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Spišská Nová Ves 
 

1. Teraz už nejde len o tú jednu udalosť 
[08.03.2018; Sme; Spravodajstvo; s. 4; Lucia Krbatová] 

 
 

Ľudia sú veľmi nespokojní, hovorí organizátorka pochodov v Banskej Bystrici Martina Strmeňová 
Nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by mohla vládu nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať, hovorí 

MARTINA STRMEŇOVÁ. 
Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? 
„Boli sme práve vtedy na súde s Milanom Mazurekom. Pre nás, ako pre občiansku platformu, to bola 

povinnosť, lebo sme vedeli, že v tom čase bude pred súdom protest a chceli sme byť pri tom. Sledovali sme 
popritom médiá, máme aj kontakty na nejakých ľudí z médií, ktorí nám dali vedieť, čo sa stalo. Bol to čierny 
pondelok. Sedíme na súde, vedľa nás sedí pán s tričkom Na stráž, dolu asi tristo ľudí Kotlebovej ĽSNS skanduje 
veľmi nepríjemné heslá a do toho príde táto šokujúca správa.“ 

Ako rýchlo po tejto informácii prišiel nápad urobiť spomienkový pochod za Jána Kuciaka a jeho partnerku v 
Banskej Bystrici? 

„Niektorí naši členovia už v ten deň zorganizovali sviečkovú spomienku pri Morovom stĺpe. Jeden z našich 
členov, 20-ročný študent Jerguš, je veľmi akčný a zabezpečil kondolenčnú knihu. Nebola to masová akcia, ale 
chceli sme si ňou pripomenúť obete. Potom to už bol prirodzený vývoj. Dozvedeli sme sa, že Bratislavčania 
organizujú pochod a veľa ľudí sa nám ozývalo s tým, že nebudú schopní ísť v piatok do Bratislavy. Rozhodli sme 
sa, že to urobíme v Bystrici aj pre ľudí zo Zvolena, z Brezna a okolia. Komunikovala som s Karolínou Farskou 
(organizátorka protikorupčných pochodov aj piatkovej pietnej spomienky, pozn. red.), či by im to neprekážalo, aby 
to nevnímali tak, že im chceme odlákať ľudí.“ 

Čo bolo najnáročnejšie na organizácii pochodu? 
„Asi zohnať takých rečníkov, aby sme udržali pietny tón, ale aby ľudia zároveň vnímali, že treba niečo spraviť. 

Na zháňanie ťahúňa na pódiu sme mali len niekoľko dní. Neviem, či sa to úplne podarilo, ale nakoniec vystúpila 
riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Ďuricová Hájková, ktorá mala asi najsilnejší príhovor. Apelovala na morálku, ale 
veľmi pokojným tónom. Mali sme tam aj Malého cynika (Jakub Pohle, zakladateľ webu Málo cynizmu pre toto 
mesto, pozn. red.), ktorý to zasa trochu vyburcoval.“ 

Koľko ľudí prišlo na námestie? 
„Prešli sme si to cez online aplikáciu a pri nižšom odhade, lebo sme to nechceli tlačiť do nejakej veľke j 

hustoty, tam bolo 1800 až 2000 ľudí.“ 
Je to pre Bystricu dobré číslo? 
„Je to veľmi dobré číslo. Bystričania v poslednom čase nemajú chuť chodiť na námestia.“ 
Prevláda tam medzi ľuďmi nezáujem o veci verejné? 
„Máme tu aj veľa aktívnych ľudí, Bystrica má veľmi silnú aktivistickú základňu, je tu mnoho mimovládok, ktoré 

sa vedia spojiť pre dobrú vec, ale obyčajní občania na námestia až tak veľmi nechcú chodiť. Deň predtým bolo 
navyše vítanie Anastasie Kuzminovej. Boli to dve veľké akcie, počasie nebolo ideálne, takže počet, ktorý prišiel, 
bol dobrý.“ 

Medzi účastníkmi bolo viac mladých ľudí alebo to bolo vyrovnané? 
„Bola to zmes ľudí, prišlo veľmi veľa ľudí v strednom veku aj mladých ľudí. Študenti Akadémie umení boli z 

hodiny na hodinu schopní pripraviť si transparenty v rámci kampane Ich krvou. Prišli aj starší ľudia, rozprávali sa s 
nami. Mali sme tam pripravenú petíciu ešte z Veľkého protikorupčného pochodu. Ďalšiu hodinu po konci podujatia 
stáli ľudia v rade, aby ju podpísali.“ 

Sú mladí ľudia z vášho kraja angažovaní? Zaujímajú sa o to, ako sa v krajine žije, chcú veci meniť? 
„Je to podobné ako v Bratislave. Nedá sa hovoriť o väčšine mladých, ale nie je ich vôbec málo. Vedia, že ak 

sa nezapoja do diania oni, nikto to za nich neurobí.“ 



V protestoch chcete pokračovať. Organizátori v Bratislave prídu aj s požiadavkami, aby bola vražda dôsledne 
vyšetrená a skončili premiér Fico a minister vnútra Kaliňák. Budete to požadovať aj vy? 

„Áno.“ 
Myslíte, že ak budú Fico a Kaliňák naďalej na svojich pozíciách, vražda sa dôsledne nevyšetrí? 
„Čo sa týka vraždy samotnej, máme veľmi málo informácií. Teraz sa to však dostalo do polohy, že už nejde 

len o tú jednu udalosť. Ľudia sú veľmi nespokojní a sklamaní. Otázka je, čo by sa stalo po tom, keby odstúpili. 
Situácia nie je jednoduchá, nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by ich mohla nahradiť, ale v tomto stave sa 
nedá pokračovať.“ 

Neobávate sa, že časť ľudí môže od účasti na zhromaždení odradiť to, že sa to už spája s politikou? 
„Určite sa nájdu ľudia, ktorým sa to nebude páčiť. Na facebooku sme mali po minulom piatku jeden kritický 

hlas, lebo všetci rečníci sa nedali úplne ustrážiť, chceli sme im dať v prejavoch slobodu. Ale zasa sme videli, že 
ak nejaký rečník upozornil, že situácia v politike nie je dobrá, ľudia v dave reagovali súhlasne. Určite budú hlasy 
za aj proti. Nedá sa vyhovieť všetkým, ale teraz jednoducho nemôžeme byť ticho.“ 

Lucia Krbatová © SME 
Fakty 
Pochod 9. marca 
Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie v pochode v Bratislave 

pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko aj tento piatok. 
Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu. 
Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Nitra, Poprad, 

Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha. 

Foto: 
Na piatkovom pochode v Banskej Bystrici sa zúčastnilo približne dvetisíc ľudí. FOTO – SITA 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Pezinčanky nakoniec na šiestom mieste, v play off už prehrávajú 
[08.03.2018; Pezinské ECHO; šport; s. 6; SVF.SK, STC] 

 
 

ZÁVER NADSTAVBOVÉHO KOLA NEBOL FAIR PLAY 
Ženská volejbalová extraliga sa už presunula z nadstavby do play off. Koniec nadstavby však nebol voči 

všetkým družstvám úplne fér, to ale zväz absolútne netrápilo. 
V záverečnom dvojkole totiž najskôr Pezinčanky zdolali Trnavu a stále boli pred posledným kolom na želanom 

piatom mieste. Ibaže… V záverečnom kole Pezinčanky a ani spomínaná Trnava už svoj zápas nehrali, a tak boli 
obe družstva iba odsúdené na sledovanie výsledkov svojich protivníkov a čakali, ako sa situácia, s ktorou nemôžu 
nič spraviť, vyvinie. 

Hoci sa ozývali hlasy, aby sa práve tieto zápasy rozhodujúce o konečnom umiestnení hrali v jeden čas, 
žiadosť neprešla. 

V poslednom kole tak Pezinčanky iba smutne hľadeli, ako ich Kežmarok po výhre nad Novým Mestom 
preskakuje na 5. mieste, rovnako pochodili aj Trnavčanky, ktoré tiež iba smutne hľadeli na to, ako sa vyvíja zápas 
na Spiši a nemohli s tým nič spraviť. 

Tabuľka nadstavby o 1. – 4. miesto: 
1. Strabag 24 21 3 65:15 62 
2. UKF Nitra 24 20 4 61:21 57 
3. Slavia EU 24 18 6 63:23 58 
4. Prešov 24 10 14 36:52 29 
Tabuľka nadstavby o 5. – 10. miesto: 
5. Kežmarok 28 17 11 58:48 47 
6. Pezinok 28 16 12 59:49 50 
7. Nové Mesto 28 9 19 42:69 26 
8. Spiš. N. Ves 28 9 19 38:66 25 
9. UCM Trnava 28 8 20 36:71 24 
10. COP Nitra 28 4 24 35:79 18 
Pezinčankám tak za súpera pripadol niekoľkonásobný majster Slovenska – Slávia EU, s ktorou v tejto sezóne 

už trikrát prehrali. Úradujúci majster Slávia EU Bratislava obsadil po dlhodobej časti 3. priečku. V troch zápasoch 
tejto sezóny nestratili zverenkyne Michala Matušova s Pezinkom ani jeden set. Dvakrát vyhrali v 1. časti extraligy 
a raz vo štvrťfinále Slovenského pohára. Sedemnásťnásobný majster z haly Mladosť ešte nikdy v doterajších 25 
sezónach nechýbal vo finále. A zdá sa, že aj teraz vykročili správnou nohou. 

PLAY OFF 
1. ZÁPAS 
Slávia EU Bratislava – VTC Pezinok-Bilíkova 3:0 (17, 22, 21) – na zápasy 1:0 
Rozhodovali: Svorenčík a Pivarček, 200 divákov. 



SLÁVIA: Szabóová 9, Töröková 3, Fričová 14, Adamovičová 1, Šunderlíková 6, Kuciaková 7, libero Valachová 
(Šepeľová 7, Widerman 5, Reháková 7, Herdová 1). Tréner: M. Matušov. 

PEZINOK: Mitrengová 2, Fartelová 6, Beneková 6, Jelínková 9, Maštalírová 5, Rusová 8, libero Šipošová 
(Andrišinová 0, Keszeghová 0, Marušinová 0). Tréner: J. Hančák. 

Michal Matušov, tréner Slávie: „Dnes sme nepodali dobrý výkon. V play off však rozhodujú víťazstvá. Musíme 
sa koncentrovať na odvetu a minimalizovanie vlastných chýb.“ 

Jaroslav Hančák, tréner Pezinka: „Gratulujem súperovi k víťazstvu a zároveň chcem pochváliť vlastné 
družstvo za bojovnosť. Na to, aký sme mali ťažký týždeň, ani jeden deň sme neboli kompletní a nemohli si 
vyskúšať niektoré herné veci, tak s výkonom som spokojný. Aj napriek tomu sme nehrali dobre na útoku, kde 
vieme hrať určite lepšie a možno by sme favorita dokázali ešte viac zatlačiť. Dúfam, že doma predvedieme lepší 
výkon, hlavne v koncovkách setov a budeme Slávii ešte vyrovnanejší súper.“ 

Ostatné výsledky play off: STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava – BK97 Stova Spišská Nová Ves 

3:0 (19, 10, 10) – na zápasy 1:0, Volley project UKF Nitra – VK Nové Mesto nad Váhom 3:0 (15, 11, 11) – na 
zápasy 1:0, VK EPERIA Prešov – KV MŠK Oktan Kežmarok 2:3 (-11, 25, -22, 18, -11) – na zápasy 0:1. 

(SVF.SK, STC) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Trnku podrazili dvaja Matovičovi poslanci 
[08.03.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MARIÁN KIZEK] 

 
 

KOŠICKÁ ŽUPA OSTÁVA BEZ PODPREDSEDOV 
Košický samosprávny kraj bude ako jediný zo všetkých na Slovensku minimálne ďalšie dva mesiace bez 

svojho podpredsedu. Už prvý návrh župana Rastislava Trnku na svojho zástupcu Daniela Rusnáka nepodporila 
bizarná koalícia SmerMost-Híd a OĽaNO, ďalších dvoch kandidátov už potom nepredložil. 

KOŠICE. Župan Rastislav Trnka (nez.) pôvodne plánoval navrhnúť na miesto podpredsedov troch kandidátov. 
Prvým návrhom bol šéf klubu SaS-KDH-OĽaNO-Nova Daniel Rusnák, ktorému navrhol odmenu 2 650 eur 
mesačne. Pri hlasovaní však Rusnákovi, ktorý v zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja (KSK) pôsobí 
tretie volebné obdobie, chýbal jeden hlas. Za to, aby sa bývalý starosta košického Sídliska KVP stal 
podpredsedom, hlasovalo iba 27 z 54 prítomných poslancov. Rusnákovi nepomohli ani hlasy nezaradenej 
poslankyne Lenky Kovačevičovej, Jána Sekáča (Šport do Košíc a na Východ) a ani Pavla Bečarika (SNS), ktorí 
pri väčšine iných hlasovaní podporovali návrhy klubov Smeru, Mosta-Híd alebo klubu Starostovia a nezávislí. 
Trnkov návrh odsabotovali Michal Kravčík a Emil Kočiš (obaja OĽaNO), hoci po voľbách obaja patrili do 
pravicového klubu. Michal Kravčík odišiel zo zastupiteľstva ešte predpoludním po hlasovaniach o predsedoch 
komisií, Emil Kočiš sa pri návrhu na to, aby Rusnák bol podpredsedom KSK, zdržal. 

Kočiš: Mali za mnou slušne prísť a porozprávať sa 
Bývalý podpredseda NKÚ svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že sa už nepovažuje za člena klubu 

SaSKDHOĽaNO-Nova a pred hlasovaním za ním nikto z tohto klubu neprišiel, či podporí D. Rusnáka. „Z 
pravicového klubu som odišiel, lebo sa mi nepáčilo, aký mal mať náš klub štatút. A preto, ak chce niekto z tohto 
klubu, aby som podporil ich návrh, mal za mnou slušne prísť a porozprávať sa so mnou. To sa nestalo. Keďže nie 
som v klube, hlasujem podľa svojho vedomia a svedomia. V tomto prípade som nehlasoval za a ani proti, len som 
sa zdržal. Bol to aj dôsledok toho, že som predložil návrh, aby sme sa konečne začali rozprávať nielen o 
funkciách, ale o tom, čo chceme pre kraj robiť a nepodporili ho ani niektorí pravicoví poslanci.“ 

Poslanci podľa Kočiša rezignovali na svoje sľuby 
Kočišovi sa nepáči ani to, že rôzni poslanci, nielen tí pravicoví, akoby rezignovali na svoje predvolebné sľuby 

a jediné, čo ich zaujíma, je prísľub akejkoľvek funkcie. „Voľby dopadli tak, ako dopadli a mne chýba, aby sme sa 
všetci spolu stretli a bez ohľadu na stranícku príslušnosť sa dohodli, čo spolu urobíme pre kraj. Prenášajú sa tu 
prvky, ktoré sa mi nepáčia v NR SR alebo v košickom mestskom zastupiteľstve. Takisto sa mi nepáči, že si 
poslanci medzi sebou riešia konflikty, ktoré medzi sebou mali,“ skonštatoval. Momentálne nezaradený poslanec z 
OĽaNO mal v pláne zdržať sa hlasovania pri všetkých troch menách, ktoré chcel predložiť R. Trnka, teda aj pri 
Jaroslavovi Polačekovi (nez.) a Pavlovi Bečarikovi (SNS). Nepozdávalo sa mu, že KSK by mal mať troch 
vicežupanov, čo je podľa neho priveľa. „Pánovi Trnkovi sa správne zdalo, že päť zástupcov je priveľa. Súhlasím, 
no to platí aj pre troch. Prečo ich rovno nebude 57? Čítal som vyjadrenie koaličných klubov, že ich nominanti 
budú vicežupani len za minimálnu mzdu, ale budú chcieť aj sekretárku, kancelárie a rôzne ďalšie výhody. Preto 
by som dnes nehlasoval ani za pána Bečarika. Ak je prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi, nech 

tam poriadne robí svoju robotu a nechodí ako nejaký zberač funkcií do Košíc,“ myslí si. 
Rusnák zobral nezvolenie pokojne 
D. Rusnák bol po oznámení výsledku volieb pokojný. Priznal len, že ho prekvapila neúčasť, resp. hlasovanie 

oboch spomínaných poslancov OĽaNO hlásiacich sa k pravici. „Pán Kravčík odišiel bez vysvetlenia po polovici 
zastupiteľstva, pokiaľ viem, ani nášmu predsedovi klubu to nijako nezdôvodnil. Pán Kočiš sa rozhodol nemať 
názor a zdržal sa hlasovania. On sa však už predtým rozhodol, že nechce v našom klube pôsobiť, no zároveň 
povedal, že bude podporovať návrhy pána župana. Nerozumiem, prečo to tak aj neurobil. Ja som napríklad 
hlasoval za jeho pozmeňujúci návrh, hoci nebol prijatý.“ Výsledky hlasovania podľa neho celkom neodzrkadľujú 
politickú realitu. „Tá je 31 k 26 v počte mandátov. Už len to, ako si väčšinová koalícia rozdelila predsedov komisií, 



má k pomernému zastúpeniu veľmi ďaleko… Chcel by som sa však poďakovať každému poslancovi, ktorý ma 
dnes podporil. Ak ma pán župan opätovne navrhne na tento post, verím, že presvedčím aj ďalších poslancov 
naprieč politickým spektrom, že budem prospešný pre KSK,“ tvrdí. 

