 
PREŠOV. Hru Všetko najlepšie! uvedie DJZ v piatok o 10.00 hod. v historickej budove divadla. 
Trón milosrdenstva 
PREŠOV. Hru s dvoma hercami, Trón milosrdenstva, prinesie DJZ na malej scéne v piatok o 18.30 hod. 
Zážitky cestovateľa Laca Sedláka 
PREŠOV. Dobrodružné stretnutie s Prešovčanom a cestovateľom Lacom Sedlákom bude v piatok o 18.00 

hod. v Literárnej kaviarni Viola. 
Burza starožitností 
PREŠOV. Burza starožitností sa uskutoční na Hlavnej ulici v Prešove od 8.00 hod. 
BB Country ples 
PREŠOV. BB Country ples sa bude konať v sobotu o 19.00 hod. v sále PKO Čierny orol, do tanca zahrá 

Country Casino. 
Balalajka tour 2018 
POPRAD. V divadelnej sále Domu kultúry o 18.00 h. zaznejú piesne donského kozáckeho chóru. 
To je ohromné, miláčik 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V podkroví Domu Matice slovenskej o 19.00 h. Divadlo na opätkoch uvedie komédiu 

na motívy divadelnej hry od Geraldine Aron – Môj skvelý rozvod. 
Spomienková slávnosť 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Na mestskom cintoríne o 13.30 h. sa uskutoční Spomienková slávnosť konaná pri 

príležitosti oslobodenia mesta spojená s kladením vencov. 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Šéfuje bez mzdy. Kováčik: Nie som najsilnejší v našom futbale 
[26.01.2018; pravda.sk; Šport; 00:00; Redakcia] 
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Zo šéfov športových zväzov má jedno z najstabilnejších postavení. Na čele Slovenského futbalového zväzu 
stojí pevne vyše sedem rokov. Ján Kováčik (55) sa bude presne o týždeň uchádzať tretí raz o post futbalového 
šéfa. 

Šéf slovenského futbalu Ján Kováčik. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Naposledy vo voľbách v roku 2014 za vás hlasovali všetci delegáti konferencie. Vaša pozícia sa javí ako 

neotrasiteľná. Považujete sa za najsilnejšieho muža slovenského futbalu? 
Necítim sa tak. Som len muž, ktorý stojí na čele silného tímu. Trúfam si povedať, že máme za sebou kus 

dobrej roboty. 
Vybudovať silný tím nie je jednoduché. Aká dôležitá úloha to bola pre vás? 
Možno najdôležitejšia. Jeden človek v takom veľkom športe, ako je futbal, nič nezmôže. Ani dvaja – traja. 

Musel som presvedčiť mnohých, že cesta, po ktorej ideme, je správna. 
Ste aj známy podnikateľ. Dajú sa spojiť vaše aktivity a práca na čele futbalového hnutia? 
Moje súkromné podnikanie som obmedzil. Najmä niektoré nové aktivity. Keďže práca prezidenta zväzu je 

neplatená, mal som predstavu, že sa jej budem venovať podstatne menej, ako sa ukázalo, že je to potrebné. 
Aký podstatný rozdiel pociťujete medzi prácou na čele vlastnej firmy a vo funkcii prezidenta SFZ? 
Vo firme si vyberiem ľudí, ktorých chcem ja. Vo futbale najvážnejšie rozhodnutia robím s ľuďmi, ktorých zvolili 

vo voľbách iní. Futbal je obrovský kolos. Združuje vyše 1800 klubov, ktoré hrajú pravidelné súťaže, organizujeme 
55 000 zápasov za sezónu, 2300 za víkend, každý týždeň je v akcii bezmála pol milióna ľudí. 

Neuvažovali ste, že sa stanete profesionálnym šéfom zväzu? 
Nie, nevidím dôvod to meniť. Mám, našťastie, z čoho žiť. Zväz mi prepláca náklady spojené s pracovnými 

cestami, ale mzdu neberiem. 
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Keď ste nastúpili na čelo SFZ v septembri 2010, zdôraznili ste – „musíme sa najskôr stať dôveryhodnými“. 
Prečo sa to futbalu stále nedarí? 

Je to veľmi zložitý proces, práve preto, že futbal tvorí obrovská masa ľudí. Charakterizuje ju aj veľká 
rôznorodosť názorov. Napriek tomu si myslím, že sme v procese dôveryhodnosti urobili badateľný pokrok. 

O čo opierate svoje tvrdenie? 
Ak by sa nič nezmenilo, potom by ani na zápasy národného tímu nechodili také počty divákov. V posledných 

rokoch výrazne stúpli. Na outsidera, akým je Malta, prišlo do Trnavy viac ako 17-tisíc divákov, čo je úžasné. Za 
tímom do 21 rokov cestovalo na zápas ME viac ako 11-tisíc divákov. Alebo by sme nezískali podporu štátnych 
orgánov, vlády, neschválili by nám nadštandardné financie, aby sme mohli rozvíjať futbalovú infraštruktúru. 

Vo futbale vládne teraz vcelku pokojné obdobie, ale v uplynulých rokoch sa nevyhol viacerým aféram. Čo vás 
najviac trápilo? 

Všetko, čo futbal poškodzovalo. Aj prešľapy jednotlivcov, bolo ich dosť, futbalová verejnosť o nich dobre vie. 
Ja osobne si vyčítam, že sme neriešili vo väčšom predstihu finančné otázky s hráčmi národného tímu pred 
štartom kvalifikácie MS 2018. Napriek tomu, že objektívne bolo málo času. Predstavili sme sa vo finálovom turnaji 
ME 2016 vo Francúzsku, tam nebol priestor, aby sme sa týmto otázkam venovali. Po šampionáte sa hráči stretli 
až na začiatku novej kvalifikácie. Debaty o peniazoch potom narušili koncentráciu v tíme. 

Vedenie zväzu malo inú predstavu a mužstvo inú… 
Zaskočilo ma to. Nepočítal som s tým, že hráči môžu prísť s diametrálne iným návrhom, že nebudeme 

pokračovať s vyskúšaným systémom odmeňovania z predchádzajúcej úspešnej kvalifikácie. 
Jozef Vengloš, Ján Kováčik, Jozef Adamec. Autor: Pravda, Ivan Majerský 
To však asi nebol najvážnejší problém, ktorý ste museli riešiť. Čo bolo najťažšie? 
S najzložitejšou situáciou sme sa vyrovnávali hneď v prvom období, keď sme odstúpili od problematickej 

zmluvy s dovtedajším marketingovým partnerom UFA Sports. To bolo nesmierne náročné… 
A najmä drahé… 
Preto to bolo také komplikované. Keď nemáte v takej situácii peniaze a len uvažujete, ako by ste ich mohli 

získať, vždy to vyvoláva neistotu. 
Vravelo sa, že bývalý partner zinkasoval od zväzu až päť miliónov eur. Už ste túto sumu splatili? 
Všetko je vyrovnané. Od roku 2011 predávame naše marketingové práva prostredníctvom dcérskej 

spoločnosti SFZ Marketing. 
Bol to dobrý ťah? 
Stopercentne. Fungujeme v úplne inom režime a sme v inej finančnej pozícii ako donedávna. 
Rozpočet SFZ na rok 2018 činí bezmála 20 miliónov eur a predpokladáte aj rovnaký príjem. Bude zväz v 

hospodárení mierne plusový? 
My ani inú možnosť nemáme. V stanovách je zakotvené, že musíme hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, 

nemôžeme si dovoliť plánovať stratu. Na všetko, čo chceme robiť, musíme mať peniaze. Nie je to ľahké, poviem 
to na príklade. V roku 2010, keď som začínal, naše reprezentácie vo všetkých kategóriách odohrali za rok 80 
zápasov, teraz ich je 150… Rozpočet sa pred siedmimi rokmi pohyboval na úrovni siedmich miliónov. 

Ešte v nedávnej minulosti mal zväz dosť dlhov. Aká je aktuálna situácia? 
Nikomu nič nedlhujeme a ani nám nik nič nedlhuje. Fungujeme ako štandardná spoločnosť, ktorá si plní v 

termínoch všetky záväzky. 
Dlhovali ste vždy nejaké peniaze reprezentantom… 
Áno, ale to hovoríme o stave pred troma-štyrmi rokmi. Vtedy sa stávalo, že sme sa museli rozhodovať, čo je 

priorita. Čo musíme zaplatiť dnes, čo si môžeme dovoliť zaplatiť o mesiac. Ale vždy sme to vyrovnali. 
V akej finančnej kondícii je teda zväz a slovenský futbal? 
Vo veľmi dobrej. Zvýšil sa príspevok od štátu, od FIFA i UEFA. Máme štandardných a spoľahlivých 

platinových partnerov, ťahajú to s nami už zopár rokov. To si cením. 
Už by ste ani viac peňazí nepotrebovali…? 
Jasné, že by sme boli radi, keby ich bolo viac. Stačí, keď sa porovnáme s porovnateľnými okolitými krajinami. 

V Česku je štátny príspevok niekoľkonásobne vyšší a o Maďarsku ani nehovorím. 
Šéf SFZ Ján Kováčik (vľavo) a tréner reprezentácie Ján Kozák. Autor: Pravda, Robert Hüttner 
Na čo by ste využili ďalšie peniaze, keby ste ich mali? 
Na podporu mládeže, na budovanie akadémií, ihrísk a tréningových centier, na infraštruktúru. Rozširovali by 

sme aktivity aj do menej známych futbalových oblastí, nielen do väčších miest. Len nedávno sme otvárali umelé 
plochy v Starej Ľubovni a v Kysuckom Novom Meste, už tam mali byť dávno. Neviem, ako tam doteraz v zime 
fungovali… 

Ešte ťažšie je vo futbale dosiahnuť úspech na ihrisku, ten sa nedá naplánovať. Zažili ste vo funkcii štyri 
kvalifikácie a len jeden postup na šampionát. S tým ste spokojný? 

Samozrejme, že by som bol rád, keby sme postúpili z každej kvalifikácie. Ale to je situácia, ktorú ťažko 
ovplyvním. My sme mohli urobiť najmä jedno – utvorili sme reprezentácii podmienky ako v iných popredných 
krajinách. Najviac ma mrzí posledná kvalifikácia. Mali sme na to, aby sme si zahrali tento rok na svetovom 
šampionáte v Rusku. Po návrate zo žrebu Ligy národov však musím priznať, že som bol pri pohľade na zloženie 
divízií hrdý. Ocitli sme v prvom koši B-divízie a za nami boli také krajiny ako Česko, Švédsko, Írsko, Ukrajina, v C-
divízii Škótsko, Grécko, Srbsko, Rumunsko. 

Horšie ako reprezentácia je na tom liga – kluby sa trápia, návštevy sú slabé, nedávno súťaž znehodnotila 
kauza Myjavy, z mapy zmizol košický klub… 

Návštevnosť na ligových zápasoch nie je taká, akú by sme si želali. Ešte viac ma mrzí, že naše kluby sa 
nevedia presadiť v medzinárodnej konkurencii. Nedostali sa už niekoľko rokov za sebou ani do skupiny Európskej 



ligy. Musíme byť trpezliví, som presvedčený, že v krátkej dobe sa situácia aj v tomto smere zlepší. Minimálne tri 
kluby sa v našej lige vyprofilujú a presadia aj na európskej scéne. 

Mnohí očakávajú, že keď sa zvýši komfort na štadiónoch, stúpnu aj návštevy. Veríte tomu? 
Myslím si, že návštevnosť súvisí s tým, aké je prostredie na štadiónoch. Ak skultúrnime a dobudujeme 

štadióny najmä vo veľkých mestách, tak sa zvýšia aj návštevy. 
Aká je aktuálna situácia v plnení projektu rekonštrukcie a modernizácie štadiónov? 
Dokončili sme ich 14 s kapacitou 79-tisíc miest, preinvestovali sme 85 miliónov eur. Z toho zo zdrojov SFZ, to 

znamená z príspevku štátu plus úveru, ktorý sme si zobrali, 35 miliónov. Zvyšok je zo súkromných zdrojov, klubov 
a miest. Verím, že keď dokončíme štadióny v krajských mestách – v Košiciach, Prešove, Nitre, Trenčíne, 
Bratislave – bude to ďalší impulz na rast návštevnosti. 

V pôvodne schválenom zozname bolo 21 štadiónov, ale teraz ich počet stúpol… 
Bude ich viac, pretože investícia v Banskej Bystrici sa prerozdelila a v projekte pribudli tri menšie štadióny – v 

Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi a Martine. 

Najpomalšie a najťažšie sa presadzuje projekt vo väčších mestách. Prečo? 
To sa ťažko zovšeobecňuje, lebo situácia je všade iná. Ale platí, že zastupiteľstvá sú vo veľkých mestách 

väčšie a vládne aj väčšia rôznorodosť názorov, poslanci nenájdu spoločnú reč. Niekto má lepší vzťah k futbalu, 
iný žiadny, niektorí to považujú za dobrú investíciu, ďalší za zbytočnú. A často si neuvedomujú, že táto finančná 
injekcia platí teraz a zajtra už nebude. Bolo niekoľko miest, ktoré povedali nie a iní sa okamžite chopili šance. 

Špeciálna situácia je v Banskej Bystrici, ktorá z projektu vystúpila… 
Aj v Banskej Bystrici postavia nový stánok – Národný atletický štadión. Jeho súčasťou bude aj futbalová 

plocha. Túto úlohu si na plecia zobralo ministerstvo obrany. 
Ján Kováčik. Autor: Pravda, Robert Hüttner 
Je v tomto procese zainteresovaný aj futbalový zväz? 
Len v tom, že investor bude s nami konzultovať, aké futbalové parametre by mal mať štadión, aby sa tu mohli 

konať medzinárodné stretnutia. Nemám informácie, ako postupujú prípravy, preto sa k tomu nemôžem viac 
vyjadriť. 

Z veľkých miest vypadol veľký futbal – v Košiciach, Banskej Bystrici… Donedávna sa trápila Nitra i Prešov, 
kde stále nie je ideálna situácia. Boli ste dlho majiteľom banskobystrickej Dukly. Prečo ste ju nechali padnúť? 

V Bystrici už viac ako dvadsať rokov nežijem. Bol som ochotný dávať do futbalu nejaký objem finančných 
prostriedkov, ale nemal som už chuť klub financovať sám. Nenašiel som partnerov, ani mesto neprejavilo záujem. 

Môže slovenský futbal existovať bez takých bášt, akými boli Košice a Banská Bystrica? 
Vidíte, že to ide. Otázka je, ako. Môžeme si povedať, kde by sa mal hrať špičkový futbal. Ale nedá sa to 

nariadiť zhora, môžete robiť, čo chcete. 
Keď vlani v lete končil košický klub, robili ste nejaké kroky, aby ste ho zachránili? 
Intenzívne som sa o problémy zaujímal a hovoril som s množstvom ľudí. Niekedy je možno lepšie, keď sa 

všetko vyjasní a vyčistí, potom sa možno narodí niečo nové a zaujímavé. Som presvedčený, že aj v Košiciach sa 
dá dokopy partia ľudí, ktorá bude robiť futbal na úrovni. 

To, že sa podarilo presadiť a rozbehnúť projekt výstavby a rekonštrukcie štadiónov, považujete za vašu 
zásluhu? 

Do istej miery áno. Ale je to aj zásluha ľudí, ktorí mu uverili. Musel som absolvovať veľa stretnutí a 
rozhovorov. Predstavil som politikom a predstaviteľom vlády projekt, ktorý bol na Slovensku dovtedy 
nevyskúšaný, neznámy. Neprišiel som za nimi s natiahnutou rukou, nechcel som 45 miliónov, ale navrhol som, 
aby nám odsúhlasili 4,5 milióna ročne na desať rokov a my ostatné náklady zvládneme. To bola v tom okamihu 
trochu trúfalosť. 

V čom? 
Musel som presvedčiť zástupcov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, aby nám odklepli úver. Finančná 

situácia zväzu nebola v tom čase ideálna. Dnes si plníme všetky záväzky voči banke a väčšina štadiónov je 
hotová. Celý projekt by sme mali ukončiť do roku 2022, ale my by sme ho chceli kompletne uzavrieť o dva roky 
skôr. 

Výkonný výbor SFZ schvaľuje zväčša všetky body úplne jednoznačne. Býva na jeho zasadnutiach aj 
búrlivejšia diskusia, ostrejšia výmena názorov? 

