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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Tunka, gruľovníky, moskoľ, adzimka – to sú dobroty spod Tatier 
[27.04.2018; Korzár; pohoda; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Pokrmy zo zemiakov, múčne jedlá, polievky, strukoviny, kaše. Jednoduchosť a žiadna prekombinovaná 
technologická príprava. Takto vyzerala strava našich predkov. Bola v tom múdrosť a spätosť s prírodou. Čomu 
hovoríme dnes bio, to bola prirodzená súčasť stravovania prastarých i starých rodičov v regióne Spiša, pod 
Tatrami. 

„Jedálny lístok bol veľmi jednoduchý, jedlá sa často opakovali. Nehodovalo sa tak ako dnes,“ priblížila Margita 
Kočišová z Múzea Spiša – Národopisné múzeum Smižany. Jedlá sa pripravovali rýchlejšie, z tradičných surovín. 
Východ Slovenska a Spiš zvlášť bol povestnou zemiakarskou oblasťou. Na stole preto, samozrejme, nesmeli 
chýbať jedlá zo zemiakov, múčne jedlá, v jeseni a zime kyslá kapusta. 

Poriadne sýte raňajky 
„Chlapi zvyčajne skoro ráno odchádzali na pole. Ženy už o 7. hodine mali navarené a odnášali mužom na 

polia, napríklad halušky. To, čo mávame bežne na obed, oni mali ako sýte raňajky. Vzhľadom na skoré vstávanie 
a prácu to bolo pre nich ako obed,“ doplnila Mária Michalková Staňová z múzea. Často sa v tanieroch objavovala 

https://siacplus.sk/


kukuričná kaša. V Levočských vrchoch sa jedol tzv. čír. Ide o múku varenú s vodou alebo mliekom, podávaná 
môže byť na sladko i na slano. Konzistenciou pripomínala dnešnú detskú krupicu. 

„Omáčka“ na zeleno i sladko 
Obľúbenou pochúťkou bola aj tunka. Dá sa povedať, že je to niečo ako mliečna omáčka. Skrátka sa pripraví 

zápražka s mliekom, buď čistá, alebo sa do nej pridával šalát, žihľava i šťaveľ. „Môj dedo ju jedával na raňajky s 
chlebom. No dal si ju aj na obed,“ poznamenala M. Staňová, ktorá pochádza z Levočských vrchov. V okolí 
Spišskej Novej Vsi sa tunka podávala aj s egrešmi či ríbezľami. 

Na jedlo ťažko robili, tak si ho vážili 
Podľa M. Staňovej ľudia kedysi jedávali také jedlá, čo si v dnešnej dobe nevieme ani predstaviť. „Väčšinu 

surovín si sami dorábali. Stálo to nemalú námahu, preto si jedlo viac vážili. Nevyhadzovali, neplytvali ním. Čo sa 
nezužitkovalo, spracovali ďalej. Čo zostalo, dali statku, prasiatkam. Dnes si všetko kúpime a neriešime, že to 
vyhadzujeme.“ Chlieb vydržal týždeň Samozrejmosťou bol doma pečený chlieb. „Pekarnik“, teda časť pece, kde 
sa piekol, sa rozpaľoval raz za týždeň. Trvalo to aj dve hodiny. Preto sa aj chlieb piekol na celý týždeň. Gazdiné 
ho nechávali zabalený v plátne, čo mu dávalo dlhú čerstvosť. Nesplesnivel, ako sa to stáva dnes, keď ho držíme 
zväčša v igelitových vrecúškach. Chlieb sa piekol väčšinou z ražnej hrubej múky. Múka, ktorá bola viackrát 
zomletá na hladko, bola drahšia, a preto určená výhradne na koláče. 

Adzimka nahradí chlieb 
Keď nebol chlieb, ľudia z Oľšavice aj Nižných Repáš v Levočských vrchoch, piekli adzimku. Bola to akási 

náhrada chleba a pochádza zrejme od Rusínov. Na jej prípravu sa múka zamiesila so sódou bikarbónou, pridala 
sa voda alebo sladké či kyslé mlieko. Cesto hrubé 3-4 cm sa pieklo polhodinu na rozpálenej platni. Upečená 
adzimka sa natierala maslom, podávala sa s pažítkou či slaninkou. „S adzimkou sa mi spája detstvo. Zbožňujem 
ju. Dodnes si ju pripravujem. Hoci už ako posúch, pečený na panvici – palacinkárke, nasucho. Dnes to málokto 
pozná,“ potvrdila M. Staňová. 

Exotiku nepoznali 
Čo dnes nazývame zdravou výživou, bolo bežným pokrmom. A využívali sa predovšetkým miestne suroviny. 

Čo sa dopestovalo v regióne, čo tu narástlo, to sa aj zjedlo. Žiadna exotika ako v súčasnosti. V bohatších 
rodinách si dopriali aj mäso, opäť však prevládala jednoduchá príprava. Najčastejšie sa varilo v polievke a jedlo 
sa s chlebom a zemiakmi. Niekedy sa aj pieklo. 

Poznali silu bylín 
„Raz týždenne boli na stole krúpy, v strede týždňa halušky, v piatok pôstne zemiaky s kyslým mliekom. Na jar 

dávali do krúp bežne vyvariť žihľavu. Bol to prvý prísun energie, čistenie organizmu po zime. Dnes je jarná 
žihľava trendy v zdravej výžive a je považovaná za detox. Podobne či možno aj celkom rovnako pripravované 
pokrmy mali v rôznych obciach rôzne názvy. Napríklad beľuše, pôvodné langoše, či gruľovníky – rôzne názvy, 
rovnaká príprava. Základom je zemiakové cesto, múka, vajíčko, pečené na rozpálenej platni. Omastené maslom, 
pocukrované. V časti Spiša, tesne pod Tatrami ho nazývali moskoľ. „Dnes poznáme langoše inak – z kysnutého 
cesta s cesnakom, kečupom a tatárskou omáčkou. Beľuše sú rovnako z kysnutého cesta so zemiakmi. Pečené v 
rúre ako koláč,“ komentovali pracovníčky múzea. 