Ďurovčík: Za Bečarika by som nehlasoval 
Šéf klubu Smeru a zároveň poslanec NR SR Emil Ďurovčík si myslí, že v prípade dohody pravice a 

nezávislých s ich klubom a Mostom mohlo včerajšie zastupiteľstvo dopadnúť inak. „Pri voľbe predsedov komisií 
sme boli za pomerný systém, no poslanci okolo pána župana chceli takisto dávať vlastné návrhy. Keďže máme 
väčšinu, väčšinou prešli tie naše… Čo sa týka voľby vicežupana, Dana Rusnáka si veľmi vážim, ale nemohol som 
zaňho hlasovať. On pred štyrmi rokmi hlasoval proti tomu, aby som bol vicežupan, tak aj ja som teraz postupoval 
podľa jeho vzoru. Nečudujem sa, že pán Trnka už potom nedal žiadne ďalšie návrhy. Takisto by som ale 
nehlasoval ani za pána Polačeka a ani za pána Bečarika. Pánovi prednostovi som aj osobne povedal, prečo by 
som zaňho po dnešku už nedvihol ruku. Pán Bečarik by si mal veľmi vstúpiť do svedomia…,“ dodal. 

Trnku mrzí zlyhanie a klamstvá poslancov 
Župana Rastislava Trnku podľa vlastných slov mrzí, že 5-ročnú spoluprácu s poslaneckým zborom začínajú 

niektorí jeho členovia klamstvom. S takouto situáciou sa budú musieť vysporiadať. „Toto hlasovanie vnímam ako 
ťažko vysvetliteľné a nepochopiteľné zlyhanie viacerých poslancov. Veľmi mi je ľúto, že 5-ročnú spoluprácu 
začíname tak, že niektorí poslanci klamú do očí, keď niečo iné sľúbia a potom úplne inak konajú. Mrzí ma, že sa 
nenašla väčšina pre tento návrh, hoci viacerí poslanci ma ubezpečovali, že s tým nebude problém. Preto som sa 
napokon rozhodol predložiť len tento jeden návrh,“ povedal nám. 

MARIÁN KIZEK 
FAKTY 
Kontrolórovi odklepli odmenu 9 555 eur 
Hlavný kontrolór KSK Ľubomír Hudák dostane odmenu za rok 2017 vo výške 30 percent zo súhrnu platov, čo 

predstavuje 9 555 eur. 
Návrh schválilo krajské zastupiteľstvo na návrh poslanca Karola Patakyho (Most-Híd). (tasr) 
Foto: 
Daniel Rusnák Chýbal mu jediný hlas. FOTO: JUDY 
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4. Slovenský paralympijský tím v Pjongčangu 2018 
[08.03.2018; Sme; Paralympiáda 2018; s. 6; Redakcia] 

 
 

Zjazdové lyžovanie 
HENRIETA FARKAŠOVÁ 
Narodená: 3. 5. 1986 Rožňava zrakovo znevýhodnená, skupina B3 
Tréneri: Dušan Šaradín, Roman Petrík, Martin Makovník 
Najlepšie výsledky na ZPH: Vancouver 2010 – 3 x 1. miesto (Super-G, obrovský slalom, superkombinácia), 1 

x 2. miesto (zjazd), Soči 2014 – 2 x 1. miesto (zjazd, obrovský slalom), 1 x 3. miesto (slalom). 
Účasť na ZPH: 2 x (Vancouver 2010, Soči 2014) Na ZPH 2018 bude najväčším medailovým tromfom 

slovenskej výpravy. V roku 2011 dokončila štúdium na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity v odbore sociálna práca. Profesijne pôsobila ako koordinátorka voľnočasových aktivít mládeže pod 
záštitou mesta Rožňava a neskôr v pozícii motivátorky v rámci pilotného projektu Paralela. 

NATÁLIA ŠUBRTOVÁ 
navádzačka 
Narodená: 1. 5. 1989 Kežmarok 
Účasť na ZPH: 2 x (Vancouver 2010, Soči 2014) Lyžuje od troch rokov. Po študijných pobytoch v zahraničí sa 

k lyžovaniu vrátila ako navádzačka na jeseň v roku 2008 a odvtedy tvoria s Henrietou nerozlučnú dvojicu. 
Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela 
a španielskej Universidad Complutense de Madrid. Pracuje ako diplomatka vo Viedni, predtým pôsobila na Úrade 
jadrového dozoru SR. 

JAKUB KRAKO 
Narodený: 7. 7. 1990 Žilina zrakovo znevýhodnený, skupina B2 
Klub: ŠKZP Pegas Remata 
Tréneri: Roman Petrík, Martin Makovník, kondičný tréner Štefan Čuvala 
Najlepšie výsledky na ZPH: Vancouver 2010 – 3 x 1. miesto (slalom, obrovský slalom, superkombinácia), 1 x 

2. miesto (Super-G), Soči 2014 – 1 x 1. miesto (Super-G), 1 x 2. miesto (obrovský slalom). 
Účasť na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) V Turíne debutoval ako 15-ročný a bol 

najmladším pretekárom na ZPH v alpských disciplínach. Vo Vancouvri vybojoval spolu s Jurajom Mederom 
historicky prvé zlato na zimnej paralympiáde pre slovenské farby. Ďalšie paralympijské zlato v Soči vybojoval v 
tandeme s Martinom Motykom. Aktuálne je jeho navádzačom Branislav Brozman. 

BRANISLAV BROZMAN 
navádzač 
Narodený: 15. 4. 1996 Spišská Nová Ves 



Najlepšie výsledky na ZPH: nováčik Mladík zo Spiša lyžuje od troch rokov a súťažiť začal ako šesťročný. V 
roku 2015 sa stal majstrom SR v obrovskom slalome v kategórii mužov. V septembri 2016 ho zlákala ponuka od 
Jakuba robiť mu navádzača. 

MIROSLAV HARAUS 
Narodený: 1. 8. 1986 Prešov zrakovo znevýhodnený, skupina B2 
Klub: Žilinský športový klub 
Tréner: Martin Makovník 
Najlepšie výsledky na ZPH: Vancouver 2010 – 2 x 3. miesto (Super-G, superkombinácia), Soči 2014 – 1 x 2. 

miesto (zjazd). 
Účasť na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) Lyžuje od dvanástich rokov, obľubuje aj futbal, 

tenis, hokej, atletiku a plávanie. Vo Vancouvri si vyjazdil dva bronzy so súčasným trénerom Martinom 
Makovníkom. Na ZPH v Soči získal striebro v zjazde už s Marošom Hudíkom. 

MAROŠ HUDÍK 
navádzač 
Narodený: 12. 4. 1982 Brezno 
Účasť na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) Viacnásobný majster Slovenska v lyžovaní 

medzi zdravými, neskôr tréner. Po dlhých rokoch v tandeme s Radomírom Dudášom spojil pred Soči 2014 sily s 
Miroslavom Harausom. 

MAREK KUBAČKA 
Narodený: 26. 4. 1988 Dolný Kubín zrakovo znevýhodnený, skupina B1 (úplne nevidiaci) 
Klub: ŠK Kinex Bytča 
Tréner: Roman Petrík, Martin Makovník 
Najlepšie výsledky na ZPH: Soči 2014 – 8. miesto (obrovský slalom) 
Štarty na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) Prvý a momentálne aj jediný úplne nevidiaci 

pretekár v alpskom lyžovaní na Slovensku (oslepol ako deväťročný pri opekaní v prírode po výbuchu nádoby od 
spreja). V Turíne 2006 i vo Vancouvri 2010 ho na trati navádzal Jozef Cirbus, v Soči 2014 Natália Karpišová. Do 
Pjongčangu pocestuje s Máriou Zaťovičovou. 

MÁRIA ZAŤOVIČOVÁ 
navádzačka Narodená: 8. 11. 1996 Martin 
Účasť na ZPH: nováčik Lyžovať začala v troch rokoch a od piatich aj súťažne. V štrnástich začala robiť 

navádzačku. Po maturite začala študovať na vysokej škole, ktorú však odložila na neskôr, lebo štúdium 
nedokázala zlúčiť s navádzaním Mareka. 

MARTIN FRANCE 
Narodený: 20. 11. 1984 Nové Zámky telesne znevýhodnený, skupina LW9-1 
Klub: ŠKZP Pegas Remata 
Tréneri: Roman Petrík, Martin Makovník 
Najlepšie výsledky na ZPH: Turín 2006 – 4. miesto (obrovský slalom), Soči 2014 – 4. miesto (obrovský 

slalom). Štarty na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) Martin je z dvojčiat, brat Karol sa narodil 
zdravý a motivoval ho od detstva k športovaniu. Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor 
manažment v cestovnom ruchu. Lyžuje v najsilnejšie a najpočetnejšie obsadenej kategórii „stojaci muži“, kde na 
štarte má v priemere aj 30 súperov. Raritou je, že na rozdiel od nich lyžuje bez palíc! 

PETRA SMARŽOVÁ 
Narodená: 4. 6. 1990 Valašské Meziříčí telesne znevýhodnená, skupina LW6/8-2 bez klubovej príslušnosti 
Tréneri: Dušan Šaradín, Roman Petrík, Martin Makovník, Michal Červeň 
Najlepšie výsledky na ZPH: Vancouver 2010 – 3. miesto (obrovský slalom), Soči 2014 – 3. miesto (slalom) 
Štarty na ZPH: 3 x (Turín 2006, Vancouver 2010, Soči 2014) Petra, ktorá sa narodila bez časti ľavej ruky, 

mala na pretekoch Svetového pohára premiéru už ako trinásťročná. Lyžovať ju v útlom detstve učil otec, neskôr ju 
trénoval na Remate Peter Matiaško, pod ktorého vedením debutovala v pätnástich rokoch na ZPH v Turíne ako 
najmladšia účastníčka hier. 

TRÉNERI A REALIZAČNÝ TÍM 
Roman Petrík, tréner Martin Makovník, tréner Dušan Šaradín, člen real. tímu Michal Červeň, člen real. tímu 

Adam Šubrt, člen real. tímu Martin Motyka, člen real. tímu 
Curling 
RADOSLAV ĎURIŠ 
Narodený: 10. 8. 1974 Dubnica nad Váhom telesne znevýhodnený vozičkár 
Štarty na ZPH: Soči 2014 – 6. miesto. Skip (kapitán) nášho tímu. V roku 1992 ho v zamestnaní pri montáži 

hydraulického rýpadla privalilo ťažké bremeno. Pred curlingom sa venoval stolnému tenisu. V biliarde bol aj 
majstrom Slovenska. Pracuje v oblasti IT. 

DUŠAN PITOŇÁK 
Narodený: 7. 8. 1965 Poprad telesne znevýhodnený vozičkár 
Štarty na ZPH: Soči 2014 6. miesto. Bývalý združenár utrpel v roku 1986 zranenie počas pretekov Svetového 

pohára vo švédskom Falune pri skokoch na lyžiach, keď mu lyža po páde poškodila chrbticu. S trénermi 
Františkom a Pavlom nie sú príbuzní, iba menovci. 

MONIKA KUNKELOVÁ 
Narodená: 12. 5. 1977 Nitra telesne znevýhodnená vozičkárka 



Štarty na ZPH: Soči 2014 6. miesto. Jediná žena v tíme vyštudovala v roku 2005 odbor sociálna práca na 
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 1994 mala nehodu strelné poranenie. V súčasnosti sa venuje 
vlastnej výrobe šperkov. 

IMRICH LYÓCSA 
Narodený: 21. 7. 1963 Moldava nad Bodvou telesne znevýhodnený vozičkár Štarty na ZPH: nováčik Štartoval 

v lukostreľbe na štyroch letných paralympiádach (Sydney 2000 – bronz, Atény 2004 – zlato, Peking 2008, Londýn 
2012). Ku curlingovému tímu sa pripojil už v roku 2008, ale naďalej sa venoval aj lukostreľbe. Tú zavesil na klinec 
po PH 2012. 

PETER ZAŤKO 
Narodený: 10. 8. 1983 Topoľčany telesne znevýhodnený vozičkár Štarty na ZPH: nováčik Najmladší člen 

tímu, ku ktorému sa pripojil po ZPH 2014. V roku 2006 utrpel úraz po páde z mosta. Po ňom skúšal najskôr 
atletiku (vrh guľou, hod oštepom), až kým ho na curling nezlákala v Kováčovej súčasná spoluhráčka Monika. 

TRÉNERI A REALIZAČNý TÍM 
František Pitoňák, tréner 
Pavol Pitoňák, asistent trénera 
Milan Bubeník, člen realizačného tímu 
vedenie výpravy a podporný tím 
Maroš Čambal, vedúci výpravy 
Tomáš Varga, administrátor 
Branislav Delej, lekár výpravy 
Stanislav Kliman, fyzioterapeut 
Michal Beladič, fyzioterapeut 
Stanislav Ščepán, tlačový atašé 
Samuel Roško, generálny sekretár SPV 
Foto: 
Slovenský paralympijský tím Pjongčang 2018 u prezidenta Andreja Kisku. 
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5. Modernizácii našich nemocníc pomôžu aj ďalšie eurofondy 
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MZ 
Úspešných uchádzačov z prvého kola poznáme, ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo druhé kolo 
Zo 44 nemocníc, ktoré vybralo ministerstvo na základe kritérií, získalo v prvom kole výzvy na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 15 
nemocníc. 

Prvá výzva 
Podľa Ministerstva zdravotníctva SR cieľom výzvy je modernizácia infraštruktúry ústavných zariadení 

poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, cieľom je aj zvýšenie ich produktivity a efektívnosti 
vrátane lôžkového fondu a znižovania priemernej dĺžky hospitalizácie. 

Rezort zdravotníctva spustil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z IROP v 
máji 2017. O peniaze sa mohli uchádzať nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, iného 
ústredného orgánu štátnej správy a subjekty súkromného sektora. Avšak MZ zadefinovalo 44 nemocníc na 
základe spádovosti zariadenia, transportov pacientov, počtu chirurgických zákrokov a pôrodov, lôžkovej kapacity 
a personálu, ktoré sa tak mohli uchádzať o príspevok. 

Výsledkom prvého kola výzvy je, že nemocnice na svoju modernizáciu využijú viac ako 77 miliónov eur. Z 
eurofondov budú môcť využiť 65,5 milióna eur, štát prispeje sumou 5,2 milióna eur a samotné nemocnice sa budú 
podieľať na spolufinancovaní vo výške takmer 6,4 milióna eur. 