Sú témy, na ktorých sa všetci nezhodneme a rešpektujeme potom väčšinu. Na výkonný výbor a ani na 
konferenciu však nejdeme bez toho, aby sme si problémy vopred nevydiskutovali. Hľadáme zhodu, spôsob, ako 
presadiť riešenia. Na výkonnom výbore sa nik s témou nestretne po prvý raz. Vo vyše 90 percentách je to naozaj 
jasná voľba. Ak niečo neprejde, vrátime sa k problému o mesiac. 

Našlo by sa niečo, čo ste chceli na výkonnom výbore presadiť a nepodarilo sa vám to? 
Nie, to sa nestalo. Vždy sa mi podarilo presvedčiť ľudí a nájsť väčšinu, ktorá návrh schválila. 
Takže nemusíte robiť časté kompromisy? 
Práca v takej obrovskej komunite, akú predstavuje futbal, je vždy o kompromisoch. Ale musia byť len také, s 

ktorými môžem pokojne žiť. 
Ak vás zvolia, môžete sa stať najdlhšie slúžiacim šéfom zväzu. Máte predstavu, dokedy to potiahnete? 
O tom neuvažujem. Aj keď ma na budúci týždeň opäť zvolia, nie je nikde napísané, že vydržím vo funkcii celé 

obdobie. Chcem pokračovať v práci, zdokonaliť akadémie, rozbehnúť po celom Slovensku projekt pre materské 
školy Dajme spolu gól, podporiť výraznejšie amatérsky futbal, pozrieť sa na model súťaží a podobne. SFZ musí 
byť moderná firma. Náš informačný systém je dnes považovaný za jeden z najlepších, aj FIFA a UEFA k nám 
posielajú ľudí, aby sa s ním oboznámili. Uľahčuje nám prácu, zjednodušuje administratívu. 



Často o úspešnosti či neúspešnosti šéfa zväzu rozhodujú výsledky prvej reprezentácie. Necítite v tom 
najväčšie riziko? Občas počuť, že ťažíte aj zo súčasnej silnej generácie… 

Toto riziko som si uvedomoval aj pred vyše siedmimi rokmi, keď som nastupoval do funkcie. Aj keď teraz 
niektorí hráči budú v reprezentácii končiť, v tíme sa objavujú mladí futbalisti. Šancu dostali Škriniar, Lobotka, 
Rusnák i ďalší. Máme veľa talentov a o budúcnosť slovenského futbalu nemám obavy. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Vladimír Hudáček oslávil päťdesiatku 
[25.01.2018; Tatransko-Spišské ECHO; Nezaradene; s. 11; JÁN TOMŠÍK] 

 
 

Jeho životným úspechom bola druhá futbalová liga. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. 
Rodák z Harichoviec v okrese Spišská Nová Ves, občianskym povolaním učiteľ základnej školy, bývalý 

futbalista a teraz tréner v FK Noves Spišská Nová Ves Vladimír Hudáček oslávil v piatok 12. januára významné 

jubileum – polstoročie svojho života. Každý človek pri tomto okrúhlom výročí spomína na prežité roky a hodnotí 
vo svojom živote kladné a záporné chvíle prežitého obdobia. Vlado okrem svojho povolania sa doposiaľ vo 
svojom voľnom čase venuje pätnásť rokov výchove mladých futbalistov. Aktívnu futbalovú dráhu vo svojom 
obľúbenom športe skončil v roku 2002. Hral za svoju rodnú obec Harichovce, potom prestúpil do FK Spišská 
Nová Ves. Aj po skončení v Spišskej Novej Vsi futbal ďalej hrával v nižších súťažiach za okolité obce. Jeho 

životným úspechom bola druhá futbalová liga. Rád spomína na bývalých spoluhráčov Danka, Fabiána, 
Sokolského, Bajtoša, Zvaru, Serbina, Šoltésa, Michalka a ďalších výborných futbalistov, ktorí bojovali o postup a 
skončili na druhom mieste. Jeho srdcovou záležitosťou po skončení aktívnej činnosti sa stali mladí futbalisti, 
ktorým sa venuje od prípravky až po prvú dorasteneckú ligu. Od roku 2002 sa venoval najmladším futbalovým 
talentom a trénoval spolu s Vladom Michalkom prvú dorasteneckú ligu mladších dorastencov. V tejto sezóne je 
trénerom starších žiakov a mladších dorastencov v druhej lige Východ. Futbalový klub Spišská Nová Ves si 

veľmi váži dobrú spoluprácu s Vladimírom, veľmi oceňuje jeho aktívny prístup k výchove mladých futbalistov, jeho 
aktívnu činnosť v riadení športových futbalových tried a dorastencov. Športová verejnosť, základná škola a rodičia 
mladých futbalistov blahoželajú jubilantovi k jeho životnému výročiu, želajú mu veľa zdravia a veľa elánu do ďalšej 
športovej činnosti. 

JÁN TOMŠÍK 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Na Spiši bez zisku bodu 
[25.01.2018; Trnavské ECHO; ŠPORT; s. 10; PAM] 

 
 

Trnavským volejbalistkám sa ani v treťom zápase nadstavby o 5. až 10. miesto nepodarilo vybojovať 
víťazstvo. 

3. kolo 
Spišská Nová Ves - Hit UCM Trnava 3:1 (17,17, -17,16) 
V zápase o postup do play off sa stretli tabuľkoví susedia, nováčik Spišská Nová Ves a Hit UCM Trnava. 

Všetky sety vyzneli jasne v prospech družstva, ktoré ich vyhralo, ani v jednom sa zápas nedostal do koncovky. V 
prvých dvoch setoch dominovali domáce hráčky, ktoré vyhrali zhodne 25:17. Rovnakou mincou však kontrovalo i 
Hit UCM Trnava, znížilo na 1:2. Hráčkou zápasu sa stala albánska blokárka Sava Thaka, ktorá zaznamenala 
pätnásť bodov, z toho štyri bloky. Na druhej strane kontrovala siedmimi blokmi Trnavčanka Lenka Režná. Režná 
a Thaka majú na konte zhodne 57 blokov a aktuálne vedú štatistiky extraligy v tejto činnosti. Hit UCM Trnava je 
zatiaľ s piatimi víťazstvami na predposlednom mieste, jedno víťazstvo od postupového miesta, ktoré zaručuje 
účasť v play off. 

* TRNAVA: Melišová 5, Lukáčovál, Slezáková 6 , Režná 11, Vaskováľ, Doludall, Gondeková(Kočišová6, 
Behúnová 6. 

Tréner: P. Bernáth. 
* Najlepšia hráčka zápasu (MVP): Sava Thaka (BK97Stova). 
* Pavel Bernáth, tréner Trnavy: „Zápas kopíroval naše posledné vystúpenie proti Novému Mestu nad Váhom. 

Hrali sme hlavne sami proti svojmu strachu a celý zápas mi prišiel kŕčovitý. V treťom sete sme sa trafili do servisu 
a keď sme mali zabojovať o zápas, tak sme sa v polovici štvrtého setu opäť zľakli. Bez ohľadu na volejbalové 
veci, chýbal mi tam vzdor." 

[Späť na obsah] 



 
 

9. Príplatky aj pre zamestnancov štátu 
[25.01.2018; TV TA3; Téma dňa; 19:50; Peter Bielik / Peter Bielik] 

 
 

Peter Bielik, moderátor: „V štúdiu televízie TA3 sú dnes večer našimi hosťami poslanci Národnej rady, Jana 
Kiššová a Erik Tomáš. Vitajte v Téme dňa, dobrý večer.“ 

Jana Kiššová, poslankyňa NR SR (SaS): „Dobrý večer.“ 
Erik Tomáš, poslanec NR SR (Smer-SD): „Dobrý večer prajem.“ 
Peter Bielik: „Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Konieckoncov, je to pán poslanec, je to váš návrh, o 

ktorom dnes chceme diskutovať. Samozrejme, sa dostaneme aj k celkovému rozsahu tých návrhov, ktoré majú 
viesť k zvýšeniu príplatkov alebo k príplatkom za prácu počas noci, počas sviatkov. Je váš aktuálny návrh 
výsledkom rokovaní sociálnych partnerov alebo je to vaša individuálna poslanecká iniciatíva?“ 

Erik Tomáš: „No, nie úplne, pretože predseda vlády a predseda Smeru už avizoval takúto zmenu pred 
niekoľkými týždňami. Samozrejme, deje sa to touto cestou, týmto spôsobom, teda predložením pozmeňujúceho 
návrhu a doplňujúceho k novele Zákonníka práce. Tak ako som už vysvetlil, vládna koalícia už niekoľko týždňov 
pripravuje zavedenie alebo zvýšenie príplatkov za prácu v noci, počas víkendov, počas sviatkov, verejnosť už je s 
tým pomerne podrobne oboznámená. A jednoducho povedali sme si, že ak štát ukladá takúto povinnosť 
súkromným spoločnostiam, tak by sa teda mal postarať aj o svojich zamestnancov, respektíve o pracujúcich v 
samospráve, lebo týka sa to aj ich, keďže ide o zamestnancov štátnej, ale aj verejnej služby.“ 

Peter Bielik: „Pýtam sa len preto, lebo to ste si povedali zrejme až po tom pôvodnom návrhu, v ktorom to 
nebolo. Teraz je to vlastne taký dodatok k tomu pôvodnému návrhu, ktorý hovoril teda len o súkromnom sektore.“ 

Erik Tomáš: „Áno, tak samozrejme, začali sa ozývať aj zamestnanci štátneho a verejného sektora. A myslím 
si, že je to veľmi prirodzená reakcia, je to správny a logický krok. A ja pevne verím, že to zamestnancov štátnej a 
verejnej služby poteší. Je pravda, že už v súčasnosti existuje aj v štátnej a verejnej službe rôzny typ, rôzne typy 
týchto poplatkov, nie všetky, ale väčšina z nich už je zavedená. Vypočítavajú sa trochu ináč, ako teraz to 
prinášame v novele Zákonníka práce, majú tiež rôzne výšky. Ale vlastne tento môj pozmeňujúci návrh umožní 
vlastne zamestnancom si vybrať tú výhodnejšiu možnosť, respektíve ich personalistom, bude to povinnosť pre 
personalistov, aby im priznali tú výhodnejšiu možnosť. Ak bude výhodnejšia pre nich možnosť tá, tie príplatky, 
ktoré už poberajú podľa súčasných právnych noriem, respektíve ustanovení, tak personalista im prizná túto 
možnosť. Pokiaľ bude výhodnejšia tá, ktorú prinesie nový Zákonník práce, respektíve novela Zákonníka práce, 
tak samozrejme, personalista uprednostní túto alternatívu.“ 

Peter Bielik: „Pani poslankyňa, vnímate tento návrh ako vyvážený, vzhľadom na ten pôvodný návrh, ktorý 
hovoril len o súkromnom sektore? Mal by si to naozaj aj štát vyskúšať, ak teda hovorí o podnikateľoch a 
zamestnávateľoch v súkromnom sektore, že teda majú mať túto povinnosť, tak by to malo platiť aj pre štát?“ 

Jana Kiššová: „Určite je nevyhnutné, aby tie podmienky boli v súkromnom sektore a v štátnej správe 
vyvážené a vyrovnané, pretože stále tu existuje jeden trh práce, kde obidva tieto sektory hľadajú pracovníkov do 
svojich teda inštitúcií. A pokiaľ by tieto podmienky vyvážené neboli a boli by obrovské disproporcie, čo dnes, dnes 
už teda veľké disproporcie sú, tak potom jeden z tých sektorov, kde tie podmienky sú teda významne horšie, má 
veľký problém do svojej inštitúcie dostať kvalitných ľudí. A myslím si, že toto sa už tak trošku začalo aj diať. A 
preto si myslím, že toto určite bol, okrem toho, že prirodzený, tak aj potrebný krok, aby k takémuto dorovnaniu 
alebo vyváženiu tých podmienok došlo. Čo ma možno skôr prekvapuje, prekvapuje ma, akým spôsobom sa opäť 
tento krok a zavádzanie týchto opatrení deje, pretože si myslím, že je to veľká zmena, myslím si, že je to 
významná zmena. A takéto významné zmeny by sa mali diať premyslene, nie na poslednú chvíľu, poslaneckým 
pozmeňujúcim návrhom, ktorý dopĺňa, dopĺňa nejaký návrh zákona. Malo by byť k tomu riadne medzirezortné 
pripomienkové konanie, malo by to byť podložené riadnymi analýzami, koľko nás to bude stáť, kde na to 
zoberieme peniaze, pretože nedávno sme mali na stole rozpočet, štátny rozpočet na tento rok a tieto prostriedky 
tam rozpočtované neboli. My dnes nevieme, alebo teda aj dnes neviem, verím tomu, že pán Tomáš to vie, ja to 
neviem, koľko nás to bude stáť, a kde na to vezmeme, pretože tie peniaze rozpočtované neboli a tým pádom ich 
bude potrebné zobrať niekde inde. A moja otázka je, a mala by to byť otázka každého zodpovedného politika, či 
to bude zdravotníctvo, odkiaľ sa to vezme, alebo to bude školstvo, alebo to budú iné sektory. Jednoducho mali by 
sme vedieť, odkiaľ to bude. Ale pokiaľ sa bavíme o tom, že sa majú vyrovnávať podmienky, s tým rozhodne 
súhlasím. A rozhodne súhlasím s tým, že ľuďom sa majú zvyšovať platy, pretože to jednoducho je cieľom asi 
každého, každého lucidného politika, aby sa tak dialo. Malo by sa tak diať, samozrejme, prirodzeným spôsobom.“ 

Peter Bielik: „To znamená, logika sedí, matematika, zatiaľ nepoznáme presné premenné.“ 
Jana Kiššová: „Zatiaľ ju nepoznáme.“ 
Peter Bielik: „Vy už viete, pán poslanec, každý návrh zákona by mal byť kvantifikovaný aj z hľadiska dopadov 

na štátny rozpočet. Toto je poslanecký pozmeňujúci návrh, ten, samozrejme, až tak kvantifikovaný nemusí byť. 
Ale máte aspoň teda predstavu, koľko to bude štátny rozpočet stáť?“ 

Erik Tomáš: „Chcem ubezpečiť aj pani poslankyňu, že po prvé, ide o legitímny spôsob, akým je možné meniť, 
respektíve doplniť zákon alebo návrh zákona. A po druhé, že ten náš alebo môj postup bol veľmi zodpovedný a 
premyslený. Už pred vyše mesiacom sme na tomto návrhu začali pracovať so sekciou pre štátnu a verejnú službu 
Úradu vlády, teda tou sekciou, ktorá je zodpovedná aj za príslušné zákony. Zároveň sme tento návrh konzultovali 
aj so ZMOS-om, ktorého sa tiež významne táto zmena týka, a samozrejme, aj s ministrom financií. Rovnako tento 



návrh bol posúdený oboma odbormi legislatívy, aj v parlamente, aj na Úrade vlády. A čo sa týka tých dopadov, ja 
už som dnes na svojej tlačovej besede spomínal, že ten exaktný, presný odhad dopadu na štátny rozpočet, 
respektíve rozpočet samospráv sa robí veľmi ťažko, pretože už v súčasnosti existujú určité typy týchto poplatkov 
a sú vypočítavané ale iným spôsobom, napríklad v súčasnej, v súčasnosti je to z funkčného platu. Vieme dobre, 
že pri Zákonníku práce ideme, pracujeme s minimálnou mzdou alebo s priemerným zárobkom. Ale ubezpečili ma 
aj na Ministerstve financií, aj na ZMOS-e, že tie dopady by mali byť minimálne, respektíve také, že budú 
zvládnuteľné v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých inštitúcií a orgánov, prípadne orgánov, alebo, alebo 
rôznych úradov.“ 

Peter Bielik: „Prečo, lebo tam nemajú ľudí, ktorí pracujú počas sviatkov a v noci, alebo?“ 
Erik Tomáš: „Nie, pretože majú, ale už v súčasnosti poberajú v určitej výške určité poplatky.“ 
Peter Bielik: „Aha.“ 
Erik Tomáš: „Bolo by to iné, keby zavádzame úplne nové poplatky, ktoré tam zatiaľ neexistujú, a to by už 

mohlo mať výraznejší dopad na rozpočty či už samospráv alebo na štátny rozpočet. Ale keďže už existujú, 
dokonca v niektorých prípadoch už súčasné príplatky, ktoré poberajú tí ľudia, môžu byť pre nich výhodnejšie ako 
tie, ktoré im priznáme podľa Zákonníka práce, a preto bude zachovaný súčasný stav. Môj pozmeňujúci návrh 
hovorí o tom, že všetky príplatky musia byť minimálne na úrovni, ktoré zavádza súčasný Zákonník práce. ak 
podľa už platných ustanovení, či už zákona o štátnej službe alebo zákona o odmeňovaní ľudí pracujúcich vo 
verejnom sektore, budú tie súčasné ich poplatky lepšie, tak budú zachované.“ 