Džatky, halušky, kuľaša 
Obľúbenou ingredienciou pri varení bol už v tých časoch ľanový olej. Najmä v pôstnom období ho gazdiné 

často využívali. Lisoval sa aj v Spišskom Podhradí. Maškrtou boli zase jednoduché pečené jabĺčka. Halušky, 
džatky, pirohy na sladko i na slano s tvarohom a bryndzou, pôstna polievka z kyslej kapusty, kuľaša. Aj to boli 
dobroty, na ktorých si pochutnávali naši predkovia. 

Dôležité miesto v dome 
Hoci na ňom nebývali luxusné jedlá, stôl bol v minulosti vzácnym, ba akými posvätným miestom. Stále 

prestretý, nechýbal na ňom chlieb prekrytý plátnom. Na stôl sa nesmelo sadať. „A vždy, keď prišla návšteva, 
domáci ju usadili za stôl. Bol to prejav úcty,“ dodala M. Staňová. 

TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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2. Čajkoviča stopli Švédi 
[27.04.2018; Nový Čas; Šport; s. 25; rag;uka] 

 
 

Autor: rag, uka I Foto: szlh 
MAGNITOGORSK - Výborná jazda hokejistov Slovenska na MS 18 v Rusku sa skončila. Vo štvrťfinále 

podľahli favorizovaným Švédom hladko 1:6, ktorí ubránili aj najproduktívnejšieho hráča zápasov v skupinách 
Maxima Čajkoviča (17). 

Výber trénera Viliama Čacha dokázal v Rusku nadviazať na vydarený vlaňajší svetový šampionát v Poprade 
a Spišskej Novej Vsi. V základnej skupine zdolal Čechov a s domácou zbornou prehral až po nájazdoch. 

Výkonmi a produktivitou zaujal hlavne útočník Maxim Čajkovič. Ďalší talent, ktorý vyšiel z bratislavských Svišťov, 
nastrieľal v štyroch skupinových zápasoch štyri góly a pri siedmich asistoval. Po štvrťfinále však bol smutný. „Je 
to pre nás krutá prehra. Mali sme zlý štart, už v šiestej minúte sme inkasovali gól. Nepodali sme taký výkon ako 
v predchádzajúcich stretnutiach. Švédi sú výborní korčuliari a potrestali každú našu chybu," povedal Maxim, ktorý 
posledné dve sezóny strávil práve vo Švédsku v klube Malmö Redhawks. Možno aj preto ho Švédi ustrážili a aj 



vďaka tomu postúpili do bojov o medaily. „Celkovo to bol pre nás dobrý turnaj, no ten najdôležitejší zápas nám 
nevyšiel," dodal Maxim Čajkovič. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Poslanci v Spišskej Novej Vsi dostanú nižšie odmeny 
[27.04.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Zákon určil strop podľa platu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci v Spišskej Novej Vsi budú odmeňovaní po novom. Jednomyseľne to 

odhlasovali na ostatnom mestskom zastupiteľstve. Novela zákona o odmenách, účinná od začiatku apríla, 
zaviedla ich strop v kalendárnom roku. 

Menej ako doteraz 
Poslanec v okresnom meste tak dostane mesačnú odmenu takmer 218 eur. Bude to menej, ako dostával 

doteraz. „Strop ročnej poslaneckej odmeny je určený najviac vo výške jedného mesačného platu primátora 
mesta. Mesačný plat primátora Spišskej Novej Vsi, bez navýšenia, je v súčasnosti takmer 2 758 eur,“ 
informovala poslancov vedúca právneho oddelenia MsÚ Spišská Nová Ves Lucia Baldovská. Poslanci boli 

doposiaľ odmeňovaní sumou 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (NH) za 
predchádzajúci kalendárny rok. Tá bola za vlaňajšok 954 eur. Mesačná odmena ďalej pozostávala z odmeny za 
predsedníctvo v komisii MsZ – 17 eur za účasť, za predsedníctvo v mestskom výbore – 17 eur za účasť, za 
funkciu člena komisie – 10 eur za účasť, za funkciu člena mestského výboru – 5 eur za účasť. Doteraz bola 
základná mesačná odmena 239 eur. Ak bol poslanec aj predsedom v jednej komisii, zároveň predsedom výboru 
a členom v druhej komisii, prilepšil si o ďalších 44 eur. Spolu to bolo takmer 283 eur. 

Zmena pre väčšie mestá 
Podľa slov hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michala Kaliňáka sa týka novela zákona o 

odmeňovaní poslancov prevažne zastupiteľstiev vo veľkých mestách. „Pri rokovaniach o zmene zákona neboli 
odmeny našou prioritou. Uvidíme, ako si to upravia jednotlivé zastupiteľstvá v mestách,“ uviedol Kaliňák. 
Samosprávy na zmenách pracujú postupne. Zákon určuje, že si musia všetky vnútorné predpisy upraviť v 
zákonných medziach tak, aby boli účinné od 1. apríla tohto roka. Ak poslanci dostanú odmeny po starom, v 
ďalšom mesiaci by mali dostať menej – o rozdiel medzi starým a novým odmeňovaním. Prípadne na konci 
volebného obdobia budú musieť tieto neoprávnené položky vrátiť. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
POROVNANIE 
Odmeny v iných mestách na Spiši 
Poprad 400 eur – zasadnutie MsZ 150 eur – zasadnutie MsR 30 eur – zasadnutie komisie predseda 20 eur – 

zasadnutie komisie podpredseda 120 eur – zasadnutie obvodného výboru mestskej časti – predseda 
Levoča 90 eur – zasadanie MsZ 90 eur – zasadanie mestskej rady 
Gelnica 33 eur – zasadanie MsZ 33 eur – odmena predsedovi komisie (raz ročne) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tréner Süttő po remíze v Novom Meste: Bod beriem 
[26.04.2018; myzvolen.sme.sk; Zvolen / Šport; 00:00; (mim)] 

 
https://myzvolen.sme.sk/c/20813011/trener-sutto-po-remize-v-novom-meste-bod-beriem.html 

 
 

Bezgólová remíza v Novom Meste dala Zvolenčanom ešte nádej na záchranu. 
AFC Nové Mesto nad Váhom - MFK Zvolen 0: 0 (0:0) 
ŽK: 1 – 2, Rozhodoval: Weiss, 125 divákov. 
Zvolen: Gábriš – Jovanovič, Šimko, Kotora, Budinský, Lupčo, Hamšík (59. Pavlík), Bellay, Jamrich, Bencz (55. 