Druhé kolo 
Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo 15. januára druhú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok (NFP) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkovo môžu nemocnice žiadať v tejto výzve 40 
miliónov eur na modernizáciu infraštruktúry pre poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti, zvýšenie svojej 
produktivity a efektívnosti. „Nemocnice môžu tieto finančné prostriedky využiť na podporu akútnych kapacít, 
výstavbu alebo modernizáciu vonkajších alebo vnútorných priestorov, môžu investovať do infraštruktúry, nakúpiť 
nové materiálno-technické vybavenie a prístrojovú techniku,“ uviedol minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker. 

Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá, prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 
2018. Maximálna výška príspevku na jeden projekt je 15 miliónov eur. Financie môžu získať nemocnice v 
zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, obcí, neziskové organizácie či súkromné subjekty. Počas realizácie 
projektu musí prijímateľ dodržiavať všetky podmienky, napr. nebyť dlžníkom na zdravotnom a sociálnom poistení, 
ale aj nebyť podnikom v ťažkostiach. Výška NFP závisí od počtu akútnych lôžok v danom ústavnom 
zdravotníckom zariadení, ich využitia, obložnosti a očakávaných zmien v nemocnici v rámci predloženého 
projektu transformácie, ktoré schvaľoval Inštitút zdravotnej politiky MZ SR. (ja) 

— 



„Výzva bude rozdelená na tri hodnotiace kolá, prvé z nich sa uzavrie v marci, druhé v máji a tretie v septembri 
2018. 

— 
ZOZNAM ZARIADENÍ, KTORÉ ZÍSKALI PRÍSPEVKY Z 1. KOLA 
Zariadenie Spolufinancovanie Spolufinancovanie Výška Celková dĺžka Začiatok realizácie Ukončenie 
zdroja EÚ z COV zdroja ŠR z COV spolufinancovania realizácie hlavných hlavných aktivít realizácie 

hlavných 
z vlastných zdrojov aktivít projektu projektu aktivít projektu 
prijímateľa (v mesiacoch) 
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov 5 844 365 687 572 343 786 31 3. 2018 9. 2020 
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 7 135 384 839 457 419 728 36 7. 2017 6. 2020 
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 3 171 733 186 573 373 145 36 4. 2018 3. 2021 
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. 3 103 289 182 546 365 093 36 4. 2018 3. 2021 
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 3 502 511 206 030 412 060 36 4. 2018 3. 2021 
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o. 3 372 637 396 781 198 390 17 1. 2019 5. 2020 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. 4 089 545 240 561 481 123 23 10. 2018 8. 2020 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. 3 442 286 404 975 202 487 36 9. 2017 8. 2020 
NsP Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 1 885 072 110 887 221 773 18 4. 2018 9. 2019 
Nemocnica Poprad, a. s. 7 382 738 434 279 868 557 30 7. 2018 12. 2020 
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 3 592 905 211 347 422 695 
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 2 497 457 146 909 293 819 18 4. 2018 9. 2019 

Nemocnica Košice-Šaca a. s. 1. súkromná nemocnica 6 903 729 406 102 812 203 24 10. 2018 9. 2020 
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 6 441 027 378 884 757 768 36 4. 2018 3. 2021 
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 3 136 182 368 963 184 481 20 3. 2018 10. 2019 
COV – celkove oprávnené výdavky, ŠR - štátny rozpočet, zdroj: CRZ, vlastné spracovanie 
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Lajčák: V náročnej situácii garantovať výsledky a výkony na jar nedokážem. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Druholigista zo Spišskej Novej Vsi v týchto dňoch stojí pred odvetnou časťou 

futbalového ročníka 2017/18. Spišiaci dokázali v jeseni svojich konkurentov prekvapiť. 
Či sa to mužstvu bude k spokojnosti dariť aj počas jarnej časti sme sa opýtali výkonného riaditeľa FK Noves 

Spišská Nová Ves Vladimíra Lajčáka. 

Ako ste spokojný so zimnou prípravou a čo očakávate od jarnej časti sezóny? 
„Zimnú prípravu, žiaľ, musím hodnotiť ako paradoxnú, pretože bola výborne naplánovaná i zabezpečená, no 

reálne ju plnohodnotne absolvovalo iba osem hráčov. Ostatní hráči z pôvodného mužstva počas nej buď odišli do 
iných klubov a noví futbalisti sa neuchytili, alebo sa s nimi klub nedohodol na pôsobení u nás. Dosť podstatný 
problém taktiež aj bol, že viacerí hráči pauzovali kvôli zraneniam.“ 

Zimná prestávka so sebou prináša aj zmeny v kádri. Ako sa vám túto úlohu podarilo splniť? 
„Túto úlohu, bohužiaľ, zatiaľ plníme na nedostatočnú. Z kádra odišlo niekoľko kľúčových hráčov, ako boli 

Kubík, Kubus, Bankole a taktiež hráči, ktorí patrili do užšieho kádra – Vantroba, Gaborčík, Botvynnyk, Matič. 
Rovnocennú náhradu za nich momentálne nemáme, istá posila do tímu je iba Ferenc. S mužstvom trénujú 
talentovaní dorastenci, ale od nich kompenzáciu kvality odídených hráčov čakať nemôžeme.“ 

Jesenná časť potvrdila, že váš tím patrí medzi popredné najmä vďaka výborným výkonom na ihriskách 
súperov a priaznivým výsledkom so súpermi zo špičky. Z čoho to podľa vás najviac vyplývalo? 

„V jeseni sa nám podarilo zostaviť kvalitatívne slušné mužstvo, vštepiť mu disciplínu, organizáciu a stratégiu 
hry. Tieto pozitíva priniesli skvelé úspechy už v úvodnej sérii zápasov na ihriskách súperov, čím taktiež dodali 
veľmi potrebnú pohodu i sebadôveru hráčom. Postupne sa to prenieslo aj do výborných výsledkov, ako aj 
výkonov.“ 

Súhlasíte s tým, že práve futbal na Spiši sa v nadchádzajúcom období dokáže stať aj zásluhou čoraz lepších 
výkonov mužstiev ešte populárnejším? 

((piano)) 
„S týmto faktom v súčasnosti nemožno súhlasiť. Naše úspešné účinkovanie v jeseni fanúšikovia dostatočne 

ocenili, čo sa viditeľne prejavilo aj na najvyšších návštevách na domácich zápasoch medzi ostatných klubmi v 
tejto lige. Tento chvályhodný jav sa však na druhej strane ale nijako nepreniesol do celkového zabezpečenia 
oddielu. Myslím si, že v každom futbalovom meste by postavenie, aké sme na jeseň dosiahli práve my, vyvolalo 
výraznú eufóriu a tlak na pokus o postup, ale v Spišskej Novej Vsi o tom hovoriť nemožno. Finančné 

zabezpečenie nášho klubu totiž zostalo pod hranicou akceptovateľnosti, čo na škodu pre nás vyvolalo odchody 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20773262/spisiakov-moze-cakat-aj-boj-o-zachranu.html


hráčov. Ak sa nestane akýsi zázrak, v skutočnosti nás môže čakať aj napriek dnešným ôsmim plusovým bodom 
boj o záchranu.“ 

Tabuľka po prvej polovici ročníka naviac dokumentuje vyrovnanosť mužstiev, ktorá predpokladá vyrovnanú 
jarnú časť. Dokážu si vaši hráči s týmto očakávaným vývojom odvety poradiť k spokojnosti v klube? 

„Pravdupovediac, neviem. Hoci začiatkom prvého marcového víkendu odštartuje jarná odveta, musím 
zdôrazniť, že do prvého zápasu v skutočnosti máme ledva trinásť hráčov a z toho ešte aj troch dlhodobejšie 
zranených. Sme si naplno vedomí, že ak sa nám zavčasu nepodarí doplniť káder, pokojne môže dôjsť k situácii z 
minulého roka, keď naše mužstvo prehralo jedenásť zápasov v rade za sebou. Na druhej strane, ak sa nám 
podarí získať aspoň použiteľných hráčov, keď už nie posily, tak by sme predsa len mohli byť opäť 
konkurencieschopní. Pre nás trénerov je to v týchto chvíľach veľmi zlá situácia, pričom ja osobne som takýto stav 
ešte nezažil, predovšetkým v čase, keď mala príprava vrcholiť a neboli sme schopní nastúpiť na niektoré 
prípravné zápasy, lebo sme nemali k dispozícii ani jedenásť hráčov.“ 

Mohla by napriek všetkému byť tohtoročná sezóna pre vás potrebným odrazový mostík do ďalších úspechov v 
klube? 

„V danom stave, v akom sa v tomto čase nachádzame, v to zaiste neverím. V momentálnej situácii nevieme 
garantovať nielen výkony, ale ani výsledky, pričom navyše klub nemá ani svojho prezidenta. Správna rada klubu 
nedokáže v súčasnom období získať adekvátne prostriedky a podpora mestského úradu i zastupiteľstva nestačí 
ani na prežitie. Z tohto hľadiska som veľmi sklamaný aj napriek tomu, že v tejto príliš neradostnej situácii sme 
štyri mesiace spolu s Braňom Ondášom dokázali tvrdo pracovať na kvalite hráčov, ako aj mužstva. Napriek 
maximálne vynaloženému úsiliu mám ale v tomto okamihu pocit, že naša snaha, energia, čas i vedomosti pôjdu 
do stratena.“ 

[Späť na obsah] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Backstage o 19.15, Červená volavka o 17.40, 20.10, Čierny panter o 18.10, 3D o 15.20, 

Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.30, Nočná hra o 18.00, 20.40, Obyčajná tvár o 15.10, Otcova volga o 
18.30, 20.30, Prianie smrti o 16.40, 20.20, Tlmočník o 17.30, 19.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Večne 
tvoja neverná o 15.30, Winchester: Sídlo démonov o 21.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.00 hod., 

STER CENTURY CINEMAS - Otcova volga o 16.00, Prianie smrti o 18.20, 20.20, Červená volavka o 17.40, 
20.10, Tlmočník o 17.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.30, Winchester: Sídlo démonov o 20.30, Čierny panter 
o 15.50, Podoby vody o 18.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 20.00 hod., ÚSMEV - Niť z prízrakov o 17.30, 
Otcova volga o 20.00 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Prianie smrti o 18.20, 20.20, Otcova Volga o 16.00, 

Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 17.50, Čierny panter o 15.50, Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 
20.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Hamlet o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - 

Znovuzjednotenie Kóreí o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - O rytierovi bez koňa o 9.00 hod., 
DOM UMENIA - , THÁLIA - Fialka z Montmartru o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Pán Tragáčik a 
templári o 9.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: 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; Fotografická výstava „Vznik česko-slovenských 
légií" (do 25. 3.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála 
expozícia: Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - nájdený (do 22. 4.), Múdro sporiť a rozumne míňať 
(do 15. 4.), Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom, vernisáž o 17.00 hod. (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 
3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; 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; Igráček (do 7. 4.), Natália Studenková - Studenkova art. 
gallery - Svet akvarelu, medzinárodná výstava obrazov, vernisáž o 15.00 hod. (do 8. 4.), 
KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Výstava: Totum pro arte (do 15. 3.), ŠOPA 
GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Katarína Tekeľová Blažová - Šťastné dni (do 30. 3.), BARKÓCZYHO 
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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.), HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava Pauli Kentošovej (do 4. 
4.), 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.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, 
Štvrťstoročie samostatnej SR; STM - MULTICENTRUM (Nábrežie Hornádu 14) - Tatry na historických 
fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr, 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: Tatry na historických fotografiách (do 14. 3.), Alexander Luczy - Tulák hôr (do 29. 3.), SP. 
HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Výstava: Emília Blašková & Marek Mertinko # LE_BO (do 11. 3.), 
MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri 
zachraňovali, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované, ROŽŇAVA: BANÍCKE MÚZEUM (Nám. baníkov 25, po – 
pia 8 - 12, 13 - 16) - eNRA 2017 (do 26. 3.), TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava obrazov - Maľované príbehy (do 7. 
4.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Roztoč to! o 18.00 hod., Rýchle rande o 18.00 hod., HALMISPACE 

(Hlavná 21) - HalmiTrippin’: Taliansko - Sicília / cestovateľská prednáška o 18.00 hod., SP. N. VES: DOM 
KULTÚRY MIER - La Gioia & Band - rockové balady o 18.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.50, Otcova volga o 18.50, 20.50, Čierny 

panter o 17.30, Červená volavka o 20.20, Nočná hra o 19.30, Backstage o 16.45, Včielka Maja 2: Sladké hry o 
16.10, Prianie smrti o 20.10, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.00, Pračlovek o 16.40, Prianie smrti o 18.40, 
Winchester: Sídlo démonov o 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 16.20, Otcova 
volga o 18.20, 20.20, Prianie smrti o 18.10, Červená volavka o 20.30, Čierny Panter o 15.20, Tlmočník o 15.30, 
Winchester: Sídlo démonov o 20.10, DEŇ ŽIEN - Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.00 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Saturnin 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/Rozprávka a jej 
reflexia v súčasnom umení (do 25. 3.), HLAVNÁ 51: CHODBA - Janko Lehotský / Moje mladšie ja (do 25. 3.), 
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.), Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši 
(do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), NÁRODNÁ 
KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, EXPOZÍCIA 
SKLAD SOLI, Výstava: Výtvarné krídlo - Červený Kláštor - výber žiackych prác z medzinárodného maliarskeho 
plenéru (do 4. 4.), SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie 
PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, KEŽMAROK: 
GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Norbert Kelecsényi, Milina Zimková - výber z tvorby (do 15. 3.), POPRAD: 
TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - 
Výstavy: Peter Krupa - Genetika miesta (do 11. 3.), Martin Kratochvíl - Biely šum (do 11. 3.), ART KLUB TG - 
Peter Stanley Procházka - Film.sk (do 3. 4.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Výstava: Umelci Tatrám (do 
11. 3.), TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ 
VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia Ferdinanda 
Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a kinematografickej 
techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných prístrojov a aparáty 
pre stereografiu, HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Natella Ovsijenko - Prierez tvorbou (do 31. 3.), 
VIHORLATSKÉ MÚZEUM - XXVI. karpatská kraslica 2018 (do 6. 4.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED a PO. 
Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), BARDEJOV: POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - 
Wilfried de Meyer - Veľkonočné kraslice (do 3. 4.) 

ZÁBAVA 
HUMENNÉ: MsKS - (divadelná sála) Okresný špitáľ o 18.00 hod. 



[Späť na obsah] 
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S kormidelníkom Slavoja Kiselom sme hovorili o príprave, kádri aj cieľoch. 
TREBIŠOV. S týždňovým oneskorením sa otvoria brány druholigových futbalových štadiónov. Súboje prvého 

jarného kola boli kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam odložené na záver marca, no teraz už nič 
nebráni odštartovať druhú časť sezóny našej druhej najvyššej súťaže. 

S prípravou v týchto dňoch finišuje aj trebišovský nováčik, ktorý je po jeseni s osemnástimi bodmi na 
dvanástom mieste tabuľky. 

V zime sa v Slavoji udiala zmena na poste hlavného trénera, keď Vladimíra Rusnáka mladšieho nahradil 
skúsený Karol Kisel starší, ktorý sa do klubu vrátil po dvanástich rokoch. 

Žlto-modrým sa príprava celkom vydarila, mužstvo posilnené o odchovanca a kanoniera Jána Nováka 
prehralo jediné stretnutie. 

Pred úvodným jarným zápasom sme oslovili staronového kormidelníka tímu, 64-ročného Kisela. 
Ako ste spokojný so zimnou prípravou? 
„Prípravné obdobie, ktoré sme odštartovali 8. januára, bolo bezproblémové. Odtrénovali sme všetko, čo sme 

si naplánovali a odohrali sme dostatok prípravných stretnutí. Mali sme vytvorené dobré podmienky, takže nemám 
vôbec žiadne výhrady.“ 

Ako ste prijali fakt, že prvé jarné kolo sa odložilo? 
„Nikomu nevyhovuje, keď sa rušia zápasy, pretože mužstvá majú nastavený nejaký harmonogram. Avšak 

zvíťazil zdravý rozum a funkcionári na zväze urobili dobré rozhodnutie, že sa štart ligy posunul o týždeň neskôr. 
Vonku vládla ešte veľká zima, terény neboli ideálne, preto nemalo zmysel hrať.“ 

V prípravných zápasoch ste dosiahli výbornú bilanciu, z jedenástich duelov ste prehrali len v jedinom, hneď v 
tom prvom. Teší vás takéto ťaženie mužstva? 