Peter Bielik: „Pani poslankyňa, vaši kolegovia z opozície, videli sme to aj v predchádzajúcom príspevku, dnes 
konštatovali, že platy na Slovensku rastú najpomalšie z celej V4. Mohli by sme sa pozrieť na tie štatistiky, ktorými 
to dokladajú, ale zoberme to teda ako istú premisu k ďalšej mojej otázke. Nie je preto logické alebo zdá sa vám 
takýto spôsob pridania platov, príplatkov k platom práve správny v tom smere, ktorým chceme ísť, a čo ste aj vy 
naznačili, že je proste prirodzené, že každý jeden zamestnanec, každý jeden človek by chcel, aby jeho plat 
rástol? Vieme, ako to je v ekonomike, ceny rastú, pri našej inflácii zatiaľ nie veľmi, ale zásada je taká, že potom 
zrejme rastie ekonomika, no tak prečo by nemali mať vyššie platy. Ale toto nie sú platy, toto sú príplatky.“ 

Jana Kiššová: „Áno, ale príplatok je súčasť tej celkovej odmeny. Samozrejme, že, že tá odmena má nejakú 
štruktúru, a toto je jedna zložka z tej štruktúry, čiže vo finále je to nejaký mzdový náklad a s tým treba uvažovať. 
Samozrejme, je aj našou ambíciou a cieľom a strašne veľkou snahou, aby ľudia zarábali stále viac, či už je to v 
tom súkromnom sektore, alebo je to aj v štátnej správe. Len to, akým spôsobom sa to má dosiahnuť, na to máme 
určite my, ako pravičiari, iný pohľad a iné nástroje, ako, ako majú teda politici ľavicoví. Pokiaľ sa bavíme o 
príplatkoch, a teda zvyšovaní miezd v súkromnom sektore, to sa, to sa má podľa nášho, našej logiky alebo podľa 
našej filozofie, ideológie diať prirodzeným spôsobom. A napríklad vláda by tomu mohla prispieť spôsobom, že by 
znižovala dane, že by znižovala odvodové zaťaženie, pretože to je mimoriadne vysoké u nás, že by možno 
nenakladala tým podnikateľom toľko rôznych povinností a toľko rôznej aj finančnej záťaže, ktorá z tých povinností 
plynie, a tým pádom by tí podnikatelia mali väčší priestor zvyšovať platy. Na druhej strane, keď sa bavíme o 
štátnej správe a zvyšovaní platov v štátnej správe, tam tiež si myslím, že by to malo mať aj tú stranu B, nielenže 
povieme A, tuto zvýšime o takúto sumu platy alebo príplatky a nepovieme, ani koľko to bude stáť, ani odkiaľ tie 
peniaze zoberieme. A zaťažiť len štátny rozpočet takýmto opatrením podľa mňa nie je správne. Ja si myslím, že 
by to malo byť vyrovnané aj takým opatrením, ako napríklad zošťíhľovanie verejnej správy, pretože tá je u nás 
mimoriadne prebujnenlá, znižovaním byrokracie, tá je tiež veľkou finančnou záťažou pre štátnu správu. Čiže bola 
tu, bola tu reforma ESO, ktorá mala priniesť nejaké, nejaké úspory. Sám pán Kaliňák sa vyjadril pred reformou, že 
nevie povedať, koľko táto reforma prinesie, a ani po tejto reforme to povedať nedokázal. A ja si myslím, že jeden 
zodpovedný politik by jednoducho tieto veci mal mať spočítané. A vyjadriť sa, že myslíme si, že to nebude veľa, a 
myslíme si, že to nebude mať veľké dopady, a myslíme si, že to zvládneme, takto sa jednoducho môžu rozprávať 
ľudia pri malinovke a možno aj niekde inde, ale takto by sa nemali vyjadrovať ľudia, ktorí naozaj reálne takéto 
opatrenia zavádzajú do života ekonomiky a života, života pravidiel štátu, pretože tie dopady môžu byť fatálne. A 
tie dopady majú siahodlhé následky s dlhodobými efektmi.“ 

Peter Bielik: „Pán poslanec, ak to má byť teda pozmeňujúci návrh, je to súčasť toho pozmeňujúceho návrhu, 
ktorý už v Národnej rade je, ktorý podali vaši kolegovia, ktorý sa teda zaoberal súkromným sektorom, zleje sa to 
teraz do jednej, do jedného návrhu, a bude tá zmena zákona naozaj spoločná a bude mať dopad tak na 
súkromný, aj štátny či verejný sektor, spolu s tými už aj vyrokovanými istými ústupkami, ktoré boli dosiahnuté so 
sociálnymi partnermi? Tam nastalo nejaké fázovanie, tam nastali isté možnosti, ktoré práve v Zákonníku práce 
bude možné uplatniť pre zamestnávateľov v súkromnom sektore. Bude to teda pre všetkých rovnako alebo stále 
to budú rôzne návrhy, ktoré sa viažu aj na rôzne zákony?“ 

Erik Tomáš: „Nie, nie, nie. Môj pozmeňujúci návrh je návrhom vlastne k návrhu, poslaneckému návrhu zákona 
alebo Zákonníka práce, ktorý predložili moji kolegovia z vládnej koalície. A cieľom tohto môjho návrhu je, aby, aby 
pracovníci štátneho a verejného sektora mali tieto príplatky priznané rovnakým spôsobom a za rovnakých 
pravidiel, ako je to v súkromnom sektore. Ak dovolíte, ja by som zareagoval aj na pani poslankyňu. Po prvé 
chcem povedať, že Robert Kaliňák aj pred, aj po tejto reforme, aj počas nej jasne vyčísľoval úspory, ktoré prináša 
reforma ESO, takže by som vás poprosil trošku o korektnosť. Vy hovoríte, že vláda by mala znižovať dane a 
odvody pre podnikateľov a ľudí, a takto zlepšovať tie podmienky. Viete, SAS sa tvári, ako keby nebola ešte vo 
vláde nikdy, ako keby to bol nepopísaný kus papiera. Chcem sa opýtať, že prečo strana SAS nikdy neznížila 
dane, keď to mala ešte v roku 2010, predtým, než vstúpila do vlády, jasne vo svojom volebnom programe. Prečo 
strana SAS stále len hovorí o svojom odvodovom koliesku a nikdy ho neaplikovala v čase, keď bola vo vláde, 
dokonca mala svojho ministra práce aj ministra hospodárstva. Strana SMER napríklad znížila zdravotné odvody 
pre nízkopríjmové skupiny, urobila tak. Takže ja skutočne žasnem, že pokiaľ ste v opozícii, tak máte stále 



geniálne nápady, ale pokiaľ už príde prax, tak ukazujete, že vlastne neplníte tie svoje sľuby. Ale ja sa chcem 
jednu, ak dovolíte, pán moderátor, iba jednu otázku opýtať. Stále…“ 

Peter Bielik: „No, mal by som sa pýtať ja, ale skúste.“ 
Erik Tomáš: „Ja viem, ale chcem sa pani poslankyne opýtať, lebo nie je mi jasné, nie je mi jasný postoj strany 

SaS vôbec k tejto novele Zákonníka práce ako takej, lebo napríklad vaši opoziční partneri, či už Sme rodina a 
OĽaNO, sa vyjadrili, že podporia túto novelu Zákonníka práce. Vy podporíte novelu Zákonníka práce, vrátane 
teda zvýšenia tých príspevkov pre ľudí v súkromnom sektore aj v štátnom sektore?“ 

Peter Bielik: „Dobre, berme to ako súčasť parlamentnej politiky.“ 
Erik Tomáš: „Dobre. Len ma zaujíma postoj SaS, lebo…“ 
Peter Bielik: „A potom aj pani poslankyňa, samozrejme, bude mať nárok na jednu otázku alebo na viacero 

otázok. Nech sa páči, môžete odpovedať, čo sa týka celkovej podpory tohto návrhu.“ 
Jana Kiššová: „Ja by som sa chcela najprv vrátiť k tomu, že prečo SaS hovorí o nejakých zmenách, ktoré 

nevykonala. Viete, nechcem teraz zachádzať do nejakého vyučovania ekonomiky a ekonomických princípov. My 
tvrdíme, že, že v súčasnej ekonomickej situácii si to jednoducho Slovensko môže dovoliť. A druhá vec je, asi ste 
zabudli, pán poslanec, že my sme boli v tej vláde osemnásť mesiacov.“ 

Erik Tomáš: „To je vaša tradičná výhovorka.“ 
Jana Kiššová: „Nie je to výhovorka, je to holý fakt a je to skutočnosť.“ 
Erik Tomáš: „Stále to hovoríte.“ 
Jana Kiššová: „Lebo je to skutočnosť.“ 
Peter Bielik: „Jednotlivo poprosím.“ 
Jana Kiššová: „A poprosím vás, ja som vám neskákala do reči, napriek tomu, že tiež niektoré vyjadrenia by 

som rada korigovala v čase. Čiže, čiže ten priestor na takéto veľké systémové zmeny, ako je napríklad odvodový 
bonus, jednoducho neboli postačujúce. My sme mali pripravených, novelu sto dvadsiatich zákonov, ktoré by k 
odvodovému bonusu viedli, ale jednoducho to nebolo v tom krátkom čase možné. A chcem povedať k tomu, že 
SaS by znižovala, áno, znižovala. A tak ako sa váš pán premiér stále vyjadruje, že keď sa darí štátu, má sa dariť 
aj ľuďom. A my tvrdíme, nie, keď sa darí ekonomike, v prvom rade sa má dariť ľuďom a až potom sa má dariť 
štátu. To znamená, keď sa darí ekonomike, a tomu hovorím vtedy, keď je konjunktúra, a to je teraz, to nebolo v 
roku 2010, to sa deje teraz, tak v tomto stave ekonomiky jednoducho je priestor na znižovanie daní, na 
znižovanie odvodov, na to, aby sa dávalo viacej prostriedkov do zdravotníctva, školstva, aby sa konsolidovali 
verejné financie. Vaša vláda nič z tohto nerobí. A teraz, aby som sa vrátila k tomu, vy sa ma pýtate, či my 
podporíme nejaký návrh zákona, ja som túto vašu novelu ešte nevidela. Ja som sa o nej dozvedela z dnešne j 
tlačovej besedy a vy ju plánujete podať v nejakom, predpokladám, v druhom čítaní, neviem, či cez výbor alebo 
cez, priamo cez plénum. A ja som návrh tohto zákona nevidela, a preto ja sa nemôžem vyjadriť k tomu, či ho 
podporíme alebo nie. Faktom ostáva, že ja vnímam veľmi pozitívne, že dochádza aj k tomu, že také príplatky, 
ktoré nariaďujete podnikateľom, idete zavádzať aj do štátnej správy. Druhá vec, ktorú sa budeme veľmi, veľmi 
striktne pýtať, či na to dáte aj samosprávam, aj štátnej správe prostriedky, pretože toto sa dialo aj v minulosti, že 
vláda na jednej strane nariadila zvýšenie platov, či už vo verejnej alebo štátnej správe, na druhej strane neprišli 
kompenzácie. A výsledkom toho potom bolo, že tie peniaze chýbali niekde inde, alebo sa jednoducho nevyplácali. 
Z toho máme potom zadlžené nemocnice, z toho máme zadlžené univerzity, školy, tam máme potom rôzne 
disproporcie v tom, že sa peniaze nevynakladajú na tie účely, na ktoré boli plánované, ale musia sa sanovať teda 
takéto, takéto neplánované a hlavne nerozpočtované výdavky. Čiže toto je tiež jedna vážna otázka, či to máte aj 
tuto premyslené a akým spôsobom to máte naplánované realizovať, pretože tu povedať, ideme týmto smerom, a 
nepozerať sa na to, že to bude mať sedemnásť ďalších negatívnych dopadov niekde, tak to jednoducho nie je, 
nie je zodpovedné.“ 

Peter Bielik: „Pán poslanec, ešte vás skôr, než zareagujete, chcem poprosiť.“ 
Erik Tomáš: „Áno.“ 
Peter Bielik: „Zostali ste mi dlžný tú odpoveď na otázku, či aj v tomto prípade, ak to teda má byť zliate všetko 

do jedného návrhu a má sa to týkať rovnako súkromného, ako aj štátneho alebo verejného sektora, aj tu nastane 
nejaké to fázovanie, ktoré už bolo dohodnuté so zamestnávateľmi, to znamená, že to bude nabiehať postupne, 
niečo od roku 2019 a tak ďalej, a plus tam budú, teda v Zákonníku práce isté legislatívne možnosti pre 
zamestnávateľov, dohodnúť si niečo v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa a tak, aby nie všetko muselo byť 
aplikované hneď.“ 

Erik Tomáš: „Pán moderátor, odpovedal. Povedal som, že rovnaké pravidlá, aké boli dohodnuté.“ 
Peter Bielik: „Aha.“ 
Erik Tomáš: „Aj na spoločnom rokovaní sociálnych partnerov, budú platiť aj pre štátny a verejný sektor. Musím 

priznať, že je tam jedna, jeden rozdiel, a to ten, že ja vo svojom pozmeňujúcom návrhu neriešim to, aby sa na 
základe kolektívnej zmluvy mohlo rokovať o nejakom znížení týchto príplatkov pre štátny a verejný sektor, toto v 
mojom návrhu zatiaľ nie je. Uvidíme, čo sa ešte, samozrejme, udeje v parlamente. Vieme dobre, že novela 
Zákonníka práce je v druhom čítaní a poslanci majú možnosť jej obsah ešte stále meniť. Ja sa, pani poslankyňa, 
stále pýtam tú istú otázku, ale nie na môj pozmeňujúci návrh, ale na novelu Zákonníka práce, ktorá už bola v 
prvom čítaní, bola už aj v diskusii medzi sociálnymi partnermi, je dobre verejne známa. Tie parametre vyšších 
príplatkoch, o vyšších príplatkoch verejnosť, a predpokladám teda, že aj vy dobre poznáte. Čiže moja otázka je 
jasná. OĽaNO, Sme rodina povedali, že podporia túto novelu Zákonníka práce. Podporí ju aj SaS, podporí SaS 
tieto vyššie príplatky alebo nie?“ 

Jana Kiššová: „Pán kolega, my náš postoj vyjadríme svojim hlasovaním. Ako som povedala, dnes ja neviem, v 
akej podobe ten zákon do hlasovania pôjde. Podľa mojich informácií deň – dva dozadu bol schválený nejaký 
pozmeňujúci návrh na výbore, ja som ho opäť v nejakom podrobnom znení nevidela, hoci ten už na svete je. Vy 



hovoríte o nejakom ďalšom, ktorom, ktorý som ja ešte nevidela. Ja neviem, aké ďalšie pozmeňujúce návrhy sa, 
sa chystajú. Vy hovoríte, že ste rokovali s rôznymi sociálnymi partnermi. Viete, vy ste rokovali s tými, ktorých ste 
si vy na rokovanie vybrali. Vy hovoríte, že túto novelu prijímate v riadnom legislatívnom procese. Áno, vy ju 
prijímate v riadnom legislatívnom procese, ale takto zásadné veci sa neprijímajú cez pozmeňujúce návrhy v 
druhom čítaní a cez pozmeňujúce návrhy vo výboroch. Toto, naozaj, je to legitímne, je to legálne, ale nie je to 
korektné, pretože, pokiaľ by takto zásadná vec bola korektne prijímaná do legislatívy, tak by išla cez riadne MPK, 
čiže medzirezortné pripomienkové konanie, kedy by boli k stolu a k diskusii prizvaní všetci, ktorí tam majú byť 
prizvaní. Nielen tí, ktorých si vy na diskusiu vyberiete. A toto je tiež si myslím, že jedna zásadná vec. To 
znamená, že my sa budeme aj pýtať zástupcov zamestnávateľov, budeme sa pýtať aj zamestnávateľov, ako túto 
novelu vnímajú. Ja už som zachytila napríklad, že, že taká Makyta, čo je, čo je teda spoločnosť, ktorá tu dlhé roky 
funguje, už avizovala prepúšťanie práve v dôsledku týchto opatrení. A pokiaľ by tieto opatrenia mali mať naozaj 
negatívne dopady na, na mnohé spoločnosti, tak ja teda veľmi spochybňujem, že by som takýto návrh podporila.“ 

