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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Motorkári vyrazili na prvú jazdu 
[02.05.2018; Korzár; REGIÓN; s. 3; sita;red] 

 
 

Ich stroje posvätil kňaz Marián Kuffa. 
ŽAKOVCE, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, TREBIŠOV. Rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa včera posvätil motorky v 

rámci 4. ročníka prvej jazdy motocyklistov na Spiši, ktorou slávnostne otvorili motorkársku sezónu. Odštartovali 
spred Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, pokračovali do Popradu a Levoče, potom do Veľkej 

Lomnice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smižian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a tombolou. 
Podujatie zorganizoval Motoklub Spiš. Dobré počasie prilákalo včera na cesty viac ako 400 jazdcov. Súčasťou 
akcie bolo aj posvätenie motoriek u farára Mariána Kuffu v Žakovciach. Aj on sám konštatoval, že takúto veľkú 
partiu motorkárov tam doposiaľ ešte nemal. 

Aj v Trebišove vrčali 
Prvomájový „budíček“ motorkárov si včera mohli užiť Trebišovčania. Spanilú jazdu tam odštartovali ráno o 6. 

hod. pred budovou mestského úradu. Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami mesta 
absolvovalo viac ako 150 členov občianskeho združenia Motorkare Trebišov. Išlo o 17. ročník podujatia, keď 
obyvateľov zobudil hluk motorkárov z Trebišova, Stredy nad Bodrogom, Košíc a okolia. 

Už dve nehody 
Len pred dvomi týždňami, hneď na začiatku sezóny, sa za obcou Dargov stala tragická nehoda motocyklistu 

(23), ktorý zišiel z cesty a zraneniam hlavy na mieste podľahol. Týždeň nato sa zrazili dvaja motorkári pri obci 



Jezersko, jeden (46) preletel cez riadidlá, utrpel poranenie hrudníka a brucha a vo vážnom stave skončil v 
nemocnici. 

(sita, red) FOTO: SITA 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Máme naj kalendár Slovenska! 
[02.05.2018; Nový Čas; Slovensko; s. 14; kz] 

 
 

Autor: kz I Foto: autor, anc 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Majú z toho obrovskú radosť! Mesto Spišská Nová Ves zvíťazilo v populárnej 

celoslovenskej súťaži O naj kalendár už ôsmykrát. Tentoraz uspeli kresby Galéria vyznaní venované šiestim 
osobnostiam mesta. Kalendár vydali v náklade 1 500 kusov a je nepredajný. 

Autor Emil Labaj povedal, že myšlienka sa rodila dva roky. Je to jeho tretí ocenený kalendár. „Hľadal som 
osobnosti nielen z umeleckého sveta. Vzišla z toho reprezentatívna vzorka rodákov zo Spišskej Novej Vsi a 

významných ľudí, ktorí tu pôsobili a žili v nedávnej minulosti,“ povedal výtvarník, ktorý zvečnil herca a rodáka 
Mikuláša Hubu, významného pedagóga v oblasti motýľov Andreja Reipricha, fotografa Gustáva Matza, maliara 
Jozefa Hanulu, skladateľa Jána Móryho a mamu generála Štefánika Albertínu, ktorá v tomto meste žila i zomrela. 
Primátor mesta Ján Volný úspech v 26. ročníku súťaže trochu očakával: „Máme obdivuhodných ľudí, ktorí si 
zaslúžia zvečniť,“ povedal. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Listáreň 
[02.05.2018; Pravda; Názory; s. 31; Redakcia] 

 
 

Kolaps v metropole 
Bratislavu dobehla roky neriešená dopravná situácia. Dlhodobo chýba obchvat mesta, záchytné parkoviská pri 

vjazdoch na všetkých smeroch a obmedzenie vjazdu do centra návštevníkom. Teraz, keď sa rozbehli náročné 
opravy vyťažených komunikácií spolu so stavbami na Mlynských nivách, doprava kolabuje. Kým sa nedokončí 
neúplný obchvat, počet vozidiel sa takmer zdvojnásobí. Čiastočným riešením môže byť vybudovanie záchytných 
parkovísk na príjazdoch spolu so širším využitím MHD. Odbremenené centrum by tak nemuselo bojovať s 
nedostatkom parkovísk, ostali by iba autá obyvateľov s trvalým pobytom. To, že v metropole Slovenska chýba 
ucelený systém cyklochodníkov, je hanba. Jazdiť tam na bicykli býva samovraždou. Jan Hudeček, Partizánske 

Anarchia na Domaši 
Mohli by sme byť na mnohé naše prírodné krásy oveľa hrdší, keby sme ich sami nedevastovali. Na Domaši 

sme boli nadšení priam priezračnou vodou, no sklamalo nás, ako sa postupne odhaľovalo na brehoch priehrady 
množstvo škaredých starých búd, maringotiek, karavanov či prívesov, mnohé sa už rozpadávajú. Prečo to ich 
správcovia dovolia?! Veď oni by mali koordinovať umiestňovanie rozličných chatiek a dovoliť tam iba také, ktoré 
by prostredie nešpatili. Výnimkou je rekreačné stredisko Dobrá, v ktorom starosta obce urobil v posledných 
mesiacoch vzorový poriadok. Horšie to vyzerá v Kelči. Majitelia by sa mali o svoje pozemky patrične starať, či už 
patria obciam, alebo súkromníkom. V Kelči priamo na pláži, len niekoľko metrov od hladiny priehrady, si ľudia 
svojvoľne zaparkovali takmer 50 obytných prívesov. Majú ich tam celoročne! Pritom pozemky pod nimi a vedľa 
nich si nekúpili, neplatia za ne nájom ani za odvoz odpadu. Väčšina nemá vyriešené ani svoje hygienické potreby. 
Toalety sú od karavanov pomerne ďaleko, akurát vodná nádrž je naporúdzi… 

Mária Findurová Spišská Nové Ves 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Doplnenie 
[02.05.2018; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 10; redakcia] 

 
 

V článku s názvom „Sabol kupuje veľkého distribútora palív“, ktorý HN uverejnili dňa 27. 4. 2018, bolo 
zverejnené tvrdenie: „Spišiaka pritom v minulosti polícia podozrievala z účasti v kauze známej ako Olejári.“ 
Pomenovanie Spišiak odkazuje na Jozefa Faba, ktorý pochádza zo Spišskej Novej Vsi a s ktorého menom 

polícia kauzu Olejárov spája. 



[Späť na obsah] 

 
 

5. Vlastné bunky zachránia pacienta pred amputáciou nohy 
[02.05.2018; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Operáciu podstúpil v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V spišskonovoveskej nemocnici uskutočnili v piatok premiérovú operáciu, pri ktorej 

kmeňové bunky z kostnej drene pacienta použili na postihnutú časť nohy. Nové bunky by mali naštartovať rast 
nových tepien, zlepšiť prekrvenie a zachrániť nohu. Nedostatočným prietokom krvi, ktorý je spôsobený zužovaním 
ciev napríklad pri cukrovke alebo ateroskleróze, začnú tkanivá postupne odumierať. „Nedostávajú totiž dostatok 
kyslíka a živín, a tak nastáva nedokrvenie končatín, teda ischémia,“ vysvetľuje cievna chirurgička Jana Javiľaková 
zo spišskonovoveskej nemocnice. Ide o jeden z prvých takýchto zákrokov, ktorý preplatila zdravotná poisťovňa. 
Operatéri z bedrovej kostnej drene pomocou špeciálnej ihly odobrali potrebné množstvo vlastných buniek 
pacienta. Po spracovaní ich aplikovali pozdĺž tepien predkolenia. „Operácia prebehla úspešne a injektované 
bunky by mali teraz začať vylučovať hormóny, tzv. cytokíny, ktoré spolu s inými faktormi prebudia spiace bunky. Z 
nich sa následne vytvoria nové krvné cievy,“ priblížila Javiľaková. Či bunky pacienta začali správne pracovať, 
možno pozorovať po štyroch až šiestich týždňoch. Operáciu podstúpil 42-ročný pacient s trombózou zo 
Šalianskeho okresu. 

Bezpečný zákrok 
U väčšiny pacientov najskôr ustúpi bolesť, potom sa začnú liečiť rany. S následnou dobrou starostlivosťou o 

nohy a rany môžu mnohí pacienti začať s fyzioterapiou a chôdzou už krátko po zákroku a implantácii buniek. 
„Implantácia buniek je veľmi bezpečný zákrok a môže sa tak vykonať aj u pacientov, ktorí sú veľmi chorí alebo 
starí,“ vysvetľuje Serhiy Forostyak, vedúci oddelenia výskumu a vývoja zo Slovenského centra tkanív a buniek, v 
spolupráci s ktorým je metóda vykonávaná. Ischemická choroba sa prejavuje bolesťami pri chôdzi, pacienta 
výrazne limituje v bežných činnostiach a môže vyústiť až do amputácie končatiny. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Na Spiši zavládla veľká radosť, pýšia sa unikátom: Máme naj kalendár 

Slovenska 
[02.05.2018; cas.sk; Čas.sk; 03:00; kz;Novy Cas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/688139/na-spisi-zavladla-velka-radost-pysia-sa-unikatom-mame-naj-kalendar-
slovenska/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Majú z toho obrovskú radosť! Mesto Spišská Nová Ves zvíťazilo v populárnej celoslovenskej súťaži O naj 

kalendár už ôsmykrát. 
Tentoraz uspeli kresby Galéria vyznaní venované šiestim osobnostiam mesta. Kalendár vydali v náklade 1 

500 kusov a je nepredajný. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Autor Emil Labaj povedal, že myšlienka sa rodila dva roky. Je to jeho tretí ocenený kalendár. „Hľadal som 

osobnosti nielen z umeleckého sveta. Vzišla z toho reprezentatívna vzorka rodákov zo Spišskej Novej Vsi a 

významných ľudí, ktorí tu pôsobili a žili v nedávnej minulosti,“ povedal výtvarník, ktorý zvečnil herca a rodáka 
Mikuláša Hubu, významného pedagóga v oblasti motýľov Andreja Reipricha, fotografa Gustáva Matza, maliara 
Jozefa Hanulu, skladateľa Jána Móryho a mamu generála Štefánika Albertínu, ktorá v tomto meste žila i zomrela. 

Primátor mesta Ján Volný úspech v 26. ročníku súťaže trochu očakával: „Máme obdivuhodných ľudí, ktorí si 
zaslúžia zvečniť,“ povedal. 

Foto: 
S víťaznými kalendármi mesta pózujú pekné Spišiačky. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 
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7. Nehoda v križovatke 
[01.05.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Redakcia] 

 
 

Redaktorka: „Vodič čierneho Mitsubishi v Spišskej Novej Vsi mal zrejme pocit, že je na hlavnej ceste. Vošiel 

do križovatky, kde doňho vrazil červený Chevrolet. Obe posádky sa z áut dostali sami. Hasiči vozidlá zabezpečili 
a SUV dostali na kolesá. Záchranári do nemocnice odviezli malé dieťa a jeho matku.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Motorkársku sezónu odštartovali na Spiši i v Trebišove stovky jazdcov 
[01.05.2018; dobrenoviny.sk; 18:32; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/131209/motorkarsku-sezonu-odstartovali-na-spisi-i-v-trebisove-stovky-
jazdcov 

 
 

Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami mesta absolvovalo viac ako 150 členov 
občianskeho združenia Motorkare Trebišov. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Štefan Puškáš 
Spišská Nová Ves/Trebišov 1. mája (TASR) – Prvou spoločnou jazdou v utorok na Spiši slávnostne otvorili 

novú motorkársku sezónu. Andrea Vilkovská z organizačného výboru podujatia informovala, že motorkári 
odštartovali spred Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pokračovali do Popradu a Levoče, 
potom do Veľkej Lomnice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smižian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a 
tombolou. 

Podujatie zorganizoval Motoklub Spiš, tentoraz išlo o 4. ročník. Vilkovská dodala, že počasie organizátorom 
veľmi prialo a slnko prilákalo na cesty viac ako 400 jazdcov. „Dopadlo to nad naše očakávania, ani sami sme 
takúto účasť nečakali, takže sme veľmi spokojní,“ konštatovala s tým, že kolóna po celom Spiši budila pozornosť 
viacerých okoloidúcich. Okrem hromadnej jazdy po Spiši bolo súčasťou akcie aj posvätenie motoriek u farára 
Mariána Kuffu v Žakovciach. Aj on sám konštatoval, že takúto veľkú partiu motorkárov tam doposiaľ ešte nemal. 

Prvomájový „budíček“ motorkárov si v utorok ráno mohli užiť aj Trebišovčania. Spanilú jazdu tam odštartovali 
o 6. hodine pred budovou mestského úradu. Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami 
mesta absolvovalo viac ako 150 členov občianskeho združenia Motorkare Trebišov. TASR o tom informovala 
hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová s tým, že išlo o 17. ročník podujatia, kedy obyvateľov zobudil 
hluk desiatok motorkárov z Trebišova, Stredy nad Bodrogom, Košíc a iných miest. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

9. VIDEO: Futbalistky ŠK Slovan Bratislava porazili vo finále Slovenského 

pohára Partizán Bardejov 2:0 a získali cennú trofej! 
[01.05.2018; bratislavskenoviny.sk; Šport; 18:08; ars;foto: FB;video: FB SFZ] 

 
https://www.bratislavskenoviny.sk/sport/49320-video-futbalistky-sk-slovan-bratislava-porazili-vo-finale-
slovenskeho-pohara-partizan-bardejov-2-0-a-ziskali-cennu-trofej 

 
 

Jaslovské Bohunice sa stali dejiskom finálového zápasu Slovenského pohára žien vo futbale, kde proti sebe v 
utorok 1. mája 2018 o 13:45 nastúpili hráčky ŠK Slovan Bratislava a Partizánu Bardejov. Po dvoch neúspešných 
finále pre belasé futbalistky sa na nich tentokrát usmialo šťastie a po víťazstve 2:0 sa tešili z víťazstva i cennej 
trofeje. 

Nástup družstiev: 
Zápas sa hral pred veľmi slušnou diváckou kulisou takmer 700 divákov, pričom nechýbali ani dva veľké 

fanúšikovské kotle - jeden belasý - slovanistický a druhý modro-bielo červený bardejovský aj s bubnami, 
zástavami, hlasitým skandovaním i celkom nápaditou choreografiou. Kým v hľadisku mali prevahu Bardejovčania, 
tak na trávniku dominovali Bratislavčanky. Už v 10. minúte sa dostali do vedenia, keď tečovanú strelu Martiny 
Šurnovskej do bránky Timei Gyomraiovej dorazila voľná Victoria Kaláberová. Slovanistky hrali umne, na svoju 
polovicu hráčky Bardejova príliš často nepúšťali a neustále hrozili protiútokmi. Pri jednom z nich vnikla do 16-tky 
Šurnovská a prihrala pred bránku Martine Švecovej, ale Erika ako znie jej futbalová prezývka, poslala loptu vedľa 
bardejovskej bránky. O pár minút už štadión vybuchol ďalšou gólovou radosťou. Po rohovom kope Bardejova sa 
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nestihla sformovať obrana partizániek, čo využila šikovná Šurnovská, ktorá si nenechala vziať loptu, ale po druhý 
krát ju poslala do siete. Slovanistky viedli 2:0 a Bardejovčanky naozaj pôsobili na ihrisku dosť bezradne. 

Priebeh zápasu: 
Ani v druhom polčase sa obraz hry príliš nezmenil. Bardejovčanky vyvinuli viac snahy ako v prvom polčase, 

ale obrana Slovana v zložení Kulová, Pribilová, Bytčánková a Pračková pôsobila veľmi suverénne a pred nimi 
hrala ešte kapitánka belasých Alexandra Hollá, ktorá opäť predviedla veľmi suverénny výkon a určite aj vďaka nej 
sa do hry skoro vôbec nedostala najlepšia ligová strelkyňa Bardejova Mária Mikolajová. Tá hrozila akurát strelami 
z diaľky, ale bránku inak výborne chytajúcej Dominiky Rezekovej ani raz netrafila. Rušno bolo akurát pri rohových 
kopoch a štandartných situáciach, ale Rezeň si so všetkými nebezpečnými loptami poľahky poradila. Slovanistky 
v druhom polčase kontrolovali výsledok a držali partizánky v bezpečnej vzdialenosti od vlastnej bránky. Plynulosť 
hry narušilo v závere viacero striedaní na oboch stranách, ale skóre sa až do konca zápasu nezmenilo a tak po 
90. minútach hry mohli ruky belasých futbalistiek radostne vyletieť nad hlavy. Zaslúžene sa mohli tešiť z víťazstva 
v Slovenskom pohári, keď im to vyšlo až na piaty pokus. Predchádzajúce štyri finále prehrali - v roku 2014 v 
Novom Meste nad Váhom s FC Union Nové Zámky remizovali 0:0 v riadnom hracom čase, ale prehrali 9:10 na 
jedenástky, v roku 2015 v Spišskej Novej Vsi prehra s Novými Zámkami 2:3, v roku 2016 s Bardejovom 1:2 

takisto v Jaslovských Bohuniciach, v roku 2017 s Bardejovom 1:1 v Poprade, ale 1:4 na jedenástky. 
Dekorovanie víťaziek: 
Zostavy družstiev: 
ŠK Slovan Bratislava - 33 Dominika Rezeková, 21 Katarína Pračková, 15 Sandra Pribilová, 5 Monika 

Bytčánková, 19 Terézia Kulová, 7 Alexandra Hollá (C) (80. Lucia Čermáková), 16 Viktória Ščasnárová (71. 
Natália Adamecká), 18 Victoria Kaláberová (90. Rebeka Bobocká), 17 Simona Bačová, 11 Martina Šurnovská 
(68. Katarína Niňajová), 14 Martina Erika Švecová (89. Sanja Starčevič). 