Tóth), Gregáň (85. Gonçalves) 
Prečítajte si tiež:Desať najdrahších futbalistov hrajúcich na Slovensku. Koľko stojí Pohronie a MFK Zvolen? 
Vo veľmi dôležitom zápase pre obe mužstvá „namočené“ do zostupového pásma sa očakával boj o každý 

bod. Domáci v minulom kole ukoristili tri body na horúcej pôde Spišskej Novej Vsi, Zvolenčania naopak stratili 

body na domácom trávniku v dobre rozohranom stretnutí s Komárnom. Obe mužstvá v tabuľke delil bod, no 
Považania budú ešte dohrávať stretnutie 21.kola v Košiciach. 

Situácii zostupového ohrozenia tréneri prispôsobili aj taktiku. Obe mužstvá hrali s úmyslom neinkasovať a 
pozorne bránili, no domáci sa snažili zbúrať obranné „hradby“ mužstva spod Pustého Hradu a skúšali prekvapiť 
kombináciami a rýchlymi protiútokmi, no obrana MFK umne dirigovaná kapitánom Kotorom odolávala. 

https://myzvolen.sme.sk/c/20813011/trener-sutto-po-remize-v-novom-meste-bod-beriem.html


Čo prešlo ku bráne, likvidoval s istotou Gábriš. Najprv Solanov pokus vytlačil na roh, potom zlikvidoval 
podobne aj Lopušanovu strelu. Hostia sa dostali trpezlivou hrou pred šestnástkou AFC k štandardke a Lupčo trafil 
spojnicu Belicovej brány. Keď Kotorova prudká hlavička po rohu skončila tesne nad bránou, do polčasu sa skóre 
nemenilo. 

V úvode druhého dejstva pohrozili pred Gábrišom domáci Mikuš s Vladom, ktorý však proti s prehľadom 
chytajúcemu gólmanovi MFK neuspel. Po hodine hry najprv Gábriš bravúrne zneškodnil šancu Mikeša, ktorý sa 
uvoľnil v pokutovom území a potom vytesnil na roh i presnú technickú strelu do šibenice z kopačky Lopušana. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Mizéria Zvolena pokračuje, nádeje MFK pochoval exportný vlastenec 
V závere zápasu mohli Zvolenčania „brať body“ po gólovej hlavičke Lupča, no Belic perfektnou 

„robinzonádou“ zabránil takmer istému gólu. V nadstavenom čase ukončil stretnutie strelou tesne vedľa Mikeš. 
Mužstvá si tak rozdelili body a veľmi tak zostupové ohrozenie nezažehnali. 

Slovo trénera 
Marián Süttő, tréner MFK Zvolen: „Dnešná prehra by nás odsúdila už iba do nejakej teórie pri záchrane v 

súťaži. Na vynikajúco pripravenom ihrisku predviedli obe mužstvá snaživý a bojovný výkon. Mojim hráčom 
môžem ťažko niečo vyčítať. Šance mali obe mužstvá, gól nepadol. U nás znova výnimoční dvaja hráči brankár 
Gábriš a Kotora. Ostatní sa učia hrať druhú ligu, ale dnešný bod beriem.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Návštevníkov Slovenského raja pribúda, posilnia tam spoje 
[26.04.2018; pravda.sk; Cestovanie; 00:00; TASR] 

 
https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/467507-navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-
spoje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Kláštorská roklina v Slovenskom raji Autor: flog.pravda.sk/neradevil.flog 
Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou 

turistickou destináciou. Jeho dostupnosť osobnými automobilmi je však limitovaná veľkosťou parkovísk v 
jednotlivých turistických centrách, na čo reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj & 
Spiš posilnením spojov. 

„V spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po 
tretí raz podporíme posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Tie 
budú premávať počas najbližších predĺžených víkendov, konkrétne 28. apríla až 1. mája a 5. až 8. mája a 
následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1. júna do 31. augusta,“ konkretizoval Martin Pižem z OOCR 
Slovenský raj & Spiš. 

Trasa liniek bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce 

Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník, kde je napojenie na osobné vlaky, až do Hrabušíc, 
Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. 

„Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, a.s., a výška 
cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje môžu návštevníci nájsť na 
internetovej stránke, ide o linky číslo 37, 40, 42, 44 a 47, resp. číslo 82 a 84,“ doplnil Pižem. 

OOCR verí, že tieto spoje budú pre návštevníkov regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere. Nový 
grafikon je platný od 28. apríla. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. HK Mládež Michalovce mal najúspešnejšiu sezónu v histórii 
[26.04.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20809916/hk-mladez-michalovce-mal-najuspesnejsiu-sezona-v-
historii.html 

 
 

Tri žiacke kolektívy skončili na medailových priečkach. 
MICHALOVCE. Už pätnásť rokov je na hokejovej mape Slovenska HK Mládež Michalovce. Svoju činnosť 

odštartoval v júni 2003 a postupne sa zaradil medzi popredné mládežnícke kluby pod Tatrami. 
Okrem juniorky hrajú všetky ostatné celky – od dorastencov až po prípravky – najvyššie súťaže vo svojich 

kategóriách. 

https://cestovanie.pravda.sk/hory/clanok/467507-navstevnikov-slovenskeho-raja-pribuda-posilnia-tam-spoje/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Zemplínčanom sa darí vychovávať kvalitných hráčov aj hráčky, ktorí hrávajú nielen na Slovensku, ale aj inde v 
Európe a dokonca aj za veľkou mlákou. 

Na čele HK Mládež je aktuálne prezident Richard Mašlanka, ktorého pravou rukou je manažér Jozef Kužma. 
Ten vykonáva túto funkciu už štyri roky a za ten čas v klube urobil kvantum práce. 
S týmto 29-ročným ambicióznym funkcionárom sme zhodnotili uplynulý hokejový ročník michalovskej 

mládeže. 
Nedávno skončená sezóna bola špecifická v tom, že michalovský zimný štadión prechádzal veľkou 

rekonštrukciou, a tak družstvá nemohli pol roka využívať domovský stánok. Aký to malo dopad na účinkovanie 
vášho klubu? 