Peter Bielik: „Ďakujem pekne.“ 
Erik Tomáš: „No, ja, pani poslankyňa, sa trošku čudujem, pretože informácie jednoducho boli jasne 

zverejnené a prezentované v médiách, možnože ste neboli na Slovensku alebo nerozumiem tomu. ale áno, od 
začiatku, keď sme prišli s týmto pôvodným návrhom zvyšovania príplatkov, sme boli kritizovaní za to, že sme 
neprediskutovali tento náš návrh alebo túto našu iniciatívu so sociálnymi partnermi. Následne bol zvolaný okrúhly 
stôl za účasti ministra práce, zamestnávateľských zväzov, všetkých dôležitých odborárskych organizácii a tam 
došlo ku kompromisu. Tam sa dohodli, tam došlo dokonca k úprave toho pôvodného návrhu a jeho zmierneniu. A 
tento návrh Zákonníka práce bude predložený, respektíve bude predmetom diskusie v druhom čítaní. Čiže preto 
ja mám trošku pocit, ako keby ste…“ 

Peter Bielik: „Preto som hovoril o tom fázovaní, to je naozaj ten kompromis. Treba ale povedať, že.“ 
Erik Tomáš: „Ja len mám pocit, pán moderátor, že pani poslankyňa sa nechce jasne vyjadriť, či to podporia 

alebo nie, pretože mám pocit, nechcem prejudikovať, že, že možno SaS napokon.“ 
Peter Bielik: „Vyjadrila sa v tom zmysle, že, vyjadrila sa v tom zmysle, že sa, že ich názor bude jasný po 

hlasovaní.“ 
Jana Kiššová: „Nie je na stole…“ 
Erik Tomáš: „Že, že možno SaS napokon nepodporí tie vyššie príplatky.“ 
Jana Kiššová: „Je to možné.“ 
Peter Bielik: „Uvidíme.“ 
Erik Tomáš: „No, tak treba otvoriť otvorenou rečou a vyzerá to tak, že strana SaS nepodporí vyššie príplatky 

pre ľudí počas práce v noci, počas práce cez sviatky, cez víkendy.“ 
Peter Bielik: „Dobre, ale to trošku predbiehame. Uvidíme naozaj podľa hlasovania.“ 
Erik Tomáš: „No, tak ale pani poslankyňa to nevylúčila, ja…“ 
Peter Bielik: „Tak ako sa vyjadrila pani poslankyňa, že teda vtedy budú, bude známy ich názor, aj, aj to je…“ 
Erik Tomáš: „Hovorí, že nemá dosť informácií, ale informácií je už dosť.“ 
Peter Bielik: „Aj, je aj…“ 
Jana Kiššová: „Medializované informácie. Ja som povedala, že sa vyjadríme, keď uvidíme konkrétny finálny 

návrh, o ktorom budeme hlasovať.“ 
Erik Tomáš: „Rešpektujem. Rešpektujem, že verejnosť môže vidieť, ako to je.“ 
Peter Bielik: „Dobre. Bude zohrávať nejakú rolu, ak dovolíte, aby sme sa posunuli trocha ďalej, aj celkový 

makroekonomický pohľad na ekonomiku? Pán poslanec, naozaj, keď sa teraz pozerám, len narýchlo som si 
zapísal, čo všetko vlastne sa má meniť a čo všetko môže mať dopad na verejné financie. Trináste, štrnáste platy, 
to je koaličný partner Slovenská národná strana, dôchodky a ich zmeny, to je zase iniciatíva Mostu-Híd. Teraz tak 
isto predseda vlády hovoril o, koncom minulého roka, o prehodnotení tabuľkových platov, tarifných tried. To tak 
isto sa týka štátneho a verejného sektora. To je všetko pomerne zložitá situácia, lebo viem si predstaviť, že sa 
trochu zapotia na Ministerstve financií. A teraz do toho ešte teda aj, aj tieto zmeny, čo sa týka príplatkov za, za 
prácu v noci a počas sviatkov. Bude zohrávať istý, istú, istú rolu aj makroekonomický pohľad, či to vôbec naša 
ekonomika zvládne, to znamená, či vyberieme dostatok daní v tomto štáte, aby sme to mohli zaplatiť v štátnom 
sektore, respektíve, či, lebo je logické, že zamestnávatelia si to zrejme premietnu do cien služieb a tovarov, či to 
zase potom zvládnu naši bežní občania zaplatiť, také ceny cien a tovarov?“ 

Erik Tomáš: „Viete, myslím si, že tieto analýzy sú tak pritiahnuté trošku za vlasy a väčšinou ich produkujú 
samotní zamestnávatelia. Pamätáte sa, keď sme prišli so zvyšovaním minimálnej mzdy, čo zamestnávatelia 
hovorili. Toto bude znamenať prepúšťanie, toto bude znamenať likvidáciu podnikov. My už asi tretí rok po sebe 
prudko zvyšujeme minimálnu mzdu a nič také sa nedeje. Naopak, máme historicky najnižšiu nezamestnanosť, 
máme historicky najvyššiu zamestnanosť, máme sedemdesiattisíc voľných pracovných miest. Tak povedzte m i, 
ako sa tieto analýzy a nejaké predtuchy prejavili v praxi. A toto je podľa mňa podobné. Ja som presvedčený o 
tom, že zamestnávatelia takéto navýšenie príplatkov pre ľudí zvládnu. A viete prečo, pretože fakty hovoria jasne. 
Mzdové náklady, v priemysle napríklad, predstavujú len sedem percent celkových nákladov. Pomer miezd na 
HDP v Slovenskej republike je okolo tridsaťšesť percent, pričom zisk päťdesiatjeden percent. Napríklad v 
západných krajinách je to opačne. Tam máte tento pomer mzdy štyridsaťdeväť percent a zisk tridsaťšesť percent. 
A potom sme krajinou, kde ľudia počas nocí pracujú najviac, kde najviac ľudí pracuje počas nočných zmien, je to 
až dvestoštyridsaťtisíc ľudí. Tak ja už fakt neviem, ako by sme mali ináč týmto ľuďom pomôcť a vôbec si 
nemyslím, že tieto naše opatrenia by boli nejaké likvidačné pre samotné firmy, ale vôbec. Napokon, už to tretíkrát 
opakujem, pani poslankyňa hovorí, že si to ešte nevšimla, došlo ku kompromisu medzi zamestnávateľmi, 
Ministerstvom práce a odbormi.“ 

Peter Bielik: „Ten kompromis komentovali všetci tí zúčastnení, teda že nikto z nich nie je úplne spokojný.“ 



Erik Tomáš: „Áno.“ 
Peter Bielik: „Ale teda že nakoniec sa dohodli na takomto hľadisku. Aký dôraz budete dávať vy na tento 

makroekonomický pohľad, pani poslankyňa, myslím teda celkovo v strane Sloboda a Solidarita, máte tak isto 
ekonómov, pána Jurzycu a ďalších, ktorí sa vedia pozrieť aj z nadhľadu na celú ekonomiku, či to teda zvládne 
alebo nie. Budete tomuto dávať nejaký, nejakú väčšiu rolu pri vašom rozhodovaní, či podporíte, nepodporíte?“ 

Jana Kiššová: „Určite, tomuto by mal dávať váhu každý jeden zodpovedný politik. A to, či to Slovensko 
zvládne, no, viete, zvládli sme aj socializmus. Len treba sa pozrieť trošku na to, že aké boli dopady. Bolo menej 
tovaru v obchodoch, boli, tá životná úroveň jednoducho bola nejaká, zdravotná starostlivosť bola nejaká, kvalita 
života bola nejaká. Zvládli sme aj desať rokov vlády Smeru, a tiež životná úroveň je nejaká. Môžeme sa pozrieť, 
že či za tých desať rokov sa životná úroveň na Slovensku zvýšila, alebo, alebo nezvýšila, či sa kvalita 
zdravotníctva zvýšila, alebo nezvýšila. Čiže, ak otázka stojí tak, že či to zvládneme, no, tak hovorím, zvládli sme 
už aj horšie veci, čiže zvládnuť to zrejme zvládneme. Otázka je, či to bude mať také dopady, ako očakávame. A 
naozaj je veľmi dôležité pozrieť sa na tie dopady celkovo a nie pozrieť sa len na jedno jediné selektívne 
opatrenie. A tých opatrení, ktoré súčasná vláda v poslednom čase prijala a neustále prijíma, je, je veľmi veľa a 
mnohé z nich neúmerne navyšujú náklady zamestnávateľov. A nech si o tom myslí súčasná vláda, čo chce, tak 
jednoducho ja, ja chápem, že veľké a hlavne dotované firmy, štátom dotované firmy to zvládnu. Ale nech sa idú 
spýtať naozaj do regiónov, či to zvládnu aj malí pekári, či to zvládnu malé firmy, malé, malé fabriky. Nech sa idú 
spýtať do tej Makyty napríklad, že, že prečo teda musia, musia začať prepúšťať a mnohé malé firmy budú musieť 
začať prepúšťať. A toto si myslím, že je, je veľmi nebezpečné, a tu treba zohľadňovať, pretože ja rozumiem tomu, 
že tá ľavicová a obzvlášť populistická politika je taká, že keď nám začnú klesať preferencie, tak treba sa 
poobzerať okolo seba, že kde by sme čo rozdali a komu by sme čo sľúbili, len ono niekto to potom na finále musí 
zaplatiť. A pokiaľ budeme neustále len prikladať tým, ktorí tie hodnoty tvoria, tak jednoducho mnohí z nich ich 
prestanú tvoriť, lebo to nezvládnu, mnohí z nich budú demotivovaní, budú si hľadať radšej zamestnanie, ako 
vytvárať zamestnanie.“ 

Peter Bielik: „Dobre, ale môže sa na to niekto pozrieť z hľadisku príjmu, očakávaného príjmu daní. Ak by to 
tam vychádzalo, tam by ste povedali, teda OK, poďme to skúsiť?“ 

Jana Kiššová: „No, ale my nevieme, či to vychádza. Veď ja som doteraz nepočula žiadne čísla. Ja počujem 
len to, že asi to mať nebude veľké dopady, pretože dnes už nejaké príplatky sú, a uvidíme a podobne. Ja som 
nevidela žiadnu rozumnú analýzu, ktorá by hovorila, že toľkoto nás to bude stáť v prvom roku, toľkoto nás to bude 
stáť v druhom roku, odtiaľto na tie peniaze, na to tie peniaze zoberieme, pretože opakujem, na to rozpočtované 
peniaze nie sú, čo znamená, že ich je potrebné niekde zobrať. Niekde, kde momentálne rozpočtované sú. A 
ďalšia vec, jedna zodpovedná vláda by mala spraviť aj takú analýzu, čo sa s takto nastavenými pravidlami stane, 
keď tu nebudeme mať dnešnú konjunktúru, pretože každá konjunktúra proste netrvá večne, nič netrvá večne. A 
pokiaľ zasa proste naša ekonomika a aj celosvetová ekonomika bude na, naopak, v útlme, alebo bude v nejakej 
recesii, alebo bude v nejakej kríze, tak jednoducho dnes nastavené pravidlá nezvládneme. A čo som ešte 
chcela.“ 

Peter Bielik: „Dobre. Môžete dokončiť, ale chcel som.“ 
Jana Kiššová: „Nech sa páči.“ 
Peter Bielik: „Dobre, tak položím ďalšiu otázku. Pán poslanec, keď tu sedel pán Petrák a s pánom Karlubíkom, 

keď prišli čerstvo z rokovania tripartity, tak zaujímavým spôsobom sa tá debata stočila aj do jednej pomerne pre 
mňa neočakávanej záležitosti, a bola to pre mňa nová informácia, že efektom vlastne môže byť alebo snahou, za, 
za touto snahou Smeru - sociálnej demokracie môže byť aj zníženie množstva nočnej práce alebo zníženie 
množstva práce počas sviatkov. Očakávate teda ešte stále aj takýto efekt, že jednoducho prehodnotia aj 
zamestnávatelia, možno aj štátne organizácie, možno verejná správa alebo samosprávy nutnosť vykonávať 
niektorú prácu počas noci? Samy ste skonštatovali, že tej práce je najviac v rámci Európskej únie. Má to mať teda 
aj tento efekt, je aj, je aj toto jedným zo zámerov?“ 

Erik Tomáš: „Pozrite sa. Ak by to prinieslo takýto sekundárny efekt, že ľudia by neboli počas nocí a sviatkov v 
práci, ale so svojimi rodinami, tak určite by to každý privítal. Uvidíme, je to, samozrejme, vecou stratégie každej 
firmy a každej spoločnosti, ako sa k tomu postaví. Ja, pani poslankyňa, absolútne rešpektujem, že máme 
rozdielne videnie sveta, možno rozdielne hodnoty. Naozaj, pre nás, ako sociálnu demokraciu, je na prvom mieste 
ten zamestnanec, pre vás možno firma. Ja naozaj už neviem, dokedy tí ľudia a tí zamestnanci majú robiť alebo 
živoriť z minimálnej mzdy, prípadne z tých platov štyristo – päťsto eur, neviem, kedy už im máme pomôcť, keď nie 
teraz, keď sa ekonomike darí. Presne som vám prečítal pomer miezd a pomer zisku vo firmách. Ja si myslím, že 
tam sa tie rezervy nájdu a už by sme konečne sa mali s tými platmi pohnúť, pretože v súčasnosti už nie je, nepatrí 
medzi priority Slovenska nejaké výrazné znižovanie nezamestnanosti, pretože tá nezamestnanosť je naozaj na 
historických minimách, v súčasnosti už musíme pracovať len s tými dlhodobo nezamestnanými ľuďmi, v 
súčasnosti je prioritou vlády rast miezd, tlak na rast miezd, ktorý jednak chceme vytvárať, samozrejme, aj ďalším 
zvyšovaním minimálnej mzdy, predpokladám, že na budúci rok už dosiahne tú magickú hranicu päťsto eur, ale aj, 
samozrejme, ďalšími, ďalšími opatreniami. A navyše, ja si myslím, že už sa vytvára aj taký prirodzený tlak na tie 
firmy, aby zvyšovali platy ľuďom. Máme nádherný aktuálny príklad, firma Embraco v Spišskej Novej Vsi. Vieme, 

že tam boli dlhodobé diskusie.“ 
Peter Bielik: „Bola uzavretá kolektívna zmluva.“ 
Erik Tomáš: „A bola uzavretá kolektívna zmluva, ktorá zaručuje zvyšovanie platov o trinásť percent, čo je 

naozaj už veľmi zaujímavé číslo v porovnaní s minulosťou. Takže pri počte pracovných miest, voľných 
pracovných miest, sedemdesiattisíc, pri tom, že chýba už našim firmám a spoločnostiam pracovná sila, že by radi 
obsadzovali na ďalšie miesta ľudí, ja si myslím, že toto je prirodzený tlak na rast miezd a nemusí tlačiť len vláda. 
My to, samozrejme, robiť budeme, ale je čas, aby Slováci a Slovenky naozaj začali zarábať viac.“ 



Peter Bielik: „Tak sa opýtam ešte na ten, na ten možno primárny záujem. Vy teda očakávate, že podnikatelia 
si odkroja zo svojich ziskov a nepremietnu tieto zvýšené náklady do cien tovarov a služieb?“ 

Erik Tomáš: „Áno, presne tak, pretože tie zisky, ako som povedal, sú vysoké a ja a v porovnaní so západnými 
krajinami je tu úplne opačný trend. Ja naopak nerozumiem, prečo by sa podnikatelia nemohli so svojimi ziskami 
viac podeliť so, so svojimi zamestnancami, veď, veď to bude prospešné aj pre nich nakoniec. Spokojný 
zamestnanec, čo si zamestnávateľ môže želať viac.“ 

Peter Bielik: „Aké sú vaše očakávania, pani poslankyňa, kde sa to prejaví? Môžu to naozaj tieto zvýšené 
náklady preniesť do cien tovarov a služieb alebo budú donútení, pretože tá štatistika, citujú ju často odborári, 
ktorá hovorí o tom, aký je podiel miezd, a aký je podiel ziskov, tak je naozaj v neprospech Slovenska a povedzme 
úplne iná v západných krajinách, bude to mať tento efekt podľa vás?“ 