„Som veľmi rád, že sa nám v príprave takto náramne darilo. Majstrovské zápasy však už budú o inom, či už 
prístupom súpera alebo nasadením, lebo už sa bude bojovať o body. V lige bude potrebné pre víťazstvo urobiť 
oveľa viac.“ 

Aký herný štýl ste sa snažili vštepovať mužstvu? 
„Chcel som hrať útočný futbal, aby sme hrali jednoducho v obrane a viac sa tlačili dopredu. Súperi, s ktorými 

sme sa v príprave stretávali, nám to väčšinou umožňovali. Mohli sme hrať nátlakovo a ofenzívne, ale na druhej 
strane sme neboli príliš preverení v defenzíve.“ 

Stihli ste za ten čas dostatočne spoznať svojich nových zverencov? 
„Myslím si, že dva mesiace prípravy boli dosť dlhé na to, aby som si urobil obraz o všetkých hráčoch. 

Neabsolvovali sme žiadne sústredenie, preto nebola veľká možnosť zistiť, aké majú chlapci aj charakterové 
možnosti. Zistil som však, že je to dobré mužstvo. Starší a skúsenejší hráči sa snažia byť nápomocní tým 
mladým, čo ma veľmi teší.“ 

Najväčšia zimná posila Slavoja je nepochybne navrátilec Novák. Čo od neho očakávate? 
„Hlavne to, že v majstrovských zápasoch na trávniku odovzdá svoje skúsenosti a predvedie svoje schopnosti. 

Zároveň dúfam, že mu nevyprchal pušný prach a bude strieľať góly. Hádam sa potom k nemu v ofenzíve pridajú 
aj ďalší chlapci.“ 

Do tímu pribudli aj dvaja mladí legionári, ako by ste ich charakterizovali? 
((piano)) 
„Obaja sú veľmi pracovití chlapci, stále idú naplno a v tréningovom procese nevynechávajú vôbec nič. Sú to 

zaujímavé futbalové typy, verím, že sa v dobrom svetle predvedú aj v súťaži. Albánec Rota je defenzívny hráč, 
Grék Cekaj je pre zmenu použiteľný v útoku. Čo sa týka príchodov, nemôžeme zabudnúť ani na návrat Emila 
Lukáča, ktorý bude takisto veľmi platný hráč a určite nám pomôže.“ 

Je káder vyskladaný podľa vašich predstáv? 
„V rámci našich možností je dobré vyvážený. Čo sa dalo, sme urobili, káder je už uzavretý.“ 
V jeseni využíval Slavoj aj hráčov z Michaloviec. Bude to tak aj v jari? 
„Keďže v zime som pracoval s jednou partiou chlapcov, chcem s nimi aj vstúpiť do jarných bojov. Uvidíme, 

ako sa predvedú a keď bude potrebné, siahneme aj po nejakých hráčoch v prvoligového MFK Zemplín.“ 
Čaká vás boj o záchranu, v nesmierne vyrovnanej tabuľke figurujete tesne nad pásmom zostupu. Má toto 

mužstvo na to, aby si udržalo druholigovú príslušnosť aj pre nasledujúci ročník? 
„Jednoznačne áno, nič iné ani povedať nemôžem. Všetci v klube veríme v záchranu. V mužstve sú víťazné 

typy hráčov, ktorí budú bojovať ako levy. Urobíme všetko pre to, aby sme druhú ligu pre Trebišov udržali, lebo v 
tomto meste je aktuálne veľmi priaznivá futbalová atmosféra.“ 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20773222/trebisovcania-v-priprave-vyhrali-devat-zapasov-v-rade.html
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Koľko bodov podľa vás bude stačiť na udržanie? 
„Ešte som nekalkuloval, ale čím viac ich získame, tým lepšie to bude.“ 
Úvod jari máte ozaj náročný, začínate na pôde Lokomotívy Košice, následne narazíte na tradičné druholigové 

celky Bardejova a Liptovského Mikuláša, potom príde na rad dohrávka so Sereďou, ktorá je druhá… 
„Všetci súperi v tejto súťaži sú ťažkí. Tým, že je druhá liga znovu celoslovenská, tak sa veľmi skvalitnila, lebo 

v jeseni som videl viacero zápasov. Všetky mužstvá majú svoju silu, trénujú a poctivo sa pripravujú. Vďaka tomu, 
že na internete sa dajú pozrieť všetky stretnutia jesennej časti, tak som si urobil obraz o ostatných tímoch. Najviac 
sa však stále sústredím na najbližšieho súpera a tým je teraz košická Lokomotíva. Aj keď v zime sa v jej kádri 
udiali nejaké zmeny, stále má veľkú kvalitu. Budeme sa snažiť vyrovnať sa jej a dosiahnuť dobrý výsledok.“ 

Jarné vyžrebovanie Slavoja 
19. kolo – piatok 9. marca o 14.30 hod.: Lokomotíva Košice – Trebišov (v Družstevnej pri Hornáde) 
20. kolo – nedeľa 18. marca o 15.00 hod.: Trebišov – Bardejov 
21. kolo – sobota 24. marca o 15.00 hod.: Liptovský Mikuláš – Trebišov 
Dohrávané 18. kolo – streda 28. marca o 15.30 hod.: Trebišov – Sereď 
22. kolo – nedeľa 1. apríla o 16.00 hod.: Trebišov – Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 
23. kolo – sobota 7. apríla o 16.30 hod.: Spišská Nová Ves – Trebišov 

24. kolo – nedeľa 15. apríla o 16.30 hod.: Trebišov – Zvolen 
25. kolo – sobota 21. apríla o 17.00 hod.: Poprad – Trebišov 
26. kolo – streda 25. apríla o 17.00 hod.: Trebišov – Inter Bratislava 
27. kolo – nedeľa 29. apríla o 17.00 hod.: Trebišov – Podbrezová B 
28. kolo – sobota 5. mája o 17.00 hod.: Komárno – Trebišov 
29. kolo – sobota 12. mája o 17.00 hod.: Trebišov – Nové Mesto nad Váhom 
30. kolo – sobota 19. mája o 17.00 hod.: Skalica – Trebišov 
Káder Slavoja 
Realizačný tím: 
Karol Kisel (hlavný tréner), Jaroslav Kolbas (asistent trénera), Jozef Krucovčin (vedúci mužstva), Peter Barilla 

(lekár), Cyprián Vaľko (masér) 
Hráčsky tím: 
Brankári: Jakub Giertl, Erik Kolbas, Jakub Rugolský 
Obrancovia: Vladimír Kražel, Esad Osmanovič (Srbsko), Emil Lukáč, Peter Šuľák, Volodymyr Starosta 

(Ukrajina), Llazaros Rota (Albánsko), Pavol Šuľák 
Stredopoliari: Pavol Ruskovský, Filip Vojtek, Lukáš Jacko, Edin Mujkovič (Srbsko), Jaroslav Kolbas, Jozef 

Vajs 
Útočníci: Ján Novák, Lopez Da Silva Junior (Brazília), Romario Cekaj (Grécko) 
Odišli: Dominik Lukáč (Bardejov), Adam Patkanóci (Kalša), Filip Maník (Prešov, ukonč. hosť.), Pavol Bellás 

(Michalovce, ukonč. hosť.), Tibor Zöllei (Ózdi) 
Prišli: Ján Novák (Borčice), Emil Lukáč (Vranov nad Topľou), Romario Cekaj, Llazaros Rota (obaja PAE 

Iraklis) 
Prípravné zápasy Slavoja 
Trebišov – Michalovce 1:4 (0:2) 
Góly: 65. Cekaj – 15. P. Kolesár, 30. M. Begala, 58. Kurminowski, 60. Falck Peňa. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel (46. Pet. Šuľák), Osmanovič, Starosta (46. Pav. Šuľák), E. Lukáč 

(46. F. Vojtek) – Ruskovský (46. Patkanóci), Mujkovič, J. Kolbas (46. L. Jacko), Rota (60. Zöllei) – J. Novák (46. 
Da Silva Junior), Cekaj. 

Trebišov – Kalša 4:0 (1:0) 
Góly: 28. J. Novák, 75. J. Kolbas, 85. Cekaj, 87. Da Silva Junior. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel (46. Pet. Šuľák), Starosta (46. Rota), Pav. Šuľák, E. Lukáč (46. F. 

Vojtek) – Patkanóci, Mujkovič, J. Kolbas, L. Jacko (60. Zöllei) – J. Novák (46. Cekaj), Da Silva Junior. 
Trebišov – Prešov U19 5:0 (2:0) 
Góly: 5. a 20. J. Novák, 54. J. Kolbas, 60. a 87. Da Silva Junior. 
SLAVOJ: E. Kolbas (57. J. Rugolský) – Starosta (46. Patkanóci), Pav. Šuľák (55. Pet. Šuľák), Rota, E. Lukáč 

(46. Kražel) – Ruskovský (55. L. Jacko), Mujkovič (60. F. Vojtek), J. Kolbas, Cekaj (60. Zöllei) – J. Novák, Da 
Silva Junior. 

Trebišov – Giraltovce 3:0 (2:0) 
Góly: 33. E. Lukáč, 43. J. Vajs, 68. Da Silva Junior. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel (46. Starosta), Pav. Šuľák (46. Pet. Šuľák), Rota, E. Lukáč (46. 

Patkanóci) – Ruskovský (46. L. Jacko), Mujkovič (46. F. Vojtek), J. Kolbas (46. Falck Peňa), J. Vajs – Cekaj (46. 
Zöllei), Da Silva Junior. 

Trebišov – Humenné 2:0 (1:0) 
Góly: 43. Da Silva Junior, 73. Falck Peňa. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel, Pav. Šuľák (59. Pet. Šuľák), Rota, E. Lukáč (81. Zöllei) – 

Ruskovský, Mujkovič (46. Starosta), J. Kolbas, J. Vajs (59. L. Jacko) – Cekaj (46. Falck Peňa), Da Silva Junior. 
Trebišov – Lipany 2:0 (0:0) 
Góly: 50. J. Novák, 87. Da Silva Junior. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel, Pav. Šuľák (65. Mujkovič), Starosta (54. Pet. Šuľák), E. Lukáč (54. 

L. Jacko) – Ruskovský, Rota, J. Kolbas (65. Falck Peňa), J. Vajs (46. Cekaj) – Da Silva Junior, J. Novák. 
Trebišov – Rožňava 1:0 (0:0) 



Gól: 46. J. Novák. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel, Pav. Šuľák (46. Osmanovič), Starosta (60. Pet. Šuľák), E. Lukáč – 

Ruskovský (46. F. Vojtek), Rota (60. Falck Peňa), J. Kolbas, J. Vajs – J. Novák, Cekaj. 
Trebišov – Stropkov 4:1 (1:0) 
Góly: 5. Cekaj, 52. J. Novák (11 m), 68. Falck Peňa, 75. J. Novák – 47. F. Varga. 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Pav. Šuľák, Starosta (46. Kražel), Osmanovič, E. Lukáč (65. J. Vajs) – 

Ruskovský, Mujkovič, J. Kolbas, Rota (60. Falck Peňa) – J. Novák, Cekaj. 
Vranov nad Topľou – Trebišov 0:1 (0:0) 
Gól: 47. J. Kolbas. 
SLAVOJ: J. Giertl – Pav. Šuľák, Starosta, Osmanovič (24. Kražel), E. Lukáč (87. E. Kolbas) – J. Vajs (63. L. 

Jacko), Mujković, J. Kolbas, Falck Peňa (46. Cekaj), Rota – J. Novák (55. F. Vojtek, 84. Pet. Šuľák). 
Trebišov – Snina 2:1 (1:0) 
Góly: 23. J. Novák (11 m), 56. Da Silva Junior – 70. Vyshnevskyi. 
SLAVOJ: J. Giertl – Kražel, Pav. Šuľák (56. Pet. Šuľák), Osmanovič (20. Starosta), Rota – Ruskovský, 

Mujkovič, J. Kolbas, J. Vajs (69. L. Jacko) – J. Novák, Da Silva Junior (59. Cekaj). 
Trebišov – Vyšné Opátske 0:0 
SLAVOJ: J. Giertl (46. E. Kolbas) – Kražel, Pav. Šuľák (76. Pet. Šuľák), Starosta, Cekaj – Ruskovský (64. F. 

Vojtek), Mujkovič (79. Osmanovič), J. Kolbas, E. Lukáč (56. J. Vajs) – J. Novák (46. L. Jacko), Da Silva Junior. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Tipy na dnes - štvrtok 8. marca 
[08.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Novinár, rizikové povolanie 
BARDEJOV. Vo štvrtok o 17:00 v diskusnom cykle Súvislosti súčasnosti v galérii Hornošarišského osvetového 

strediska Bardejov, alebo aj naživo na facebooku HOS BardejovTéma sa bude hovoriť na tému Novinár, rizikové 
povolanie. Účasť v diskusii prisľúbili novinári Marianna Petejová Meššová - dlhoročná redaktorka Korzára, Marta 
Mochnacká - redaktorka Bardejovskej televízie a Mario Hudák - redaktor týždenníka MY Bardejovské Noviny. 

Háčkovanie ako hobby 
KOŠICE. Háčkované grafity je celoročný spoločný projekt výmenníkov a Silvie Lukačínovej, ktorá vedie 

tvorivé dielne. Pod týmto názvom sa počas celého roka 2018 pripravuje niekoľko podujatí, venujúcich sa práve 
téme háčkovania. V marci to bude verejná výstava háčkovaných diel s názvom Háčkovanie ako vášeň, hobby a 
životný štýl, ktorá bude verejnosti sprístupnená od 8. do 25. marca v budove Bravo v Kulturparku. 