„Bola to naozaj turbulentná sezóna, ale paradoxne aj najúspešnejšia v histórii HK Mládež, pretože prvýkrát až 
v troch kategóriách sme dosiahli medailové pozície a v extralige sa nám podarilo udržať dva hlavné celky, a to 
dorastencov a kadetov. Aj žiacke tímy dosahovali celkom dobré výsledky, takže uplynulý ročník bol pre nás veľmi 
úspešný.“ 

Prebiehal tréningový aj zápasový proces napriek absencii vlastného štadióna bez problémov? 
„Všetko sme zvládli, nemuseli sme sa odhlásiť zo žiadnej súťaže, za čo sa musím poďakovať predovšetkým 

vedeniu mesta Michalovce, ktoré nám vo všetkom vyšlo v ústrety. Poskytlo nám dostatok financií, aby náš klub 
mohol fungovať aj v takom núdzovom režime. Neviem, či by nejaké mesto dokázalo pomôcť klubu v takej miere 
ako nášmu. To bola pre nás najväčšia pomoc. Moje poďakovanie patrí aj trénerom, rodičom hráčov a vlastne 
všetkým, ktorí nám čo i len troškou pomohli. Drvivú väčšinu tréningov a zápasov sme absolvovali v STD aréne vo 
Vranove nad Topľou, preto osobitne ďakujem prezidentovi tamojšieho klubu HC Bulls Jirkovi Zemanovi, ktorý 
nám umožnil využívať miestny zimný štadión. Keby nám on nepodal pomocnú ruku, tak by sme ozaj nemali kde 
hrávať. Časť tréningového procesu prebiehala aj v Humennom a Trebišove, takže aj tamojším ľuďom sme 
zaviazaní.“ 

Nedošlo k úbytku hráčov v súvislosti s dennodenným dochádzaním do iných miest? 
„S hokejom počas tohto obdobia neskončil jediný hráč. Pozitívne ma prekvapilo, že vo veľkej miere nám 

pomáhali aj rodičia chlapcov. Tiež nemôžem zabudnúť ani na šoférov nášho prepravcu, ktorí toho museli tiež veľa 
vydržať, lebo hlavne menšie deti v autobusoch vystrájali. Chlapci si postupne zvykli na vranovské prostredie. 
Paradoxne sa nám tam hralo lepšie ako po návrate do Michaloviec, kde sme sa museli adaptovať na väčšie 
klzisko. Doma je však doma, boli sme radi, že sme sa vrátili a záver sezóny zvládli úspešne.“ 

((piano)) 
Veľká pozornosť sa sústredila na tímy dorastencov a kadetov. Bola pre vás priorita udržať tieto družstvá 

medzi slovenskou elitou? 
„Áno. S trénermi a vedením klubu sme to museli vyšpekulovať tak, aby sa nám to podarilo. Tento cieľ sme 

splnili, čo nás veľmi teší, lebo dorastenci a kadeti sú vlajková loď našich mládežníckych kategórií.“ 
Najstaršou kategóriou je juniorka, ktorá účinkovala v prvej lige. Plánujete aj tento celok dostať do extraligy? 
„Juniori trénovali spomedzi všetkých našich tímov najmenej, pretože jednak ich bolo málo a tiež sme nemali 

ani veľa voľného ľadu. Napriek tomu sa im podarilo skončiť na solídnom piatom mieste z desiatich účastníkov. Čo 
sa týka jej budúcnosti, všetko sa bude odvíjať od kongresu SZĽH, ktorý sa uskutoční 26. apríla v Bratislave. Na 
ňom sa budú schvaľovať nové hracie modely všetkých mládežníckych súťaží. Podľa toho sa zariadime. Určite 
chceme dosiahnuť, aby časom aj juniorský celok hrával najvyššiu súťaž.“ 

Ktoré ostatné družstvá v uplynulej sezóne príjemne prekvapili? 
„Potešili nás výsledky ôsmakov, ktorí skončili na striebornej pozícii súťaže východoslovenského regiónu. Ak 

by sa finálový turnaj tejto kategórie konal na východe, tak by sme naň postúpili aj my. Totiž miestenku na turnaj, 
ktorý sa tohto roku uskutočnil na strednom Slovensku, si zaistili len víťazi jednotlivých skupín a plus druhý tím z 
regiónu, ktorý ho organizoval. Za zmienku stojí, že s Košicami, ktoré sa stali majstrami Slovenska v kategórii 
starších žiakov, sa nám podarilo počas sezóny raz vyhrať a raz remizovať. Darilo sa aj piatakom, ktorí sa 
umiestnili na treťom mieste, a takisto aj štvrtákom, tí skončili na druhej priečke spomedzi trinástich družstiev na 
východe. Aj ostatné kategórie získali pekné umiestnenia a konkurovali silným tímom ako Košice, Poprad, 
Spišská Nová Ves či Prešov.“ 

Množstvo hráčov máte roztrúsených po iných kluboch, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Kde všade 
hrávajú? 

„Keďže my hrávame len prvú juniorskú ligu, tak viacerým talentovaným chlapcom sme nechceli brániť v 
napredovaní a uvoľnili sme ich do klubov, kde majú väčšiu šancu hokejovo rásť. Začnem útočníkom Samuelom 
Solenským, ktorý už druhý rok hráva v americkom Johnstowne Tomahawks. V poslednej sezóne skončil v 
kanadskom bodovaní svojho družstva suverénne na prvom mieste. Prvý rok vo švédskom Linköpingu si odkrútil 
útočník Pavol Regenda. V našej juniorskej extralige predvádzali výborné výkony brankári Vladimír Glosár, ktorý 
sa s Nitrou stal vicemajstrom Slovenska a mal aj najlepšiu úspešnosť zákrokov spomedzi všetkých gólmanov, a 
Tomáš Tkačik, ktorý v Košiciach odchytal cez šesťdesiat zápasov a tiež mal výborné štatistiky. V tomto tíme 
hrával aj Dominik Borov, v bratislavskom Slovane bol zase Dominik Verbický a v Spišskej Novej Vsi Gabriel 

Vereš. Nemôžeme zabudnúť ani na ženy. Tretiu sezónu v ruskej Ufe odohrala Nicol Čupková, v ŠKP Bratislava 
pôsobí Lenka Čurmová a trojica Patrícia Mária Dzurinová, Sylvia Maťašová a Michaela Hana Hajniková hráva v 
Šarišanke Prešov.“ 