Jana Kiššová: „No, rozhodne to efekt zvyšovania cien mať bude. Ja, ak dovolíte, ja by som sa ešte vrátila k 
jednej formulácii, ktorú pán poslanec artikuloval. A to je, že, že rozumie rozdielu medzi našimi filozofiami. Tým 
rozumiem aj ja, preto si myslím, že, že je, je fajn, keď je priestor ich možno dať na stôl a pomenovať. Ale nie je 
celkom korektné, keď vy poviete, že vy vidíte ľudí a my vidíme len firmy, pretože to nie je pravda. A je pravda, že 
sa na to, ako dosiahnuť asi rovnaký cieľ, pozeráme rôzne. Kým vy tvrdíte, že minimálnu mzdu, a mzdy a príplatky 
treba definovať zákonom, tak ja tvrdím, že je oveľa zdravšie, ak zvyšovanie platov prichádza prirodzeným 
spôsobom. A pokiaľ sa ekonomike darí, tak tá vláda, keď chce niečo spraviť preto, aby tie čisté platy rástli, tak má 
znížiť dane a má znížiť odvody. A tá vláda jednoducho sa má podeliť o to, štátu sa darí, nie vláda, proste ten štát 
sa má podeliť o to, že štátu sa darí, s tými ľuďmi. Ale to, čo hovoríte vy, že, že majú sa na tom podieľať aj ľudia, je 
to, že vy poviete, že zamestnávatelia to majú zaplatiť a štátu z toho majú ešte viacej odviesť. Vy tvrdíte, že my 
vláda, povieme, že vám, zamestnancom, treba dať viac, vy to zaplaťte a ešte nám z toho odveďte. Veď ja som tu 
už niekoľkokrát ukazovala, nemyslím tu, ale v rôznom mediálnom priestore, ako zvýšenie miezd, aké malo 
dopady. No, štyridsaťpäť eur sa zvýšila minimálna mzda, z toho dvadsaťdeväť v čistom dostal viacej 
zamestnanec, o štyridsať jedna eur išlo štátu z tohto celého a náklady sedemdesiat eur znášal ten 
zamestnávateľ. A samozrejme, že ten zamestnávateľ tých sedemdesiat eur, o ktoré mu sa zvýšili náklady, 
prenesie do cien. A tie ceny sa zvýšia pre všetkých, nielen pre tých, ktorým sa zvýšila mzda v dôsledku tých to 
opatrení, čiže v dôsledku zvýšenej minimálnej mzdy alebo v dôsledku týchto rôznych príplatkov, pretože sú rôzni 
ľudia, ktorých sa tieto opatrenia nedotknú, ale zvýšené ceny budú pre všetkých. Už pekári avizovali, že dôjde k 
zvyšovaniu cien. A pekárenské výrobky využívame, konzumujeme denne všetci plošne relatívne vo veľkej miere a 
toto sú zrovna produkty, ktoré sa vyrábajú v noci. Čiže, čiže je množstvo takých tovarov, služieb, ktoré…“ 

Peter Bielik: „Dobre.“ 
Jana Kiššová: „Ktoré tieto efekty mať budú.“ 
Peter Bielik: „Dobre. Môžete, samozrejme, reagovať. Mám tu ešte jednu otázku od, od diváka, či sa, ale 

neviem, či si ju budeme vedieť takto detailne zodpovedať, tieto zmeny budú týkať aj znalcov a tlmočníkov, to asi 
bude musieť, lebo oni sú predsa len trošku ešte iná kategória zamestnancov. to zrejme bude musieť byť 
doriešené alebo na to sa môžeme potom pozrieť vtedy, keď budeme poznať detailnejšie informácie. Mám ešte 
jednu takú inú otázku, ak, ak dovolíte, mimo, mimo plánu. Prišla k nám pomerne čerstvá informácia z Islandu, 
ktorá hovorí o tom, že parlament prijal zákon, ktorý zakazuje rozdielne mzdy medzi ženami a mužmi. Teraz tu 
sedíte žena a muž. Čo by ste povedali na takýto návrh, zakázať nižšie, nižšie mzdy pre ženy, keď majú muži o 
niečo vyššie mzdy. Bolo by aj toto isté opatrenie, ktoré by mohlo mať vplyv na zvýšenie celkových príjmov nášho 
obyvateľstva, žien máme dokonca o niečo viac, päťdesiatjeden percent? Nech sa páči.“ 

Erik Tomáš: „Som v prítomnosti dámy a rovno dvíham ruku za zrovnoprávnenie miezd mužov a žien. Určite 
som za, nemám na to žiadny ďalší komentár. A doprajem, samozrejme, aj pani poslankyni.“ 

Jana Kiššová: „Ja sa veľmi teším, že mi doprajete. Vaša reakcia je promptná reakcia, z môjho pohľadu veľmi, 
veľmi ľúbivá, keď nechcem povedať populistická. Ja sa skôr zamýšľam nad tým, ak by takéto opatrenie malo byť 
aplikované v praxi, ako by sa vyžadovalo, ako by sa kontrolovalo, ako by sa postihovalo.“ 

Peter Bielik: „No, tak za rovnakú prácu rovnaká pláca.“ 
Jana Kiššová: „Ale dnes aj za rovnakú prácu dve ženy na rovnakom pracovisku, možno s rôznym výkonom, 

zarábajú rôznu mzdu. Mzda je jednoducho niečo, čo, čo má byť flexibilné, čo má byť naviazané na výkon, čo má 
byť naviazané na pridanú hodnotu. A som presvedčená, že aj dvaja rovnakí, rovnakí pracovníci, teraz myslím vo 
vzťahu k pracovnej náplni, vykonávajúci to isté, môžu priniesť tomu zamestnávateľovi rôznu pridanú hodnotu. 
Jeden je efektívnejší, druhý nie je. Jeden je šikovnejší, skúsenejší, vieme ho použiť aj na iné úlohy a tak ďalej. 
Čiže to, to je tak strašne rôznorodé, to je tak strašne rozvetvené, že ja si vôbec neviem predstaviť z tohto spraviť 
nejaké škatuľky, a k týmto škatuľkám priradiť nejaké sumy a povedať, že tieto musia byť rovnaké. Ja, teda moja, 
moja profesná minulosť je, je v personálnej práci a zaoberala som sa aj systémami odmeňovania. A ja si priznám, 
že v odmeňovaní zväzovať niekomu ruky je veľmi nešťastné riešenie, pretože odmeňovanie a systémy 
odmeňovania sú jeden vážny motivačný nástroj pre zamestnávateľa a nemali by sme im ho brať.“ 

Erik Tomáš: „No, len neviem, či sme sa správne pochopili. Vy hovoríte o tom, že mali by byť rozdielne platy 
podľa výkonu samotného zamestnanca.“ 

Jana Kiššová: „Áno.“ 
Erik Tomáš: „S tým absolútne súhlasím aj ja. Keď je niekto schopnejší, tak nech má vyšší plat. Ale pán 

moderátor hovoril o diskriminácii na základe pohlavia, respektíve odstránení tejto diskriminácie, to sa mi zdá 
naozaj absolútne mimo. A ešte raz, hlásim sa k tomu, aby diskriminácia medzi mužmi a ženami, čo sa týka 
platov, len na základe pohlavia, určite neexistovala. Pán moderátor, ja odpoviem aj vášmu divákovi, keď sa už 
pýta.“ 

Peter Bielik: „Áno.“ 



Erik Tomáš: „Nie je asi úplne presný, lebo ja naozaj neviem, pod ktorý zákon spadá jeho povolanie, ktoré 
vykonáva. Ale môžem len povedať, že sú rôzne kategórie štátnych a verejných zamestnancov a sú odmeňovaní 
na základe rôznych zákonov. Napríklad policajti sú odmeňovaní na základe svojho zákona o Policajnom zbore, 
myslím si, že je to zákon o Policajnom zbore. Ale tieto zmeny sa týkajú vlastne troch zákonov, Zákonníka práce, 
zákona o štátnej službe a zákona o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom sektore. Takže, pokiaľ 
sa nájde v jednom z tých troch zákonov, tak sa to bude týkať aj jeho. Ja ešte by som si dovolil zareagovať na pani 
poslankyňu, som si zapamätal, čo hovorila v predchádzajúcom svojom vstupe. Je to veľmi jednoduché, lebo SAS 
stále opakuje, stále tú istú mantru, znížme dane, znížme odvody. Oni dokonca majú ako svoju vlajkovú loď 
takzvané, nazývajú to daňovo-odvodové koliesko alebo daňovo-odvodový bonus.“ 

Peter Bielik: „Bonus.“ 
Erik Tomáš: „Vieme dobre, že to koliesko v poslednom čase začalo byť veľmi spochybňované, dokonca 

bloger, len, len jeden bloger, jednému blogerovi sa to podarilo spochybniť. A vraj tie dopady toho daňového 
kolieska vyrátal, vyrátali, my sme to začali už presne rátať, ja sa priznám, aj s niečím prídeme, na jednu miliardu 
eur. Tak ja potom naozaj neviem, kde tú jednu miliardu pri znížení daní a odvodov chcete, pani poslankyňa, nájsť, 
pretože toto je obrovská suma. Neviem, kde ju chcete potom zobrať, či ju zoberiete zdravotným sestrám, 
učiteľom, alebo neviem, neviem komu. A chcem vám pripomenúť, lebo stále naznačujete, ako keby my sme sa 
nezodpovedne správali pri konsolidácii verejných financií, že minister financií Peter Kažimír bol aktuálne ocenený 
ako najlepší minister Európy. Opäť pri tejto príležitosti prezentoval ďalší historicky najnižší deficit verejných 
financií, opäť prezentoval číslo, ako nám klesá dlh. Takže ja neviem, kde beriete tieto neustále narážky ako na 
Smer - Sociálnu demokraciu, ako na nezodpovednú stranu, keď samotná Európa.“ 

Peter Bielik: „No, môžeme si aj na jeho stanovisko počkať, čo sa týka týchto poslaneckých návrhov, bude mať 
do toho čo hovoriť.“ 

Erik Tomáš: „No, len nehovorím, len to nehovorím ja. Ako ja, my sme nedali ocenenie, ani Robert Fico, ani 
Erik Tomáš nedal ocenenie Petrovi Kažimírovi.“ 

Peter Bielik: „Rozumiem.“ 
Erik Tomáš: „Ale jednoducho Európska únia ocenila ministra financií za…“ 
Peter Bielik: „Áno, len s týmito návrhmi prichádzajú poslanci za Smer - Sociálnu demokraciu a nie minister 

financií, tak preto.“ 
Erik Tomáš: „No, len hádam si nemyslíte, že je to bez konzultácií s ministrom financií, no, takže.“ 
Peter Bielik: „Nie, nie. To ste spomínali, že ste s ním konzultovali, ale jeho som ešte nepočul s jeho 

stanoviskom. Tak budeme, samozrejme, aj na to zvedaví, aby sme si doplnili celé spektrum názorov.“ 
Erik Tomáš: „Nech sa páči.“ 
Peter Bielik: „Pani poslankyňa, nech sa páči, môžete reagovať, ale samozrejme, je tu aj tá otázka, ja si 

pamätám ten bilboard, videl som ho niekde pri Martine, keď som prechádzal smerom od Žiliny, šestnásťpercentná 
rovná daň.“ 

Erik Tomáš: „No, aj ja si ho pamätám.“ 
Jana Kiššová: „Ja, ak dovolíte, ja by som, ja by som veľmi rada najprv zareagovala na jednu vec, keď ste mi 

zasa vložili do úst niečo, čo som nepovedala, a to je tá diskriminácia. A rozhodne tiež nie som za to, aby 
ktokoľvek bol z akéhokoľvek dôvodu diskriminovaný. A teda vás chcem veľmi pekne poprosiť, nevkladajte mi do 
úst niečo, čo som nepovedala. Ja som povedala, že ja pri každom návrhu nejakého opatrenia sa zamýšľam nad 
tým, či je aplikovateľné, ako sa bude zavádzať do praxe, ako sa bude vykonávať a ako sa bude kontrolovať. A 
povedala som, že pri, konkrétne pri takomto návrhu si neviem celkom toto predstaviť. A tým pádom si myslím, že 
ak by takáto diskusia mňa presvedčila, že je to aplikovateľné, že je to kontrolovateľné, že je to proste zavediteľné 
do praxe efektívnym spôsobom, tak sa na tú diskusiu určite dám veľmi rada. Čiže toľko len k nejakému, že 
vráťme sa späť k tomu, čo som naozaj povedala.“ 

Erik Tomáš: „Moja poznámka bola mienená v dobrom.“ 
Jana Kiššová: „Akokoľvek bola mienená, ja vás neobviňujem z toho, že, že bola v zlom, len fakticky 

jednoducho.“ 
Erik Tomáš: „Len aby sme si boli na jasnom.“ 
Jana Kiššová: „Vy ste mi vložili do úst niečo, čo som nepovedala. Čo sa týka toho, že nejaký bloger 

spochybnil odvodový bonus, no, viete, ako vaše konanie spochybňuje množstvo blogerov a nie celkom, celkom 
sa toho chytá v nejakých relevantných diskusiách. A hovoríte aj, že ste to začali počítať a už vám vychádza 
miliarda. A v akej fáze počítania ste?“ 

Erik Tomáš: „Nie nám. Nie, to ste mne vy mi vložili do úst. To tomu blogerovi vyšla jedna miliarda, pani 
poslankyňa.“ 

Jana Kiššová: „Aha, aha, ja som tomu porozumela tak, že vy to, vy ste to začali počítať.“ 
Erik Tomáš: „My, my sme to začali počítať a chceli by sme prísť s korektným číslom.“ 
Jana Kiššová: „Nechajte ma, prosím.“ 
Erik Tomáš: „Len som to chcel upraviť, aby ste mi nevkladala zase vy do úst niečo, čo som nepovedal.“ 
Peter Bielik: „Dobre, jednotlivo vás poprosím.“ 
Jana Kiššová: „Ja tiež vás chcem upraviť. 
Erik Tomáš: „Nech sa páči.“ 
Peter Bielik: „Pani poslankyňa dokončí.“ 
Jana Kiššová: „A chcela som ešte reagovať na to, keď teda hovoríte a chválite sa nejakými úspechmi vašej 

vlády. Viete, ja by som bola veľmi rada, keby sa hodnotenia predkladali a prednášali komplexne, lebo keď sa 
pozrieme na konkurencieschopnosť Slovenska, tak napríklad tá tam významne neustále klesá, 
konkurencieschopnosť voči okolitým krajinám. Ja som sa zhodou okolností pozerala na, na jeden, jeden rebríček, 



ktorý, ktorý bol pred pár dňami, a tam zo štyridsiatich hodnotených krajín Slovensko vychádza na dvadsiatom 
šiestom mieste. Boli to krajiny Európskej únie, plus niektoré krajiny OECD. A zhodou okolností, a vôbec to nebolo 
ani v kontexte tejto diskusie, lebo som sa na ňu nemala ani čas pripravovať, ale, ale úplne náhodou tam bolo aj 
číslo, ako by sa Slovensko posunulo v tomto rebríčku konkurencieschopnosti, keby sa zaviedli tieto, tieto 
príplatky, čo znamená zasa pre nejakých potenciálnych investorov, a v rámci našej konkurencieschopnosti je to 
informácia, by sa posunulo na tridsiate prvé miesto. Na tieto priečky nás posúva korupcia, na tieto priečky nás 
posúva byrokracia, my máme neuveriteľne prebyrokratizovanú krajinu. A preto by som bola rada, že keď 
hovoríme o úspechoch, hovorme, prosím, aj o tých, tých nie celkom lichotivých správach, ktoré, ktoré naozaj sú 
výsledkom vašej vlády. A podnikateľské prostredie je tiež jedno z tých, ktoré je hodnotené nie dobre, nie lichotivo 
a stále sa zhoršuje.“ 

Erik Tomáš: „Preto k nám chodia. A tam to začína, lebo vy hovoríte, že my sa pozeráme na podnikateľov, nie 
na zamestnanca. Ale ten zamestnanec na to, aby mal dobré podmienky, na to musí mať vytvorené pracovné 
miesto, a to pracovné miesto musí niekto vytvoriť. A vy si želáte, aby štát mal na svojej výplatnej páske čo najviac 
občanov. Ja si želám, aby bolo čo najviac občanov na výplatných páskach súkromných spoločností, pretože tie 
vytvárajú v krajine hodnoty, iba súkromný sektor vytvára v krajine hodnoty. A v tomto je rozdiel v našej ideológii. 
Preto je našim záujmom, aby bolo podnikateľské prostredie vhodne nastavené, priaznivo nastavené, aby v ňom 
neboli prekážky, aby v ňom neboli deformácie a aby sa mohli vytvárať pracovné miesta.“ 