Partizán Bardejov - 25 Timea Gyomraiová, 3 Nikola Vadaská, 4 Monika Havranová, 5 Maja Dimitrijevič, 9 
Veronika Rosolanková (58. Gréta Hviščová) , 10 Diana Lemešová (75. Henrieta Valušová), 12 Timea Bochinová 
(29. Alexandra Tejová), 13 Tamara Gmitterová, 14 Veronika Galarovičová (C), 17 Mária Mikolajová, 19 Stela 
Semanová. 

Rozhodcovia: Gabriel Michlian, Slavomíra Mišková, Katarína Smolíková. 
(ars, foto: FB, video: FB SFZ) 
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10. Motorkársku sezónu odštartovali na Spiši i v Trebišove stovky jazdcov 
[01.05.2018; teraz.sk; .SK; 17:51; TASR;Monika Radošovská] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/motorkarsku-sezonu-odstartovali-na-sp/322734-clanok.html 

 
 

Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami mesta absolvovalo viac ako 150 členov 
občianskeho združenia Motorkare Trebišov. 

Spišská Nová Ves/Trebišov 1. mája (TASR) – Prvou spoločnou jazdou v utorok na Spiši slávnostne otvorili 

novú motorkársku sezónu. Andrea Vilkovská z organizačného výboru podujatia informovala, že motorkári 
odštartovali spred Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pokračovali do Popradu a Levoče, 
potom do Veľkej Lomnice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smižian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a 
tombolou. 

Podujatie zorganizoval Motoklub Spiš, tentoraz išlo o 4. ročník. Vilkovská dodala, že počasie organizátorom 
veľmi prialo a slnko prilákalo na cesty viac ako 400 jazdcov. „Dopadlo to nad naše očakávania, ani sami sme 
takúto účasť nečakali, takže sme veľmi spokojní,“ konštatovala s tým, že kolóna po celom Spiši budila pozornosť 
viacerých okoloidúcich. Okrem hromadnej jazdy po Spiši bolo súčasťou akcie aj posvätenie motoriek u farára 
Mariána Kuffu v Žakovciach. Aj on sám konštatoval, že takúto veľkú partiu motorkárov tam doposiaľ ešte nemal. 

Prvomájový „budíček“ motorkárov si v utorok ráno mohli užiť aj Trebišovčania. Spanilú jazdu tam odštartovali 
o 6. hodine pred budovou mestského úradu. Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami 
mesta absolvovalo viac ako 150 členov občianskeho združenia Motorkare Trebišov. TASR o tom informovala 
hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová s tým, že išlo o 17. ročník podujatia, kedy obyvateľov zobudil 
hluk desiatok motorkárov z Trebišova, Stredy nad Bodrogom, Košíc a iných miest. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V Slovenskom raji zomrel poľský turista 
[01.05.2018; teraz.sk; .SK; 17:32; TASR;Monika Radošovská] 
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Najprv ho oživovali poľskí turisti spolu s okoloidúcou lekárkou, zasahovali aj horskí a leteckí záchranári, muža 
sa však nepodarilo oživiť. 

Spišská Nová Ves 1. mája (TASR) – Počas túry v Slovenskom raji v utorok skolaboval Poliak, pomôcť mu 

nedokázal ani rýchly zásah horských a leteckých záchranárov. Podľa informácií z Horskej záchrannej služby 
(HZS) sa 67-ročný muž nachádzal nad Okienkovým vodopádom v lokalite Suchá Belá na ťažko dostupnom 
mieste rokliny. 

Najprv ho oživovali poľskí turisti spolu s okoloidúcou lekárkou a na miesto hneď po nahlásení smerovali horskí 
záchranári aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu. 
„Po vysadení lekárky leteckých záchranárov spolu s horským záchranárom do terénu pomocou lanovej techniky 
pokračovala lekárka v rozšírenej resuscitácii. Napriek veľkej snahe záchranárov sa, žiaľ, turistu s kardiálnym 
zlyhaním oživiť nepodarilo a lekárka musela konštatovať už len úmrtie,“ doplnila hovorkyňa VZZS ATE Zuzana 
Hopjaková. 

Telo nebohého následne skupina horských záchranárov zniesla dole z neprístupného terénu. 
Prečítajte si aj: 
Horskí záchranári pomáhali pltníkovi i zranenému dievčatku 
V Tatrách je malé lavínové nebezpečenstvo, vo Fatrách lavíny nehrozia 
V Malej Fatre sa zranil zahraničný turista 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Osmičkové Prvé máje (a tie ostatné) 
[01.05.2018; pravda.sk; Žurnál; 00:00; Pravda] 
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1. máj 1918 vo Vrútkach. Autor: DIKDA.EU 
Nie je Prvý máj ako Prvý máj. V "osmičkových“ rokoch, keď sa údajne v našich zemepisných končinách 

zrýchľuje historický čas a lámu dejiny, majú aj prvomájové manifestácie väčšiu šancu vojsť veľkými písmenami do 
letopisov. 

Veď aj myšlienka sláviť 1. máj ako sviatok solidarity ľudí práce sa zrodila v čase, keď letopočet mal tri osmičky 
– v roku 1888. Prišli s ňou americkí odborári dva roky po tragických udalostiach v Chicagu, kde sa tamojší 
robotníci domáhali 8-hodinového pracovného dňa. Po streľbe policajtov niekoľko robotníkov na mieste zomrelo. 
Niekoľkých ďalších popravili v zinscenovanom procese. Až neskôr sa ukázalo, že išlo o justičnú vraždu. 

1918: v ústrety štátu s Čechmi 
Na Slovensku sa na 1. mája manifestovalo za 8-hodinový pracovný deň ešte aj v roku 1918. Tento Prvý máj 

sa však u nás preslávil niečím iným. 
Dvojtisícové zhromaždenie robotníkov i nerobotníkov v Liptovskom Mikuláši žiadalo okrem skrátenia 

pracovného času, okrem okamžitého ukončenia vojny a všeobecného volebného práva aj právo na sebaurčenie 
slovenského národa, presnejšie "uhorskej vetve československého kmeňa“, ako to stálo čierne na bielom v 
rezolúcii z tejto manifestácie. Mala sa tým zvýrazniť jednota Čechov a Slovákov v boji za slobodný život v 
spoločnom demokratickom štáte. 

Manifestanti v tej istej rezolúcii odsúdili “protidemokratickú vládnu politiku“ rakúsko-uhorskej monarchie, ”ktorá 
olupuje masy ľudu o zaslúžené práva a slobody“. 

Je zaujímavé, že prítomný slúžny, politický predstaviteľ štátnej moci v okrese, nezakročil ani pri čítaní 
rezolúcie, ani pri speve českej hymny Kde domov můj, ani pri slávnostnej piesni Hej Slováci, ktorú spieval jasajúci 
tisícový dav. “Mikulášania zvyknutí na úradné šikanovanie otvárali oči, akoby sa bol stal nejaký zázrak,“ približuje 
svedok i aktér prevratových udalosti 1918 – 1919 Štefan Janšák. ”Ich čin patrí do kategórie skutkov, ktoré naveky 
obrátili tok slovenských dejín.“ 

Bolo to vlastne prvé slovenské “zbohom“ Uhorsku, a zároveň prvé verejné prihlásenie sa domáceho odboja k 
projektu česko-slovenského štátu. Emil Stodola, ktorý bol jeho významným stúpencom, si vtedy napísal do 
denníka: ”Naši českí priatelia sú vo vytržení, lebo sme boli v nebezpečenstve, že svet nebude vedieť, ako Slováci 
zmýšľajú, a Česi si budú myslieť, že sa za svoje oslobodenie nezastaneme.“ 

Česi od začiatku roku 1918 mali medzitým v Prahe už dve veľké zhromaždenia, na ktorých sa ich politická a 
kultúrna elita prihlásila k vytvoreniu česko-slovenského štátu, za ktorý bojoval zahraničný odboj vedený Tomášom 
G. Masarykom. Prvého mája zašli účastníci takmer 150-tisícovej manifestácie v centre Prahy ešte ďalej, keď v 
prijatej rezolúcii sa vyslovili za socializmus v budúcom samostatnom štáte. Doslova sa v nej hovorilo: 
"Socializmus v každom národe je povolaný viesť rozhodujúci zápas za mier, demokraciu, rovnoprávnosť, slobodu 
a národnú samostatnosť.“ 

1. mája 1918 Pražania manifestovali za socializmus. Autor: WIKIMEDIA 
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Uhorské úrady sa prebudili z “prvomájového“ šoku až po niekoľkých dňoch, keď mikulášsku rezolúciu 
uverejnili v plnom znení Robotnícke noviny, a tie isté úrady začali konať, keď o nej informovala aj zahraničná tlač. 
Na pokyn z Budapešti spustili perzekúcie, novinám pohrozili zastavením vydávania a doktora Vavra Šrobára, 
ktorý vtedy žil v Ružomberku a navrhol text rezolúcie, uväznili v Cegléde ako nebezpečného ”pansláva“. Vyčítali 
mu najmä pasáž o príbuznosti Slovákov a Čechov. ”Veď to urobili už maďarskí historici a etnografi,“ bránil sa 
Šrobár "Pál Hunfalvy napríklad vyhlásil Slovákov za potomkov husitov.“ 

Bol máj 1918, do konca vojny, rozpadu Rakúsko-Uhorska a vzniku ČSR ostávalo už len pol roka. Kdekomu 
asi napadne, prečo rezolúcia podobná mikulášskej neodznela vtedy na prvomájovom zhromaždení v Prešporku 
(premenovanom neskôr na Bratislavu) alebo v Turčianskom Sv. Martine. Lebo Prešporok bol vtedy z väčšej časti 
maďarský a nemecký, zatiaľ čo Martin sa síce považoval za národné centrum uvedomelých Slovákov a 
Slovenskej národnej strany, ale bolo to dosť konzervatívne centrum. A martinskí národniari ešte nejakú chvíľu 
tíško spali… 

1938: spoločne proti fašizmu 
V roku 1919 bol 1. máj vyhlásený za štátny sviatok Československej republiky. A hoci zákon nestanovil pre 

tieto dni zachovanie nedeľného pokoja, v skutočnosti sa vtedy nepracovalo. Nový zákon o štátnych sviatkoch a 
pamätných dňoch z roku 1925 charakterizoval 1. máj ako "symbol sociálneho pokroku“. Prvomájové podujatia 
mali však v období prvej ČSR pestrý charakter i priebeh – buď oslavný, protestný, alebo čosi medzi tým. Všetko 
záviselo od ich organizátora, či bol v tom čase pri moci, alebo v opozícii. Masarykovská republika sa vyznačovala 
prebujneným straníctvom, politické strany sa zmocňovali aj uzákonených rituálov a vtláčali im svoj obsah. 

1. máj 1928 v Trnave. Autor: DIKDA.EU 
Socialisti a komunisti stáli za “červenými“ prvými májmi, a tak ľudáci začali sláviť vlastné ”biele máje“. Bývali 

pokojnejšie, sporiadanejšie, prebiehali takpovediac „vo všetkej počestnosti“. Ráno sa začínali svätou omšou vo 
vybraných kostoloch, nasledovalo zhromaždenie pod holým nebom, na ktorom vystúpil najprv kňaz – poslanec a 
po ňom predstaviteľ kresťanských odborov. Potom bol na programe sprievod kresťanských, zväčša 
mládežníckych, spolkov mestom. 

Najbúrlivejší priebeh mávali demonštrácie organizované komunistami, ktorí najmä v časoch hospodárskej 
krízy nastoľovali čoraz tvrdšie sociálne požiadavky. Rôzne nacionalistické a fašistické zoskupenia zase siahali až 
na integritu štátu. Z tohto pohľadu mal veľký význam 1. máj 1938, keď sa nad Československom už sťahovali 
mračná zo strany čoraz rozpínavejšieho hitlerovského Nemecka. 

V českom pohraničí už v tom čase operovali polovojenské úderky nacistickej Sudetonemeckej strany Konrada 
Henleina, na Slovensku dávala o sebe hlučne vedieť Karpatonemecká strana Franza Karmasina, ktorá svoju 
činnosť koordinovala s henleinovcami. 

1. máj 1938: henleinovci hailujú v Liberci. Autor: WIKIMEDIA 
Volanie po ďalekosiahlej autonómii zaznievalo nielen zo Sudet, ale aj z juhu a zo severu Slovenska. V tejto 

pochmúrnej atmosfére zakázala pražská vláda, ktorú vtedy viedol Slovák Milan Hodža, všetky verejné 
zhromaždenia. Zákaz sa mal vzťahovať aj na prvomájové manifestácie, nakoniec však rozhodla kompromisne: 
ministerstvo vnútra mohlo ich povoliť od prípadu k prípadu, ak organizátori poskytnú záruky, že nepríde k 
zrážkam medzi demonštrantmi a strážcami zákona a že nebude rušený verejný poriadok. 

Tam, kde úrady povolili prvomájové sprievody a zhromaždenia, konali sa spravidla spoločne. Ako napísal v 
komentári denník Slovenský hlas, blízky Hodžovi a agrárnej strane, na námestiach sa “nezhromaždili strany, ale 
akoby národ“. Podľa českého historika Jiřího Kociana ”1. máj 1938 utlmil vášne stranícke a ideologické a mal 
silne národný a vlastenecko-národný charakter“. Leitmotívom prejavov bol boj proti nastupujúcemu fašizmu, za 
slobodu a mier. 

V Bratislave sa síce ľudia zhromaždili na určených stanovištiach podľa príslušnosti k stranám, spolkom a 
odborovým centrálam, a odtiaľ sa odobrali v sprievodoch a so zástavami k Národnému divadlu alebo na Námestie 
slobody. No tam už mali niektoré strany a odborové zväzy spoločné zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnilo 
približne 18-, respektíve 10-tisíc ľudí. 

Stojí za zmienku, že v 34 slovenských mestách spoločne manifestovali komunisti a sociálni demokrati, ktorí si 
predtým nevedeli prísť na meno, teraz ich spojil zámer vytvoriť ľudový protifašistický front. A vo Zvolene sa na 
spoločnej manifestácii s komunistami a so socialistami zúčastnili dokonca aj ľudáci, čo bol unikátny prípad. 

Samostatné zhromaždenia mali predovšetkým maďarské strany a karmasinovci. Tí pochodovali v sprievode 
za stáleho vykrikovania “Sieg heil!“. Zhromaždili sa pri Cvernovke v počte asi 7-tisíc osôb a vypočuli si prejav 
svojho vodcu, ktorý im prečítal osem Henleinových požiadaviek prijatých pred týždňom na zjazde strany v 
Karlových Varoch. Išlo napríklad o nápravu údajných krívd, spôsobených Nemcom na území ČSR od roku 1918, 
a o ich odškodnenie. Ale aj o uznanie ”nemeckého svetového názoru“, jedným slovom – hitlerizmu. 

V Bratislave sa to obišlo bez pouličných potýčok, na rozdiel od niektorých českých miest, napríklad Opavy, 
kde si policajné zákroky proti nepovolenej demonštrácii "heilujúciich“ Nemcov vyžiadali niekoľko zranených. 

Podľa údajov ČTK sa na prvomájových manifestáciách v celej republike zúčastnilo okolo troch miliónov ľudí. 
O tri týždne pražská vláda vyhlásila čiastočnú mobilizáciu, aby dala Berlínu najavo odhodlanie ubrániť celistvosť 
štátu. A o pol roka prišlo Československo na základe Mníchovskej dohody i následnej Viedenskej arbitráže o 
Sudety a južné slovenské okresy. Západné mocnosti pripustili oklieštenie krajiny v srdci Európy, aby zachránili 
mier na kontinente. Tak aspoň tvrdili ich vtedajší predstavitelia. Hitlerovi však narástli krídla a namiesto vďaky sa 
od neho čoskoro dočkali vojny. 