CINEMAX 
KOŠICE. Backstage o 19.15, Červená volavka o 17.40, 20.10, Čierny panter o 18.10, 3D o 15.20, Leo da 

Vinci: Misia Mona Líza o 15.40, 16.30, Nočná hra o 18.00, 20.40, Obyčajná tvár o 15.10, Otcova volga o 18.30, 
20.30, Prianie smrti o 16.40, 20.20, Tlmočník o 17.30, 19.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.10, Večne tvoja 
neverná o 15.30, Winchester: Sídlo démonov o 21.00, Zúfalé ženy robia zúfalé veci o 18.00 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Otcova volga o 16.00, Prianie smrti o 18.20, 20.20, Červená volavka o 17.40, 20.10, Tlmočník o 

17.50, Včielka Maja 2: Sladké hry o 16.30, Winchester: Sídlo démonov o 20.30, Čierny panter o 15.50, Podoby 
vody o 18.10, Päťdesiat odtieňov slobody o 15.40, 20.00 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Niť z prízrakov o 17.30, Otcova volga o 20.00 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Hamlet o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Znovuzjednotenie Kóreí o 19.00 

hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. (Alžbetina 38) - O rytierovi bez koňa o 9.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Fialka z Montmartru o 19.00 hod. 
TABAČKA KULTURFABRIK 
KOŠICE. Roztoč to! o 18.00 hod., Rýchle rande o 18.00 hod. 
HALMISPACE 
KOŠICE. HalmiTrippin’: Taliansko - Sicília / cestovateľská prednáška o 18.00 hod. 
Týždeň knižníc v Prešove 
10:00 hod. 
NEVŠEDNÉ ŽENY PREŠOVA – prezentácia pre stredné školy 
Centrum regionálnych dokumentov, Hlavná 139, Prešov 
Saturnin 
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PREŠOV. Novú hru v repertoári DJZ Saturnin prinesie historická budova vo štvrtok o 18.30 hod. 
Divadlo SkRAT: Extrakty a náhrady 
PREŠOV. Vo štvrtok o 19.00 hod. vo Wave klube zahrá Divadlo SkRAT hru Extrakty a náhrady. 
Jej veličenstvo cisárovná 
PREŠOV. Mária Terézia a jej doba. Vernisáž výstavy Jej veličenstvo cisárovná je pripravená v Rákociho 

paláci v Prešove vo štvrtok od 16.00 hod. 
Vajce na vandrovke 
SABINOV. Interaktívne podujatie začne v Mestskej knižnici v Sabinove vo štvrtok o 10.00 hod. 
Tri múdre kozliatka… 
SABINOV. Zážitkové čítanie je pripravené v Mestskej knižnici v Sabinove vo štvrtok o 11.00 hod. 
Medzinárodný deň žien 
LIPANY. Medzinárodný deň žien v Komunitnom centre v Lipanoch začne vo štvrtok o 10.00 hod. 
Ženám k sviatku MDŽ 
LIPANY. Sviatočný galaprogram mesta Lipany pri príležitosti MDŽ začne v Mestskej galérii v Lipanoch vo 

štvrtok o 15.00 hod. 
La Goia a Band 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h. v Dome kultúry Mier si môžete vypočuť najkrajšie rockové balady svetovej 

a domácej produkcie pre všetky dámy k MDŽ. 
Koncert Evy Mázikovej 
SNINA. Na Medzinárodný deň žien je nachystaný koncert Evy Mázikovej. V programe vystúpia aj žiaci a 

učitelia ZUŠ Snina. Začiatok o 17.00 hod., v dome kultúry. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Košické tímy nastúpia v play-off proti Trenčanom 
[08.03.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Peter Marinčin] 
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ATU i Florko si pred štvrťfinále veria. 
KOŠICE Základná časť florbalovej extraligy vyvrcholila uplynulý víkend posledným kolom. Víťazom dlhodobej 

fázy súťaže sa stala Nižná pred úradujúcim majstrom zo Záhorskej Bystrice. 
Prvú štvorku uzatvára dvojica košických tímov ATU a Florko, ktorá získala rovnaký počet bodov. 
Tretiu priečku si v poslednom kole napokon vybojovali akademici z ATU, ktorí deklasovali posledný tím súťaže 

zo Sabinova 16:0. 
Naopak, Florko prehralo nájazdovú lotériu s vedúcim tímom extraligy. V play-off čakajú na tímy z metropoly 

východu mužstvá z Trenčína. 
Štvrťfinálová repríza z minulej sezóny 
Florko po neúspešnej minulej sezóne, v ktorej skončilo po základnej časti piate a vo štvrťfinále stroskotalo na 

AS Trenčín má v tomto ročníku šancu na reparát, lebo opäť narazí na rovnakého súpera. 
Miestenka v prvej štvorke zaručuje košickému tímu výhodu domáceho prostredia v rozhodujúcom zápase, čo 

sa naposledy ukázalo ako kľúčové. 
„Základnú časť hodnotím pozitívne, pretože ciel skončiť v prvej štvorke bol splnený. Naše výkony počas 

základnej časti boli ako na hojdačke, striedali sa lepšie výkony s horšími, no aj napriek tomu sme s umiestnením 
spokojní,“ zhodnotil doterajší priebeh sezóny Martin Kátlovský, ktorý aj napriek hernému výpadku spôsobenému 
zranením patrí s 37 kanadskými bodmi k najproduktívnejším hráčom Florka. 

Smerom k štvrťfinálovej repríze z minulej sezóny naznačil postupové ambície svojho tímu. 
„Očakávam veľmi vyrovnané zápasy, v ktorých budú rozhodovať detaily a každá chyba, či nepremenená 

šanca môže byť kľúčová. Dôležitá v týchto dueloch bude plná koncentrácia mužstva, ak podáme počas celej série 
obetavý a tímový výkon, verím, že budeme úspešní. Našou výhodou v tejto sérii je to, že začíname na domácej 
palubovke a dúfam, že fanúšikovia nás prídu povzbudiť a vyburcovať k lepším výkonom.“ 

ATU nechce prerušiť medailovú sériu 
ATU čaká séria s 1.FBC Trenčín, s ktorým v doterajšom priebehu sezóny ešte nevyhrali. 
„Je pravda, že v základnej časti sme s FBC prehrali oba zápasy, no play-off je úplne iná súťaž, kde rozhodujú 

detaily. Sériu začíname doma, čo nám dáva výhodu aj vďaka našim skvelým fanúšikom, ktorí sú naším šiestym 
hráčom. Verím, že ak budeme dodržiavať to, čo máme nacvičené, zvládneme úlohu favorita a postúpime,“ vyjadril 
sa smerom k štvrťfinálovému súperovi jeden z najskúsenejších hráčov ATU Samuel Kerekeš. 

Akademici majú za sebou pomerne turbulentnú základnú časť, v ktorej striedali výborné výkony s tesnými 
prehrami. 

Napriek viacerým hráčskym zmenám, ktorými prešiel tím za posledný rok, môžu byť v klube s tretím miestom 
spokojný. 

„V základnej časti sme sa najprv museli dopĺňať o nových hráčov, keďže nám po minulej sezóne odišli štyri 
ľavé krídla a zranil sa nám aj kapitán mužstva. Tím sme obohatili o dvoch skúsených hráčov z Prešova, ktorí k 
nám výborne zapadli. V zápasoch sme mali dosť výkyvy počas celej základnej časti, najskôr sme zdolali súpera o 
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veľa gólov, následne sme však tesne prehrali a napokon sme radi za tretie miesto,“ zhrnul priebeh základnej časti 
jeden z lídrov ATU S. Kerekeš, ktorý sa k ambíciám tímu v play-off vyjadril smelo a optimisticky. 

„Ambície sú jasné, chceme získať titul majstra Slovenska. V posledných troch rokoch sme obsadili vždy 
medailovú pozíciu a verím, že tento rok to nebude inak. Ak sa nám náhodou nepodarí vyhrať titul, tak určite ho 
potom doprajem Nižnej, kde chráni svätyňu náš bývalý brankár Dominik Turek a hrajú pekne tímovo.“ 

Florko túži po finálovej účasti 
Smelé ambície majú aj mestskí rivali z Florka, ktorí si trúfajú zabojovať o prienik do finálových bojov a 

dosiahnuť na medailovú pozíciu, pričom však nezabúdajú na obrovskú konkurenciu a vyrovnanosť jednotlivých 
tímov. 

„Tak ako každý rok vstupujeme do play-off s tými najvyššími ambíciami. Radi by sme sa svojimi výkonmi 
prebojovali až do finále, no zatiaľ nepredbiehajme. Dôležitá je teraz stopercentná koncentrácia na štvrťfinále. 
Dovolím si tvrdiť, že tento rok môže získať titul až šestica tímov. Medzi najväčších favoritov na titul určite 
považujem Nižnú a Záhorskú Bystricu, no o titul sa taktiež môžu pobiť aj družstvá ATU Košice, FBC či AS Trenčín 
a taktiež aj naše Florko,“ zakončil úvahy pred začiatkom play-off 24-ročný M. Kátlovský. 

Štvrťfinálové série začínajú už tento víkend, keď v sobotu 10. marca o 17.30 hod. nastúpia v hale na 
Ostrovského hráči ATU proti 1.FBC Trenčín a florbalisti Florka privítajú trenčiansky AS v Multihale na Alejovej o 
18.30 hod. Pokračovanie oboch sérií je v nedeľu 11. marca, o 11.00 hod. hrá Florko proti AS Trenčín a o 14.30 
hod. ATU proti 1.FBC. 

V ďalších sériách privíta víťaz základnej časti Nižná nováčika zo Spišskej Novej Vsi a úradujúceho majstra 

zo Záhorskej Bystrice preverí Prešov. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 8. marca 
[08.03.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20774721/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-8-marca.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28, po-pia - 7.00 - 21.00 hod., sobota, 

nedeľa, sviatky - 8.00 - 20.00 hod. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici, počas pracovných dní do 17.00 hod. a v sobotu do 12.00 hod. 
Stropkov 
Lekáreň Galenos, Hlavná 1544/65 
V pracovné dni do 18.00 hod., cez víkendy a sviatky od 9.00 - 17.00 hod. 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., cez víkendy a sviatky od 8.00 - 20.00 hod. 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň 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 
Lekáreň Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Lekáreň otvorená počas pracovných dní od 8.00 do 19.00, v sobotu od 8.00 do 12.00, nedeľa zatvorené. 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
V pracovné dni od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu, nedeľu a sviatky od 8.00 do 20.00 hod. 
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 
Lekáreň Adria, Obrancov mieru 3 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00 hod. Počas víkendov a sviatkov od 8.00 do 18.00 hod. 
Poprad 
Diecézna lekáreň sv. Lukáša, Alžbetina 21 
Pondelok - piatok 18.00 - 22.00 hod., sobota, nedeľa, sviatky 8.00 - 22.00 hod. 
Humenné 

https://korzar.sme.sk/c/20774721/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-8-marca.html


Lekáreň Dr.Max, M.R.Štefánika 5684/50 
V pracovných dňoch do 20.00 hod., počas víkendov a sviatkov v čase 8.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00 hod. 
Bardejov 
Lekáreň ÁTRIUM, Partizánska 4 
V pracovných dňoch od 16.00 do 20.00, počas víkendov od 8.00 do 20.00 hod. 
Vranov 
Lekáreň Dr. Max, M. R. Štefánika 187/177 
Svidník 
Medic, 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 
Lekáreň PRIMULA, Hollého 222 
V pracovných dňoch od 7.30 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hod. 
Snina 
Lekáreň Rozkvet, Študentská 1452 
Lekárne otvorené v pracovné dni od 16.00 do 20.00, v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. 
Trebišov 
Lekáreň APIS, M. R. Štefánika 3481/54 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Michalovce 
Lekáreň U SAMARITÁNA, Prof. Hlaváča 1885/21 
Predĺžená pracovná doba lekární od 8.00 do 20.00 hod. 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Slovenské palubovky v stredu pocítili energiu basketbalových zápasov 
[07.03.2018; teraz.sk; .SK; 20:03; TASR;Dominika Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/sport/basketbal-streda-zapasy/312488-clanok.html 

 
 

Pozrite si aktuálne výsledky. 
Žilina 7. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 34. kola. 
Výsledky: 
PP TV Raj Žilina - Iskra Svit 75:107 (36:58) 
Najviac bodov: Merešš 20, Crnič 17, Bojanič 13 - Avramovič 25, Lošonský 24, Jackson 10 
KB Košice - BK Inter Bratislava 85:71 (44:44) 
Najviac bodov: Stamenkovič 16, Sedmák 15, Fletcher, Körner po 14 - Horton 19, Baťka 17, Rančík 12 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 83:94 (40:48) 

Najviac bodov: Juríček 20, Ninkovič 16, Amardi, Presutti po 10 - Sitton 25, Glasgow, Fusek po 13 
MBK Handlová - MBK Rieker Com-therm Komárno 77:85 (38:47) 
Najviac bodov: Tresač 26, Djordjevič 16, Zejak 12 - Bowman 20, Miloševič 14, Tomič 13 
VŠEMvs Karlovka Bratislava - BK Levickí Patrioti 69:95 (37:50) 
Najviac bodov: Abrhám 19, Hlivák 12, Hašan 8 - Sims 22, Djurič 15, Vašl 13 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Provinčný dom v Spiš. Novej Vsi 
[07.03.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Marie Balážová-Melníková / Ivana Fedorová] 

 
 

Ivana Fedorová, moderátorka: „Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi bol v stredoveku centrom spájania 

samospráv. Mária Terézia odkúpila od mesta budovu radnice a nechala ju prestavať na administratívne sídlo 
zástupcov šestnástich spišských miest, o osude celého Spiša v nej rozhodovali celých sto rokov. Dnes slúži ako 
múzeum, ktorého najnovším exponátom je rozkladacia maketa Provinčného domu.“ 

Marie Balážová-Melníková, redaktorka: „Spišská Nová Ves a jej najdlhšie historické námestie patria k 

najkrajším mestám na Slovensku, dominantou je najvyššia kostolná veža, ale najkrajšou budovou je Provinčný 
dom s originálnymi kartušami na priečelí.“ 

Miroslav Števík, historik: „Tak ako keď v Prahe napríklad návštevníci obdivujú Orloj, tak tuná v Spišskej 
Novej Vsi sa chodieva pred Provinčný dom a obdivujú sa kartuše.“ 

http://www.teraz.sk/sport/basketbal-streda-zapasy/312488-clanok.html


Marie Balážová-Melníková: „Predchodcom Provinčného domu bola od pätnásteho storočia radnica, tú 
prestaval architekt Frantz Bartl na sídlo zástupcov šestnástich spišských miest.“ 

Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša: „Provincia šestnástich spišských miest fungovala ako 
samosprávny útvar, ako útvar verejnej správy, ktorý nemá obdobu. To bola taká malá Európska únia.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Nielen preto bol Provinčný dom priekopníckou stavbou, aj jeho vybavenie bolo na 
osemnáste storočie neobvyklé.“ 

Peter Machata, sochár: „Na tú dobu to bola veľmi moderná záležitosti v osemnástom storočí. Mal dom dva 
záchody pre služobníctvo, pre verejnosť a okrem toho mali jeden malý záchod aj vo väzení.“ 

Marie Balážová-Melníková: „V súčasnosti v budove sídli Múzeum Spiša, do svojej najnovšej expozície si dalo 
vytvoriť úžasnú rozkladateľnú maketu Provinčného domu presne podľa výkresov Frantza Bartla z roku 1776.“ 

Zuzana Krempaská: „Dnes pri rozkladaní tejto makety vieme povedať, ktoré miestnosti na čo slúžili, kde býval 
gróf, kde boli obytné priestory, kde boli reprezentačné priestory.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Jedinečnú rozkladaciu maketu Provinčného domu vyrobil jej autor za štyri 
mesiace zo sibírskej brezy. Maketa tak slúži návštevníkom múzea ako umelecký predmet, ale aj ako didaktická 
pomôcka.“ 

Peter Machata: „Pekne si ho nechajú rozobrať a nechajú si vlastne na tomto modeli demonštrovať históriu 
tohto domu.“ 

Dušan Beviaqua, návštevník múzea: „To, že sa dá rozobrať, že si budú ľudia vedieť predstaviť, ako to kedysi 
fungovalo, ako ľudia žili.“ 

Marie Balážová-Melníková: „Múzeum Spiša dalo vyrobiť po modeli Provinčného domu aj podobný model 
spišskonovoveského námestia tak, ako vyzeralo v devätnástom storočí.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Veľký prehľad: Tu sa budú konať protesty. Chystajú sa desaťtisíce ľudí, 

univerzity dávajú študentom voľno 
[07.03.2018; hnonline.sk; hnonline; 16:30; cho] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/1706800-velky-prehlad-tu-sa-budu-konat-protesty-chystaju-sa-desattisice-
ludi-univerzity-davaju-studentom-volno 

 
 

Desiatky miest na Slovensku aj za hranicami a dokonca aj jedna obec. Desaťtisíce Slovákov sa po týždni opäť 
chystajú hromadne vyjsť do ulíc. Tentokrát však už nepôjde o spomienkové pochody za zavraždeného novinára 
Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, ale o protestné zhromaždenia s názvom Postavme sa za 
slušné Slovensko. 

Organizátori majú dve požiadavky. Dôkladné a nezávislé vyšetrenie dvojnásobnej úkladnej vraždy za 
spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov a zostavenie novej dôveryhodnej vlády bez ľudí, ktorí sú podozriví z 
korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. 

Hlavná udalosť sa bude konať v piatok 9. marca v Bratislave na Námestí SNP v čase od 17.00 do 20.00. Na 
Facebooku deklarovalo v čase písania článku účasť vyše 11-tisíc ľudí, záujem ich vyjadrilo viac ako 22-tisíc. 