Erik Tomáš: „Môžem zareagovať?“ 
Peter Bielik: „Dobre. Dostávame sa už trošku ďalej, nech sa páči.“ 
Erik Tomáš: „Preto je to naše podnikateľské, respektíve preto, že je naše podnikateľské prostredie také zlé, 

tak k nám prichádzajú investori ako Jaguar Land Rover a podobne. Ináč, tá konkurencieschopnosť, to ste mi 
trošku nahrali, lebo práve konkurencieschopnosť bola tým dôvodom, pre ktorý sme nakoniec trochu ustúpili z 
našich pôvodných návrhov tých príplatkov, vyšších príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov. To bol 
ten dôvod, na, ktorý bol komunikovaný na stretnutí, ktoré ste si vy, pani poslankyňa, nevšimli, a to je to stretnutie 
teda všetkých sociálnych partnerov. A to nás presvedčilo, že konkurencieschopnosť v rámci V4 mohla byť takto 
narušená v neprospech Slovenska, a preto došlo k tejto úprave. Napriek tomu chcem povedať, že napriek tomu, 
že sme upravili alebo trošku znížili tie príplatky, spomedzi krajín V4 budú stále najvyššie, čo si teda veľmi ceníme. 
A zase ste sa vrátili k tomu, že kto chráni zamestnancov a kto skôr firmy. Ja si pamätám, že v princípe 
najvýraznejšou zmenou vášho bývalého ministra práce Jozefa Mihála bola práve zmena Zákonníka práce v 
neprospech zamestnancov. My sme museli potom tú, ten Zákonník práce opäť vrátiť späť do normálnej európskej 
podoby, pretože práva zamestnancov Zákonníkom Jozefa Mihála, Zákonníkom práce Jozefa Mihála veľmi 
utrpeli.“ 

Peter Bielik: „Dobre.“ 
Jana Kiššová: „Ja by som.“ 
Peter Bielik: „Ešte môžete reagovať a už budeme potom končíme, lebo dostávame sa trošku niekde inde, ako 

sme začali túto diskusiu a mali by sme zostať pri téme príplatkov pre zamestnancov štátu. Nech sa páči, pani 
poslankyňa.“ 

Jana Kiššová: „Samozrejme, rešpektujem, ale jednu veľmi krátku poznámku. Vy hovoríte, že keby tu bolo 
dobré podnikateľské prostredie, neprišli by investori, ako napríklad spoločnosť Jaguar. No, keby bolo na 
Slovensku dobré podnikateľské prostredie, nízke dane, nízke odvodové zaťaženie, lacné zamestnávanie, a tak 
ďalej a tak ďalej, nemusela by vláda podporiť pol miliardou eur, v rôznych formách, podnikanie Jaguaru, aby sem 
prišli. Tí by sem prišli aj bez toho, aby im to podnikanie naša vláda z daní našich daňových poplatníkov zaplatila. 
Viete, a toto je opäť len rozdiel v tej našej filozofii. Vy tvrdíte, že všetkým plošne, z celého Slovenska, vo forme 
daní zoberme, a potom to dajme Jaguaru, aby tu vytvoril pracovné miesta. A my tvrdíme, naša filozofia je taká, 
nedajme jednej, dvom, trom, štyrom, piatim vybraným firmám daňové úľavy a rôzne formy dotácií, dajme dotáciu 
a daňové úľavy všetkým, plošne, rovnako, aby sme nedeformovali trh, aby sme nedeformovali konkurenčné 
prostredie, vo forme zníženia daní pre všetkých, pre všetkých rovnako. A verte mi, že pokiaľ tu bude dobré 
podnikateľské prostredie, pokiaľ tu nebudú prekážky v podnikaní a rôzne deformácie trhu, pretože aj dotácie 
deformujú trh. Ako som na úvode, v úvode povedala, že my tu máme napríklad jeden pracovný trh. A vy, pokiaľ 
jednu firmu zadotujete a druhú nie, tak táto jedna firma si, tá zadotovaná, s lepšími finančnými možnosťami, si z 
toho trhu práce vie zobrať drahšieho a kvalitnejšieho človeka. A vy ste v tom momente, že ste jedného zvýhodnili, 
ste znevýhodnili toho druhého. A jedna súkromná nezadotovaná firma, ktorá potrebuje napríklad do svojej firmy 
skladníka, si ho nedovolí za také peniaze zamestnať, za aké si ho dovolí zamestnať firma Jaguar. A toto 
jednoducho deformuje množstvo, množstvo rôznych väzieb, ekonomických, vnútropodnikových, 
mimopodnikových a tak ďalej. A toto jednoducho sú škodlivé opatrenia, ktoré majú možno krátkodobý efekt, 
populisticky, lebo ukážeme rýchlo, čo sme, prišla firma, jasné, strihať pásky sa budú, všetko to bude vo veľkom 
štýle, ale toto sú všetko veci, ktoré majú dlhodobé negatívne efekty.“ 

Erik Tomáš: „Takže to nie je dobré, že prišiel Jaguar na Slovensko, pani poslankyňa?“ 
Jana Kiššová: „Vy ste ma nepočúvali asi predchádzajúce tri minúty.“ 
Erik Tomáš: „Nebolo to veľmi z vašej strany úplne férové a korektné, pretože každý si pamätá, ako sme 

vyhrali veľmi ťažký súboj s Poliakmi o túto fabriku. A samozrejme, bez rôznych stimulov by to nešlo. Navyše 
chcem pripomenúť, že je pravda, že sme niekedy najprv zvýšili dane z právnických osôb, z príjmu právnických 
osôb, ale potom sme ich už postupne znižovali. Myslím, že už o dve percentá, takže nie je to úplne tak, ako 
hovoríte.“ 

Peter Bielik: „Dáma a pán, veľmi pekne ďakujem za to, že ste si našli čas pre divákov televízie TA3 dnes 
večer. Bola to posledná Téma dňa v tomto týždni. Uvidíme teda nakoniec, aká bude tá definitívna podoba, čo 
prejde parlamentom, kto za to bude hlasovať, pani poslankyňa, alebo ktoré strany sa pripoja k Smeru - Sociálnej 



demokracii a k tomuto pozmeňujúcemu návrhu alebo k tomuto celkovému návrhu, čo sa týka zmien všetkých tých 
troch zákonov, ktoré ste citovali. Budem veľmi rád, keď nás opäť potom navštívite v televízii TA3, v relácii Téma 
dňa. Ďakujem pekne, želám príjemný večer.“ 

Jana Kiššová: „Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný večer.“ 
Erik Tomáš: „Rovnako aj ja, pekný večer.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Auto skončilo po šmyku v jarku 
[25.01.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; R / Pavol Michalka;Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: „Nehoda sa stala ráno v smere zo Spišskej Novej Vsi do obce Gemerská 

Poloma.“ 
Pavol Michalka, moderátor: „Vodička dostala na zľadovatenej ceste v mierne točivej zákrute šmyk a s auto 

skončila v jarku.“ 
Redaktorka: „Vodička potom, ako zišla z cesty, narazila do svahu. Hasiči po príjazde auto skontrolovali a 

vytiahli na cestu. Polícia počas odstraňovania nehody úplne zastavila premávku. Vodička neutrpela žiadne 
zranenia. Zľadovatelú cestu posypali až po nehode.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Pozor na chrípku 
[25.01.2018; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Straková Wenzlová;Alfonz Šuran] 

 
 

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: "Slovensko bojuje s chrípkou, vo viacerých mestách a obciach 
museli preto zatvoriť školy alebo škôlky. Napríklad v okrese Spišská Nová Ves už zostali doma všetky deti zo 

štyroch materských škôl. Hygienici tam zaznamenali v prepočte 2500 nakazených respiračnými ochoreniami na 
100-tisíc obyvateľov. A ešte stále sa nedá povedať, že chorobnosť kulminuje." 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Toto je materská škola v spišskej obci Markušovce, nik v nej však nie je. Deti, 
ktoré ešte chrípka nepostihla, museli zostať doma a učiteľky dostali voľno.” 

Iveta Dutková, riaditeľka ZŠ a MŠ v Markušovciach: “Naša materská škola je do stredy z dôvodu chrípky 
zatvorená, pretože v utorok sme mali 75 percent chýbajúcich detí.” 

Jozef Slivenský: “Do škôlky prišlo v utorok len jedenásť detí, prevádzkový poriadok hovorí, že ak chýba 
pätnásť percent žiakov, treba obmedziť spoločné podujatia a pri tridsiatich percentách chorých žiakov má nastať 
prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Markušovská škôlka bude zatvorená do konca týždňa.” 

Iveta Dutková: “A v pondelok uvidíme, deti prídu a budeme riešiť túto situáciu v pondelok.” 
Jozef Slivenský: “Hneď oproti škôlke je v Markušovciach základná škola, chodí do nej 600 žiakov, no takmer 

120 z nich chýba.” 
Iveta Dutková: “V škole zatiaľ máme percento dvadsať percent, takže sme zrušili všetky také tie hromadné 

akcie a sledujeme aj chorobnosť chrípky v našej základnej škole.” 
Jozef Slivenský: "Do markušovskej školy a škôlky chodí aj veľa detí z miestnych osád, hygienické pomery sú 

v nich nedostatočné a to šíreniu ochorení napomáha. V okrese Spišská Nová Ves museli okrem škôlky v 

Markušovciach zatvoriť ešte aj tri ďalšie." 
Renáta Hudáková, regionálna hygienička, RÚVZ Spišská Nová Ves: “Aby došlo k prerušeniu vlastne prenosu 

alebo ciest prenosu tých respiračných infekcií, čo v podstate je vzdušná nákaza.” 
Jozef Slivenský: “Výskyt respiračných ochorení na Spiši zatiaľ rastie a podobné konštatovanie bude zrejme 

prichádzať aj z iných regiónov. Napriek tomu situácia nie je taká vážna ako bola vlani.” 
Renáta Hudáková: “V minulom roku práve v takomto čase už naozaj tá chorobnosť bola možno aj raz tak 

vysoká, ako je teraz.” 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Bývalý funkcionár Mosta je od októbra vo väzbe. V lete mu schválili 

eurofondy, teraz ich vrátil 
[25.01.2018; dennikn.sk; Slovensko; 13:23; Redakcia] 

 
https://dennikn.sk/1009038/byvaly-funkcionar-mostu-je-od-oktobra-vo-vazbe-v-lete-mu-schvalili-
eurofondy-teraz-ich-vratil/?ref=rss 
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Monika Tódová 
štvrtok 25. januára 2018 14:23 
Zdieľať 
Spišský spolok chcel zlepšovať vzťahy medzi Rómami a ostatnými národnosťami. Z ich eurofondového 

projektu po zadržaní šéfa združenia nič nebude. 
Stanislav Vospálek – Foto archív 
Bývalý okresný predseda Mostu-Híd v Spišskej Novej Vsi a zamestnanec úradu rómskeho splnomocnenca 

Stanislav Vospálek je od októbra vo väzbe a stále sa na tom nič nemení. Pre podozrenia z daňových podvodov je 
v kauze nazvanej Shark obvinených 63 ľudí. Trinásť z nich je vo väzbe. 

Vospálek je aj šéfom združenia Spišský spolok, ktoré si za úlohu určilo zlepšiť vzťahy medzi Rómami a 
ostatným národnosťami na Slovensku. V júli 2017 získali od ministerstva práce 150-tisíc eur na projekt 
samozamestnania mladých na Spiši. Po Vospálkovom zatknutí však z projektu vystúpili a peniaze nečerpali. 

„Projekt bol schválený na základe splnenia počtu bodov z bodovacích kritérií odborného hodnotenia. 
Hodnotenie vykonávali dvaja externí odborní hodnotitelia,“ vyhlásilo ministerstvo práce. 

Projekt ukončili 2. decembra, zmluvu vypovedal Spišský spolok. Vysvetlili to tým, že nastali skutočnosti, ktoré 
nemohli predvídať pri uzatváraní zmluvy. Zmluvný vzťah bol ukončený ešte pred začatím financovania projektu,“ 
napísalo ministerstvo. 

Spišský spolok podľa ministerstva ani pred týmto projektom nečerpal žiadne eurofondy. 
Viacerí obvinení si podali žiadosť o prepustenie z väzby, Špecializovaný trestný súd ju zamietol, okrem 

jedného z nich. Aj o ňom však teraz Najvyšší súd rozhodol, že sa má do väzby vrátiť. 
Hlavou skupiny mal byť Štefan Š. prezývaný Pipo, škoda štátu dosahuje výšku 146 miliónov eur. Išlo o 

reťazec spoločností, pri ktorých si tie koncové znižovali vlastnú daňovú povinnosť k DPH. Išlo o fiktívne reklamné 
služby alebo o služby, ktoré boli neprimerane nadhodnotené. 

Začiatkom januára Špecializovaný trestný súd jedného znich – Stanislava P. z väzby pustil 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Pozor na chrípku 
[25.01.2018; TV TA3; Žurnál; 12:00; Jozef Slivenský / Norbert Dolinský] 

 
 

Norbert Dolinský, moderátor: “Slovensko aktuálne bojuje s chrípkou, vo viacerých mestách a obciach museli 
zatvoriť školy alebo škôlky. Pred týždňom hygienici zaznamenali viac ako 54-tisíc chorých, teda takmer 1900 
nakazených na 100-tisíc obyvateľov. Tohtotýždňové štatistiky ešte nie sú známe, no počet chýbajúcich žiakov v 
školách však naznačuje, že boj s chrípkou sme na Slovensku ešte nevyhrali.” 

Jozef Slivenský, reportér TA 3: “Toto je materská škola v spišskej obci Markušovce, nik v nej však nie je. Deti, 
ktoré ešte chrípka nepostihla, museli zostať doma a učiteľky dostali voľno.” 

Iveta Dutková, riaditeľka ZŠ a MŠ v Markušovciach: “Naša materská škola je do stredy z dôvodu chrípky 
zatvorená, pretože v utorok sme mali 75 percent chýbajúcich detí.” 

Jozef Slivenský: “Do škôlky prišlo v utorok len jedenásť detí, prevádzkový poriadok hovorí, že ak chýba 
pätnásť percent žiakov, treba obmedziť spoločné podujatia a pri tridsiatich percentách chorých žiakov má nastať 
prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Markušovská škôlka bude zatvorená do konca týždňa.” 

Iveta Dutková: “A v pondelok uvidíme, deti prídu a budeme riešiť túto situáciu v pondelok.” 
Jozef Slivenský: “Hneď oproti škôlke je v markušovciach základná škola, chodí do nej 600 žiakov, no takmer 

120 z nich chýba.” 
Iveta Dutková: “V škole zatiaľ máme percento dvadsať percent, takže sme zrušili všetky také tie hromadné 

akcie a sledujeme aj chorobnosť chrípky v našej základnej škole.” 
Jozef Slivenský: "Do markušovskej školy a škôlky chodí aj veľa detí z miestnych osád, hygienické pomery sú 

v nich nedostatočné a to šíreniu ochorení napomáha. V okrese Spišská Nová Ves museli okrem markušovskej 

škôlky zatvoriť ešte jednu ďalšiu. Ako sa tieto informácie zmenia, sa hygienici dozvedia v druhej polovici dňa. 
Práve vo štvrtok štatistické údaje z regiónov sumarizujú." 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Plány mestského výboru na sídlisku Západ? Nové parkovisko aj 

streetballová plocha 
[25.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 



 
http://spisska.dnes24.sk/plany-mestskeho-vyboru-na-sidlisku-zapad-nove-parkovisko-aj-streetballova-
plocha-289913 

 
 

Aké sú plány na známom sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi počas tohto roka? Takéto hlavné úlohy si určili 

členovia mestského výboru. 
S veľkou rekonštrukciou ciest, ktorá sa v nemalom týka aj sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi, sa začalo už 

túto jeseň. Ako prvá prišla na rad Kováčska ulica. Ako nám ešte koncom roka ozrejmil predseda mestského 
výboru tohto sídliska Adnan Akram, ide o významnú a veľkú investíciu, ktorá zahŕňa aj obnovu prislúchajúcich 
chodníkov. 