1948: "Širokého zdravia mladí“ 
Preskočíme desať rokov. Prvý máj 1948 sa konal krátko po februárovom prevrate a prvej vlne politických 

čistiek. Kým dovtedy si prvomájové slávnosti usporadúvali jednotlivé politické strany alebo robotnícke spolky, 



odteraz mohli byť iba spoločné pod hlavičkou jednotného Národného frontu Čechov a Slovákov, v ktorom hrala 
prvé husle komunistická strana. 

V predvečer Sviatku práce pripravil ústredný výbor strany “Slávnostný manifestačný sľub československého 
ľudu“. V jeho závere sa hovorilo: ”Vzopneme celú mohutnú silu, aby sme urýchlili cestu k šťastnej socialistickej 
budúcnosti, v ktorej vidíme svoju najväčšiu národnú istotu. Napneme sily, aby sme svoju vlasť premenili na 
kvitnúcu záhradu, v šťastlivý domov všetkého ľudu, na ozajstný zemský raj vo všetkom a navždy. To sľubujeme!“ 

V Bratislave trval prvomájový sprievod päť hodín, pred slávnostnou tribúnou prešlo podľa rôznych odhadov od 
130– do 150-tisíc ľudí. Rečnil Viliam Široký, vicepremiér československej vlády a predseda KSS v jednej osobe. 
“Dnes oslavujeme svoje veľké víťazstvo nad reakciou, vzdávame česť slobodnej a budovateľskej práci, 
vyjadrujeme úprimné city bratstva voči Sovietskemu zväzu,“ povedal. ”Ľud rozdrvil zločinné plány nepriateľa. A tí, 
čo republike kopali jamu, sami do nej spadli.“ Bratislavská mládež odpovedala rečníkovi súhlasným skandovaním: 
"Širokého zdravia mladí, pretože ho majú radi!“ 

Bratislava, 1. máj 1948 a portrét Viliama Širokého. Autor: Archív TASR/ ZAS / TESLÍK 
Ako vyplýva zo spomienok pamätníkov, účasť v sprievode bola u časti obyvateľstva vtedy ešte vyjadrením 

sympatií k povojnovým budovateľským úspechom, u iných skupín však už len povinnosťou. Prvý máj využili 
komunisti na mobilizáciu svojich prívržencov pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konali už o mesiac. V Prahe 
rečnil Širokého šéf, premiér a zároveň predseda KSČ Klement Gottwald. Ten vytýčil heslo: "Dnes prišli státisíce, 
30. mája prídu milióny!“ 

Ešte v marci 1948 vedenie KSČ uvažovalo o tom, že do volieb pôjde každá politická strana samostatne. Aj 
preto sa robil masový nábor do komunistickej strany. Ale začiatkom apríla gottwaldovci od tejto alternatívy upustili 
a prišli s myšlienkou vytvorenia jednotnej kandidátky Národného frontu. Interným prieskumom cez okresné a 
nižšie organizačné články totiž ústredný výbor zistil, že samostatne by KSČ dostala len okolo 60 percent hlasov. 
To sa nezdalo dostatočné, lebo malo ísť o triumfálne voľby, ktoré by potvrdili oprávnenosť februárového prevratu 
a legalizovali jeho dôsledky. 

Na Slovensku hlasovalo napokon za jednotnú kandidátku 84 percent voličov (v celej ČSR vyše 86 percent), 
14 percent lístkov bolo prázdnych 6,8 percenta zapísaných voličov sa nezúčastnilo na voľbách a zvyšné lístky boli 
neplatné. Prázdne alebo tzv. biele lístky sa zaviedli preto, lebo účasť na voľbách bola povinná zo zákona. 
Nemuseli ste nikoho voliť, ale vhodením lístka ste si splnili takpovediac občiansku povinnosť. Pomer hlasov 
ukázal, že celkovo až takmer 20 percent oprávnených voličov vyjadrilo svoje záporné stanovisko k vtedajším 
pomerom. 

A to sa nebrali do úvahy volebné machinácie a podvody. Ako zistil v archívoch slovenský historik Michal 
Barnovský, niektorí miestni a okresní funkcionári Národného frontu sa chceli blysnúť pred vrchnosťou a zatajili 
skutočné množstvo prázdnych alebo "bielych“ lístkov, respektíve ich skutočný počet skresľovali. Napríklad v 
Spišskej Novej Vsi podľa oficiálnej štatistiky vyše 90 percent voličov hlasovalo za jednotnú kandidátku, v 

skutočnosti ich však bolo len 62 percent. 
Už o rok-dva zavládla v spoločnosti atmosféra strachu. Aj ten, čo sa nechcel podriadiť, predstieral z 

existenčných dôvodov lojalitu, poslušnosť, či dokonca nadšenie. To nemohlo nepoznamenať aj spoločenské 
obrady, sviatky a tradície, prvomájové oslavy nevynímajúc. “Medzi papalášmi na tribúnach a defilujúcimi 
pracujúcimi sa vytvorila bariéra,“ opisuje etnologička Zuzana Beňušková. ”Vyvýšené tribúny, ktoré mali 
sakralizovať spoločenské hodnoty a najmä ich pevných ochrancov, túto bariéru len zvýrazňovali.“ 

Spôsob osláv sa riadil ustálenými pravidlami, predpísanými “zhora“, a postupne sa unifikoval. Začínalo sa 
hodinu po tom, čo prepukli oslavy 1. mája v Moskve na Červenom námestí. Sprievod sa pohol až vtedy, keď na 
slávnostnú tribúnu vystúpili ”papaláši“ a z reproduktorov zazneli tóny Internacionály. K tribúne sa potom vydala 
skupina pionierov a obdarovala funkcionárov kyticami kvetov. Za to mohli pozorovať sprievod zhora. Ustálila sa aj 
dĺžka sprievodov – v Prahe a Bratislave trvali okolo štyroch hodín. 

V máji 1948 ešte bolo možné vidieť v bratislavskom sprievode aj alegorické vozidlo Čsl. obce legionárskej. 
Autor: Archív TASR/ ZAS / TESLÍK 

V roku 1958 vyšlo nariadenie o povinnom zdobení štátnych a verejných budov v súvislosti so sviatkom práce 
od 30. 4. do 2. 5. každého roku. Odporúčalo sa obyvateľom, že na budovách, kde visia “vlajky štátne a červené“ 
by mali pridať ešte kvetiny do okien. A kto vlajky nemá, nech si aspoň ”malé papierové“ opatrí… 

Dvadsať rokov sa oslavy 1. mája niesli v duchu hesla "Kto stojí na chodníku, nemiluje republiku.“ Kto neprišiel 
do prvomájového sprievodu, mohol mať vážne vytriasačky. Ešte aj v 60. rokoch sa za neúčasť v sprievode 
strhávali v práci prémie a písali absencie. 

Pohnútkou zúčastniť sa na sprievode v tom čase však neboli už len obavy z možných postihov. V súčasných 
diskusiách na internete si ich staršie účastníčky často zaspomínajú, že práve na 1. mája bolo dostať kúpiť ináč 
nedostatkový tovar: banány, pomaranče, spišské parky. Ukážka: "Musela som ísť do sprievodu, hoci som bola 
tehotná a mala už dosť veľké bruško, lebo ináč by som nezohnala citróny.“ 

Pre niekoho majú vtedajšie Prvé máje vôňu pomarančov, pre herečku Máriu Kráľovičovú – vôňu jari: 
"Nepočúvala som často zdĺhavé a nudné reči, v ušiach ostali piesne a nenadiktovaná radosť, ostala jar.“ 

1968: osviežujúci dúšok slobody 
A zrazu tu bola jar 1968. A na vtedajší Prvý máj si dobre pamätá už aj autor týchto riadkov. Komu sa do ulíc 

nechcelo, ostal doma alebo sa vybral do prírody. Ale ktože by ostával, už len zvedavosť vyháňala ľudí do 
vyzdobených ulíc. 

Všetko bolo také nové, nezvyčajné! Noviny nezverejnili ani predpísané prvomájové heslá. Po minulé roky 
vznikali dávno pred oslavami kdesi v útrobách najvyšších straníckych orgánov a potom sa skveli na 
transparentoch, skandovali ich moderátori zhromaždení do mikrofónov i vybrané skupiny v sprievodoch. V 50. 



rokoch sa často opakovalo heslo „Stalin, Gottwald, Široký – nech nám žijú naveky!“ Po prekonaní takzvaného 
kultu osobnosti ho nahradilo iné: "Nech žije KSČ – vedúca sila robotníckej triedy!“ 

“Najvyššie orgány tentoraz nevyrukovali s direktívnymi témami, inštruktážami a heslami,“ písala Pravda 1. 
mája 1968 na svojej titulnej strane. ”Očakáva sa spontánna účasť a spontánne heslá.“ Na druhý deň v glose 
kritizovala, že v Bratislave sa na rozdiel od Prahy objavilo v sprievode oveľa menej nápaditých a vtipných 
transparentov a hesiel. "Viackrát podporili demokratizáciu alebo federáciu, ale čo ďalej?“ 

Bratislava, 1. máj 1968: zvedavosť a povznesená nálada vyháňala ľudí do vyzdobených ulíc. Autor: Archív 
TASR/ Š. PETRÁŠ 

Niečo sa predsa len našlo. Napríklad: "Pravda zvíťazí, ale dá to zabrať!“ Nad hlavami manifestujúcich sa kde-
tu objavili aj netradičné transparenty i portréty – ľudia niesli Štúra, Štefánika alebo Clementisa. To ešte pred 
rokom bolo takmer nemysliteľné. 

Praha však prekonala všetky predstavy, provokovali najmä vysokoškoláci. Prišli pred hlavnú tribúnu napríklad 
s plagátom “So Sovietskym zväzom na večné časy a nikdy viac!“ Alebo iný: ”Slováci nechajte nám aspoň ,ř’!“ 

V tom čase bol už piaty mesiac najsilnejším mužom v štáte Slovák Alexander Dubček. Teraz stál na čestnej 
tribúne, usmieval sa a srdečne mával Pražanom. Pred ním defilovali transparenty s ich požiadavkami i kritickými 
postrehmi. “Žiadame okamžité rozpustenie ŠtB“, ”Vráťte levovi korunu“ (v štátnom znaku – pozn. red.), “Zastavte 
rušenie zahraničného vysielania našimi výrobkami Tesla!“, ”Chceme slobodné voľby!“, ”Slobodu aj odlišným 
názorom!“ 

Úsmevy na tvárach členov politického vedenia zmrzli, keď sa pred tribúnou objavila skupina z Klubu 
angažovaných nestraníkov (KAN), ktorý úrady odmietli povoliť ako opozičný politický subjekt. Jeden z jej 
transparentov: "Ozýva sa zo všetkých strán, kedy nám povolíte KAN? Je nás šesť miliónov.“ 

Na záver sprievodu sa však dav zhromaždil okolo tribúny a hlučne pozdravoval najvyšších predstaviteľov. 
“Nech žije Dubček!“, ”Nech žije Ludvík Svoboda!“, ”Nech žije sloboda!“ Niektorí odvážlivci si trúfli vyjsť až na 
tribúnu a tam sa objímali s Dubčekom. Nevídané! Bežní občania sa oblápajú s prvým tajomníkom! 

Všimli si to aj v Kremli a Dubčekovi neskôr vyčítavo pripomínali. Sám Dubček spomínal na 1. máj 1968 v 
Prahe vo svojich pamätiach s hlbokým dojatím: "Po rokoch režírovaných sprievodov to bol dobrovoľný happening. 
Nikto nenahnal ľudí pochodovať pod ústredne vyfabrikovanými heslami… Niektoré boli veselé, iné kritické alebo 
jednoducho humorné. Nálada však bola uvoľnená a radostná.“ 

Úplne odlišne – ako absurdné divadlo a kus bláznovstva – to však s odstupom rokov hodnotil Vasil Biľak, v 
roku 1968 najsilnejší muž na Slovensku. “Pravicoví oportunisti presadili tzv. nový prístup k oslavám 1. mája,“ 
napísal. ”Strana nemala mobilizovať robotnícku triedu a pracujúcich, ale nech si do sprievodu príde kto chce a 
robí si čo chce, a podľa toho sa posúdi, či sa podporuje, alebo nepodporuje politika strany. Práve oportunisti však 
veľmi usilovne mobilizovali všetky svoje sily.“ 

Neuplynuli ani štyri mesiace a do Československa vtrhli vojská varšavského paktu, aby potlačili “plazivú 
kontrarevolúciu“, ktorá sa údajne tak drzo prejavila už počas prvomájových osláv. O tri roky vyšlo Poučenie z 
krízového vývoja, ktorým sa začali politické čistky a tzv. normalizácia. Tento programový dokument vyčítal 
Alexandrovi Dubčekovi ešte aj to, že v Pražskej jari nedal vyhlásiť prvomájové heslá. Vraj ”len tak sa mohli objaviť 
heslá protisocialistické a protisovietske“. 

1990 – 2018: A ako ďalej? 
Prešiel rok a všetko sa vrátilo do starých, “zhora“ predpísaných koľají. Síce dočasne, ale podľa jedného 

normalizačného vtipu, ”v Československu najdlhšie trvá provizórium“. Postupne sa májové oslavy znovu zvrhli na 
viac-menej povinné a preorganizované sprievody. 

Ešte jeden vtip z tých čias: "Vtedy pôjdeme dobrovoľne do sprievodu, keď bude pokračovať až na 
Mariahilferstrasse.“ Teda až do Viedne. Na hraniciach však boli zátarasy a na Prvého mája mali strážne hliadky 
zvýšenú pohotovosť. 

Rok čo rok sa 1. mája opakovala tá istá situácia: väčšina ľudí síce do sprievodu prišla, každý sa však chcel 
vyhnúť noseniu portrétov a transparentov. Bolo ich treba totiž nielen niesť, ale aj po sprievode zaniesť na vopred 
určené miesto. Niekedy vyšiel zamestnávateľ nosičom v ústrety a "hneď v prvej uličke čakalo nákladné auto 
nášho podniku, kam sme len tak cez bočnice nahádzali všetkých Marxov, Leninov a Gottwaldov“. Citát je z 
poviedky Dušana Dušeka 1. máj 1977. 

Dnes však na ne spomínajú s istou nostalgiou. Boli vtedy mladí, v sprievode sa postretávali s priateľmi a po 
zahodení transparentov či mávadiel vyvádzali do neskorej noci. Na prvého mája sa navyše dali nakúpiť dobroty, 
bežne nedostupné. A večer bola veselica. 

Peter Weiss, dnes slovenský veľvyslanec v Prahe, sa pri jednej príležitosti vyznal, že po sprievode sa išlo na 
víno a popoludní s deťmi na kolotoče. "Tieto obyčajné ľudské zážitky vo mne prekrývali nechuť povinne 
organizovanej účasti na pochode pred gerontokraciou KSČ,“ dodal. 

1. máj 1988: bratislavská tribúna panujúcej gerontokracie. Autor: JURAJ BARTOŠ 
A tak to trvalo až do roku 1990. Dnes je Prvý máj síce naďalej štátnym, ale dosť bezobsažným sviatkom. 

Väčšina ľudí nevie, čím ho naplniť. Niekde zhromaždia menšie davy politické strany, inde odbory. Recesisti na 
niekoľkých miestach Slovenska organizujú paródiu na preorganizované a zideologizované prvomájové sprievody 
za totality. Ale vedia mladí ľudia, čo sa vlastne paroduje? Veď odvtedy uplynuli už takmer tri desaťročia, a oni 
ešte neboli ani na svete… 

A tak je celkom oprávnená otázka, či je to ešte úsmevné, alebo už len trápne pripomenutie minulosti. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Kvalita ciest sa po zime výrazne zhoršila. Vodiči sa stretávajú s deravým povrchom vozoviek na celom území 
Slovenska. Cesty druhej a tretej triedy majú na Slovensku najväčšie zastúpenie, pričom ich spravujú 
samosprávne kraje. Tie idú do opráv investovať milióny eur. Na zlepšenie situácie na najkritickejších úsekoch sú 
však potrebné opravy za desiatky miliónov eur. 

Na Slovensku sa nachádza 3 610,05 kilometra ciest druhej triedy spolu s 10 357,21 kilometra ciest tretej 
triedy. Práve cesty najnižšej triedy sú v cestnej sieti zastúpené najviac. 

"Na rok 2018 bolo na rekonštrukciu havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest vrátane rekonštrukcie mostov 
na území Prešovského samosprávneho kraja vyčlenených zatiaľ 11 800 000 eur z vlastných zdrojov Prešovského 
samosprávneho kraja (PSK) a Európskej investičnej banky,“ povedal Marcel Horváth, námestník riaditeľa pre 
investície a prevádzku Správy a údržby ciest PSK. 