Ktorí odchovanci klubu hrávajú aj v reprezentačných výberoch? 
„Na prelome rokov si Solenský zahral na svetovom šampionáte hráčov do 20 rokov, dlho bol v hre o konečnú 

nomináciu aj Radoslav Mesaroš. Do tejto kategórie sa z 18-ky posunul nedávno aj Regenda. Vo výbere do 16 
rokov máme Jakuba Ragana a do 15 rokov Pavla Štetku. V ženskej 18-ke hrávajú Maťašová a Hajniková, za 



seniorskú ženskú reprezentáciu Čurmová a Dzurinová. Čurmová bola dokonca na nedávnych MS divízie I 
skupiny A kapitánkou Slovenska. Ešte pred rokom hrávala za ženskú reprezentáciu aj Čupková.“ 

Aká je momentálna spolupráca so seniorským klubom? Pár rokov dozadu totiž neboli vzťahy medzi HK Dukla 
a HK Mládež najideálnejšie. Zlepšilo sa to po príchode nového vedenia? 

„Z môjho pohľadu je spolupráca oveľa lepšia a aktuálne je na veľmi dobrej úrovni. Do Dukly prišli ľudia, ktorí 
sú zažratí do hokeja a chcú robiť tento šport poctivo. Aj keď v intenzívnejšom kontakte sme len zhruba tri 
mesiace, mám zo spolupráce s nimi dobrý pocit.“ 

Takže vidíte teraz väčšiu šancu, aby bolo v A-mužstve viac odchovancov? 
„Pri seniorskom tíme je dobrý tréner, čo je veľmi dôležité. Pán Chudý je ozajstný profesionál, a ak ostane v 

Dukle, určite dá šancu mladým chlapcom. Avšak aj oni musia niečo obetovať pre to, aby sa do prvého mužstva 
dostali. Rozdiel medzi mládežníckym a seniorským hokejom je veľký a dôležité je, ako zvládnu tento skok.“ 

Aké sú vízie HK Mládež do budúcnosti? 
„Tie najbližšie budú závisieť od toho, ako dopadne spomínaný kongres SZĽH. Podľa neho si stanovíme ciele v 

súťažiach v jednotlivých kategóriách. Ambície však máme stále len tie najvyššie a každým rokom sa snažíme 
posúvať o krok ďalej. Dôležité je, aby sme získavali čo najviac detí do klubu. Pritiahnuť deti k športu je asi alfou a 
omegou každého mládežníckeho klubu. Chceme vychovávať hráčov pre reprezentáciu, ktorí budú pôsobiť v 
kvalitných seniorských tímoch. Najvyšší cieľ je draftovať hráča do NHL, aby podpísal nováčikovskú zmluvu. To je 
sen každého klubu. Veľa záleží aj od talentu hráča, aby sa dostal až tak ďaleko. Aj my máme v klube niekoľko 
chlapcov, ktorí by sa potenciálne mohli prebojovať do špičkových klubov, ale je len na nich, ako budú na sebe 
pracovať.“ 

Sezóna HK Mládež v skratke 
Juniori: Ivan Boržík – Marcel Brhlík, 5. miesto (I. liga) 
Dorastenci: Ivan Králik – Radoslav Regenda, 14. miesto (extraliga) 
Kadeti: Tibor Tartaľ – Ivan Králik, 12. miesto (extraliga) 
Starší žiaci 8. ročník: Peter Štekláč – Ján Haluška, 2. miesto 
Starší žiaci 7. ročník: Peter Štekláč – Ján Haluška, 5. miesto 
Mladší žiaci 6. ročník: Tibor Tartaľ – Vladimír Vankovič, 5. miesto 
Mladší žiaci 5. ročník: Tibor Tartaľ – Vladimír Vankovič, 3. miesto 
Prípravka 4. ročník: Martin Stripai – Slavomír Stripai, 2. miesto 
Prípravka 3. ročník: Ján Haluška – Jozef Kužma, 4. miesto 
Predprípravka 0. až 2. ročník: Martin Stripai, Slavomír Stripai, Ján Haluška, Ján Polačko, Štefan Tóth, Patrik 

Makeľ, Ján Kachnič, Jozef Kužma 
za kategóriou nasleduje trénerská dvojica a umiestnenie v súťaži. Žiaci a prípravky hrali I. ligu VsZĽH, 

predprípravka ešte zápasy nehráva. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 26. apríla 
[26.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20811200/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-26-aprila.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. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
ELIXÍR, Akademika Pavlova 1329/49 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. Max, OC Kaufland, Duklianska 19 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
St. Ľubovňa 
VIVA, Mierová 94 

https://korzar.sme.sk/c/20811200/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-26-aprila.html


Poprad 
Dr. Max, Francisciho 4977/22 
Humenné 
Don Bosco, Námestie slobody 52 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Centrum, Pribinova 82 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Tilia, Námestie Slobody 582/3 
Snina 
ALBA, Študentská 1439 
Trebišov 
AVICENNA, SNP 3696/89 
Michalovce 
SVÄTÉHO JAKUBA, Kino Mier, Maxima Gorkého 4 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Poslanci v Spišskej Novej Vsi dostanú nižšie odmeny 
[26.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20813243/poslanci-v-spisskej-novej-vsi-dostanu-nizsie-odmeny.html 

 
 

Zákon určil ich strop. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Poslanci v Spišskej Novej Vsi budú odmeňovaní po novom. Jednomyseľne to 

odhlasovali na ostatnom mestskom zastupiteľstve. 
Novela zákona o odmenách, účinná od začiatku apríla, zaviedla strop odmien v kalendárnom roku. 
Poslanec v okresnom meste tak dostane mesačnú odmenu takmer 218 eur. Bude to menej ako dostával 

doteraz. 
„Strop poslaneckej odmeny je určený najviac vo výške jedného mesačného platu primátora mesta. Mesačný 

plat primátora Spišskej Novej Vsi, bez navýšenia, je v súčasnosti takmer 2 758 eur,“ informovala poslancov 
vedúca právneho oddelenia MsÚ Spišská Nová Ves Lucia Baldovská. 