Avšak kvôli náročnej realizácii rekonštrukcie ciest v celom meste ďalšie dve plánované ulice na sídlisku Západ 
rekonštrukciou neprešli. Aj keď v zimných mesiacoch rekonštrukcie ciest neprebiehajú, obyvateľom sídliska 
predsa len nedávno pribudla novinka v podobe workoutového ihriska. Okrem spomínanej rekonštrukcie ciest má 
v novom roku mestský výbor na uvedenom sídlisku aj iné plány. Tu sú tie, ktoré si určil na rok 2018. 

Hlavné úlohy na rok 2018: 
1.Pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov na Strojníckej, Stolárskej a Kováčskej ulici 
2.Pokračovanie v rekonštrukcii chodníka na Duklianskej ulici, vedúceho od Autovesu smerom do mesta 
3.Pokračovanie v rekonštrukcii chodníkov na uliciach Tkáčska a Kamenárska 
4. Realizácia parkoviska na ploche za bytovým domom na Duklianskej ulici 
Zároveň mestský výbor na základe uznesenia žiada v prípade dostatku finančných možností o realizáciu 

streetballovej plochy za bytovým domov na Zámočníckej ulici. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Vysoké víťazstvo nad tímom z konca tabuľky. Iskra Svit si schuti zastrieľala 
[25.01.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
http://poprad.dnes24.sk/vysoke-vitazstvo-nad-timom-z-konca-tabulky-iskra-svit-si-schuti-zastrielala-
289821 

 
 

Aj keď je Spišská Nová Ves na poslednom mieste v tabuľke Eurovia SBL, derby zápasy s Iskrou Svit bývajú 

náročné. 
V stredu 24.1.2018 odohrala Iskra Svit na domácej palubovke derby zápas 27. kola Erovia SBL proti BK 04 

AC LB Spišská Nová Ves. Postavenie v tabuľke nahrávalo domácim a tí sa do súpera pustili s chuťou. Od prvej 

minúty hrala Iskra s nasadením. Svit si už v prvom polčase vytvoril dostatočný náskok, aby zápas mohol dokončiť 
v hernej pohode. Zaplnené hľadisko Iskra Arény sa tak mohlo tešiť z ďalšieho domáceho víťazstva Svitu. 

Erich Korfanta (tréner Spišskej Novej Vsi): „Chcel by som pogratulovať domácim k výbornému výkonu. Hrali 

ako tím, posúvali si loptu a dostali ju tam, kde potrebovali. Hrali jednoduchý basketbal, hrali rýchly protiútok. 
Jednoducho povedané, hodili to dopredu a my sme tam neboli. Hral sa ako keby minibasketbal, hrali sme ako 
minibasketbalisti. Domáci boli lepším tímom. Osobne si myslím, že dnes sme si zaslúžili dostať 200 bodov.“ 

Matej Majerčák (hráč Spišskej Novej Vsi): „Prvé tri minúty sme sa dokázali s nimi držať, ale potom nám ušli a 
svoj náskok už len zvyšovali. To všetko pramenilo z našej zlej obrany, pretože sme si nepomáhali, nevracali sme 
sa naspäť. Myslím si, že Svit hral veľmi dobre, v tíme majú nejaké zranenia, klobúk dolu pred nimi. Naša obrana 
bola katastrofálna. Tak, ako do každého zápasu, aj do dnešného sme išli s cieľom vyhrať. Inter nás trošku 
namotivoval, že aj my vieme hrať basketbal. Dnes sa však ukázalo, že nám to v tejto sezóne nejde." 

Michal Madzin (tréner Svitu): „Dnes sme hrali veľmi dobre. Mali sme obrovskú energiu a čo ma teší najviac je, 
že sme si posúvali loptu a hrali ako tím. Dostali sme sa do stavu, že sme sa basketbalom bavili a verím, že sme 
bavili aj všetkých ľudí, ktorí sa dnes prišli pozrieť.“ 

Saša Avramovič (hráč Svitu): „So Spišskou sme hrali už dvakrát a boli to náročné zápasy. Vedeli sme, čo 
môžeme od nich očakávať, hrajú veľmi agresívne. Zápas sme hrali od začiatku. V prvom polčase sme si urobili 
náskok, každý a jeden hral veľmi dobre. V druhom polčase si zahrali takmer všetci hráči. Konečne máme širšiu 
rotáciu, doteraz nás trápili zranenia. Verím, že takýmto tempom budeme pokračovať.“ 

Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 113:80 (28:20, 32:20, 31:22, 22:18) 
Najviac bodov: Davis 24, Avramovič 23, Ivelja 22 – Ninkovič 14 a Bennett po14, Amardi 11 a Nzege po 11, 

Marshall 9 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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16. Skvelé víťazstvo MBK proti silnému súperovi 
[25.01.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20745898/skvele-vitazstvo-mbk-proti-silnemu-superovi.html 

 
 

Rozhodla obrana a tradičné veľké srdce. 
EUROVIA SBL 
27.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno – KB Košice 79:73 (24:9, 23:28, 10:22, 22:14) 
Vstup ako z rozprávky mali domáci do tohto stretnutia proti ťažkému súperovi. Košičania dali svoje prvé body 

v 5. minúte za stavu 9:0, kedy sa ujala Fletchereova trojka. Komárnu veľmi dobre fungovala obrana a aj vďaka 
tomu inkasovalo v prvej časti hry iba 9 bodov. Hostia sa v druhej štvrtine trocha otriasli, ale i tak sa šlo na veľkú 
prestávku za desaťbodového vedenia MBK. Po nej Košičania pritvrdili hru, Komárnu sa prestalo dariť v útoku a 
tak sa podarilo hosťom skóre otočiť. Pred štvrtou štvrtinou viedli o dva body, ale Komárno sa pochopiteľne 
nevzdávalo. Zlepšilo svoju hru, hráči nechali na palubovke srdce a pridalo sa aj tradične skvelé obecenstvo čo 
viedlo napokon k zaslúženému víťazstvu Komárňanov. 

Komárno: Adams 19, Jankovič 16, Miloševič 12, Tomič 10, Diminič 2 (Hoferica 13, Vu. Djordjevič 7, Vojtek 0) 
TH: 15/14 – 9/7, Fauly: 16 – 20, Trojky: 9 – 10, Rozhodovali: Šarišský, Kovalčík, Kurpaš 
Povedali po zápase: 
Miloš Šporar, tréner Komárna: „Gratulujem mojim chlapcom k tomuto víťazstvu, vyhrali sme najmä vďaka 

našej obrane a preto som veľmi rád a šťastný. V druhom polčase sme mali veľké problémy v ofenzíve, ale aj tak 
sme vyhrali, to je pre nás dôležité. Hráči verili, že iba s dobrou obranou môžeme dosiahnuť niečo veľké. Hráči na 
ihrisku bojovali a nechali tam srdce, práve to je najväčšie pozitívum tohto zápasu.“ 

Saša Jankovič, hráč Komárna: „Sme veľmi radi, že sme potvrdili víťazstvo zo Žiliny a porazili sme taký silný 
tím, akým sú Košice. Dôležitý bol vstup do stretnutia, ktorý bol v našej réžii a začali sme ako z veľkej knihy. 
Hlavne v druhom polčase Košice pritvrdili v obrane a len ťažko sme sa presadzovali, čo hostia využili na obrat v 
dueli. V závere sme aj za pomoci našich skvelých fanúšikov dotiahli zápas do víťazného konca a veľkou 
bojovnosťou sme si ustrážili víťazstvo.“ 

Ostatné výsledky: Inter – Levice 75:65, Svit – Spišská Nová Ves 113:80, Handlová – Žilina 91:73, Karlovka – 

Prievidza 72:76. 
1. 
Inter Bratislava 
27 
20 
4 
0 
3 
2556:2108 
51 
2. 
KB Košice 
27 
20 
0 
0 
7 
2553:2182 
47 
3. 
Patrioti Levice 
27 
19 
0 
0 
8 
2328:2104 
46 
4. 
BC Prievidza 
27 
18 
0 
2 
7 
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2414:2129 
45 
5. 
BK Svit 
27 
17 
0 
0 
10 
2473:2281 
44 
6. 
MBK Komárno 
27 
13 
1 
1 
12 
2301:2283 
41 
7. 
Karlovka Bratislava 
27 
9 
0 
0 
18 
2096:2250 
36 
8. 
MBK Handlová 
27 
7 
0 
0 
20 
2144:2508 
34 
9. 
Žilina 
27 
4 
0 
2 
21 
2178:2655 
31 
10. 
Spišská Nová Ves 

27 
2 
1 
1 
23 
2059:2602 
30 
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17. Do najväčšieho sídliska v Spišskej Novej Vsi pôjde takmer milión eur 
[25.01.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20745886/do-najvacsieho-sidliska-v-spisskej-novej-vsi-pojde-takmer-milion-
eur.html 
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Novú lávku postavia na mieste niekdajšieho historického mosta. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská Nová Ves sa pustí do dobudovania infraštruktúry na svojom najväčšom 

sídlisku Mier, cieľom je zlepšiť podmienky pre nemotorovú dopravu na nábreží Hornádu. 
Ako informoval primátor mesta Ján Volný (Smer), na projekt pôjde približne 940-tisíc eur, samospráve sa 

podarilo získať financie z eurofondov. 
Na nábreží tak pribudne ďalší cyklochodník, tentoraz na jeho ľavej strane smerom z centra k sídlisku, lávka 

cez rieku, chodníky i parkovacie plochy. 
„Projekt v rámci výzvy Ekologicky a bezpečne sa zameriava na budovanie nábrežia Hornádu. Začať s prácami 

by sme chceli v jarných mesiacoch, celý projekt by mal byť dokončený ešte tento rok,“ povedal primátor. 
Sídlisko Mier má takmer 7-tisíc obyvateľov. 
Nová lávka 
Podľa primátora sa mesto rozhodlo pustiť do projektu práve preto, že mnoho obyvateľov sídliska využíva na 

dopravu aj bicykel. 
„Chceme posilniť prepojenie nového cyklistického chodníka s druhou stranou Hornádu, preto vybudujeme 

lávku pre peších a cyklistov. Stáť bude na mieste, kde sa kedysi nachádzal historický most, ktorý viedol k sídlu 
starostov šestnástich spišských miest počas ich rokovaní v Spišskej Novej Vsi,“ informoval. 

Takýmto spôsobom chce mesto zvýšiť bezpečnosť chodcov, miestni už na prechod na druhú stranu nebudú 
musieť využívať mosty, ktoré sú určené pre automobilovú dopravu. 

V minulosti pribudol na sídlisku most, ktorý ho spája s obchodnou zónou na druhom brehu Hornádu, centrálne 
detské ihrisko, cyklistický chodník, zrekonštruovali tu cesty i Dom kultúry Mier. 

Na Bezručovej ulici vlani vybudovali aj moderné parkovisko pre 90 áut za približne 170-tisíc eur. 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Hokejisti získali 3 body: Doma porazili nováčika z Bratislavy 
[25.01.2018; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

 
http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-ziskali-3-body-doma-porazili-novacika-z-bratislavy-289854 

 
 

V poradí už 40. kolo St. Nicolaus I. ligy prinieslo zápolenie domácich Topoľčian proti nováčikovi z hlavného 
mesta. Po gólovo vyrovnanom stretnutí sa z bodového zisku tešili domáci. 

Počas 40. kola druhej najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku hostili štvrté Topoľčany na svojom ľade šiesty 
celok HC Bratislava. Nováčik ukazuje stúpajúcu formu a tak sa dal očakávať bojovný zápas. 

Predpoklady sa naplnili. Už po 47 sekundách hry hostia dvíhali ruky nad hlavu. O presný zásah do siete 
domáceho celku sa postaral Klučiar. Topoľčanom však vyrovnanie dlho netrvalo. Za držanie si na trestnú lavicu 
sadol Kristián Grman a Michal Šiška nezaváhal ani vo vlastnom oslabení (1:1). 

Na ďalšie presné zásahy sa diváci poriadne načakali. Prišli až v tretej tretine. Topoľčanom ostávalo dohrať 
ešte 24 sekúnd presilovej hry z druhej tretiny. Po desiatich sekundách od vhodenia buly skóroval Jozef Klenko a 
posielal domácich do vedenia. O 5 minút neskôr sa Topoľčany tešili opäť. Puk za chrbát hosťujúceho brankára 
posielal Lukáš Kubek. Bratislava však zbrane nezložila a chystala sa na záverečný nápor. 5 minút pred koncom 
zápasu vsietil svoj druhý gól v zápase Klučiar (3:2) a dráma bola na svete. Hostia však už nevymysleli nič a tak 
sa domáci celok tešil z plného bodového zisku. 

Najbližšie sa hokejisti Topoľčian predstavia na domácom ľade v piatok 28. januára, keď o 18.00 privítajú 
posledný celok ligovej tabuľky HC Nové Zámky „B“. 

HC Topoľčany – HC Osmom Bratislava 3:2 (1:1, 0:0, 2:1) 
Góly: 8. Šiška, 41. Klenko, 46. Kubek – 1., 56. Klučiar. 
Rozhodovali: Adamec – Valo, Mráz, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 1:0, 843 divákov 
Tabuľka po 40. kole: 
Por

adie 
Tím B

ody 
1. Skalica 9

5 
2. Michalovce 9

4 
3. Prešov 8

7 
4. Topoľčany 8

0 
5. Dubnica nad 

Váhom 
6

0 
6. Bratislava 5

http://topolcany.dnes24.sk/hokejisti-ziskali-3-body-doma-porazili-novacika-z-bratislavy-289854


9 
7. Spišská Nová 

Ves 
4

5 
8. Považská 

Bystrica 
3

6 
9. Trnava 2

8 
10. Nové Zámky B 2

7 
– HK Orange 20 1

3 
Foto. ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 
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19. Šnúra prehier pokračuje: Hokejisti Spišskej podľahli Skalici 
[25.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
http://spisska.dnes24.sk/snura-prehier-pokracuje-hokejisti-spisskej-podlahli-skalici-289842 

 
 

V 40. kole 1. hokejovej ligy vycestovali hokejisti Spišskej Novej Vsi do Skalice. Zápas však nedopadol podľa 

ich predstáv. 
Už len niekoľko duelov nás delí od konca hlavnej sezóny. Novoveskí hokejisti sú momentálne v celkovej 

tabuľke na siedmom mieste so 45 bodmi. 
V poslednom čase sa im však nedarí a ťahajú šnúru prehier. Tu sa im nepodarilo prerušiť ani v stredu, keď v 

rámci 40. kola 1. hokejovej ligy vycestovali za svojim súperom do Skalice. K prehre Spišskej dopomohol aj fakt, 
že na zápas naši chlapci nastúpili v oklieštenej zostave. 

Aj keď po prvej tretine to vyzeralo pre naše mužstvo nádejne, Skalica si napokon utvrdila pozíciu lídra tabuľky 
a po tretinách (2:2, 2:0, 1:0) sa tešila z víťazstva. Najbližší zápas nás čaká už tento piatok mimo domáceho ľadu s 
piatou Dubnicou. 

Góly: 6., 8. Jarolín, 26. Hluch, 33. Jurík, 41. Janáč – 7., 20. Findura 
HK Skalica – HK Spišská Nová Ves 5:2 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. Keď si hudobníci na nakrúcanie vyberú Spišskú: Sledujte TOP 3 

videoklipov z nášho mesta 
[25.01.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/ked-si-hudobnici-na-nakrucanie-vyberu-spissku-sledujte-top-3-videoklipov-z-
nasho-mesta-289861 

 
 

Videoklip dokáže posunúť pieseň na inú úroveň. Je preto dôležitý, nemenej aj výber miesta na natáčanie. 
Vybrali sme TOP 3 klipov, kde hudobníci siahli po záberoch práve zo Spišskej. 

Využili priestory v našom meste na nakrúcanie. Viacero hudobných mien sa už rozhodlo v Spišskej Novej 
Vsi točiť svoj videoklip. A tak pri poniektorých záberoch si hneď obyvatelia metropoly Špiša môžu povedať, že sú 

im známe. 
A kto teda napríklad v Spišskej už nakrúcal klip? Medzi takých môžeme zaradiť aj skupinu Čo koho do toho. 