Na odstránenie stavu mostov, ako aj odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest by sme 
potrebovali finančné zdroje vo výške 64 mil. eur, čím ŽSK aktuálne nedisponuje. 

hovorkyňa Žilinského kraja Martina Remencová 
Podľa neho kraj plánuje investovať s podporou Európskej únie ďalších približne 21 miliónov eur do 

rekonštrukcie piatich úsekov a ďalších 7,3 milióna eur s podporou programu Interreg, ktorý slúži na cezhraničnú 
spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom. Na tieto projekty štát prispeje 5-percentným spolufinancovaním. 
"Podľa vypracovanej špecifikácie návrhu kapitálových výdavkov na roky 2018 – 2020 je potrebné na 
najnevyhnutnejšie stavebné akcie približne 30 miliónov eur,“ dodáva Horváth. 

Čiastočne sa dočká Záhorie 
Rovnaký objem na rekonštrukciu kritických úsekov odhaduje aj Trnavský samosprávny kraj (TTSK). "V 

rozpočte TTSK je na rok 2018 vyčlenená suma 1 490 293 eur. Finančné prostriedky v oblasti cestnej 
infraštruktúry budú zvýšené v priebehu roka v závislosti od výsledku hospodárenia TTSK a vývoja daňových 
príjmov,“ uvádza hovorca kraja Patrik Velšic. 

Nitriansky samosprávny kraj (NSK) očakáva, že v tomto roku zo svojich vlastných zdrojov opraví 58 kilometrov 
ciest. Na tento účel vynaloží 6,2 milióna eur. V minulom roku bol kraju schválený nenávratný finančný príspevok z 
eurofondov a zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu piatich úsekov v celkovej výške takmer 21 miliónov eur. 
Príspevok Európskej únie predstavuje 85 percent, štát sa podieľa 10 percentami. NSK na rekonštrukcie ciest 
vynaloží 5 percent z nákladov. 

Výtlkov na slovenských cestách neubúda, skôr naopak. Dôvodom je aj nedostatok fi nancií na opravu 
cestných komunikácií. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 

Na rekonštrukciu piatich úsekov kraj aktuálne hľadá zhotoviteľa. Najdlhším opraveným úsekom má byť 30-
kilometrová cesta druhej triedy II/580 medzi Šuranmi a Kalnou nad Hronom. 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý je rozlohou najmenší, v tomto roku na rekonštrukcie ciest vyčlení 
6 miliónov eur z vlastného rozpočtu. "V roku 2018 predpokladáme aj začatie modernizácie cesty Malacky – 
Rohožník, ktorej rozpočet je 7 029 882,22 eura bez DPH a investícia bude spolufinancovaná zo zdrojov EÚ,“ 
informuje hovorkyňa kraja Lucia Forman. 

Z rozpočtu bude opravená cesta druhej triedy II/503 v niekoľkých úsekoch v Malackách a v Záhorskej Vsi. V 
Hurbanovej Vsi dôjde na tejto ceste k rekonštrukcii križovatky. Cesty tretej triedy BSK opraví v Čiernej Vode, 
ktorá je miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, a v Závode. Okružná križovatka pribudne v Novej Dedinke. 

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) chce z vlastného rozpočtu opraviť 50,9 kilometra ciest a 19 mostov. Na tento 
účel má vyčlenených 6,255 milióna eur. "Okrem toho budeme cesty opravovať aj z fondov Európskej únie, čo by 
malo byť v sume 9,570 milióna eur. Z toho plánujeme opraviť ďalších 11,833 km ciest a 10 mostov. Odsúhlasené 
máme aj ďalšie zdroje z EÚ (7,3 milióna eur), kde sa ešte pripravuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa, pričom 
je predpoklad, že budú realizované v budúcom roku (13,8 kilometra ciest a 9 mostov). Celkovo teda tento rok 
opraví viac ako 60 kilometrov ciest a 29 mostov,“ informuje hovorkyňa kraja Martina Remencová. 

V tomto roku vodiči môžu jazdiť po opravenej ceste druhej triedy II/520 v Oravskej Lesnej a v úseku medzi 
Zákamenným a Krušetnicou. Obnovené budú napríklad aj cesty II/487 medzi Čadcou a Makovom a II/517 medzi 
Rajcom a hranicou kraja. Nový povrch dostane aj cesta II/584 v Demänovskej doline. 

Na východe bude kraj vážiť kamióny 
ŽSK potrebuje na rekonštrukciu všetkých kritických úsekov desiatky miliónov eur. "Mnohé mosty sú v 

nevyhovujúcom v alebo havarijnom stave, teda ich stavebno-technický stav je hodnotený ako zlý (V) alebo veľmi 
zlý (VI). Na odstránenie tohto stavu mostov, ako aj odstránenie nevyhovujúceho a havarijného stavu ciest by sme 
potrebovali finančné zdroje vo výške 64 mil. eur, čím ŽSK aktuálne nedisponuje a bez zmeny prístupu štátu 
nebude možné v blízkej dobe takýto objem peňazí na opravu ciest zabezpečiť,“ hovorí Remencová. 

Košický samosprávny kraj (KSK) chce podľa návrhu rozpočtu použiť na opravy ciest 6 238 501 eur. "Nedá sa 
povedať, ktorá z týchto investícií je najdôležitejšia alebo ktorý úsek je najkritickejší. Všetky cesty, na ktoré sú 
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https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/467988-opravia-zlomok-vytlkov-na-viac-kraje-nemaju/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


vyčlenené finančné prostriedky, si vyžadujú opravu. Takýchto úsekov je však v Košickom samosprávnom kraji 
podstatne viac. Do opráv ciest II. a III. triedy však chceme zahrnúť takzvanú studenú technológiu, ktorá by mala 
priniesť úsporu v rozpočte viac ako pol milióna eur. Pokračovať budeme aj ďalšími opatreniami na zefektívnenie 
údržby ciest. Taktiež sme zakúpili tri váhy na váženie vozidiel, ktoré by mali odhaliť preťažené kamióny, ktoré 
prechádzajú týmto úsekom, aby sme naše cesty čo najviac chránili,“ povedal predseda samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. 

V Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) majú v tomto roku v pláne opraviť cesty z vlastného rozpočtu za 
5,5 milióna eur. "Z vlastnej kasy plánuje trenčianska župa opraviť viac ako 51 kilometrov cestných komunikácií II. 
a III. triedy. K najdlhším úsekom, ktoré čaká oprava, patrí napríklad úsek cesty v dĺžke viac ako 4,5 kilometra 
medzi Modrovou a Novou Lehotou v Novomestskom okrese či 3,9-kilometrový úsek medzi Vrbovcami a 
Chvojnicou v okrese Myjava,“ uviedla hovorkyňa kraja Veronika Rezáková. 

Štyri cestné úseky kraj opraví aj z európskych peňazí. Náklady na rekonštrukciu sa celkovo vyšplhajú na 20,5 
milióna eur, pričom 85 percent sumy zaplatí Európska únia, 10 percent štát a piatimi percentami prispeje samotný 
kraj. 

Najväčší samosprávny kraj na Slovensku, ktorým je Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), na otázky 
denníka Pravda neodpovedal. Počas minulého volebného obdobia kraj nemohol čerpať peniaze z eurofondov pre 
čierne zamestnávanie priamo na úrade. 

Bratislava sa topí v zápchach 
Cesty prvej triedy na území celého Slovenska má v správe Slovenská správa ciest (SSC). Cestári chcú v 

tomto roku minúť na údržbu dvojprúdoviek 37 miliónov eur. Na opravu všetkých úsekov to však stačiť nebude. 
Cesty v mestách sú v správe jednotlivých miest. 

S rekonštrukciami niektorých hlavných ťahov začala napríklad samotná Bratislava. Oprava dvojkilometrového 
úseku Bajkalskej ulice zaberie viac ako mesiac, pričom práce majú byť ukončené až 21. mája. Mesto sa zatiaľ 
topí v dopravných zápchach. Magistrát hlavného mesta chce v tomto roku minúť na opravy 16 miliónov eur. Z 
celkovej sumy pochádza deväť miliónov z vládnej dotácie. 

Rozkopávkam sa nevyhli ani menšie mestá. Vodiči musia počítať s obmedzeniami napríklad aj v Spišskej 
Novej Vsi. Na opravy mesto vynaloží z vlastného rozpočtu 6 miliónov eur. Nový povrch dostane do konca roka 

10 kilometrov ciest a 5 kilometrov chodníkov. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Dráma v Pieninách: Pltník padol počas plavby do rieky 
[01.05.2018; topky.sk; Domáce; 00:00; TASR] 

 
http://www.topky.sk/cl/10/1706957/Drama-v-Pieninach–Pltnik-padol-pocas-plavby-do-rieky 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Horskí záchranári z Pienin v utorok pomáhali pltníkovi, ktorý vypadol z plte, i 

zranenému dievčatku. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že v dopoludňajších hodinách ich najprv 
privolali na pomoc poľskému pltníkov, ktorý vypadol z lode počas plavby. 

Okolo plaviaci sa pltníci mu pomohli dostať sa na breh, 46-ročného muža potom v oblasti Huta horskí 
záchranári ošetrili. Terénnym vozidlom ho následne previezli na štátnu hranicu, kde si ho už prevzali poľskí 
kolegovia. 

Krátko potom požiadali HZS o pomoc aj pre osemročné dievča, ktoré si pri páde z bicykla zranilo hlavu a 
rameno. Horskí záchranári ju na mieste ošetrili a transportovali ku Chate Lesnica, odkiaľ pokračovala v sprievode 
rodičov na ďalšie ošetrenie. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Motorkársku sezónu odštartovali na Spiši i v Trebišove stovky jazdcov 
[01.05.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/motorkarsku-sezonu-odstartovali-na-spisi-i-v-trebisove-stovky-jazdcov-
cl583899.html 

 
 

Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves/Trebišov 1. mája (TASR) – Prvou spoločnou jazdou v utorok na Spiši slávnostne otvorili 

novú motorkársku sezónu. Andrea Vilkovská z organizačného výboru podujatia informovala, že motorkári 
odštartovali spred Reduty na Radničnom námestí v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pokračovali do Popradu a Levoče, 

http://www.topky.sk/cl/10/1706957/Drama-v-Pieninach--Pltnik-padol-pocas-plavby-do-rieky
http://www.24hod.sk/motorkarsku-sezonu-odstartovali-na-spisi-i-v-trebisove-stovky-jazdcov-cl583899.html
http://www.24hod.sk/motorkarsku-sezonu-odstartovali-na-spisi-i-v-trebisove-stovky-jazdcov-cl583899.html


potom do Veľkej Lomnice a cez Huncovce, Žakovce a Vrbov až do Smižian. Tam akcia vyvrcholila koncertom a 
tombolou. 

Podujatie zorganizoval Motoklub Spiš, tentoraz išlo o 4. ročník. Vilkovská dodala, že počasie organizátorom 
veľmi prialo a slnko prilákalo na cesty viac ako 400 jazdcov. „Dopadlo to nad naše očakávania, ani sami sme 
takúto účasť nečakali, takže sme veľmi spokojní,“ konštatovala s tým, že kolóna po celom Spiši budila pozornosť 
viacerých okoloidúcich. Okrem hromadnej jazdy po Spiši bolo súčasťou akcie aj posvätenie motoriek u farára 
Mariána Kuffu v Žakovciach. Aj on sám konštatoval, že takúto veľkú partiu motorkárov tam doposiaľ ešte nemal. 

Prvomájový „budíček“ motorkárov si v utorok ráno mohli užiť aj Trebišovčania. Spanilú jazdu tam odštartovali 
o 6. hodine pred budovou mestského úradu. Otvorenie ciest približne dvojhodinovou okružnou jazdou ulicami 
mesta absolvovalo viac ako 150 členov občianskeho združenia Motorkare Trebišov. TASR o tom informovala 
hovorkyňa trebišovskej radnice Martina Mištaničová s tým, že išlo o 17. ročník podujatia, kedy obyvateľov zobudil 
hluk desiatok motorkárov z Trebišova, Stredy nad Bodrogom, Košíc a iných miest. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

16. V Slovenskom raji zomrel poľský turista 
[01.05.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/v-slovenskom-raji-zomrel-polsky-turista-cl583896.html 

 
 

Ilustračná snímka. 
Spišská Nová Ves 1. mája (TASR) – Počas túry v Slovenskom raji v utorok skolaboval Poliak, pomôcť mu 

nedokázal ani rýchly zásah horských a leteckých záchranárov. Podľa informácií z Horskej záchrannej služby 
(HZS) sa 67-ročný muž nachádzal nad Okienkovým vodopádom v lokalite Suchá Belá na ťažko dostupnom 
mieste rokliny. 

Najprv ho oživovali poľskí turisti spolu s okoloidúcou lekárkou a na miesto hneď po nahlásení smerovali horskí 
záchranári aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe (VZZS ATE) z Popradu. 
„Po vysadení lekárky leteckých záchranárov spolu s horským záchranárom do terénu pomocou lanovej techniky 
pokračovala lekárka v rozšírenej resuscitácii. Napriek veľkej snahe záchranárov sa, žiaľ, turistu s kardiálnym 
zlyhaním oživiť nepodarilo a lekárka musela konštatovať už len úmrtie,“ doplnila hovorkyňa VZZS ATE Zuzana 
Hopjaková. 

Telo nebohého následne skupina horských záchranárov zniesla dole z neprístupného terénu. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

17. (Bez)bariérová Spišská Nová Ves- časť 3 
[01.05.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/483259/bezbarierova-spisska-nova-ves-cast-3.html?ref=rss 

 
 

Bývam v Spišskej Novej Vsi a mojím životným spoločníkom je invalidný vozík. K životu vozičkára je potrebné 

prispôsobené a upravené bezbariérové prostredie. Preto som sa rozhodol tieto problémy v mojom meste opísať. 
V tejto sérií som sa rozhodol opísať banky a úradné budovy. Som už dospelý občan a s dospelosťou sú 

spojené aj rôzne behačky po úradoch a bankách. V meste sa však do banky ani na úrady sa však nie som 
schopný dostať. Do všetkých týchto inštitúcií vedú schody. 

Prvou budovou, ktorú opíšem je moja banka. Mám 20 rokov a som poberateľom invalidného dôchodku. 
Niekedy sa stane že zo svojho účtu potrebujem vybrať istú sumu peňazí alebo uskutočniť nejakú operáciu na 
mojom účte. Nie je to však možné, pretože k bankomatu vedie schod. Taktiež do samotnej budovy banky vedú 4 
schody. Aj napriek nedávnej rekonštrukcií pobočky sa na hendikepovaných klientov akosi pozabudlo. 

Rovnako je to aj s hlavnou poštou. Občas chcem poslať niekomu list alebo si vyzdvihnúť balík. Opäť to však 
nie je možné. Do budovy pošty vedú 4 schody. Pracovníci pošty sú tak nútení vyjsť von. Jednoduché odoslanie 
listu alebo vyzdvihnutie balíka sa tak stáva komplikovaným. 

Vo veľmi zlom stave je aj budova polície, v ktorej sa pre občanov vybavujú pasy. Vedie k nej množstvo 
rozpadávajúcich sa schodov 

Existujú však aj svetlé výnimky . Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má bezproblémový bezbariérový vstup. 
Taktiež sa zdravotne postihnutý dostane po nájazdovej rampe na Mestskom úrade. Táto nájazdová rampa je 
však pri zadnom vchode pre zamestnancov. Hlavný vchod nie je prispôsobený. Vedú k nemu schody. Vstup do 
pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne je taktiež nemožný. Opäť sa vám postavia do cesty schody 

http://www.24hod.sk/v-slovenskom-raji-zomrel-polsky-turista-cl583896.html
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/483259/bezbarierova-spisska-nova-ves-cast-3.html?ref=rss


Ďalším pozitívnym príkladom je Sociálna poisťovňa Vstup do nej je bezproblémový. Mesto Spišská Nová Ves 

má síce niektoré úradné budovy prispôsobené, no ostatné sú stále problémom. Verím, však v nápravu. Aj 
hendikepovaní ľudia by mali žiť dôstojní občiansky život. Treba im to ale umožniť. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. V „anglickom týždni“ dve remízy Komárna u súperov 
[30.04.2018; Naše novosti; Šport V Okresoch N; s. 35; RG] 

 
 

FUTBAL 
Z dvoch posledných zápasov na ihriskách súperov si Komárňanskí futbalisti odviezli po bode. 
II. LIGA 26.kolo 
FK Poprad - KFC Komárno 1:1 (0:0) 
Prvú vážnejšiu akciu zápasu predviedli hostia, keď domáci brankár Malec musel v 9. minúte zasahovať po 

dobre mierenej strele Matiča. Po polhodine hry vyrazil Maťašovský pred seba Horodníkov pokus z uhla, vzápätí 
neuspel ani Zošák. O tri minúty na to Domonkosova strela len preletela popri pravej žrdi domácej brány. 