Organizátori - Peter Nagy, Katarína Nagy Pazmany, Juraj Seliga a Táňa Sedláková - zdôrazňujú, že nie sú 
členmi žiadnej politickej strany a že všetky ich aktivity sú financované z darov jednotlivcov. 

Univerzity, vysoké školy alebo jednotlivé fakulty začali udeľovať študentom na piatok voľno. Vyzvala ich k 
tomu Študentská rada vysokých škôl. 

Rektorské voľno na 9. marca udelili: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave od 12.00 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od 13.00 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici od 12.00 
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave od 12.00 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre od 13.00 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na celý deň 
Katolícka univerzita v Ružomberku od 12.00 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach od 13.00 
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií od 12.00 
Dekanské voľno na 9. marca udelili: 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 13.00 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 12.00 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave od 12.00 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave od 12.00 
Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na celý deň 
Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave od 12.00 
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 12.00 
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave od 12.00 

https://slovensko.hnonline.sk/1706800-velky-prehlad-tu-sa-budu-konat-protesty-chystaju-sa-desattisice-ludi-univerzity-davaju-studentom-volno
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Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove od 12.00 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského od 13.00 
Mestá, v ktorých sa 9. marca budú konať protestné zhromaždenia: 
Bánovce nad Bebravou - Nám. Ľ. Štúra od 17.00 do 19.00 
Banská Bystrica - Námestie SNP od 17.00 do 20.00 
Bardejov - Radničné námestie od 19.00 do 21.00 
Košice - Štátna vedecká knižnica od 17.00 do 20.00 
Komárno - Námestie gen. Klapku od 17:00 do 20:00 
Krupina - Svätotrojičné námestie od 17:00 do 18:30 
Liptovský Mikuláš - Námestie Osloboditeľov od 18:00 do 19:00 
Levice - Námestie Hrdinov od 17:00 do 18:00 
Levoča - od 17:00 do 18:00 
Martin - Divadelné námestie od 17:00 do 19:00 
Nitra - Štefánikova trieda od 17:00 do 20:00 
Trenčín - Mierové námestie od 17:00 do 19:00 
Partizánske - Námestie SNP od 17:00 do 19:00 
Pezinok - Radničné Námestie od 16:00 do 17:00 
Prievidza - Námestie Slobody od 17:00 do 19:00 
Prešov - Hlavná ulica pred Mestským úradom od 17:00 do 20:00 
Revúca - Námestie Slobody od 17:00 do 20:00 
Rožňava - Námestie Baníkov od 17:00 do 17:45 
Ružomberok - park Š. N. Hýroša od 17:00 do 18:00 
Považská Bystrica - Cooltajner, Odborov 245 od 17:00 do 19:00 
Poprad - Námestie svätého Egídia od 17:00 do 18:00 
Prešov - Hlavná ulica pred Mestským úradom od 17:00 do 20:00 
Prievidza - Námestie Slobody od 17:00 do 19:00 
Revúca - Námestie Slobody od 17:00 do 20:00 
Rimavská Sobota - Hlavné námestie od 17:00 do 18:00 
Rožňava - Námestie Baníkov od 17:00 do 17:45 
Senica - Námestie Oslobodenia od 16:00 do 19:00 
Spišská Nová Ves - od 17:00 do 20:00 

Veľký Krtíš - Námestie A. H. Škultétyho od 17:00 do 18:00 
Vráble - Čerešňové námestie od 17:00 do 19:00 
Zábudišová (obec) - zo Zabudišovej (otoč) cez vŕšky, okolo kameňolomu do Bošáce (námestie) od 17:00 do 

18:30 
Žilina - od 17:00 do 20:00 
Svet: 
Barcelona - od 17:00 do 20:00 
Berlín - Mühlenstraße 70 od 17:00 do 17:21 
Bern - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne od 19:00 do 20:00 
Brno - Komenského náměstí od 17:00 do 19:00 
Haag - Het Plein od 19:00 do 20:00 
Helsinki - Slovak Embassy in Finland od 17:00 do 18:00 UTC+02 
Kodaň - Vesterled 26 od 18:00 do 19:00 
Krakov - Generálny konzulát Slovenskej republiky v Krakove od 18:00 do 19:00 
Londýn - Veľvyslanectvo SR v Londýne od 18:00 do 20:00 UTC 
Vancouver - Robson Square od 18:30 do 19:30 PST 
Paríž - Parc de Belleville, 27 Rue Piat od 19:00 do 20:00 
Praha - Pelléova 12 od 17:00 
Na spomienkovom pochode za zavraždený pár, ktorý sa konal 2. marca, sa v Bratislave podľa organizátorov 

zúčastnilo 20 až 25-tisíc ľudí. Akcie sa konali po celom Slovensko aj v mnohých zahraničných mestách. Pozrite si 
zostrih z bratislavského pochodu: 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Za Jána Kuciaka idú ľudia do ulíc, univerzity dávajú študentom voľno 
[07.03.2018; aktuality.sk; Správy; 14:05; Rudolf Sivý] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/570448/za-jana-kuciaka-idu-ludia-do-ulic-univerzity-davaju-studentom-
volno/ 

 
 

Rektori niektorých vysokých škôl a univerzít dávajú študentom voľno, aby mohli ísť na pochod. 
Aktualizované 14:36 hod. 
Minulý piatok zažilo Slovensko jeden z najväčších protestov v ére samostatnosti Slovenska. 

https://www.aktuality.sk/clanok/570448/za-jana-kuciaka-idu-ludia-do-ulic-univerzity-davaju-studentom-volno/
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Spomienku zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si odhadom podľa 
organizátorov prišlo uctiť cez 50-tisíc ľudí na Slovensku, ale aj pred slovenskými veľvyslanectvami a ambasádami 
v zahraničí.   

Len v hlavnom meste si pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej uctilo cez 25-tisíc ľudí. 
Na piatok zvolávajú organizátori ďalší pochod s názvom Postavme sa za slušné Slovensko. 
Do stredy mali potvrdené, že protesty sa uskutočnia v 24 miestach v krajine, ľudia sa stretnú aj v deviatich 

mestách pred slovenskými veľvyslanectvami a ambasádami v zahraničí.  
(Kompletný zoznam miest nájdete na konci článku.) 
Školy dávajú voľno 
„Je zrejmé, že premiér Robert Fico a minister vnútra Robert Kaliňák nereprezentujú hodnoty, za ktoré sa v 

piatok postavili tisíce ľudí na Slovensku a vo svete. Z tohto dôvodu pokračujeme v občianskych zhromaždeniach 
a vyzývame všetkých občanov, aby sa k nám pridali,“ napísali organizátori na sociálnej sieti. 

Študentská rada vysokých škôl sa obrátila s prosbou na vedenie univerzít a vysokých škôl o udelenie 
rektorského voľna na piatok, aby študenti mohli ísť na protesty. 

Niektoré fakulty im už vyhoveli. 
Voľno dostali študenti Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych a ekonomických vied a Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. 
Nasledovali ju Filozofická fakulta a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, Fakulta 

sociálnych vied Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave. 
Vláda bez väzieb na mafiu 
Organizátori pochodov žiadajú, aby vraždu investigatívneho novinára, ktorý naposledy pripravoval článok o 

prepojení talianskej mafii na vládu SR, vyšetroval medzinárodný tím. 
Chcú vládu, kde nebudú podozrenia, že jej členovia sú prepojení na organizovaný zločin. 
Ján Kuciak vo svojom nedopísanom článku zistil, že bývalá štátna radkyňa Maria Trošková mala blízko k 

talianskemu podnikateľovi Antoninovi Vadalovi. 
Neskôr sa ako asistentka Viliama Jasaňa dostala až premiérovi Robertovi Ficovi. Jasaň bol do vraždy Jána 

Kuciaka riaditeľom Kancelárie Bezpečnostnej rady SR. Vadala pre denník Korzár pripustil, že Troškovú posunul k 
smerákom práve on. 

Za pochodom stoja Katarína Nagy Pázmány, Peter Nagy, Karolína Farská a Juraj Šeliga. Premiér Fico ich 
obvinil, že chcú destabilizovať štát. 

Organizátori financujú pochody cez verejnú zbierku. Na transparentnom účte v čase publikovania tohto článku 
bola suma 9338 eur. Ľudia im prispievajú malými čiastkami, najvyššia suma bola 100 eur. 

Zoznamy pochodov: 
- Bánovce n. Bebravou 
- Banská Bystrica 
- Bratislava 
- Komárno 
- Košice 
- Krupina 
- Levice 
- Levoča 
- Liptovský Mikuláš 
- Martin 
- Nitra 
- Partizánske 
- Poprad 
- Považská Bystrica 
- Prešov 
- Prievidza 
- Rožňava 
- Revúca 
- Ružomberok 
- Senica 
- Spišská Nová Ves 

- Topoľčany 
- Trenčín 
- Veľký Krtíš 
- Vráble 
- Žiar nad Hronom 
- Žilina 
Zahraničie 
- Barcelona 
- Berlín 
- Bern 
- Haag 
- Helsinki 
- Kodaň   



- Krakov 
- Londýn 
- Paríž 
- Praha 
- Vancouver  
Zoznam priebežne aktualizujeme. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Sedem druholigových zápasov sa cez víkend neodohrá 
[07.03.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20775737/sedem-druholigovych-zapasov-sa-cez-vikend-neodohra.html 

 
 

Hracie plochy nie sú spôsobilé. 
KOŠICE. Ani druhé jarné kolo (spolu s dvoma predohranými ešte na jeseň v poradí už štvrté) sa v druhej 

najvyššej slovenskej futbalovej súťaži neodohrá podľa pôvodného rozpisu. Známy je už aj náhradný termín 19. 
kola. 

Už predpoludním, keď sme sondovali situáciu u východoslovenských zástupcov, ktorí mali hrať cez víkend v 
domácom prostredí, bol konečný verdikt de facto známy. 

Aký je stav na východe 
Róbert Jano st. (FC Lokomotíva Košice, hráva v Družstevnej pri Hornáde): „Vzhľadom na nedávne mrazy ešte 

nestihla byť urobená základná rekultivácia trávnika. Tá sa môže robiť až vtedy, keď sú teploty aspoň niekoľko dní 
plusové. A zatiaľ čo v Košiciach už bolo nad nulou, v Družstevnej ešte ukazoval teplomer mínus jeden stupeň. 
Podklad je tvrdý ako betón, do toho prišiel súčasný dážď. Na hraciu plochu sa nedá vyjsť so žiadnym 
mechanizmom, hrať na nej by bolo pre hráčov veľmi nebezpečné. Na 99 percent sa u nás hrať nebude.“ 

Dušan Molčan (Partizán Bardejov): „Takmer polovica ihriska je stále pokrytá mokrým snehom, okrem toho na 
ňom stojí voda a je výrazne podmočené. Zem je však po výdatných mrazoch stále zamrznutá. Za daného stavu 
by sme len rozbili ihrisko. Podľa mojich informácií by sa na východe nemalo hrať vôbec. Okrem nás sa aj 
Lokomotíva, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Pohronie vyjadrili v tom duchu, že sa u nich určite nebude 

môcť hrať. Opačná situácia nastane možno len v Šamoríne, Seredi, hoci aj tam je to otázne, a najmä na žilinskej 
umelej tráve. 

Patrik Brezovaj (FK Noves Spišská Nová Ves): „Na hracej ploche je ešte stále aj sneh, ktorý spolu s odkrytou 

trávou vytvára zeleno-biely povrch. K tomu treba prirátať rozmŕzajúce podložie, takže aj zospodu vystupuje voda. 
Vyzerá to ako bazén, preto je nereálne aby sme na takom ihrisku odohrali cez víkend zápas. O týždeň by sme už 
ale so Zvolenom mali hrať. Ak sa nestane niečo nepredvídané a nenapadne ďalší sneh, čo ale nepredpokladáme. 
Inak by sme sa dostali pod termínový tlak, keďže súťaž má byť ukončená do 19. mája.“ 

Potvrdené, hrať sa bude len v Žiline 
Krátko popoludní odštartovalo zasadnutie komisie Slovenského futbalového zväzu pre riadenie II. ligy. 
To podľa našich informácií formálne spečatilo očakávané rozhodnutie. 
Sedem stretnutí 19. kola sa uskutoční v náhradnom termíne, a to 10. a 11. apríla 2018 (utorok, resp. streda). 
Jediný duel, ktorý sa uskutoční v pôvodnom termíne, teda už túto nedeľu o 10.30 hod., je súboj Žilina B – 

Nové Mesto n./V. 
Pôvodný program 19. kola 2. futbalovej logy 
Lok. Košice – Trebišov, Pohronie – Zvolen, L. Mikuláš – Poprad, Bardejov – Inter Bratislava, Šamorín – 

Skalica, Žilina B – Nové Mesto n/V, Sp. N. Ves – Podbrezová B, Sereď – Komárno. 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Rozlúčka so základnou časťou bola dramatická a plná gólov 
[07.03.2018; myorava.sme.sk; Orava / Šport; 00:00; Tomáš Ferenčík] 

 
https://myorava.sme.sk/c/20775431/rozlucka-so-zakladnou-castou-bola-dramaticka-a-plna-golov.html 

 
 

Už v sobotu začína v extralige mužov play off. Florbalisti Nižnej začínajú doma. 
Nižná – Florko Košice 10:9 sn (4:3,3:4,2:2-0:0-1:0) 
Góly: Šroba (Mačňák), Reguly (Zemančík), Reguly (Latka), Latka (Medžo), Reguly (Turek), Zemančík 

(Reguly), Santer (Zemančík), Medžo (Latka), rozhodujúci nájazd Bachan 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20775737/sedem-druholigovych-zapasov-sa-cez-vikend-neodohra.html
https://myorava.sme.sk/c/20775431/rozlucka-so-zakladnou-castou-bola-dramaticka-a-plna-golov.html


Tréner Martin Tomaga: Florko Košice bojovalo na diaľku o tretie miesto, takže o motiváciu malo postarané. My 
sa chceli dobre pripraviť na play off a vyskúšať v zápase niektoré herné situácie. Duel sa pre nás vyvíjal sľubne. 
Vyhrávali sme 2:0, no Košičania hru aj skóre postupne vyrovnali. Po dvoch tretinách svietilo na tabuli 7:7. 

Prečítajte si tiež:Mladý atlét z Nižnej si vyskákal titul majstra Slovenska 
V tretej tretine sme išli do vedenia, no súper potom kuriózne vyrovnal. Pri signalizovanom vylúčení si domáci 

hráč zasunul loptičku do vlastnej siete. O víťazovi nakoniec rozhodovali až nájazdy. Za hostí bol úspešný Kročko 
a za domácich Bachan. Tí istí hráči potom pokračovali v rozstrele. Bachan dal, súper nie a tak dva body získala 
Nižná. Vo štvrťfinále vyzve florbalistov Spišskej Novej Vsi. Bude sa hrať na tri víťazné zápasy. Séria štartuje v 

sobotu 10. marca o 17.00 h v tvrdošínskej hale. V nedeľu sa hrá o 15.00 h. 
Zostava: Turek – Santer, Belko, Šroba, Matlák, Drozd, Mačňák, Bachan, Zemančík, Latka, Medžo, Čuporák, 

Reguly, Poldauf 
(zdroj: ) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Organizátorka pochodov v Banskej Bystrici: Teraz už nejde len o tú jednu 

udalosť, ľudia sú veľmi nespokojní 
[07.03.2018; domov.sme.sk; Domov; 00:00; Lucia Krbatová] 

 
https://domov.sme.sk/c/20775159/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-
jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html 

 
 

Nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by mohla vládu nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať, hovorí 
MARTINA STRMEŇOVÁ. 

Martina Strmeňová 
Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste, ktorá vznikla v roku 2014 ako reakcia na zvolenie 

Mariana Kotlebu do župného úradu v Banskej Bystrici. Venujú sa najmä boju proti extrémizmu, rozbehli aj viaceré 
vzdelávacie aktivity. Minulý piatok spoluorganizovala pochod v Banskej Bystrici. 

Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? 
„Boli sme práve vtedy na súde s Milanom Mazurekom. Pre nás, ako pre občiansku platformu, to bola 

povinnosť, lebo sme vedeli, že v tom čase bude pred súdom protest a chceli sme byť pri tom. Sledovali sme 
popritom médiá, máme aj kontakty na nejakých ľudí z médií, ktorí nám dali vedieť, čo sa stalo. Bol to čierny 
pondelok. Sedíme na súde, vedľa nás sedí pán s tričkom Na stráž, dolu asi tristo ľudí Kotlebovej ĽSNS skanduje 
veľmi nepríjemné heslá a do toho príde táto šokujúca správa.“ 

Čo vám napadlo ako prvé? 
„Tým, že sme boli na súde a predtým sme veľmi dlho a intenzívne žili protestom (proti ĽSNS, pozn. red.), 

napadlo mi, že vražda bude prvé, čo pán Kotleba zneužije pri najbližšej príležitosti. Hneď potom mi napadlo, že 
sa vracajú 90. roky a už je prekročená hranica.“ 

Ako rýchlo po tejto informácii prišiel nápad urobiť spomienkový pochod za Jána Kuciaka a jeho partnerku v 
Banskej Bystrici? 

Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok 
Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie v pochode v Bratislave 

pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko aj tento piatok 
Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka 

a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu 
Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Nitra, Poprad, 

Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha 

„Niektorí naši členovia už v ten deň zorganizovali sviečkovú spomienku pri Morovom stĺpe. Jeden z našich 
členov, 20-ročný študent Jerguš, je veľmi akčný a zabezpečil kondolenčnú knihu. Nebola to masová akcia, ale 
chceli sme si ňou pripomenúť obete. Potom to už bol prirodzený vývoj. Dozvedeli sme sa, že Bratislavčania 
organizujú pochod a veľa ľudí sa nám ozývalo s tým, že nebudú schopní ísť v piatok do Bratislavy. Rozhodli sme 
sa, že to urobíme v Bystrici aj pre ľudí zo Zvolena, z Brezna a okolia. Komunikovala som s Karolínou Farskou 
(organizátorka protikorupčných pochodov aj piatkovej pietnej spomienky, pozn. red.), či by im to neprekážalo, aby 
to nevnímali tak, že im chceme odlákať ľudí.“ 

Čo bolo najnáročnejšie na organizácii pochodu? 
„Asi zohnať takých rečníkov, aby sme udržali pietny tón, ale aby ľudia zároveň vnímali, že treba niečo spraviť. 

Na zháňanie ťahúňa na pódiu sme mali len niekoľko dní. Neviem, či sa to úplne podarilo, ale nakoniec vystúpila 
riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Ďuricová Hájková, ktorá mala asi najsilnejší príhovor. Apelovala na morálku, ale 
veľmi pokojným tónom. Mali sme tam aj Malého cynika (Jakub Pohle, zakladateľ webu Málo cynizmu pre toto 
mesto, pozn. red.), ktorý to zasa trochu vyburcoval.“ 

Koľko ľudí prišlo na námestie? 
((piano)) 

https://domov.sme.sk/c/20775159/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html
https://domov.sme.sk/c/20775159/organizatorka-pochodov-v-banskej-bystrici-teraz-uz-nejde-len-o-tu-jednu-udalost-ludia-su-velmi-nespokojni.html


„Prešli sme si to cez online aplikáciu a pri nižšom odhade, lebo sme to nechceli tlačiť do nejakej veľkej 
hustoty, tam bolo 1800 až 2000 ľudí.“ 

Je to pre Bystricu dobré číslo? 
„Je to veľmi dobré číslo. Bystričania v poslednom čase nemajú chuť chodiť na námestia.“ 
Prevláda tam medzi ľuďmi skepsa, nezáujem o veci verejné? 
„Máme tu aj veľa aktívnych ľudí, Bystrica má veľmi silnú aktivistickú základňu, je tu mnoho mimovládok, ktoré 

sa vedia spojiť pre dobrú vec, ale obyčajní občania na námestia až tak veľmi nechcú chodiť. Deň predtým bolo 
navyše vítanie Anastasie Kuzminovej. Boli to dve veľké akcie, počasie nebolo ideálne, takže počet, ktorý prišiel, 
bol dobrý.“ 

Medzi účastníkmi bolo viac mladých ľudí alebo to bolo vyrovnané? 
„Bola to zmes ľudí, prišlo veľmi veľa ľudí v strednom veku aj mladých ľudí. Študenti Akadémie umení boli z 

hodiny na hodinu schopní pripraviť si transparenty v rámci kampane Ich krvou. Prišli aj starší ľudia, rozprávali sa s 
nami. Mali sme tam pripravenú petíciu ešte z Veľkého protikorupčného pochodu. Ďalšiu hodinu po konci podujatia 
stáli ľudia v rade, aby ju podpísali.“ 

Prečítajte si tiež:Hrnčiar z Mosta-Hídu: Mám zmiešané pocity, neviem, čo bude v ďalších dňoch 
Sú mladí ľudia z vášho kraja angažovaní? Zaujímajú sa o to, ako sa v krajine žije, chcú veci meniť? 
„Je to podobné ako v Bratislave. Nedá sa hovoriť o väčšine mladých, ale nie je ich vôbec málo. Vedia, že ak 

sa nezapoja do diania oni, nikto to za nich neurobí.“ 
V protestoch chcete pokračovať. Organizátori v Bratislave prídu aj s požiadavkami, aby bola vražda dôsledne 

vyšetrená a skončili premiér Fico a minister vnútra Kaliňák. Budete to požadovať aj vy? 
„Áno.“ 
Myslíte, že ak budú Fico a Kaliňák naďalej na svojich pozíciách, vražda sa dôsledne nevyšetrí? 
Prečítajte si tiež:Antonino Vadala o Troškovej: Ja som ju poradil Jasaňovi 
„Čo sa týka vraždy samotnej, máme veľmi málo informácií. Teraz sa to však dostalo do polohy, že už nejde 

len o tú jednu udalosť. Ľudia sú veľmi nespokojní a sklamaní. Otázka je, čo by sa stalo po tom, keby odstúp ili. 
Situácia nie je jednoduchá, nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by ich mohla nahradiť, ale v tomto stave sa 
nedá pokračovať.“ 

Neobávate sa, že časť ľudí môže od účasti na zhromaždení odradiť to, že sa to už spája s politikou? 
„Určite sa nájdu ľudia, ktorým sa to nebude páčiť. Na facebooku sme mali po minulom piatku jeden kritický 

hlas, lebo všetci rečníci sa nedali úplne ustrážiť, chceli sme im dať v prejavoch slobodu. Ale zasa sme videli, že 
ak nejaký rečník upozornil, že situácia v politike nie je dobrá, ľudia v dave reagovali súhlasne. Určite budú hlasy 
za aj proti. Nedá sa vyhovieť všetkým, ale teraz nemôžeme byť ticho.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Šéf slovenského biatlonu: Tréneri utekajú za lepším platom 
[07.03.2018; sport.sme.sk; Šport / Zimné športy; 00:00; Miloslav Šebela] 

 
https://sport.sme.sk/c/20775516/tomas-fusko-treneri-utekaju-za-lepsim-platom-biatlon.html 

 
 

Do Osrblia by Slovenský zväz biatlonu chcel opäť získať preteky Svetového pohára. Najbližší voľný termín je 
o päť rokov. 

Rozhovor pre denník SME: 
TOMÁŠ FUSKO je prezidentom Slovenského zväzu biatlonu od apríla 2016. V minulosti bol trénerom 

mládeže aj reprezentačným trénerom. Hovorí aj o tom, ako bude vyzerať slovenský biatlon po odchode Anastasie 
Kuzminovej. 

Naplnila olympiáda v Pjongčangu vaše očakávania? 
„Prekročila ich. Na olympiádu sme išli s nádejou potvrdiť, že biatlon patrí na Slovensku medzi úspešné zimné 

športy a že je v našich silách potešiť fanúšikov medailou. Ale nechceli sme to tvrdiť pred olympiádou. Vedeli sme, 
že strelnica v Pjongčangu je veterná a bývajú tam náročné podmienky.“ 

Biatlon sa v posledných rokoch nesie na vlne úspechov. Sú na Slovensku podmienky na to, aby sme 
vychovali v budúcich rokoch reprezentantov, ktorí na ne nadviažu? 

Aj na tieto otázky odpovedal Tomáš Fusko: Čo potrebuje slovenský biatlon, aby sa rozvíjal? Je u nás dostatok 
trénerov? Ostane Anastasia Kuzminová v slovenskom biatlone aj po ukončení aktívnej kariéry? Je reálne, že sa 
na Slovensku v dohľadnom čase uskutočnia preteky Svetového pohára? 

„Ja som optimista a verím, že sa to podarí. Samozrejme, príprava biatlonistov nie je jednoduchá. Z pohľadu 
členskej základne sme malý šport. Biatlon nikdy nebude masový. Sami ako zväz nič nezmôžeme a sme odkázaní 
na pomoc štátu a našich partnerov. Keď sa to však pozitívne spojí, tak dokážeme vychovať kvalitných 
pretekárov.“ 

Má mládež po úspešných výsledkoch na vrcholných pretekoch väčší záujem o biatlon? 
„Keď je biatlon na obrazovkách a keď je spojený s pozitívnymi emóciami, je záujem väčší. Prichádzajú maily a 

telefonáty, kedy majú deti začať a kde sa majú prihlásiť. Je to teraz určite živelnejšie. Biatlon je fenomén a je 
veľmi populárny. Druhá vec je, ako sa dokážeme postarať o mládež, o trénerov, a aké dokážeme vytvoriť 
zázemie.“ 

https://sport.sme.sk/c/20775516/tomas-fusko-treneri-utekaju-za-lepsim-platom-biatlon.html


Koľko je na Slovensku stredísk prípravy? 
„Máme Národné biatlonové centrum v Osrblí a okrem neho máme pri kluboch drobné areály. Viac-menej 

svojpomocne vybudované, kde sú menšie strelnice. Tie nemajú tridsať streleckých stanovíšť, ako určujú pravidlá. 
Niekde ich je desať, ale sú to areály najmä na prípravu.“ 

Je to dostatočné? V minulosti vraj boli plány na stredisko v Tatranskej Štrbe. 
((piano)) 
„Musíme si povedať, koľko areálov svetovej úrovne by sme na Slovensku potrebovali a koľko potrebujeme 

športových plôch, aby mohli deti športovať a trénovať. Myslím, že na počet obyvateľov by nám jedno biatlonové 
centrum, ktoré má cveng aj vo svete, stačilo. 

Ale musíme sa vážne zaoberať tým, ako pripraviť malé strelnice, ktoré tu v minulosti boli - v Prešove, v 
Bardejove, v Levoči, v Spišskej Novej Vsi a na ďalších miestach. Potrebujeme ich dobudovať. To je jedna z 

veľkých úloh, ktorá nás čaká.“ 
Tieto menšie strediská teda treba dobudovať? 
„Je to vec, ktorú by sme chceli zlepšiť. Podľa zákona o zbraniach a strelive už dnes neexistujú dočasné 

strelnice. A keby sme aj chceli urobiť nejakú súťaž na nich, tak ani nemôžeme, lebo sa to môže robiť len na 
schválenej strelnici. 

“ 
Zatiaľ sa venuje športovej činnosti a keď bude prechádzať do civilného života, určite sa s ňou o tomto budeme 

rozprávať. 
„Tomáš Fusko o prípadnom angažovaní Anastasie Kuzminovej v slovenskom biatlone po ukončení kariéry 
Je to finančne náročné a je to zložitý proces. V strediskách, kde máme tradíciu a kde je záujem o biatlon, 

chceme vybudovať malé strelnice, aby tam mohli deti trénovať.“ 
Čo okrem tohto potrebuje slovenský biatlon na to, aby napredoval? 
„Nechcem hovoriť len o infraštruktúre. Hoci je tu aj nekonečný príbeh s Národným biatlonovým centrom, ktoré 

sa jedenásť rokov nedarí dobudovať. Je to aj o dobudovaní strelníc vo Vyhniach, v Prešove, v Revúcej a tam, kde 
máme centrá talentovanej mládeže. 

Ale nie je to len o strelniciach. Potrebovali by sme asfaltový okruh, kde by sa dalo v lete trénovať na 
kolieskových lyžiach. Samozrejme, mohla by to využívať aj verejnosť a športovci z ďalších odvetví. Ale to nie sú 
pre nás jediné problémy. 

Skôr nám chýba systémový prístup k riadeniu metodiky, výberu talentovaných športovcov a k ich zaradeniu do 
stredísk a škôl. To hapruje. Šport nemôže ostať len v starostlivosti športového zväzu. Musíme sa spojiť aj s 
univerzitami, školami a samosprávami.“ 

Prečo je to dôležité? 
„Keby som išiel od žiakov, ktorí začínajú v desiatich rokoch, tak najskôr trénujú v klube s rodičmi a trénermi. 

Ale keď chceme urobiť užší výber a začínajú chodiť na strednú školu a používať malokalibrovku, už máme 
problém. 

Potrebujú certifikovanú strelnicu a zbrojný preukaz. Potrebujeme, aby ich zaradili do výberových športových 
škôl, kde by mali podmienky na ďalší rast. A to musí byť záujem štátu.“ 

Je na Slovensku dostatok biatlonových trénerov? 
Prečítajte si tiež:Kuzminová: Čo by ma potešilo? Keby sa viac športovalo a mali sme nové športoviská 
"Tých nie je nikdy dosť. V poslednom období takmer všetci bývalí reprezentanti vyštudovali univerzity a majú 

trénerské licencie, ale nepracujú ako tréneri. Za ponúkanú mzdu nie sú ochotní túto prácu robiť. Ak by sme ich 
vedeli zafinancovať, mali by sme ich viac. 

Nie je jednoduché udržať mladých ľudí pri športe. Utečú za lepším platom, čo je škoda. A druhý fenomén je, 
že do tréningu sa zapájajú nadšení rodičia a dnes je každý rodič trénerom. Je dobré, keď pomáhajú, ale často 
nemajú trénerské vzdelanie a robia veci intuitívne. Treba ich preškoliť, aby to nerobili svojvoľne.“ 

Viete si predstaviť, že by ste v nejakej pozícii udržali Anastasiu Kuzminovú v slovenskom biatlone? 
„Boli by sme radi, ale nechcem predbiehať a rozprávať dopredu. Nasťa je fenomén svetového športu a vedeli 

by sme si predstaviť jej pôsobenie aj na zväze, ale ešte sme to nerozoberali. Zatiaľ sa venuje športovej činnosti. 
Keď bude prechádzať do civilného života, určite sa s ňou o tom budeme rozprávať.“ 

V Osrblí sa organizuje IBU Cup. Je reálne, že by sa na Slovensku v budúcnosti konali aj súťaže Svetového 
pohára? 

„Je to vysoko reálne a podali sme žiadosť na Medzinárodnú biatlonovú federáciu o pridelenie licencie A. Bol tu 
inšpekčný tím, ktorý zhodnotil pripravenosť. Ukázalo sa, že mediálne centrum je príliš malé. Stojíme pred otázkou 
jeho dobudovania. 

V prípade jeho dokončenia do septembra by sme mohli získať licenciu. To je prvý predpoklad, aby sme sa 
mohli uchádzať o Svetový pohár. Vedenie IBU, rozhodcovia aj technická komisia majú k Osrbliu pozitívny vzťah. 