Konečná výška poslaneckej odmeny je podľa tohto kľúča rozpočítaná do konca kalendárneho roka. 
Menej ako doteraz 
Poslanci boli doposiaľ odmeňovaní sumou 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 

(NH) za predchádzajúci kalendárny rok. Tá bola za vlaňajšok 954 eur. 
Mesačná odmena ďalej pozostávala z odmeny za predsedníctvo v komisii MsZ - 17 eur za účasť, za 

predsedníctvo v mestskom výbore – 17 eur za účasť, za funkciu člena komisie - 10 eur za účasť, za funkciu člena 
mestského výboru - 5 eur za účasť. 

Doteraz bola základná mesačná odmena 239 eur. Ak je poslanec aj predsedom v jednej komisii, zároveň 
predsedom výboru a členom v druhej komisii, prilepšil si o ďalších 44 eur. Spolu je to takmer 283 eur. 

Zmena pre väčšie mestá 
Podľa slov hovorcu ZMOS Michala Kaliňáka, novela zákona o odmeňovaní poslancov sa týka prevažne 

zastupiteľstiev vo veľkých mestách. 
„Pri rokovaniach o zmene zákona neboli odmeny našou prioritou. Uvidíme, ako si to upravia jednotlivé 

zastupiteľstvá v mestách,“ uviedol M. Kaliňák. 
Samosprávy na zmenách pracujú postupne. 
Zákon určuje, že si musia všetky vnútorné predpisy upraviť v zákonných medziach, tak, aby boli účinné od 1. 

apríla tohto roka. 
Ak poslanci dostanú odmeny po starom, v ďalšom mesiaci by mali dostať menej - o rozdiel medzi starým a 

novým odmeňovaním. 
Prípadne, na konci volebného obdobia budú musieť tieto neoprávnené položky doplatiť. 
Odmeny v mestách 
Poprad 
400 eur – zasadnutie MsZ 
150 eur – zasadnutie MsR 
30 eur – zasadnutie komisie – predseda 
20 eur – zasadnutie komisie – podpredseda 
120 eur – zasadnutie obvodného výboru mestskej časti – predseda 
Levoča 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20813243/poslanci-v-spisskej-novej-vsi-dostanu-nizsie-odmeny.html


90 eur – zasadanie MsZ 
90 eur – zasadanie mestskej rady 
Gelnica 
33 eur – zasadanie MsZ 
33 eur – odmena predsedovi komisie (raz ročne) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Kam za kultúrou - štvrtok 26. apríla 
[26.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Apoštol Pavol o 15.50, Avengers: Nekonečná vojna o 17.10, 20.30, 3D o 16.10, 17.50, 

19.30, Besnenie o 20.50, Blokoti o 18.20, 20.40, Deň čo deň o 15.20, Dubček o 20.10, Dve a pol kačky o 15.00, 
Dve nevesty a jedna svadba o 18.10, 20.20, Fakjú pán profesor 3 o 17.30, Králik Peter o 16.00, Pepík o 18.50, 
Ready Player One: Hra sa začína o 15.00, Súboj pohlaví o 16.20, Vadí nevadí o 21.00 hod., STER CENTURY 
CINEMAS - Avengers: Nekonečná vojna o 17.50, 19.50, 3D o 17.20, 20.15, Až na dno o 15.45, Blokoti o 16.00, 
Dve nevesty a jedna svadba o 18.00, Vadí nevadí o 18.10, 20.40, Fakjú pán profesor 3 o 15.05, 20.10 hod. , 
ÚSMEV - Mária Magdaléna o 16.00, Až na dno o 18.30, Tom of Finland o 20.40 hod., 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Avengers: Nekonečná vojna o 17.50, 19.50, 3D o 17.20, 

20.15, Až na dno o 15.45, Blokoti o 16.00, Dve nevesty a jedna svadba o 18.00, Vadí nevadí o 20.40, Fakjú pán 
profesor 3 o 15.05 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO 

(Tajovského 4) - Romeo & Juliet o 10.00 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; VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 
Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Vysoko na krídlach - Čo vieme 
o orlovi krikľavom (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, 
Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále 
expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, 
umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, 
úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, 
Metalurgia v 19. a 20. storočí; Život medzi nebom a peklom - vernisáž o 16.00 hod. (do 27. 5.), 
KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, po - ne 11 - 18) - BRAVO - Party v 21. storočí (do 29. 4.), ŠOPA 
GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: We see objects around us because of the light they 
create (do 31. 5.), BARKÓCZYHO PALÁC (Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA 
(Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), 

Prečítajte si tiež:Tipy na dnes - štvrtok 26. apríla 
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, Bienále maľby IV. - 
Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), 
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; Pohľad. Oltár majstra Pavla 
z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), 
BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, 

MARKUŠOVCE: LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a 
rytieri zachraňovali, 

SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované 
ZÁBAVA 

https://korzar.sme.sk/c/20811218/kam-za-kulturou-stvrtok-26-aprila.html


KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Music Lab o 17.00 hod., Language Café o 18.00 hod., HALMISPACE 
(Hlavná 21) - Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.) 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Dve a pol kačky o 15.00, Avengers: Nekonečná vojna o 17.10, 20.30, 3D o 16.10, 

17.50, 19.30, Fakjú pán profesor 3 o 15.20, Blokoti o 21.00, Dve nevesty a jedna svadba o 16.40, 20.40, Dubček 
o 18.40, Pepík o 16.30, Vadí nevadí o 18.30, Besnenie o 20.50 hod., 

POPRAD: CINEMAX - Avengers: Nekonečná vojna o 19.30, 20.30, 3D o 17.10, Blokoti o 18.30, Dve a pol 
kačky o 15.30, Pepík o 16.30, Vadí nevadí o 20.50 hod., 

HUMENNÉ: FAJN - Blokoti o 19.30 hod. 
DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - HB: Nemé kráľovné o 10.00, 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; Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba - do 6. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 6. 5.), Chlieb a hry (do 3. 5.), Minulosť otlačená v 
hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 
18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), 
HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 10. 6.), 
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: 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.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) Rómov (do 3. 5.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, 

SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, fotografie PaedDr. Jozefa 
Mika; 

STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 
POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; 

ELEKTRÁREŇ TG - Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz (do 20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - 
Svet na gombík (do 20. 5.), 

STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení; Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej 
tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia (do 10. 6.), 

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, 

SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Irén Törő - Spomienky na leto (do 30. 4.), 
SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc 