V 35. minúte posadil Kukoľ loptu na hlavu Šestáka, ale ten z výhodnej pozície mieril nad. Aj po zmene strán 
boli Komárňania vyrovnaným súperom domácim. V 63. minúte mali veľkú príležitosť Podtatranci, keď lopta 
putovala po osi Hric - Kukoľ - Šesták, ale posledne menovaný nemieril presne. O päť minút nato hostia otvorili 
skóre. 

Nagy vystihol nepresnú rozohrávku domácej obrany a rýchlou strelou z vnútra šestnástky prekonal Maleca. 
Popradčania sa po inkasovanom góle snažili o nátlakovú hru, ktorá im priniesla vyrovnanie. 

Osem minút pred koncom si Kukoľ počkal na prihrávku a z hranice šestnástky prekonal strelou k ľavej žrdi 
Maťašovského. 

V závere sa ešte domáci snažili strhnúť víťazstvo na svoju stranu, ale Komárno sa ich tlaku ubránilo. 
* Góly: 82. Kukoľ - 68. Nagy R Matiš, ŽK: Hric, Šašinka, Horváth - Nurkovič, Duda, 250 divákov. 
KFC: Maťašovský - Popović, Ondruš, Špiriak, Šurnovský, Domonkos, Matić (81. Hovsepyan), Nagy, Nurković 

(C), Duda (85. Szikonya), Bilyk . Tréner J. Olejník. 
Povedal po zápase 
Jozef Olejník (tréner KFC Komárno): „Veľa futbalovej krásy sme nevideli. Zodpovednou defenzívnou 

činnosťou a so snahou o rýchly prechod do útoku sme chceli zaskočiť súpera, čo sa nám sčasti aj darilo. 
Prekážalo mi, že finálnu fázu sme viackrát pokazili. V druhom polčase sme dali gól, vyhrávali 1:0. Súper sa 
jednoduchou, nátlakovou hrou snažil o zmenu, poslal tam dvoch vysokých útočníkov. Jednu situáciu sme 
nezvládli a inkasovali sme gól. Pred zápasom by sme bod určite brali.“ 

* Ostatné výsledky: Sereď - Bardejov 6:0, Skalica - Spišská Nová Ves 4:0, Podbrezová B - Lokomotíva 3:3, 

ŽIlina B - Lipt. Mikuláš 3:1, Šamorín - Pohronie 2:1, Nové Mesto - Zvolen 0:0, Trebišov - Inter 1:1. 
27.kolo 
Inter Bratislava - KFC Komárno 0:0 
Od úvodných minút mali iniciatívu na svojich kopačkách hostia, ktorí podnikli sériu skvelých útočných akcií, 

ale bez efektu. Komárňania mohli už v prvej desať minútovke rozhodnúť o osude stretnutia, nastrelili však iba žrď. 
Potom prišli k slovu aj domáci, ale ani ich útočné snahy neboli korunované gólom. 

V druhom dejstve mali žltočierni niekoľko dobrých príležitostí na gól, ale zostalo len pri nich. V 77. minúte po 
parádnej akcii fialovo-bielych, Goran Matič elegantne preloboval brankára, lopta skončila v sieti, ale hlavný arbiter 
gól neuznal pre údajné postavenie mimo hry. V zostávajúcich minútach sa skóre už nezmenilo a tak sa body 
delili. 

* R Libiak, ŽK: Šulc, Prekop - Popovič, Ondruš, Nagy, Duda, 467 divákov. 
KFC: Leckéši - Popovič, Ondruš, Špiriak, Šurnovský, Domonkos, Matič (86. Luzin), Nagy, Mészáros (64. 

Bilyk), Duda (90. Hovsepyan), Nurkovič. Tréner J. Olejník. 
* Ostatné výsledky: Zvolen - Skalica 1:2, Spiš. N. Ves - Šamorín 0:2, Lipt. Mikuláš - Sereď 0:0, Bardejov - 

Lokomotíva 1:3, Poprad - N. Mesto 2:0, Trebišov - Podbrezová B 2:0, Pohronie - Žilina B 2:1. 
* Dohrávky 21. kola: 2.5. Bardejov - Komárno, Lok. Košice - Nové Mesto. 
* Program 28.kola: 5.5. Nové Mesto - Inter, Komárno - Trebišov, Lok. Košice - Lipt. Mikuláš, Šamorín - Zvolen, 

Žilina B - Spiš. Nová Ves, Skalica - Poprad, 6.5. Podbrezová B - Bardejov, Sereď - Pohronie. 
Tabuľka 1. Sereď 27 17 6 4 64:22 57 2. Skalica 27 16 5 6 41:26 53 3. Poprad 27 14 7 6 41:19 49 4. Lok. 

Košice 26 12 6 8 39:30 42 5. Žilina B 27 12 4 11 61:41 40 6. Šamorín 27 11 5 11 34:28 38 7. Inter 27 11 4 12 
40:42 37 8. Trebišov 27 10 7 10 25:37 37 9. Pohronie 27 8 11 8 38:31 35 10. L. Mikuláš 27 8 8 11 36:37 32 11. 
Bardejov 26 9 5 12 38:43 32 12. Komárno 26 8 7 11 44:58 31 13. SNV 27 8 6 13 31:49 30 14. N. Mesto 26 8 5 13 
26:48 29 15. Zvolen 27 7 7 13 24:44 28 16. Podbrezová B275 7 15 23:50 22 

Takto musel zasahovať brankár Popradu po Matičovej strele. ZO zápasu Poprad - Komárno. SFZ 
[Späť na obsah] 

 
 



19. Sereď vedie o 4 body. Ružinský na kóte 900 
[30.04.2018; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; ŠPORT; s. 34; DUŠAN ŠVEHLA] 

 
 

II. LIGA 
Sereď - Bardejov 6:0 (3:0) 
Za pekného slnečného počasia začali domáci tradičným náporom. Strelecký pokus Richnáka išiel tesne nad. 

Potom pohrozili hostia, Lukáč hlavičkoval z päťky nad brvno. V 17. min. po rohu Bilasa netrafil hlavou dobre loptu 
Djiby Ba a medzi tri žrde sa nezmestil pokus Ventúru. V 26. min. vyslal nebezpečný priamy kop z 18 m Mečiar. 
Prvý gól padol v 33. min., po prihrávke Richnáka dokopával Morong do prázdnej brány. O chvíľu išla tiahla strela 
Bilasa z 25 metrov nad. V 40. min. sa po centri Mečiara pekne zavesil do vzduchu Djiby Ba a zvýšil vedenie ŠKF. 
V poslednej minúte prvého dejstva natiahol pekne z hranice šestnástky Ventúra - 3:0. Po prestávke opečiatkoval 
Loduha z priameho kopu brvno. V 53. minúte išiel Ulrich sám na brankára, snažil sa o kľučku, ale Vinclér jeho 
úmysel prečítal. Po hodine hry upravil hlavou Popin na 4:0. Ten istý hráč v dvoch dobrých príležitostiach následne 
netrafil bránu. V 71. min. prihrával Bilas Ulrichovi, ktorý strieľal vedľa. Vynahradil si o štyri minúty, strelou zľava 
zvyšoval na päťgólový rozdiel. V 82. min. kryl Ružinský strelu Sarkiho. Posledný gól dal po sóle Morong. Po 
stretnutí sa tradične tlieskalo domácim bojovníkom, Ružinský natiahol svoju sériu bez gólu na 810 minút. 

* Góly: 33. a 84. Morong, 40. Djiby Ba, 45. Ventúra, 60. Popin, 75. Ulrich. 
* ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar (71. D. Baša) - Bilas, Ventúra, Richnák (69. Pankaričan) 

- Ulrich (77. El-Razek), Popin, Morong. 
* Michal Gašparík, tréner: „Vedeli sme, že do Serede príde kompaktný mančaft. Prvé minúty z našej strany 

neboli ideálne. Čakali sme, že v polčase Bardejov prestrieda a posilní útok. Chlapci si schuti zahrali, čakajú nás 
iba ťažké zápasy s tímami bojujúcimi o záchranu.“ 

Šamorín - FK Pohronie 2:1 (2:0), 8. Matheus, 12. Fernando Neto (11 m) - 84. vlastný (Pončák). Poprad - 
Komárno 1:1 (0:0), 83. Kukoľ - 68. P. Nagy. 

L. Mikuláš - Sereď 0:0 
Pod Tatrami sa hral opatrný futbal. Hostia zo Serede sa snažili dostať cez pevnú obranu súpera kombinačnou 

hrou, Liptáci chceli prekvapiť nakopávanými loptami. Prvý polčas nepriniesol žiaden vzruch a ani strelu do 
priestoru brány. Po zmene strán sa pokračovalo v nastolenom trende. Mikulášski futbalisti boli so skóre spokojní 
a bod s lídrom chceli ubrániť. Sereď mala dve veľké príležitosti. Najprv sa po ľavom krídle dostal do šestnástky 
Morong, no Šavol nohou vyrazil. V 86. min. sa mohol stať hrdinom zápasu striedajúci Laura. Po chybe domáceho 
obrancu sa ocitol zoči-voči Šavolovi, no jeho lob skončil na bočnej sieti. 

* R Kozák, ŽK: Staš - Michalík, Popin, 380 divákov. ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar - 
Bilas (72. Adekuoroye), Ventúra, Richnák - Ulrich (69. Laura), Popin, Morong. 

* Marián Šarmír, asistent trénera: „Do Mikuláša sme išli s jasným cieľom. Vedeli sme, že Mikulášania sú 
namočení na dolných priečkach a musia bodovať, aby sa zachránili. Očakávali sme nároční zápas, čo sa aj 
potvrdilo. Naše plány nám nevyšli, chceli sme tri body. Na druhej strane, aj jeden bod zvonku sa ráta. S 
výsledkom sme nespokojní, vytvorili sme si málo streleckých a vyložených príležitostí. Remíza zaslúžená.“ 
(RH,LO) 

Spišská Nová Ves - Šamorín 0:2 (0:0), 79. Barbosa, 90. Igor Juliao (11 m). R Ďurčo, 421. ŠTK: Hajdúch - 

Fuják, Ágh, Pončák, Šmehyl (46. Marič-Bjekič), Sabler (86. Pančík), Fernando Neto, Igor Juliao, Martins, Matheus 
(46. Barbosa), Mezovský. Tréner S. Lieskovský. 

Inter - Komárno 0:0. 
Ostatné výsledky 27. kola 
Zvolen - Skalica 1:2 (0:1), Bardejov - Lok. Košice 1:3 (1:1), Poprad - Nové Mesto 2:0 (2:0), FK Pohronie - 

Žilina B 2:1 (2:1), Trebišov - Podbrezová B 2:0 (0:0). 
1. Sereď 27 17 6 4 64:22 57 (+18) 
2. Skalica 27 16 5 6 41:26 53 (+14) 
3. Poprad 27 14 7 6 41:19 49 (+7) 
4. Lok. Košice 26 12 6 8 39:30 42 (+6) 
5. Žilina B 27 12 4 11 61:41 40 (+1) 
6. Šamorín 27 11 5 11 34:28 38 (-1) 
7. Inter 27 11 4 12 40:42 37 (-5) 
8. Trebišov 27 10 7 10 25:37 37 (-5) 
9. FK Pohronie27 8 11 8 38:31 35 (-7) 
10. L. Mikuláš 27 8 8 11 36:37 32 (-10) 
11. Bardejov 26 9 5 12 38:43 32 (-7) 
12. Komárno 26 8 7 11 44:58 31 (-8) 
13. Sp. N. Ves 27 8 6 13 31:49 30 (-12) 
14. N. Mesto 26 8 5 13 26:48 29 (-10) 
15. Zvolen 27 7 7 13 24:44 28 (-14) 
16. Podbrez. B 27 5 7 15 23:50 22 (-17) 
Program 28. kola 
5. 5. o 17.00 h Šamorín - Zvolen (Sedlár), Komárno - Trebišov (Gemzický), 6. 5. o 17.00 h Sereď - FK 

Pohronie (Vlčej). 



Adam Morong strelil v utorok dva góly. Celkovo ich má na svojom konte už 16. FOTO: ŠTEFAN HUBINÁK 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Rezerva počas týždňa čelila Pohroniu aj Liptákom 
[30.04.2018; Žilinské noviny; AKTUALITY Z MŠK ŽILINA; s. 32; TH] 

 
 

MŠK Žilina B odohrala okrem tradičného nedeľného zápasu aj stretnutie v stredu. 
* Pohronie - MŠK Žilina B 2:1 (2:1) Góly: 5. Kovařík, 43. Pavúk - 23. (pen.) Polievka. Rozhodoval Kačenga, 

601 divákov. ŽK: Nosko, Tesák, Kovařík - Bichakhchyan, Balaj. 
ŽILINA B: Vajs - Dybala (46. Hučko), Chvátal, Bichakhchyan (79. Martinček), Klec, Moško, Gamboš, Majdan, 

Polievka (51. Petrák), Balaj, Krela. 
Kentošovcom nevyšiel vstup do zápasu, keď mali domáci herne navrch. Svoju prevahu pretavili do vedúceho 

gólu, keď sa presadil cez obranu Žiliny český legionár Kovařík a prekonal Vajsa - 1:0. V 22. minúte zastavil Balaja 
nedovolene v pokutovom území ex-Žilinčan Tesák. S nariadenou penaltou si Polievka bez problémov poradil a 
vyrovnal. V závere polčasu prišiel center na hlavu Pavúka, ktorého si hosťujúca obrana nepostrážila a ten Vajsovi 
presnou hlavičkou nedal šancu. V druhom polčase sa niesla hra opäť v znamení aktívnejších domácich. V 66. 
minúte mohlo byť vyrovnané, ale Krela po výbornom centri hlavičkoval nad. Hneď na to si vypracovali šancu 
domáci, ale ich strela skončila na brvne. V 74. minúte mohol vyrovnať Petrák, ale jeho hlavičku Jenčo zlikvidoval. 
Dve minúty pred koncom mohol vyrovnať Martinček, ale gól nedal. Rezerva tak odchádza zo Žiaru nad Hronom 
bez bodov. 

* Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Komárno 0:0, Zvolen - Skalica 1:2, Spišská Nová Ves - Šamorín 0:2, 

Liptovský Mikuláš - Sereď 0:0, Bardejov - Lok. Košice 1:3, Poprad - Nové Mesto nad Váhom 2:0, Trebišov - 
Podbrezová B 2:0. 

* MŠK Žilina B - Liptovský Mikuláš 3:1 (2:0) /26. kolo/ Góly: 39. Šušolík, 40. Gamboš, 61. Polievka - 54. Čery. 
Rozhodoval Kmec, 137 divákov. ŽK: Niňaj, Gamboš - Šavol. 

ŽILINA B: Mandous - Niňaj (70. Hučko), Martinček, Sluka, Klec, Pečovský, Moško, Gamboš (76. Krela), 
Šušolík, Polievka, Balaj (46. Lačný). 

Úvod sa niesol v znamení viaznucej kombinácie zo strany rezervy. Prvú šancu si vypracoval Moško, ale 
Šavolovu bránu neohrozil. Prvý gól duelu prišiel po 39. minútach hry, keď sa lopta dostala na hranici šestnástky k 
Šušolíkovi, ktorý si zasekol obrancu hostí a krásnym „obstrelom“ postavil Šavola do role štatistu. Z následného 
výkopu hostia po nedôraze prepadli, lopta sa dostala ku Gambošovi, ktorý krížnou strelou k tyči prestrelil Šavola. 
Úvod druhého polčasu patril Liptákom, ale Mandous svoj tím viackrát podržal. V 54. minúte však hostia znížili, 
keď nedorozumenie Mandousa s Moškom potrestal Čery - 2:1. O dve minúty mohol byť rozdiel opäť dvojgólový, 
ale Šavol pekným zákrokom chytil Klecovu penaltu. V 61. minúte sa predral cez obranu Polievka a bombou pod 
brvno nedal Šavolovi šancu - 3:1. Liptáci v závere otvorili hru, ale znížiť sa im už nepodarilo. 

* Ostatné výsledky: Sereď - Bardejov 6:0, Poprad - Komárno 1:1, Skalica - Spišská Nová Ves 4:0, 

Podbrezová B - Lok. Košice 3:3, Šamorín - Pohronie 2:1, Nové Mesto nad Váhom - Zvolen 0:0, Trebišov - Inter 
Bratislava 1:1. 