Zatiaľ sú dejiská Svetového pohára rozdelené do roku 2022. Rokovali sme s IBU a je záujem, aby sa tu 
naďalej biatlon konal. Nemáme pochybnosť, že by sme sa vedeli dostať do kolotoča Svetového pohára, ale 
musíme najskôr splniť kritériá.“ 

Na snímke strelnica v areáli Slovenského biatlonového centra v Osrblí. (zdroj: TASR) 
Najskôr to teda bude o päť rokov? 
„Áno, ale aj v tomto prípade musíme mať licenciu do septembra.“ 
Kedy naposledy sa konali preteky Svetového pohára na Slovensku? 
„V roku 2006. Mali sa u nás konať aj v roku 2008, vtedy sa však začala rekonštrukcia Osrblia a tá sa 

nedokončila. A my sme z toho vypadli.“ 
[Späť na obsah] 
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Pribudne parkovisko aj zastávky autobusov. Stanica je v zlom stave. 
KROMPACHY. Predstaničný priestor v Krompachoch prejde v tomto roku obnovou. 
Primátorka mesta Iveta Rušinová uviedla, že úpravy súvisia najmä so zvýšeným záujmom zo strany 

cestujúcich o presun vlakom po vlaňajšom dočasnom uzavretí mosta cez Ružín. 
"Ľudia si v období, keď bol most uzavretý, zvykli dochádzať vlakom do práce do Košíc, Popradu či Spišskej 

Novej Vsi, pričom autá nechávali na stanici. Vznikol nám tu taký veľký zablatený priestor, autá stoja až pomaly 

pri trati," priblížila. 
Nové parkovisko aj zastávka 
Na riešenie tejto situácie pridelil Košický samosprávny kraj (KSK) radnici v Krompachoch 235 000 eur. 
V priestore medzi autobusovou a vlakovou stanicou tak pribudnú nové parkovacie plochy pre autá i zastávky a 

státie pre autobusy. 
“Prepoja sa obe stanice. Plán je vybudovať tu 53 parkovacích miest pre osobné vozidlá,” doplnila primátorka. 
Zhotoviteľa stavby už samospráva vybrala, teraz sa čaká na vhodné poveternostné podmienky, aby sa mohlo 

začať s prácami. 
Rušinová predpokladá, že predstaničný priestor získa novú podobu ešte v prvej polovici tohto roka. 
Stanica v zúfalom stave 
“V podstate suplujeme v tomto prípade železnice, pretože ide o ich klientov a ony by mali pre nich vybudovať 

parkoviská. Keďže sa však toho železnice neujali, tak sme si prenajali od nich pozemky za celkom slušnú cenu, aj 
keď si myslím, že vzhľadom na to, že riešime ich problém, tak možno tá cena mohla byť len symbolická,” podotkla 
Rušinová. 

Zároveň upozornila na katastrofálny stav, v ktorom sa v súčasnosti nachádza krompašská železničná stanica i 
podchod popod trať smerom k priemyselnému parku. 

V septembri 2017 podpísali ŽSR s KSK a mestom Krompachy Memorandum o porozumení a vzájomnej 
spolupráci. 

V ňom sa podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej jednotlivé strany zaviazali 
k spolupráci pri vytváraní predpokladov na úspešnú realizáciu projektu. 

“Jeho cieľom je skvalitnenie technickej infraštruktúry na území mesta v blízkosti železničnej stanice 
Krompachy. V zmysle spomínaného memoranda sme sa zaviazali byť nápomocní pri stanovovaní podmienok 
technického riešenia projektu vyhovujúceho potrebám a oprávneným požiadavkám všetkých zainteresovaných 
strán a zároveň na účely projektu poskytnúť mestu vybrané a vzájomne odsúhlasené pozemky v blízkosti 
železničnej stanice do prenájmu za výhodnú cenu,” upozornila hovorkyňa s tým, že ŽSR si svoje záväzky 
vyplývajúce z memoranda riadne plnia. 

Dodala, že vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby, zabezpečiť s tým súvisiacu inžiniersku 
činnosť a samotnú realizáciu stavby, je v zmysle memoranda záväzkom mesta Krompachy. 

Uvažujú o oprave 
ŽSR v súvislosti s ďalšou kritikou uvažujú o oprave podchodu na trati Košice – Žilina, o ktorom hovorila 

primátorka, a ktorý sa nachádza v blízkosti predstaničného priestoru. 
Hoci železničná stanica v Krompachoch nie je súčasťou investičných plánov na tento rok, v rámci opráv sa 

tam zabezpečí niekoľko vecí. 
“Zriadime tam napríklad elektrokotolňu, vymeníme okná a dvere v administratívnych priestoroch, dvere v 

čakárni, odstráni sa nefunkčné vzduchotechnické zariadenie, vymaľuje sa tam a čakárne sa presklia,” 
vymenovala Pavliková. 

[Späť na obsah] 
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Nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by mohla vládu nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať, hovorí 
MARTINA STRMEŇOVÁ. 

Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej? 
„Boli sme práve vtedy na súde s Milanom Mazurekom. Pre nás, ako pre občiansku platformu, to bola 

povinnosť, lebo sme vedeli, že v tom čase bude pred súdom protest a chceli sme byť pri tom. 
Sledovali sme popritom médiá, máme aj kontakty na nejakých ľudí z médií, ktorí nám dali vedieť, čo sa stalo. 

Bol to čierny pondelok. 
Martina Strmeňová Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste, ktorá vznikla v roku 2014 ako 

reakcia na zvolenie Mariana Kotlebu do župného úradu v Banskej Bystrici. Venujú sa najmä boju proti 
extrémizmu, rozbehli aj viaceré vzdelávacie aktivity. Minulý piatok spoluorganizovala pochod v Banskej Bystrici. 

Sedíme na súde, vedľa nás sedí pán s tričkom Na stráž, dolu asi tristo ľudí Kotlebovej ĽSNS skanduje veľmi 
nepríjemné heslá a do toho príde táto šokujúca správa.“ 

Čo vám napadlo ako prvé? 
„Tým, že sme boli na súde a predtým sme veľmi dlho a intenzívne žili protestom (proti ĽSNS, pozn. red.), 

napadlo mi, že vražda bude prvé, čo pán Kotleba zneužije pri najbližšej príležitosti. 
Hneď potom mi napadlo, že sa vracajú 90. roky a už je prekročená hranica.“ 
Ako rýchlo po tejto informácii prišiel nápad urobiť spomienkový pochod za Jána Kuciaka a jeho partnerku v 

Banskej Bystrici? 
Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a 

Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie v pochode v Bratislave pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko 
aj tento piatok Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy 
Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, 
Košice, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Nitra, Poprad, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha 

„Niektorí naši členovia už v ten deň zorganizovali sviečkovú spomienku pri Morovom stĺpe. Jeden z našich 
členov, 20-ročný študent Jerguš, je veľmi akčný a zabezpečil kondolenčnú knihu. 

Nebola to masová akcia, ale chceli sme si ňou pripomenúť obete. Potom to už bol prirodzený vývoj. Dozvedeli 
sme sa, že Bratislavčania organizujú pochod a veľa ľudí sa nám ozývalo s tým, že nebudú schopní ísť v piatok do 
Bratislavy. 

Rozhodli sme sa, že to urobíme v Bystrici aj pre ľudí zo Zvolena, z Brezna a okolia. Komunikovala som s 
Karolínou Farskou (organizátorka protikorupčných pochodov aj piatkovej pietnej spomienky, pozn. red.), či by im 
to neprekážalo, aby to nevnímali tak, že im chceme odlákať ľudí.“ 

Čo bolo najnáročnejšie na organizácii pochodu? 
„Asi zohnať takých rečníkov, aby sme udržali pietny tón, ale aby ľudia zároveň vnímali, že treba niečo spraviť. 
Na zháňanie ťahúňa na pódiu sme mali len niekoľko dní. Neviem, či sa to úplne podarilo, ale nakoniec 

vystúpila riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Ďuricová Hájková, ktorá mala asi najsilnejší príhovor. Apelovala na 
morálku, ale veľmi pokojným tónom. 

Mali sme tam aj Malého cynika (Jakub Pohle, zakladateľ webu Málo cynizmu pre toto mesto, pozn. red.), ktorý 
to zasa trochu vyburcoval.“ 

Koľko ľudí prišlo na námestie? 
„Prešli sme si to cez online aplikáciu a pri nižšom odhade, lebo sme to nechceli tlačiť do nejakej veľkej 

hustoty, tam bolo 1800 až 2000 ľudí.“ 
Je to pre Bystricu dobré číslo? 
„Je to veľmi dobré číslo. Bystričania v poslednom čase nemajú chuť chodiť na námestia.“ 
Prevláda tam medzi ľuďmi skepsa, nezáujem o veci verejné? 
„Máme tu aj veľa aktívnych ľudí, Bystrica má veľmi silnú aktivistickú základňu, je tu mnoho mimovládok, ktoré 

sa vedia spojiť pre dobrú vec, ale obyčajní občania na námestia až tak veľmi nechcú chodiť. Deň predtým bolo 
navyše vítanie Anastasie Kuzminovej. Boli to dve veľké akcie, počasie nebolo ideálne, takže počet, ktorý prišiel, 
bol dobrý.“ 

Medzi účastníkmi bolo viac mladých ľudí alebo to bolo vyrovnané? 
„Bola to zmes ľudí, prišlo veľmi veľa ľudí v strednom veku aj mladých ľudí. Študenti Akadémie umení boli z 

hodiny na hodinu schopní pripraviť si transparenty v rámci kampane Ich krvou. 
Prišli aj starší ľudia, rozprávali sa s nami. Mali sme tam pripravenú petíciu ešte z Veľkého protikorupčného 

pochodu. Ďalšiu hodinu po konci podujatia stáli ľudia v rade, aby ju podpísali.“ 
Sú mladí ľudia z vášho kraja angažovaní? Zaujímajú sa o to, ako sa v krajine žije, chcú veci meniť? 
„Je to podobné ako v Bratislave. Nedá sa hovoriť o väčšine mladých, ale nie je ich vôbec málo. Vedia, že ak 

sa nezapoja do diania oni, nikto to za nich neurobí.“ 
V protestoch chcete pokračovať. Organizátori v Bratislave prídu aj s požiadavkami, aby bola vražda dôsledne 

vyšetrená a skončili premiér Fico a minister vnútra Kaliňák. Budete to požadovať aj vy? 
„Áno.“ 
Myslíte, že ak budú Fico a Kaliňák naďalej na svojich pozíciách, vražda sa dôsledne nevyšetrí? 
„Čo sa týka vraždy samotnej, máme veľmi málo informácií. Teraz sa to však dostalo do polohy, že už nejde 

len o tú jednu udalosť. Ľudia sú veľmi nespokojní a sklamaní. 
Otázka je, čo by sa stalo po tom, keby odstúpili. Situácia nie je jednoduchá, nie je tu nejaká silná alternatíva, 

ktorá by ich mohla nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať.“ 
Neobávate sa, že časť ľudí môže od účasti na zhromaždení odradiť to, že sa to už spája s politikou? 
„Určite sa nájdu ľudia, ktorým sa to nebude páčiť. Na facebooku sme mali po minulom piatku jeden kritický 

hlas, lebo všetci rečníci sa nedali úplne ustrážiť, chceli sme im dať v prejavoch slobodu. 



Ale zasa sme videli, že ak nejaký rečník upozornil, že situácia v politike nie je dobrá, ľudia v dave reagovali 
súhlasne. Určite budú hlasy za aj proti. Nedá sa vyhovieť všetkým, ale teraz nemôžeme byť ticho.“ 

[Späť na obsah] 
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Za Jána Kuciaka idú ľudia do ulíc, univerzity dávajú študentom voľno. Pochody chystajú na piatok po celom 
Slovensku, požiadali o pomoc aj vysoké školy (prehľad akcií) 

Zoznam miest priebežne aktualizujeme. V piatok 2. marca prišlo do ulíc odhadom viac ako 50-tisíc ľudí, aby si 
uctili pamiatku Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pochody a stretnutia budú pokračovať v piatok 
9. marca. 

Potom, čo organizátori zverejnili, že aj nasledujúci piatok (9.3.) pripravujú v Bratislave akciu, hlásia sa aj 
ďalšie mestá, kde by mali pochody a stretnutia s názvom Postavme sa za slusne Slovensko pokračovať. 

Organizátori demonštrácie Peter Nagy, Katarína Nagy Pázmány, Karolína Farská a Juraj Šeliga upresnili, že v 
Bratislave bude pochod na Námestí SNP. Žiadajú novú dôveryhodnú vládu, ktorej súčasťou nebudú ľudia s 
podozreniami z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin a dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána 
Kuciaka a Martiny Kušnírovej za spoluúčasti medzinárodných vyšetrovateľov. 

Kde dostali študenti voľno: 
Univerzita Komenského v Bratislave 
- Filozofická fakulta. 
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied. 
- Prírodovedecká fakulta. 
- Fakulta matematiky,fyziky a informatiky 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (rektorské voľno) 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Študenti nemajú piatkový rozvrh. 
Trnavská univerzita 
- Filozofická fakulta. 
- Fakultra zdravotníctva a sociálnej práce. 
- Právnicka fakulta. 
Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave 
- Fakulta sociálnych vied. 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (rektorské voľno). 
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rektorské voľno). 
Univerzita Konštantína filozofa v Nitre (rektorské voľno). 
Kde budú v piatok 9. marca zhromaždenia 
Banská Bystrica 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie SNP 
Bánovce nad Bebravou 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Nám. Ľ. Štúra pri Dome služieb 
Bardejov 
- Kedy: 19:00 
- Kde: Radničné námestie 
Bratislava 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie SNP 
Komárno 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Nám. gen. Klapku 
Košice 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Štátna vedecká knižnica v Košiciach 
Krupina 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Svätotrojičné námestie 
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Levice 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Hrdinov 
Levoča 
- Kedy: 17:00 
- Kde: miesto nie je upresnené 
Liptovský Mikuláš 
- Kedy: 18:00 
- Kde: Námestie Osloboditeľov 
Martin 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Divadelné námestie 
Nitra 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Štefánikova trieda 69 
Partizánske 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie SNP 
Pezinok 
- Kedy: 16:00 
- Kde: Radničné Námestie 
Poprad 
- Kedy: 17:00 
- Kde: upresnia 
Považská Bystrica 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Cooltajner Odborov 245 
Prešov 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Hlavná ulica pred Mestským úradom 
Prievidza 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Slobody 
Revúca 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Slobody 
Rimavská Sobota 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Hlavné námestie 
Rožňava 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Baníkov 
Ružomberok 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Š.N.Hýroša 
Senica 
- Kedy: 16:00 
- Kde: Námestie Oslobodenia 
Skalica 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Slobody 
Spišská Nová Ves 

- Kedy: 17:00 
- Kde: Ešte upresnia 
Šaľa 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Pamätník obetiam komunizmu 
Topoľčany 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Gen. M. R. Štefánika 
Trenčín 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Mierové námestie 
Trnava 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Trojičné námestie 
Veľký Krtíš 



- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie A. H. Škultétyho 
Vráble 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Čerešňove námestie 
Žiar nad Hronom 
- Kedy: 17:00 
- Kde: Námestie Matice Slovenskej 
Žilina 
- Kedy: 17:00 
- Kde: miesto ešte upresnia 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Slovenské palubovky v stredu pocítili energiu basketbalových zápasov 
[07.03.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/slovenske-palubovky-v-stredu-pocitili-energiu-basketbalovych-zapasov-
cl571886.html 

 
 

Na snímke hráči Košíc v zápase 34. kola Eurovia SBL v basketbale mužov medzi KB Košice - BK Inter 
Bratislava 7. marca 2018 v Košiciach. 

Žilina 7. marca (TASR) - Basketbalová Eurovia SBL mala v stredu na programe zápasy 34. kola. 
Výsledky: 
PP TV Raj Žilina - Iskra Svit 75:107 (36:58) 
Najviac bodov: Merešš 20, Crnič 17, Bojanič 13 - Avramovič 25, Lošonský 24, Jackson 10 
KB Košice - BK Inter Bratislava 85:71 (44:44) 
Najviac bodov: Stamenkovič 16, Sedmák 15, Fletcher, Körner po 14 - Horton 19, Baťka 17, Rančík 12 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BC Prievidza 83:94 (40:48) 

Najviac bodov: Juríček 20, Ninkovič 16, Amardi, Presutti po 10 - Sitton 25, Glasgow, Fusek po 13 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
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