(do 31. 5.), 
STROPKOV: KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), Koňare - 

tradícia chovu koní v Prešove a okolí - vernisáž o 16.00 hod.(do 6. 7.), 
HANUŠOVCE N/T: KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov vodného diela Domaša, 
BARDEJOV: BAŠTA KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť 

prepracovaní a chudobní (do 30. 4.) 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Janovi Kalabiškovi zmenila Senica život, teraz sa obáva o jej zotrvanie v 

lige 
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Jan Kalabiška sa stal pôčas pôsobenia v Senici najlepším ligovým strelcom ročníka 2014/15. 
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Jan Kalabiška 
(8 fotografií) 
Kvalitný káder, pravidelný boj o špicu tabuľky či zápasy v predkolách európskych súťaží. Taká je minulosť FK 

Senica. V sezóne 2014/15 mal klub dokonca najlepšieho ligového strelca. Ján Kalabiška skóroval vo svojej 
pamätnej sezóne 19 ligových gólov, čo mu spolu so Žilinčanom Matejom Jeličom vynieslo titul kráľa ligových 
strelcov. Pre rodáka z Českej republiky to bola zároveň najlepšia sezóna v jeho kariére. “Spomínam na to 
samozrejme iba v najlepšom. Bol som tam štyri a pol roka, v žiadnom inom klube som tak dlho nebol. Bol som 
tam spokojný, hrali sme európske poháre, v lige zasa o špicu tabuľky. Našiel som si tam priateľku, ktorá je teraz 
mojou ženou. Máme spolu syna, takže spomienky sú iba tie najlepšie,” vysvetľuje Kalabiška. 

((piano)) 
“ 
“Tá sezóna sa mi spája aj s narodením syna, mám na ňu najlepšie spomienky.” 
„Jan Kalabiška o sezóne 2014/15. 
Prečítajte si tiež:Haša trojgólovým hrdinom Skalice proti Spišskej Novej Vsi 

Najlepší strelec Fortuna ligy 
Svoj prvý ligový gól v ročníku 2014/15 strelil až v treťom kole, keď jeho tím doma remizoval so Žilinou 1:1. Na 

ďalší ligový gól čakal presne tri zápasy, prišiel pri prehre 4:1 na ihrisku Slovana Bratislava. V ďalšom kole sa 
dokázal presadiť aj proti Trenčínu, keď pre svoj tím zariadil opäť cenný bod. Po dvanástich odohraných kolách 
mal na konte stále tri ligové góly. Nič nenasvedčovalo tomu, že urastený zakončovateľ Senice môže v tabuľke 
ligových strelcov súperiť o prvenstvo. 

Streleckú formu však chytil hneď v nasledujúcich troch po sebe idúcich kolách, keď dokázal skórovať hneď 
päťkrát. Ligový hetrik dosiahol v 24.kole pri víťazstve 4:0 nad Banskou Bystricou. Vydarenú sezónu zakončil v 
poslednom kole, keď do siete Podbrezovej strelil dva góly. “Zo začiatku som tomu nepripisoval veľkú váhu. Strelil 
som zopár gólov, v každej sezóne ich dám tak štyri alebo päť. Odrazu som ich dal vtedy devätnásť, v tej sezóne 
sa mi narodil aj syn. Spomínam si na gól, ktorý som vtedy strelil Slovanu, keď sa narodil. Pod dresom som mal 
pre neho odkaz. Tá sezóna sa mi spája aj s narodením syna, mám na ňu najlepšie spomienky,” obzrel sa za 
vydarenou sezónou v drese Senice Kalabiška. 

“ 
“Boli tam dobré podmienky na futbal, zrejme jedny z najlepších. Mali sme k dispozícii trávnaté ihrisko a 

nafukovaciu halu.” 
„Jan Kalabiška o pôsobení v Senici. 
Výborné podmienky na futbal 
Nebolo to tak dávno, čo Senica naháňala v najvyššej futbalovej lige majstrovský titul. V sezóne 2010/11 

skončilo mužstvo na druhom mieste v tabuľke, keď na majstrovský Slovan Bratislava stratila iba päť bodov. 
Rovnaké umiestnenie si Záhoráci zopakovali aj v sezóne 2012/13. Ligu aj vtedy vyhral Slovan Bratislava, 
Seničania zaostali za majstrom o štyri body. V sezóne 2013/14 takmer napísali dejiny slovenského futbalu v 
európskych súťažiach. V prvom zápase remizovali na ihrisku tímu Mladosť Podgorica 2:2. Ján Kalabiška dokázal 
v prvom zápase skórovať, pri druhom góle si pripísal aj asistenciu. V odvete Senica nešťastne prehrala 1:0, od 
postupu a zápasu proti španielskemu veľkoklubu FC Sevilla ju delil jediný gól. “Boli tam dobré podmienky na 
futbal, zrejme jedny z najlepších. Mali sme k dispozícii trávnaté ihrisko a nafukovaciu halu. Bola to veľká výhody, 
pred zimou sme sa tam mohli schovať a trénovať. Na Slovensku nemá takú nafukovaciu halu každý tím. Takisto 
tam boli aj kvalitní spoluhráči, boli sme naozaj kvalitné mužstvo,” vysvetľuje dôvody úspechov Senice Kalabiška. 

Dnes, o niekoľko sezón neskôr je v Senici všetko inak. Mužstvu patrí v aktuálnom ročníku Fortuna ligy 
posledné miesto v tabuľke. Boj o titul vystriedal krutý boj o zotrvanie v najvyššej futbalovej súťaži. Senici 
nepomohli ani početné hráčske zmeny počas zimnej prestávky, výmena na trénerskom poste tesne pred 
začiatkom druhej polovice sezóny zatiaľ nepriniesla svoje ovocie. “Situáciu určite sledujem. Viem, že sú 
momentálne posledný, cez víkend vyhrali 1:0 proti Podbrezovej. Na Prešov strácajú nejaké body. Buď zostúpia 
hneď, alebo budú hrať baráž. Neviem, aký tam majú momentálne káder, je tam veľa cudzincov. Neviem, či sa im 
to podarí zachrániť, zatiaľ to s nimi vyzerá zle,” okomentoval aktuálnu sezónu Senice jej bývalý hráč. 