S Liptovským Mikulášom si Žilinčania v druhej lige poradili, na Pohronie však tesne nestačili. JÁN MINTÁL 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Sereď vedie o 4 body. Ružinský na kóte 900 
[30.04.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 34; Redakcia] 

 
 

II. LIGA 
Sereď - Bardejov 6:0 (3:0) 
* Góly: 33. a 84. Morong, 40. Djiby Ba, 45. Ventúra, 60. Popin, 75. Ulrich. 
* ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar (71. D. Baša) - Bilas, Ventúra, Richnák (69. Pankaričan) 

- Ulrich (77. El-Razek), Popin, Morong. 
* Michal Gašparík, tréner: „Vedeli sme, že do Serede príde kompaktný mančaft. Prvé minúty z našej strany 

neboli ideálne. Čakali sme, že v polčase Bardejov prestrieda a posilní útok. Chlapci si schuti zahrali, čakajú nás 
iba ťažké zápasy s tímami bojujúcimi o záchranu.“ 

Šamorín - FK Pohronie 2:1 (2:0), 8. Matheus, 12. Fernando Neto (11 m) - 84. vlastný (Pončák). Poprad - 
Komárno 1:1 (0:0), 83. Kukoľ - 68. P. Nagy. 

L. Mikuláš - Sereď 0:0 
Pod Tatrami sa hral opatrný futbal. Hostia zo Serede sa snažili dostať cez pevnú obranu súpera kombinačnou 

hrou, Liptáci chceli prekvapiť nakopávanými loptami. Prvý polčas nepriniesol žiaden vzruch a ani strelu do 
priestoru brány. Po zmene strán sa pokračovalo v nastolenom trende. Mikulášski futbalisti boli so skóre spokojní 



a bod s lídrom chceli ubrániť. Sereď mala dve veľké príležitosti. Najprv sa po ľavom krídle dostal do šestnástky 
Morong, no Šavol nohou vyrazil. V 86. min. sa mohol stať hrdinom zápasu striedajúci Laura. Po chybe domáceho 
obrancu sa ocitol zoči-voči Šavolovi, no jeho lob skončil na bočnej sieti. 

* R Kozák, ŽK: Staš - Michalík, Popin, 380 divákov. ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar - 
Bilas (72. Adekuoroye), Ventúra, Richnák - Ulrich (69. Laura), Popin, Morong. 

Spišská Nová Ves - Šamorín 0:2 (0:0), 79. Barbosa, 90. Igor Juliao (11 m). R Ďurčo, 421. ŠTK: Hajdúch - 

Fuják, Ágh, Pončák, Šmehyl (46. Marič-Bjekič), Sabler (86. Pančík), Fernando Neto, Igor Juliao, Martins, Matheus 
(46. Barbosa), Mezovský. Tréner S. Lieskovský. 

Inter - Komárno 0:0. 
Ostatné výsledky 27. kola 
Zvolen - Skalica 1:2 (0:1), Bardejov - Lok. Košice 1:3 (1:1), Poprad - Nové Mesto 2:0 (2:0), FK Pohronie - 

Žilina B 2:1 (2:1), Trebišov - Podbrezová B 2:0 (0:0). 
Program 28. kola 
5. 5. o 17.00 h Šamorín - Zvolen (Sedlár), Komárno - Trebišov (Gemzický), 6. 5. o 17.00 h Sereď - FK 

Pohronie (Vlčej). 
1. Sereď 2. Skalica 3. Poprad 4. Lok. Košice 5. Žilina B 6. Šamorín 7. Inter 8. Trebišov 9. FK Pohronie 10. L. 

Mikuláš 11. Bardejov 12. Komárno 13. Sp. N. Ves 14. Nové Mesto 26 15. Zvolen 27 16. Podbrez. B 27 6 5 7 6 4 5 
4 7 27 17 27 16 27 14 26 12 27 12 27 11 27 11 27 10 27 8 11 27 8 26 9 26 8 27 8 85 77 57 8 5 7 6 4 6 6 8 11 11 
12 10 8 11 12 11 13 13 13 15 64:22 41:26 41:19 39:30 61:41 34:28 40:42 25:37 38:31 36:37 38:43 44:58 31:49 
26:48 24:44 23:50 57 (+18) 53 (+14) 49 42 40 38 37 37 35 32 32 31 30 29 28 22 (+7) (+6) (+1) (-1) (-5) (-5) (-7) (-
10) (-7) (-8) (-12) (-10) (-14) (-17) 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Dve víťazstvá v týždni. Prvé miesto sa priblížilo 
[30.04.2018; Týždenník pre Záhorie; ŠPORT; s. 34; Redakcia] 

 
 

Futbalisti MFK Skalica zvládli v priebehu uplynulého týždňa oba svoje zápasyhrané v utorok a v sobotu a opäť 
stiahli náskok lídra zo Serede. 

26. KOLO 
Skalica - Spišská Nová Ves 4:0 (2:0) 

Domáci sa do prvej vážnej šance dostali až v 10. minúte, hneď však bola gólová. Postavenie mimo hry si na 
pravej strane ustrážil Sombat, následne poslal presný prízemný center do šestnástky. Domáci útočník Dolný s 
ním nemal najmenší problém a loptu poslal do siete - 1:0. V 45. minúte dokázali Skaličania streliť svojmu súperovi 
gól do šatne. Po pravej strane potiahol loptu aktívny Sombat, presným centrom tentokrát našiel Hašu ktorý poslal 
loptu za chrbát hosťujúceho brankára Huszárika - 2:0. Tretí gól domácich visel na vlásku, Hlavatovič si v úniku 
položil brankára hostí, z uhla ale poslal loptu iba do ľavej žrde. V 84. minúte sa domáci tešili po tretíkrát. Druhý 
gól v zápase zaznamenal Haša, keď krížnou strelou z rohu šestnástky nedal brankárovi hostí šancu - 3:0. O štyri 
minúty neskôr skompletizoval svoj hetrik domáci Haša, keď jeho tečovaná strela skončila v sieti - 4:0. 

* Góly: 10. Dolný, 45., 84. a 88. Haša. ŽK: 29. Zekucia. Pred 412 divákmi rozhodoval Gemzický. 
* SKALICA: Fišan - Švrček, Szőcs, Majerník, Mizerák, Opiela (57. Tomovič), Šebesta, Hlavatovič, Haša, Dolný 

(76. Jakubek), Sombat (73. Majtán). 
* Jozef Kostelník (tréner MFK Skalica): 
„Som rád, že sme tento zápas zvládli. Súper proti nám nastúpil s troma obrancami a piatimi záložníkmi. Dobre 

prehusťovali priestor pred šestnástkou. V prvom polčase sa nám podarilo dvakrát prejsť cez pozornú obranu hostí 
a dali sme dva góly. V druhom polčase sme kontrolovali hru a mali sme aj ďalšie šance. Pred koncom zápasu 
sme pridali ďalšie dva góly. Na niektorých našich chlapcoch bolo vidieť únavu z posledného ligového zápasu.” 
(IT) 27. KOLO 

Zvolen - Skalica 1:2 (0:1) 
Hostia zo Skalice chceli natiahnuť svoju víťaznú šnúru aj vo Zvolene. Do zápasu vstúpili aktívnejšie, ale na 

pozornú domácu obranu na čele s brankárom nevedeli vyzrieť. Podarilo sa to až aktívnemu Dolnému, ktorý v 25. 
minúte otvoril po prihrávke z krídla zblízka skóre a doprial svojim spoluhráčom na kopačky pokoj. Napriek aktivite 
a šanciam už hostia ďalšie góly Sombatom a ani Šebestom nepridali. O zápase definitívne rozhodol po zmene 
strán Hlavatovič. Akciu, ktorá viedla k prvému gólu, zopakovali Skaličania ako cez kopirák, ibaže teraz stihol proti 
Dolnému domáci gólman zasiahnuť. Strelu však vyrazil iba pred seba a dobiehajúc Hlavatovič sa nemýlil - 0:2. 
Domácemu Zvolenu sa síce podarilo stretnutie zdramatizovať po góle Psárskeho, ktorý hlavou nedal Fišanovi 
šancu- 1:2 a snažil sa pridať aj ďalší gól, hostia však zápas kontrolovali. V samom závere mohol dať bodku za 
stretnutím z bieleho bodu Dolný, ale penaltu nepremenil. Skalica udržala pod Pustým hradom víťazstvo a stratu 
na vedúcu Sereď stiahla na štyri body. 

* Góly: 73. Psarský - 25. Dolný, 58. Hlavatovič. ŽK: 84. Tóth - 76. Mizerák. Pred 
252 divákmi rozhodoval Šuniar. 
* SKALICA: Fišan - Švrček, Szöcs, Majerník, Mizerák - Opiela, Šebesta - Sombat (90. Tomovič), Haša, 

Hlavatovič - Dolný (81. Jakubek). Tréner J. Kostelník. 



Tabuľka: 1. Sereď 27 17 6 4 64:22 57 2. Skalica 27 16 5 6 41:26 53 3. Poprad 27 14 7 6 41:19 49 4. Lok. 
Košice 26 12 6 8 39:30 42 5. Žilina B 26 12 4 10 60:39 40 6. Šamorín 27 11 5 11 34:28 38 7. Inter Ba 27 11 4 12 
40:42 37 8. Trebišov 26 9 7 10 23:37 34 9. Pohronie 26 7 11 8 36:30 32 10. L. Mikuláš 27 8 8 11 36:37 32 11. 
Bardejov 26 9 5 12 38:43 32 12. Komárno 26 8 7 11 44:58 31 13. Spiš. N. Ves 27 8 6 13 31:49 30 14. N.Mesto 26 
8 5 13 26:48 29 15. Zvolen 27 7 7 13 24:44 28 16. Podbrezová B 26 5 7 14 23:48 22 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Dva finálové turnaje v Nitre 
[30.04.2018; Nitrianske noviny; ŠPORT; s. 36; (KI)] 

 
 

* Basketbaloví kadeti BKM SPU Nitra sa stali víťazmi základnej časti prvej slovenskej ligy. Nitrania využili 
právo a zorganizujú záverečný turnaj 

Final four. Jeho účastníkmi budú okrem zverencov Róberta Andu ešte Sereď, Spišská Nová Ves a Považská 

Bystrica. Hrať sa bude v hale SPU Nitra od 11.-13. mája. Mladí Nitrania majú veľkú šancu zapísať sa do histórie 
basketbalu v meste, ani kluboví pamätníci si nespomínajú, kedy naposledy získali nitrianski mládežníci medailu. 

* Finálový turnaj majstrovstiev Slovenska starších žiakov vo volejbale sa uskutoční v dňoch 11.-13. mája v 
Nitre. V akcii bude osem tímov, medzi nimi družstvo VKP Bystrina SPU Nitra, za ktorý nastúpia chalani z Nitry a 
Bratislavy. Hrať sa bude v dvoch školských telocvičniach - na Gymnáziu Golianova a ZŠ Tulipánová. 

* Final Four druhej ligy mužov v basketbale bude 5.-6. mája v Levoči. Víťaz západnej skupiny BK Exit Nitra 
narazí v prvom semifinále na domácu Levoču, druhú dvojicu vytvoria Holíč a Dolný Kubín. V nedeľu sa bude hrať 
o konečné umiestnenie. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Starajú sa o vážne choré nechcené deti, no štát sa k nim vraj správa 

macošsky 
[30.04.2018; TV Markíza; Reflex; 17:25; Denisa Czibulka / Patrik Herman] 

 
 

Patrik Herman, moderátor: “Majú neliečiteľné diagnózy a rodičia sa o nich z rôznych dôvodov nechcú, alebo 
nedokážu postarať. Mnohé z nechcených detí našli domov, lásku aj bezpečie v neštátnom charitatívnom 
zariadení. V normálnej krajine by nikto nepochyboval, že takáto starostlivosť je zmysluplná, dôležitá a zaslúži si 
adekvátnu pomoc samosprávy a štátu. To by sme ale nesmeli žiť na Slovensku.” 

Denisa Czibulka, redaktorka: “Kristián, Jarka, Ľudko, Terezka. To sú iba štyria ľudia. Štyria z mnohých 
zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí potrebujú pomoc cudzích, o ktorých sa blízki nechceli, alebo nedokázali 
postarať. Charitatívne zariadenie na Spiši má na štát ťažké srdce, nedostávajú vraj takú podporu, akú by 
potrebovali.” 

Mgr. Alexandra Hovancová, riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa: “Štát prispeje na tých osem, my ich máme 
desať. Týchto domovov je na Slovensku oveľa menej, pretože vlastne príspevok je úplne totožný, ako na zdravé 
dieťa. Myslím si, že malé deti by na toto doplácať nemali. Tieto deti sa na svet možno nepýtali, nepýtal i sa takto 
choré.” 

Mgr. Michal Filičko, bývalý riaditeľ Domu Charitas sv. Jána Almužníka: “Štát je vtedy super, keď sa vie 
postarať o všetkých občanov, a toto sú jeho občania. A teraz akože ich máme dať na ulicu? Prečo? Si to 
nezaslúžia?” 

Denisa Czibulka: “Finančný problém vznikol z dôvodu, že majú akreditáciu pre osem detí a odrazu sa tam 
ocitlo desať detí a nemali ešte povolenie, ale financovať museli…” 

Mgr. Michal Stuška, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: “To je teoreticky možné 
samozrejme, ale nebolo by to z ich strany profesionálne, pretože počet klientov musí vždy striktne vychádzať z 
toho množstva kapacity, ktorá je súčasťou schválenej akreditácie a celého projektu.” 

Mgr. Alexandra Hovancová: “Dve detičky sa ocitli v tiesni a nemali ich kam umiestniť. Človek si povie, keď má 
osem, vychová aj desať. Keď mi písali, že či by sme neboli ochotní, ja som vedela, že to bude dieťa, za ktoré sa 
nebude platiť. Avšak tá situácia, v akej bola, bola smutná, ťažká, ale ja som možno kalkulovala aj s tým, že aspoň 
s Jarkou si budú takto môcť niečo povedať.” 

Mgr. Michal Stuška: “V takomto prípade treba požiadať o zvýšenie tých kapacít a v Akreditačnej komisii sú 
napríklad aj zástupcovia samospráv, samozrejme vždy je potrebné, aby to vyjadrovalo ten dopyt.” 

Denisa Czibulka: “Ale aká je pravdepodobnosť? Vo väčšine sa to schvaľuje, keď sa požiada o zvýšenie?” 
Mgr. Michal Stuška: “Vo väčšine prípadov sa to samozrejme schvaľuje.” 
Denisa Czibulka: "Pred rokom riaditeľka požiadala o navýšenie kapacity z ôsmich na šestnásť. Komisia to 

vtedy zamietla. Teraz žiadali o to isté znova. Čakajú na verdikt úradníkov. 



Riaditeľka detského domova pre mentálne aj fyzicky postihnuté deti vysvetľuje, že problém je v tom, že štát 
prispieva na choré aj zdravé deti rovnako." 

Mgr. Alexandra Hovancová: “Školské pomôcky, zdravotné pomôcky a všetky tieto veci musíte platiť. Na to 
peniaze nie sú. Čiže všetky tieto peniaze môžem platiť jedine z darov, prípadne ideme do mínusu.” 

Mgr. Michal Filičko: “To nie je len sociálna služba, ale poskytujú sa aj zdravotné úkony. Pritom toto je sociálna 
služba, je to sociálne zariadenie. Tým pádom akože zdravotné poisťovne nás nefinancujú. Je napríklad 
oscimeter, alebo oscilátor, ktorý je potrebný tomu dieťaťu pri dýchaní, stojí napríklad 700-800 eur, tie malé deti 
nemajú dôchodky a tam je ťažko čarovať.” 

Denisa Czibulka: “Ministerstvo sa bráni a vysvetľuje, že príspevky sa priemerujú.” 
Mgr. Michal Stuška: “Ak na zdravé dieťa je to napríklad reálny náklad povedzme 800 euro a na choré dieťa 1 

600 euro, tak v tom prípade vyjde priemerka 1 200 euro.” 
Denisa Czibulka: “Tak potom teda tá suma ale nepostačuje tomu zariadeniu, kde sú choré deti, lebo oni 

nedostanú tých 1 600, dostanú 1 200. Ale to zariadenie, kde sú zdravé deti, oni dostanú zase viac, ako by žiadali. 
Že oni by dostali 800, ale dostanú 1 200. Dobre tomu rozumiem?” 

Mgr. Michal Stuška: “Áno, čo sa týka financovania štátu, áno. Ale potom je tam ešte originálna kompetencie 
samospráv, ktoré samozrejme tiež môžu prispievať.” 