Tá na začiatku 90-ych rokov pôsobila ako zjavenie nielen na spišskonovoveskej, ale aj celoslovenskej scéne. 
Zaujala zmesou rôznych hudobných štýlov a oslovila nielen fanúšikov, ale aj hudobných kritikov. Práve z jej 
začiatkov pochádza aj pesnička s názvom Frontový civil, ku ktorej bol klip natočený v Spišskej. 

Koncom roku 2016 si na natáčanie svojho klipu k pesničke Love naše mesto vybrala aj čoraz známejšia 
kapela pochádzajúca z Jamníka Sám Sebou. Na natáčanie klipu si zvolila priamo naše najdlhšie šošovkovité 
námestie v Európe. 

http://spisska.dnes24.sk/snura-prehier-pokracuje-hokejisti-spisskej-podlahli-skalici-289842
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Našu vybranú trojicu uzatvára videoklip k pesničke, ktorá pochádza od domácej už vyše 20 rokov na hudobnej 
scéne pôsobiacej kapely Smola a Hrušky. Song s názvom Na Vianoce patríme k sebe skupina natáčala v 
interiéroch nášho mesta. V klipe sa však môžete pokochať aj zábermi z našich hôr. 

Všetky tri diela si teraz môžete pozrieť a vypočuť v priloženej fotogalérii. 
Titulné foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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21. V sobotu volia v desiatke obcí poslancov i starostov 
[25.01.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456086-v-sobotu-volia-v-desiatke-obci-poslancov-i-
starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Ilustračné foto. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 
Obyvatelia z 18 obcí po celom Slovensku, s výnimkou Žilinského kraja mali túto sobotu 27. januára doplniť 

vedenie svojich obcí. 
V nových voľbách do orgánov samosprávy obcí si niekde mali doplniť svoj obecný poslanecký zbor, inde zas 

zvoliť starostu. Voľby sa napokon uskutočnia iba v desiatich obciach. V ôsmich obciach totiž nikto neprejavil 
záujem kandidovať. Ovplyvniť to mohol aj fakt, že na jeseň sa uskutočnia riadne komunálne voľby. 

Nové obecné voľby budú túto sobotu v desiatich obciach, z nich v troch budú voliť starostu a v siedmich 
vyberú poslancov. Starostu si budú konkrétne voliť obyvatelia obcí: Rovinka (okr. Senec), Horné Turovce (okr. 
Levice) a Žitavany (okr. Nitra). Obecný poslanecký zbor doplnia v obciach: Dobrá Voda (okr. Trnava), Modrovka a 
Polianka v okrese Nové Mesto nad Váhom, ďalej v obciach Martinová (okr. Rimavská Sobota), Zombor (okr. 
Veľký Krtíš), Podzámčok (okr. Zvolen) a Červená Voda (okr. Prešov). O vyhlásení nových volieb do orgánov 
samosprávy obcí rozhodol predseda Národnej rady SR Andrej Danko 20. októbra. 

Nikto nemá záujem uchádzať sa o kreslo starostu v obciach: Korejovce (okr. Svidník), Opátka (okr. Košice-
okolie) a Kaľava (okr. Spišská Nová Ves). Kandidačné listiny nepodali na doplnenie poslancov v obciach: Dolný 

Lopašov (okr. Piešťany), Plavé Vozokany (okr. Levice), Jezersko (okr. Kežmarok) a Chrasť nad Hornádom (okr. 
Spišská Nová Ves). Dlhodobo nik nejaví záujem o správu obce v Ondavke (okr. Bardejov). 

V malej obci Ondavka neďaleko hraníc Poľska, v ktorej žije iba 16 obyvateľov, sa obecné voľby nekonajú 
opakovane. Neboli tam už riadne voľby v novembri 2014 a odvtedy nik nemal záujem kandidovať ani za starostu 
a ani za poslancov obce ani v tzv. doplňujúcich obecných voľbách. Obec má dlhodobo finančné problémy a jej 
starosta a poslanci sa vzdali funkcií v apríli 2015. Prenesený výkon štátnej správy za obec prevzal Okresný úrad 
v Bardejove. Výkon samosprávy je však v Ondavke nemožný, keďže za obec nemá kto konať, ako ani 
rozhodovať o použití podielových daní. Ministerstvo vnútra o tomto probléme vie. Situáciu môže zmeniť iba 
úprava legislatívy. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Prehra rezervy HC v Prešove 
[25.01.2018; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/20745930/prehra-rezervy-hc-v-presove.html 

 
 

Dobrá iba druhá tretina 
I. HOKEJOVÁ LIGA 
HC Prešov Penguins – HC Mikron Nové Zámky B 7:4 (4:1, 2:2, 1:1) 
Po veľmi zlom úvode, sa Novovzámčania v prostrednej tretine spamätali a stiahli svoje trojgólové manko na 

jediný úspešný zásah, ale na viac im už nezostalo síl. V ďalšom priebehu zápasu dominovali opäť Prešovčania. 
Góly: 1. Šimčák (Prokop, Baláž), 3. Chalupa (Pavúk, Tomčák), 14. Bylina (Novotný, Vyskoč), 16. Baláž 

(Šimčák, Kotzman), 37. Krajňák (Bylina, Mačkovič), 40. Gavrik (Mikolášek, Bylina), 59. Tomčák (Krajňák, Gábor) 
– 11. Rehák (Murashov), 23. Rehák (Ondrušek, Murashov), 30. Novák (Matejov, Šimek), 54. Ryšavý (Novák, 
Trávniček). Strely: . Vylúčenia: 2:3. Presilovky: 1:0. Oslabenia: 1:0. Rozhodovali: Vojtek – Wolf, Homola. Diváci: 
658. 

Nové Zámky B: Nagy – Sabo, Šimek, Matejovie, Trávniček, Židulják – Murashov, Rehák Dom., Ondrušek – 
Novák, Matejov – Ryšavý, Vörös, Bórik. 

Ostatné výsledky. Topoľčany - Bratislava 3:2, Michalovce - Trnava 12:1, Skalica - Spišská Nová Ves 5:2, P. 

Bystrica - Dubnica 5:2, 

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456086-v-sobotu-volia-v-desiatke-obci-poslancov-i-starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/456086-v-sobotu-volia-v-desiatke-obci-poslancov-i-starostov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://mynovezamky.sme.sk/c/20745930/prehra-rezervy-hc-v-presove.html


1.Skalica 41 28 5 1 7 175:95 95 
2.Michalovce 41 27 5 3 6 204:80 94 
3.Prešov 41 25 5 2 9 166:103 87 
4.Topoľčany 41 21 7 3 10 133:91 80 
5.Dubnica 40 16 3 6 15 136:130 60 
6.Bratislava 41 17 2 4 18 135:137 59 
7.Spišská Nová Ves 41 11 3 6 21 132:173 45 

8.Považská Bystrica 40 8 4 4 24 107:181 36 
9.Trnava 41 8 1 2 30 110:184 28 
10.Nové Zámky B 40 8 0 3 29 94:232 27 
11.Slovensko U20 9 3 1 2 3 46:32 13 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Bojovníčka so srdcom na správnom mieste 
[11.01.2018; Moje zdravie; Môj príbeh; s. 46,47,48; Olívia Lacenová] 

 
 

Text: Olívia Lacenová 
Zuzana Hercegová sa pred tromi rokmi dostala do povedomia Slovákov počas súťaže Miss Slovensko. Je 

mladá, krásna, inteligentná a okrem toho si srdce verejnosti získala svojou činnosťou a osvetou v oblasti liečby 
cukrovky a zapájania diabetikov do spoločnosti. Sama totiž s týmto ochorením žije každý jeden deň. 

Dlhovlasá brunetka je diabetička prvého typu, ľudovo známeho ako detská cukrovka. Diabetes jej lekári 
diagnostikovali v marci 2002 presne mesiac predtým, ako oslávila siedme narodeniny. „Bola som prváčka na 
základnej škole, živé dieťa, ktoré ako iné chodievalo na spevácko-tanečný krúžok, zbožňovalo kreatívne práce a 
robilo rodičom radosť," hovorí Zuzana. Keďže bola naozaj ešte malá, na všetky detaily si podrobne nespomína. 
Prvé príznaky diabetu sa u nej začali prejavovať počas jarných prázdnin, ktoré so sestrou trávila u babičky v 
Žiline. „Začala som veľmi veľa piť, často chodiť na toaletu, málo som jedla a aj energie som mala menej. Po pár 
dňoch sme sa vrátili naspäť domov do Spišskej Novej Vsi. Moja mamina, detská lekárka, si postupne všímala 

tieto príznaky ostražitejšie a priniesla mi domáce vyšetrenie na zistenie prítomnosti cukru v moči," opisuje dnes už 
skúsená mladá krásavica, ktorá v tej dobe vôbec nerozumela tomu, čo sa okolo nej deje. Mama jej povedala, že 
pôjde k pani doktorke, ktorá jej do ruky pichne včeličku a vezme kvapku krvi. V ten deň pred detskou poliklinikou 
skákala bezstarostne po schodoch a nič nenasvedčovalo tomu, že hladina jej krvného cukru výrazne prekročí 
hladinu cukru v krvi zdravého človeka. „Na glukometri svietilo číslo 33,3 mmol/l. Nasledoval prenos do 
nemocnice, infúzie, prvé dávky inzulínu, diéta a po pár dňoch aj presun do Národného endokrinologického ústavu 
v Ľubochni. Tam sme sa naučili všetky dôležité informácie a vydali sa naproti novému, o trochu sladšiemu životu," 
konštatuje s nadhľadom Zuzana. 

Kamarátka cukrovka 
Zuzana si uvedomuje, že celú situáciu zvládla len vďaka svojim rodičom a okoliu, ktoré ju podporovalo. Ako 

sama hovorí, zariadili všetko tak, aby vzniknutú situáciu nevnímala ako niečo zlé. Od malička bola zvyknutá o 
cukrovke hovoriť ako o svojej celoživotnej kamarátke, s ktorou sa musela naučiť žiť. „Preto nemám rada frázy, že 
diabetici sú tí, ktorí bojujú s cukrovkou. My nebojujeme, my s ňou naozaj dokážeme viesť plnohodnotný život. Aj 
moje detstvo bolo plnohodnotné a šťastné. I keď som kvôli cukrovke už speváckotanečný krúžok nenavštevovala, 
čo však bolo chybou učiteľky," objasňuje budúca žurnalistka. Učiteľka ju síce odradila svojimi slovami, že kvôli 
cukrovke nemôže chodiť na krúžok, no malá slečna si to vynahrádzala na Základnej umeleckej škole v Spišskej 
Novej Vsi, kde absolvovala výtvarný odbor, či v mnohých matematických, fyzikálnych, chemických, zemepisných 

či iných olympiádach. „Cukrovka ma totiž naučila veľkej disciplíne. Vedela som napríklad, že si len tak nemôžem 
zobrať cukrík od spolužiačok, ani čipsy či slané tyčinky vtedy, kedy chcem ja. Môj režim dňa bol v tom čase veľmi 
prísny. Mamina mi každú jednu desiatu a olovrant vážila. Nemohla som ňou ponúknuť niekoho iného, lebo by 
zase mne chýbalo to, čo som mala zjesť, a mohla by som sa dostať do hypoglykémie," vysvetľuje. Doteraz vraj s 
úsmevom spomína na to, že keď mali v záhradke jahody, nosila do školy dve dózy. Jednu pre seba, ktorá 
obsahovala 150 gramov jahôd, čo zodpovedá presne jednej sacharidovej jednotke, a druhú pre spolužiačky. 
Okrem rodičov jej bola veľkou oporou aj staršia sestra Petra, ktorá jej na základnej škole od siedmej triedy vždy 
pred obedom chodila pichať inzulín. Neskôr ju nahradil otec, kým sa malá školáčka nenaučila pichať si inzulín 
sama. 

Od choroby k združeniu 
Zuzana dnes šíri pozitívnu energiu všade okolo seba a pomáha ďalším deťom a dospelým, ktorým bola 

diagnostikovaná cukrovka. „Keď som ochorela, informácií o cukrovke bolo podstatne menej ako dnes. Rodičia si 
naštudovali všetko, čo bolo v ich silách, začali sa stretávať s inými rodinami, ktoré mali deti s diabetom, až 
napokon založili Združenie rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi," konštatuje Zuzana, ktorá 

im dnes so združením sama pomáha. Ide o neziskovú organizáciu, ktorá šíri pozitívny prístup k diagnóze 
Diabetes mellitus I. typu. Vďaka združeniu Zuzana dokonca už ako 16-ročná sama o cukrovke prednášala. „Tento 
rok sme oslávili 15. výročie našej existencie. Verejnosť nás často označuje názvom Spišiačikovia, podľa našej 
internetovej stránky. Založil ju môj ocino a zo stavebného inžiniera sa počas pätnástich rokov stal autor mnohých 
chvályhodných článkov, skvelý organizátor podujatí pre diabetikov a najmä autor kníh Dia šlabikár a Dia šlabikár 



2, ktorých cieľom je, aby každý novo diagnostikovaný detský diabetik mal všetky potrebné informácie v kocke," 
hovorí s hrdosťou. Knihy sú zdarma, nachádzajú sa vo všetkých diabetologických ambulanciách na Slovensku a 
dajú sa aj voľne stiahnuť na internete vo forme e-booku. 

Miss ako osveta 
Rodičia Zuzanu podporili aj - ako sama hovorí - v najväčšom bláznovstve v jej živote, keď sa rozhodla v roku 

2014 prihlásiť na súťaž Miss Slovensko, kde chcela verejnosti ukázať, že aj diabetici môžu viesť plnohodnotný 
život. A to sa jej aj úspešne podarilo. Do súťaže išla na odporúčanie kamarátok. Priznáva, že najskôr sa bála 
neúspechu. „Keďže som všetkými kolami postupovala, nakoniec to prasklo a musela som to zvládnuť. So 
všetkým, s maturitou, s diabetom, so strachom rodičov o mňa i s reakciami okolia. Samozrejme, že nikdy nie sú 
všetky reakcie pozitívne, ale ja som mala asi šťastie. Alebo som si negatívne názory nevšímala. Čo ma ale tešilo 
najviac, boli reakcie diabetičiek," tvrdí. Počas súťaže komunikovala s viacerými, ktoré sa jej pýtali, ako súťaž 
zvláda, ako sa stravuje a ona sa im snažila poradiť. „Súťaž Miss mi priniesla do života zdravé sebavedomie a 
splnený dievčenský sen o mólach, krásnych šatách, topánkach či skúsenostiach. Spoznala som aj mnoho 
skvelých ľudí a veľa ľudí zase spoznalo mňa. V rozhovoroch pre médiá som o diabete rozprávala otvorene a 
búrala mýty, že diabetes vzniká z nadmernej konzumácie cukru. To ma z toho tešilo najviac," dodáva. 

Verná peru 
Zuzana Hercegová od začiatku svojej liečby používa inzulínové perá. Inzulín si pichá 4- až 5-krát denne. 

„Veľakrát ma už lekári presviedčali aj na inzulínovú pumpu, ale ja s ňou nie som stotožnená. Nevravím, že je zlá, 
poznám veľa diabetikov, ktorí na ňu nedajú dopustiť, ale mne jednoducho nevyhovuje," ozrejmuje. Ako hovorí, 
momentálne sa cíti asi najlepšie za celých pätnásť rokov života s diabetom. „Manažovanie cukrovky je často 
náročné, ale už som si zvykla a spoznala svoje telo natoľko, že viem, ako reaguje v rôznych záťažových 
situáciách," objasňuje. Najťažšie hodnotí obdobie puberty, keď sa hormóny v tele doslova bijú. „Vtedy sa mi 
niekedy zdalo, že si namiesto inzulínu pichám vodu a nič mi nezaberá," priznáva. Momentálne však žije veľmi 
spokojne. Podiel má na tom aj jej priateľ Jarko, ktorý je tiež diabetik, malý synovec a škola, ktorá mladú študentku 
veľmi baví. Bakalársky stupeň ukončila s červeným diplomom. „Som naozaj asi najšťastnejšia a najspokojnejšia 
za celú svoju existenciu," hovorí. Krásna brunetka sa o svoje telo stará aj tak, že pravidelne cvičí, zdravo sa 
stravuje, dopraje si dostatok oddychu, relaxu, a najmä nestráca pozitívne myslenie, ktorým je v združení známa. 
„V škole sa mi darí, bývam v Košiciach, chodím domov do Spišskej na víkendy, stretávam sa s priateľmi, rada 
varím a pečiem podľa dia receptov a žijem si svojím šťastným životom," uzatvára Zuzana. 
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