Prečítajte si tiež:Skalicu opäť “obsadili nafukovačky” (FOTOGALÉRIA+VIDEO) 
Cieľom je záchrana 
Rovnako ako Senicu aj súčasné mužstvo Jána Kalabišku trápia záchranárske povinnosti v českej najvyššej 

lige. Karviná je na tom čo sa týka výsledkov ale oveľa lepšie. Počas jarnej časti prehrala z deviatich zápasov iba 
jeden. Dvakrát sa dokázala tešiť z troch bodov a v šiestich prípadoch si zo zápasu odniesla bod za remízu. Aj 
napriek nazbieraným bodom stále nemá isté zotrvanie v najvyššej súťaži aj pre budúci ročník. “Tabuľka je veľmi 
vyrovnaná, pred dvoma kolami sme boli ešte deviaty. Naposledy sme mali doma Teplice, ktoré sme chceli 
poraziť, aby sme mali relatívny pokoj. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Celý zápas sme boli lepší, mali sme viac šancí. 
Bohužiaľ sme zasa iba remizovali. Všetci zo spodnej časti tabuľky vyhrávajú. Jihlava dokázala na jar vyhrať štyri 
zápasy, Baník Ostrava sa takisto dostal z veľkej krízy. Každý môže poraziť každého, najbližšie ideme do Plzne. 
Bude to ťažký zápas. Máme ale kvalitný tím a preto verím, že sa dokážeme v lige zachrániť,” verí Kalabiška. 

Dres Karvinej obliekajú v aktuálnej sezóne až štyria Slováci. Jednotkou v bráne je momentálne slovenský 
brankár Patrik Le Giang, v klube pôsobí aj ďalší slovenský gólman Martin Krnáč. V mužstve nájdeme aj Mareka 
Janečku a Petra Štepanovského. “Všetci sú super chalani, v Karvinej máme dobrú partiu. Patrik Le Giang 
naskočil do bránky po nevydarenom zápase a chytá fantasticky. Je to výborný brankár. Marek Janečka a Peter 
Štepanovský odvádzajú na ihrisku takisto dobré výkony,” dodal na záver Ján Kalabiška. 

[Späť na obsah] 



 
 

11. Smižianka navrhla šaty pre Naj folkovú nevestu 
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Inšpirovala sa partou z Liptova. 
Smižany folková nevesta 
(3 fotografie) 
SMIŽANY. Iveta Košíková zo Smižian sa môže pochváliť krásnym prvenstvom. Navrhla a vymaľovala šaty pre 

nevestu. 
Inšpirovala sa slovenským folklórom a zvíťazila v kategórii Naj folková nevesta roka. 
Súťažilo sa v Nitre. 
Úspech ju motivuje do ďalšieho súťažného ročníka. 
V jednom roku spolu s kaderníčkou uspela v kategórii vizáž. Išlo o dokonalú premenu vizáže modelky. Ivetkin 

čepiec bol dokonca na titulke časopisu, špeciálne vydanie pre nevesty Eva Mária. 
Kaderníčka ju zmenila na nepoznanie. Iveta navrhla šaty. V ďalšom roku už skúsili šťastie v spomínanej 

súťaži neviest. 
Rada navrhuje súpravy na čepčenie pre nevesty. Bolo teda prirodzené, že súčasťou jej výherného modelu 

bola práve parta. 
O prvenstvo bojovalo 73 návrhov neviest v šiestich kategóriách. Folk nevesta bola doménou Ivety a jej 

trojčlenného tímu. 
S vizážistkou komunikovala iba prostredníctvom mailov. Konečnú podobu návrhu šiat dolaďovali až na súťaži. 
Na nohách mala nevesta tenisky 
„Vizážistka chcela, aby naša folk nevesta mala obuté tenisky. Tie najviac pripomínajú krpce, ktoré kedysi 

dievčatá nosili. Preto šaty museli byť kratšie, aby bolo tenisky vidieť. Museli byť aj zaujímavo zdobené, aby na 
prvý pohľad zaujali. To bol prvý moment, od ktorého sa návrh šiat odvíjal,“ priblížila. 

Návrhárka netušila, aká modelka si bude šaty obliekať. Rozhodla sa pre šaty áčkového strihu a univerzálnu 
veľkosť. 

((piano)) 
Šaty navrhovala postupne, maľovala ich po častiach, krajčírka Katka Hrubiznová z Arnutoviec (okres Spišská 

Nová Ves) ich zošívala. 

„Nalietala som sa doslova desiatky kilometrov, ako som šaty prenášala zo Smižian do Arnutoviec a späť,“ 
poznamenala Iveta. 

Šaty pre nevestu majú krásnu tylovú sukňu. Nechýba opasok. Na šatách pracovala s prestávkami takmer pol 
roka. 

Farby bohatstva 
Vizáž bola v rukách Eleny Stachovej z Púchova. 
Iveta si naskicovala tradičné ornamenty zo Spiša. Všetky ich však farebne upravovala, dolaďovala. Podľa 

vlastného návrhu. 
Farebne vytvárajú príjemnú kombináciu. Nechýba červená farba na rukávoch, ktorá má ochrannú funkciu. 

Zlatá na sukni predstavuje bohatstvo. Nechýbajú flitre. 
„Nevesty si kedysi samy vyšívali svoje šaty. Čím pestrejšie a farebnejšie, tým bola nevesta bohatšia. Aj flitre 

boli znakom bohatstva." 
Dominantou šiat je parta. Vysoký zdobený čepiec. Inšpiráciu čerpala z party z Liptova. 
Nechýbajú kvietky, stuhy, sklenené kamienky. 
„Parta je dosť ťažká. Kaderníčka musela navrhnúť účes, ktorý by ju celú podopieral, aby z hlavy nespadla,“ 

vysvetlila. 
Už počas prípravy – česanie modelky, vizáž a obliekanie - vzbudzovala folková nevesta pozornosť. 
Mnohí návštevníci si ju fotili, dostala sa aj medzi desiatku najkrajších neviest. 
„Nechcelo sa nám veriť, keď našu nevestu vyhlásili za víťazku. Modelka, mladé dievča, ktoré sme mali, bola 

nadšená. Veľmi sme sa tešili.“ 
Iveta sa už teraz pripravuje na ďalšiu súťaž vizáže na jeseň tohto roka. Začiatkom budúceho pôjde spolu so 

svojím tímom obhájiť tohtoročné víťazstvo. Držíme palce. 
[Späť na obsah] 
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