Mgr. Alexandra Hovancová: “Nie je úplne normálne, že si dieťa pred Vianocami rozbije okuliare a vy sa naozaj 
zamýšľate nad tým, že tie okuliare musíte kúpiť sám. Nie je normálne, že by ste jej chceli dopriať tábor, a ja celý 
čas rozmýšľam, aby som v lete ja z vlastných peňazí ušetrila, aby mohla ísť do tábora. Niekto si povie, že či im to 
treba. Tie deti sú tu možno že obmedzený čas a ja naozaj verím na to, že musíme im urobiť každý deň, ako by 
bol posledný. Jarke stravu platí pani doktorka z Kežmarku. Pretože my nemáme peniaze.” 

Denisa Czibulka: “Ministerstvo sa tvári prekvapene, o takýchto problémoch vraj počujú prvý raz.” 
Mgr. Michal Stuška: “My sme však žiadne takéto problémy v celej genéze posledných dvoch rokov neevidovali 

zo strany súkromných zariadení, ani detských domovov…” 
Denisa Czibulka: “Takže vás to prekvapuje?” 
Mgr. Michal Stuška: “Takže nás to samozrejme prekvapuje.” 
Mgr. Alexandra Hovancová: "Spádová oblasť Spišskej Novej Vsi je preplnená. To znamená, že tieto deti 

nemôžu rehabilitovať tu. To znamená, že ja chodím s deťmi rehabilitovať do Popradu. Tak ja nemám financie ani 
len na benzín." 

Mgr. Michal Filičko: “Keď som videl, čo je charita, aj keď to nie je také, že pred Vianocami sa dá koncert, dajú 
sa postihnutým deťom a človek pošle 50 centov a myslí si, že zachránil svet. To nešťastie, čo sa vidí na Vianoce, 
my tu máme každý deň.” 

Mgr. Alexandra Hovancová: “Keď si niekedy prosíte peniaze na úplne bežné veci, tak to ma bolí riadne. Je to 
smutné.” 

Denisa Czibulka: “Čo vás napĺňa?” 
Mgr. Alexandra Hovancová: “Neskutočné pokroky týchto detí, lebo si začnete vážiť úplne iné veci, vidíte, že 

už niečo uchopia, alebo Kristián už do tých rúk nič nedal. Odkedy sa s ním pracuje, opäť sa zvýšila tá hybnosť. 
My sme tu iba pre tie deti, iný zmysel tu nie je.” 

Denisa Czibulka: “Od januára tohto roku je v platnosti novela zákona, ktorá by mala týmto zariadeniam 
pomôcť aj finančne. Či to tak bude aj v praxi, by sa malo ukázať už v najbližších týždňoch.” 

Mgr. Alexandra Hovancová: “Ja som tu od začiatku, odkedy vznikol tento detský domov a postupne som 
videla, ako tu prichádzajú tie deti, aké sú tie podmienky a ako tí ľudia denno-denne s nimi pracujú za naozaj 
minimálne mzdy. A vy sa do nich zamilujete, či chcete, či nie. A bohužiaľ, tieto deti sú veľmi choré. To znamená, 
že už niektoré deti aj zomreli, takže je to ťažká práca, ale viem si predstaviť, keby vás tie peniaze nelimitovali, že 
bo bolo oveľa krajšie, určite.” 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Starajú sa o vážne choré nechcené deti, no štát sa k nim vraj správa 

macošsky 
[30.04.2018; TV Markíza; Reflex; 17:25; Denisa Czibulka / Patrik Herman] 

 
 

Patrik Herman, moderátor: 
„Majú neliečiteľné diagnózy a rodičia sa o nich z rôznych dôvodov nechcú, alebo nedokážu postarať. Mnohé z 

nechcených detí našli domov, lásku aj bezpečie v neštátnom charitatívnom zariadení. V normálnej krajine by nikto 
nepochyboval, že takáto starostlivosť je zmysluplná, dôležitá a zaslúži si adekvátnu pomoc samosprávy a štátu. 
To by sme ale nesmeli žiť na Slovensku.“ 

Denisa Czibulka, redaktorka: 
„Kristián, Jarka, Ľudko, Terezka. To sú iba štyria ľudia. Štyria z mnohých zdravotne ťažko postihnutých ľudí, 

ktorí potrebujú pomoc cudzích, o ktorých sa blízki nechceli, alebo nedokázali postarať. Charitatívne zariadenie na 
Spiši má na štát ťažké srdce, nedostávajú vraj takú podporu, akú by potrebovali.“ 

Mgr. Alexandra Hovancová, riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa: 



„Štát prispeje na tých osem, my ich máme desať. Týchto domovov je na Slovensku oveľa menej, pretože 
vlastne príspevok je úplne totožný, ako na zdravé dieťa. Myslím si, že malé deti by na toto doplácať nemali. Tieto 
deti sa na svet možno nepýtali, nepýtali sa takto choré.“ 

Mgr. Michal Filičko, bývalý riaditeľ Domu Charitas sv. Jána Almužníka: 
„Štát je vtedy super, keď sa vie postarať o všetkých občanov, a toto sú jeho občania. A teraz akože ich máme 

dať na ulicu? Prečo? Si to nezaslúžia?“ 
Denisa Czibulka: 
„Finančný problém vznikol z dôvodu, že majú akreditáciu pre osem detí a odrazu sa tam ocitlo desať detí a 

nemali ešte povolenie, ale financovať museli…“ 
Mgr. Michal Stuška, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: 
„To je teoreticky možné samozrejme, ale nebolo by to z ich strany profesionálne, pretože počet klientov musí 

vždy striktne vychádzať z toho množstva kapacity, ktorá je súčasťou schválenej akreditácie a celého projektu.“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Dve detičky sa ocitli v tiesni a nemali ich kam umiestniť. Človek si povie, keď má osem, vychová aj desať. 

Keď mi písali, že či by sme neboli ochotní, ja som vedela, že to bude dieťa, za ktoré sa nebude platiť. Avšak tá 
situácia, v akej bola, bola smutná, ťažká, ale ja som možno kalkulovala aj s tým, že aspoň s Jarkou si budú takto 
môcť niečo povedať.“ 

Mgr. Michal Stuška: 
„V takomto prípade treba požiadať o zvýšenie tých kapacít a v Akreditačnej komisii sú napríklad aj 

zástupcovia samospráv, samozrejme vždy je potrebné, aby to vyjadrovalo ten dopyt.“ 
Denisa Czibulka: 
„Ale aká je pravdepodobnosť? Vo väčšine sa to schvaľuje, keď sa požiada o zvýšenie?“ 
Mgr. Michal Stuška: 
„Vo väčšine prípadov sa to samozrejme schvaľuje.“ 
Denisa Czibulka: 
„Pred rokom riaditeľka požiadala o navýšenie kapacity z ôsmich na šestnásť. Komisia to vtedy zamietla. Teraz 

žiadali o to isté znova. Čakajú na verdikt úradníkov. 
Riaditeľka detského domova pre mentálne aj fyzicky postihnuté deti vysvetľuje, že problém je v tom, že štát 

prispieva na choré aj zdravé deti rovnako.“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Školské pomôcky, zdravotné pomôcky a všetky tieto veci musíte platiť. Na to peniaze nie sú. Čiže všetky tieto 

peniaze môžem platiť jedine z darov, prípadne ideme do mínusu.“ 
Mgr. Michal Filičko: 
„To nie je len sociálna služba, ale poskytujú sa aj zdravotné úkony. Pritom toto je sociálna služba, je to 

sociálne zariadenie. Tým pádom akože zdravotné poisťovne nás nefinancujú. Je napríklad oscimeter, alebo 
oscilátor, ktorý je potrebný tomu dieťaťu pri dýchaní, stojí napríklad 700-800 eur, tie malé deti nemajú dôchodky a 
tam je ťažko čarovať.“ 

Denisa Czibulka: 
„Ministerstvo sa bráni a vysvetľuje, že príspevky sa priemerujú.“ 
Mgr. Michal Stuška: 
„Ak na zdravé dieťa je to napríklad reálny náklad povedzme 800 euro a na choré dieťa 1 600 euro, tak v tom 

prípade vyjde priemerka 1 200 euro.“ 
Denisa Czibulka: 
„Tak potom teda tá suma ale nepostačuje tomu zariadeniu, kde sú choré deti, lebo oni nedostanú tých 1 600, 

dostanú 1 200. Ale to zariadenie, kde sú zdravé deti, oni dostanú zase viac, ako by žiadali. Že oni by dostali 800, 
ale dostanú 1 200. Dobre tomu rozumiem?“ 

Mgr. Michal Stuška: 
„Áno, čo sa týka financovania štátu, áno. Ale potom je tam ešte originálna kompetencie samospráv, ktoré 

samozrejme tiež môžu prispievať.“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Nie je úplne normálne, že si dieťa pred Vianocami rozbije okuliare a vy sa naozaj zamýšľate nad tým, že tie 

okuliare musíte kúpiť sám. Nie je normálne, že by ste jej chceli dopriať tábor, a ja celý čas rozmýšľam, aby som v 
lete ja z vlastných peňazí ušetrila, aby mohla ísť do tábora. Niekto si povie, že či im to treba. Tie deti sú tu možno 
že obmedzený čas a ja naozaj verím na to, že musíme im urobiť každý deň, ako by bol posledný. Jarke stravu 
platí pani doktorka z Kežmarku. Pretože my nemáme peniaze.“ 

Denisa Czibulka: 
„Ministerstvo sa tvári prekvapene, o takýchto problémoch vraj počujú prvý raz.“ 
Mgr. Michal Stuška: 
„My sme však žiadne takéto problémy v celej genéze posledných dvoch rokov neevidovali zo strany 

súkromných zariadení, ani detských domovov…“ 
Denisa Czibulka: 
„Takže vás to prekvapuje?“ 
Mgr. Michal Stuška: 
„Takže nás to samozrejme prekvapuje.“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Spádová oblasť Spišskej Novej Vsi je preplnená. To znamená, že tieto deti nemôžu rehabilitovať tu. To 

znamená, že ja chodím s deťmi rehabilitovať do Popradu. Tak ja nemám financie ani len na benzín.“ 



Mgr. Michal Filičko: 
„Keď som videl, čo je charita, aj keď to nie je také, že pred Vianocami sa dá koncert, dajú sa postihnutým 

deťom a človek pošle 50 centov a myslí si, že zachránil svet. To nešťastie, čo sa vidí na Vianoce, my tu máme 
každý deň.“ 

Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Keď si niekedy prosíte peniaze na úplne bežné veci, tak to ma bolí riadne. Je to smutné.“ 
Denisa Czibulka: 
„Čo vás napĺňa?“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Neskutočné pokroky týchto detí, lebo si začnete vážiť úplne iné veci, vidíte, že už niečo uchopia, alebo 

Kristián už do tých rúk nič nedal. Odkedy sa s ním pracuje, opäť sa zvýšila tá hybnosť. My sme tu iba pre tie deti, 
iný zmysel tu nie je.“ 

Denisa Czibulka: 
„Od januára tohto roku je v platnosti novela zákona, ktorá by mala týmto zariadeniam pomôcť aj finančne. Či 

to tak bude aj v praxi, by sa malo ukázať už v najbližších týždňoch.“ 
Mgr. Alexandra Hovancová: 
„Ja som tu od začiatku, odkedy vznikol tento detský domov a postupne som videla, ako tu prichádzajú tie deti, 

aké sú tie podmienky a ako tí ľudia denno-denne s nimi pracujú za naozaj minimálne mzdy. A vy sa do nich 
zamilujete, či chcete, či nie. A bohužiaľ, tieto deti sú veľmi choré. To znamená, že už niektoré deti aj zomreli, 
takže je to ťažká práca, ale viem si predstaviť, keby vás tie peniaze nelimitovali, že bo bolo oveľa krajšie, určite.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko má dnes 80 rokov 
[30.04.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Katarína Otová / Juraj Jedinák] 

 
 

Juraj Jedinák, moderátor: "Režisér, scenárista a kameraman Juraj Jakubisko má dnes 80 rokov. Talentovaný 
filmár a maliar, rodák z Kojšova pri Spišskej Novej Vsi patrí k významným osobnostiam slovenskej i českej 

kinematografie." 
Katarína Ottová, redaktorka: “Juraj Jakubisko ako režisér debutoval v roku 1967 dlhometrážnym hraným 

filmom Kristove roky. Nasledovali Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni, ktoré cenzúra zakázala rovnako 
ako tragikomédiu Dovidenia v pekle, priatelia.” 

Juraj Jakubisko, režisér, scenárista a kameraman: “Ja si myslím, že je to film do Guinnessovej knihy rekordov, 
pretože po 20-tich rokoch som pokračoval v nakrúcaní, muži sa už na seba nepodobali, ale Olinka Schoberová 
vďaka makeupu vyzerala po 20-tich rokoch ešte mladšie ako na začiatku.” 

Katarína Ottová: “K hranej tvorbe sa smel vrátiť až v roku 1979. Vtedy nakrútil Postav dom, zasaď strom. 
V roku 1983 nakrútil jeden z vrcholov svojej tvorby Tisícročnú včelu. O dva roky neskôr Perinbabu z Felliniho 
manželkou Giulietta Masina. V 2008 sa do kín dostal jeho prvý film v angličtine Báthory. Príbeh, ktorý ho zaujal 
svojou nadčasovosťou.” 

Juraj Jakubisko: “Žena, ktorá možno bola renesančná, ľudová liečiteľka, veľmi múdra, veľmi jemná žena. Keď 
niekto má politický motív a keď má niekto moc politickú, tak ju zničí tak a zašpiní, že ani 400 rokov nestačí 
k tomu, aby bola očistená. Ja si myslím, že to je na tom nesmierne aktuálne.” 

Katarína Ottová: “O Jurajovi Jakubiskovi sa zvyklo hovoriť, že je Fellinim východnej Európy a Federico Fellini 
o jeho filmoch povedal, že sa v nich iracionálne, zázračné a rozprávkové objavuje rovnako prirodzene, ako 
v živote samom. Jeho filmy sú typické výtvarnosťou, bizarnosťou a osobitou poetikou.” 

Juraj Jakubisko: “Robil som svojimi očami svoje príbehy, keď sa pozeráte na film Vtáčkovia, siroty a blázni, 
tak to je dialóg so mnou samým, pretože tie príbehy sú retrospektívne, dotýkajú sa mňa, mojej cesty, ktorá 
z poslednej dediny horskej viedla až ďaleko do sveta.” 

Katarína Ottová: “V súčasnosti Juraj Jakubisko pripravuje pokračovanie Perinbaby.” 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Sumár nižších súťaží: JUPIE uspelo v derby s Rakytovcami, Staré Hory si 

schuti zastrieľali proti Hronseku 
[30.04.2018; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; Samuel Červeňanský] 

 
https://bbonline.sk/sumar-nizsich-sutazi-jupie-uspelo-v-derby-s-rakytovcami-stare-hory-si-schuti-
zastrielali-proti-hronseku/ 
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Posledný aprílový týždeň priniesol mnoho zaujímavých športových momentov. Železiari doma tesne zdolali 
Nitru, Dukla sa znova priblížila k titulu. Zo zápasu medzi Jupie a Rakytovcami si ponechali tri body doma hráči 
Jupie. Šalková a Medzibrod na domácej pôde nezaváhala a tak znova pokračuje naháňačka za prvým miestom. 
Priechod v tomto kole bez bodu spolu s Jakubom. Naopak Sásová predbehla Jakub a Selce zaostávajú len o bod 
za Krupinou. 

Fortuna liga – nadstavbová časť o udržanie sa – 7. kolo 
V skupine o udržanie sa dokázala Podbrezová zvíťaziť pred domácimi divákmi tesným výsledkom 1:0. 

Dôležité stretnutie tak Podbrezová zvládla a všetky tri body ostávajú doma. Postaral sa o to Njire, keď sa až 87. 
minúte otváralo skóre. Podbrezová tak odskočila od zostupovej priečky a je len o bod za Michalovcami. I keď v 
minulom stretnutí prehrali proti Senici, proti lídrovi tabuľky Nitre znova potvrdili, že aj ďalší rok chcú byť v 
najvyššej súťaži. Ďalší zápas odohrajú železiari na pôde posledného Prešova a to v sobotu 5. mája. 

FK Železiarne Podbrezová vs. FC Nitra 1:0 
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II. liga – 26. kolo 
V druhej najvyššej futbalovej súťaži si viedlo najlepšie Pohronie, ktoré proti Žiline B dokázalo zvíťaziť 2:1. 

Zápas sa začal ideálnejšie pre domácich, keď v 5. minúte Kovařík otváral skóre. V 23. minúte sa však začínalo 
odznova, keď Žilina premenila pokutový kop. Do zápasu vrátil Pohronie v 43. minúte Pavúk a domáci výsledok 
udržali. Horšie sa už darilo Zvolenu a Podbrezovej B. Zvolen prehral na domácej pôde 1:2 proti Skalici. Jediný gól 
Lokomotívy si pripísal Psársky. Podbrezová inkasovala dva góly a nedokázala odpovedať. Z Trebišova tak 
odchádzajú bez bodu a gólu. 

MFK Lokomotíva Zvolen vs. MFK Skalica 1:2 
SLAVOJ Trebišov vs. FK Železiarne Podbrezová B 2:0 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. MŠK Žilina B 2:1 
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TIPOS III. liga Stred – 21. kolo 



V tretej lige bojuje Dukla o prvé miesto. V 21. kole tesným výsledkom 1:0 proti Oravskému Veselému potvrdila 
svoju líderskú pozíciu. O gól sa postaral v 70. minúte Lukáš Laksik. Naopak, Lučenec doma nezvíťazil proti 
Žarnovici, čo znamená, že Dukla svoj náskok navýšila už na šesť bodov. Dukle ide na postup, Detve zas na 
zostup. V nedeľňajšom zápase Detva o gól prehrala na pôde Liptovskej Štiavnici. Aj keď domáci vyhrávali 3:1, 
Detva v 65. minúte dokázala znížiť po druhom góle Čeprnju. Detva stráca na predposledné Fiľakovo už deväť 
bodov. 

TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. MŠK FOMAT Martin 2:2 
ŠK NOVOHRAD Lučenec vs. MFK ŽARNOVICA 0:2 
MŠK Námestovo vs. MFK Nová Baňa 2:0 
ŠKM Liptovský Hrádok vs. FTC Fiľakovo 1:0 
OFK Teplička nad Váhom vs. MŠK Rimavská Sobota 1:2 
MFK Dukla Banská Bystrica vs. TJ Tatran Oravské Veselé 1:0 
TJ Baník Kalinovo vs. FK Čadca 0:1 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica vs. MFK Detva 3:2 
1
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2
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1
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2
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7 

IV. liga JUH – 19. kolo 
V tomto kole uspeli až tri tímy z nášho okolia. Súčasťou bol aj zápas medzi Jupie a Rakytoviec. V ňom uspeli 

domáci hráči po góloch Hanáka a Ďurtu. Všetky tri body tak ostali na ihrisku Jupie. V ďalších stretnutiach na 
domácej pôde nezaváhala ani Šalková a Medzibrod. Šalková zvíťazila 2:0 nad Hriňovou po góloch Paloviča a 
Vučkovića. Na Medzibrod čakala zase Tornaľa. V zápase nedali domáci hosťom šancu, keď v 21. minúte viedli už 
2:0 po góloch Boboka. V 85. minúte ešte jasnú výhru spečatil Selecký po pokutovom kope. Šalková tak po výhre 
s 34 bodmi stále šľape na päty vedúcemu Medzibrodu, ktorý má aktuálne 38 bodov. 

JUPIE FŠ Mareka Hamšíka vs. FK Rakytovce 2:0 
FK Šalková vs. MFK Spartak Hriňová 2:0 
TJ Tatran VLM Pliešovce vs. TJ Sklotatran Poltár 0:1 
ŠK Partizán Čierny Balog vs. FK FC Baník Veľký Krtíš 2:0 
FK Slovenské Ďarmoty vs. MFK Revúca – neodohral sa 
MŠK Tisovec vs. ŠK Vinica 1:0 
TJ Sokol Medzibrod vs. FK Mesto Tornaľa 3:0 
1

. 
 TJ Sokol Medzibrod 1
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 FK Šalková 1
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4  FK Slovenské Ďarmoty 1 1 3 5 2 3
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4. 
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1

0 
V. liga skupina C – 19. kolo 
Na zostupovej priečke sa drží stále Priechod, ktorý so štyrmi bodmi doma prehral s Ladomerskou Vieskou 1:4. 

Lepšie sú na tom Selce, ktoré strácajú len bod na Krupinu. Selce však v tomto kole uštedrili výprask 5:1 od 
Bacúcha. Gólom sa zapísal Mesík. O postupové priečky sa viac zaujíma Sásová a Jakub. Sásová v domácom 
prostredí nedala šancu súperovi zo Štiavnickej Bane. Po jasnom výsledku 5:2 si góly pripísali Dobrota, Gibala, 
Murín, Smekal a Jobko. Ďalšia pätgólová nádielka bola aj v poslednom zápase. Horšie však z neho vyšiel Jakub, 
keď na pôde Kováčovej inkasoval až päť gólov a nedokázal streliť ani jeden. Jakub na piatej priečke s 32 bodmi 
zaostáva len o horšie skóre za Sásovou. 

OŠK Lieskovec vs. ŠK Sása 1:0 
OŠK Dobrá Niva vs. ŠK Hrochoť 0:1 
MFK Strojár Krupina vs. TJ Lovča 2:2 
FK 09 Bacúch vs. ŠK Selce 5:1 
ŠK Sásová vs. TJ Baník Štiavnické Bane 5:2 
OFK 1950 Priechod vs. FK FILJO LADOMERSKÁ VIESKA 1:4 
ŠK Prameň Kováčová vs. TJ ŠK Sokol Jakub 5:0 
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7 
1

2 
2 3 4

2:9 
3

8 
3

. 
 TJ Lovča 1

9 
1

1 
4 4 5

4:30 
3

7 
4

. 
 ŠK SÁSOVÁ 1
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I. Trieda – 19. kolo 
V prvej triede sa najlepšie darí Podkoniciam, ktoré vedú tabuľku. Prehra 2:1 na pôde Brusna – Ondrej ich síce 

pripravila o tri body ale jedenásťbodový náskok to zatiaľ nijako neohrozilo. Najbližšie k nim má Braväcovo s 35 



bodmi a jedným zápasom k dobru. Slovenskej Ľupči sa v tomto kole nepodarilo ponechať tri body doma, keď 
prehrali s Osrblím 1:3. Do polčasu prehrávali už 0:3 ale v 77. minúte znížil na rozdiel dvoch gólov Lupták. Po 18. 
kole sa Slovenská Ľupča drží na siedmom mieste, keďže ju na šieste miesto odsunulo len horšie skóre. 

FK Brezno vs. TJ – Družstevník Strelníky 6:0 
FK Sokol Braväcovo vs. TJ Tatran Čierny Balog 3:3 
FK Sokol Nemecká vs. OFK Slovan Valaská 1:0 
TJ ŠK Hronec vs. FK Šalková B 3:1 
OFK Slovenská Ľupča vs. TJ Partizán Osrblie 1:3 
FK – 34 Brusno – Ondrej vs. FK Podkonice 2:1 
ŠK Obecný podnik lesov Poniky vs. TJ Mladosť Pohorelá 6:1 
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 FK Podkonice 1
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II. trieda skupina A – 19. kolo 
V skupine A zatiaľ vedie s jedenásťbodovým náskokom Lučatín. Riečka, ktorá sa drží na druhej pozícii, doma 

porazila 3:1 Malachov. O góly sa postaral Ráno, Srnka a Petráň. Zatiaľ najhoršie to vypadá pre Horné Pršany, 
ktoré s deviatimi bodmi ostávajú na poslednom mieste. Dôležitý zápas o posledné miesto v tabuľke prehrali, keď 
Mičiná vyhrala 2:1 a domov si tak nesie dôležité tri body. Góly padli len v prvom polčase a to z kopačiek Snopka a 
dvoma gólmi si polepšil Balon. 

TJ Partizán Hiadeľ vs. ŠK Selce B – odohrá sa 25. mája o 17.00 hod 
OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA vs. TJ Tatran Harmanec 1:2 
ŠK Zornička Riečka vs. TJ Slovan Malachov 3:1 
TJ Iskra Horné Pršany vs. TJ Družstevník Mičiná 1:2 
TJ Hronsek vs. ŠK Sokol FO Staré Hory 0:8 
TJ Mladosť Lučatín vs. TJ Slovan Tajov – zápas sa neodohral 
TJ Družstevník Dúbravica vs. FK – Baník Ľubietová 3:1 
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6 
1

0 
3 3 5

2:36 
3

3 
3

. 
 FK – Baník Ľubietová 1

7 
1

0 
3 4 3

8:36 
3

3 
4

. 
 TJ Družstevník 

Dúbravica 
1

7 
8 4 5 5

7:48 
2

8 
5

. 
 ŠK Sokol FO Staré 

Hory 
1

5 
6 6 3 4

2:28 
2

4 
6

. 
 TJ Tatran Harmanec 1

6 
7 2 7 4

1:48 
2

3 
7

. 
 TJ Slovan Malachov 1

6 
7 1 8 4

4:47 
2

2 
8

. 
 ŠK Selce B 1

5 
7 1 7 4

3:46 
2

2 



9
. 

 TJ Slovan Tajov 1
5 

6 2 7 5
1:41 

2
0 

1
0. 

 OZ KRÁLICKÁ 
TIESŇAVA 

1
6 

5 2 9 2
7:37 

1
7 

1
1. 

 TJ Hronsek 1
6 

5 1 1
0 

3
3:54 

1
6 

1
2. 

 TJ Partizán Hiadeľ 1
6 

3 3 1
0 

3
5:57 

1
2 

1
3. 

 TJ Družstevník Mičiná 1
6 

3 3 1
0 

3
2:61 

1
2 

1
4. 

 TJ Iskra Horné Pršany 1
5 

2 3 1
0 

2
3:53 

9 

II. trieda skupina B – 13. kolo 
Len v deväťčlennej tabuľke si lepšie počínali domáci než hostia. Dolná Lehota doma jasne zvíťazila 4:2 nad 

Beňušom. Tým istým výsledkom uspela aj Heľpa proti Polomke. Jediný, kto bral tri body z ihriska hostí, bola 
Michalová, ktorá o gól porazila Braväcovo B. Gólovo sa v zápase podpísali Hurák, Brndiar, Šperka, Ružička a 
Tréger. Posledný gól Trégera v 87. minúte ešte vykresal iskierku nádeje na remízu, ale tesný výsledok si hostia 
už postrážili. V tabuľke si najlepšie vedie Jasenie, ktoré s jedenásťbodovým náskokom jasne dominuje. 

TJ Partizán Dolná Lehota vs. TJ Slovan Beňuš 4:2 
FK Sokol Braväcovo B vs. TJ Slovan Michalová 2:3 
ŠK Heľpa vs. TJ Tatran Polomka 4:2 
TJ Tatran Čierny Balog B vs. FK 1928 Jasenie – odohrá sa 9. júna o 17.00 hod 
TJ Slovan Pohronská Polhora mala voľno 
1
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28. Florbal-MS19: Slovenky od stredy vo Švajčiarsku, na úvod proti 

hostiteľkám 
[30.04.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/334469/florbal-ms19-slovenky-od-stredy-vo-svajciarsku-na-uvod-proti-
hostitelkam 

 
 

Stredajšími úvodnými zápasmi v základných skupinách odštartujú MS florbalistiek do 19 rokov vo Švajčiarsku 
(2. - 6. mája 2018). V 20-člennej nominácii trénera SR “19” Vladimíra Gábora na svetový šampionát figuruje 
jediná legionárka - útočníčka českého Fat Pipe Florbal Chodov Kristína Belicová. 

Zostávajúcich 19 hráčok je z klubov najvyššej domácej súťaže. Reprezentantky SR od stredy absolvovali 
záverečné sústredenie v Trenčíne, odkiaľ sa v nedeľu presunuli do St. Gallenu. 

Svetový šampionát hráčok do 19 rokov sa koná v dvojročnom intervale, Slovenky predvlani v kanadskom 
Belleville obsadili 7. miesto. Titul obhajujú mladé Švédky. Vo Švajčiarsku sa predstaví 16 družstiev po osem v 
rámci A-divízie (A a B-skupina) aj B-divízie (C a D-skupina). 

Slovenky si v základnej B-skupine elitnej kategórie v St. Gallene postupne zmerajú sily s rovesníčkami zo 
Švajčiarska (2. 5. o 19.00 h), Poľska (3. 5. o 16.00 h) a Fínska (4. 5. o 16.00 h). 

https://sport.aktuality.sk/c/334469/florbal-ms19-slovenky-od-stredy-vo-svajciarsku-na-uvod-proti-hostitelkam
https://sport.aktuality.sk/c/334469/florbal-ms19-slovenky-od-stredy-vo-svajciarsku-na-uvod-proti-hostitelkam


Do semifinále preniknú po dva najlepšie tímy z A-skupiny a B-skupiny, družstvá na 3. priečkach budú hrať o 5. 
miesto a družstvá na 4. priečkach o 7. miesto, teda o záchranu, keďže posledný v konečnom poradí klesne do B-
divízie. Turnaj výkonnostne nižšej B-divízie tohtoročných MS “19” odohrajú v Herisau. 

Nominácia slovenskej ženskej florbalovej reprezentácie na MS do 19 rokov: 
Brankárky: Kristína Hlavatá (MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Pavlína Farulová (ŠK 98 Pruské) 
Obrankyne: Kristína Mlíchová, Linda Pudišová (obe MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Radka Rennerová 

(FBK Tvrdošín), Lenka Lenčéšová, Alexandra Kocúrová (obe ŠK 98 Pruské), Alexandra Švančarová (NTS FK-ZŠ 
Nemšová), Michaela Lupačová (FBC Predator Sabinov) 

Útočníčky: Kristína Vyletelková, Kristína Čintalanová, Adriana Bahnová (všetky NTS FK-ZŠ Nemšová), 
Alexandra Faktorová, Sára Záteková (obe MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto), Barbora Gáborová, Michaela 
Žikavská (obe ŠK 98 Pruské), Klára Grossová, Sára Adamcová (obe FbK Kométa Spišská Nová Ves), Kristína 

Belicová (Fat Pipe Florbal Chodov/ČR), Michaela Dulková (FBK Tvrdošín) 
Zloženie základných skupín: 
A-skupina: Švédsko, Česko, Nórsko, Nemecko 
B-skupina: Fínsko, Švajčiarsko, Poľsko, Slovensko 
C-skupina: Lotyšsko, USA, Rakúsko, Austrália 
D-skupina: Kanada, Maďarsko, Rusko, Nový Zéland 
Program SR “19” v B-skupine: 
streda 2. 5.: 
Slovensko “19” - Švajčiarsko “19” (19.00) 
štvrtok 3. 5.: 
Slovensko “19” - Poľsko “19” (16.00) 
piatok 4. 5.: 
Fínsko “19” - Slovensko “19” (16.00) 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Tie jednoducho musíte zažiť: Najlepšie májové podujatia, ktoré nás čakajú 

v Spišskej 
[30.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/tie-jednoducho-musite-zazit-najlepsie-majove-podujatia-ktore-nas-cakaju-v-
spisskej-297765 

 
 

Mali by ste o nich vedieť ešte vopred a nenechať si ich ujsť. Zostavili sme výber májových podujatí v Spišskej, 
ktoré sú podľa nás tie naj. 

Paci Pac 
1.mája 2018 o 11:00, zoologická záhrada 
Prvý májový deň môžete stráviť so svojimi ratolesťami aj v novoveskej zoologickej záhrade. Pre najmenších je 

pripravený koncert populárnej detskej kapely a po celý deň až do 16:00 hod bude prebiehať roadshow „Za krásny 
a zdravý úsmev“, kde sa detičky naučia, ako si správne vyčistiť zúbky. 

1. máj v Madaras parku 
1. mája 2018 o 14:00, Amfiteáter Madaras park 
Prvomájové popoludnie si môžete aj tento rok spríjemniť kultúrnym podujatím, ktoré sa bude konať v Madaras 

parku. O druhej popoludní je pripravená rozprávka pre deti s názvom Čarovná muzika v podaní divadla Cililing z 
Prešova. O tretej zase vystúpi Detský folklórny súbor Jadlovček pri SZUŠ v Margecanoch s pestrofarebnou 
paletou piesní a tancov zo Spiša a Zemplína. 

Slovenský pohár v skateboardingu 
5. mája 2018 od 10:00, skatepark 
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz a sekcia skateboardingu srdečne pozýva na 1. kolo Slovenského pohára v 

skateboardingu. Jazdiť sa bude v dvoch kategóriách: Juniorská kategória (do 16 rokov), Seniorská kategória (nad 
16 rokov). Na prvom kole samozrejme nebude chýbať ani best trick. Výhercovia oboch kategórií 1. kola 
Slovenského pohára v skateboardingu automaticky postupujú do semifinále Majstrovstiev SR v skateboardingu 
2018, ktoré sa bude jazdiť koncom roka v Košiciach. 

Čarokruhy – vernisáž 
9. mája 2018 o 16:30, Spišské osvetové stredisko 
Vernisáž výtvarných diel Jany Brutovskej, neprofesionálnej výtvarníčky a členky ART klubu. Kolekcia 

vystavených diel ukazuje prierez autorkinou tvorbou za posledné 3 roky. Výstava pozostáva z niekoľkých cyklov 
vytvorených centropenom (čiernou fixou), kombináciou suchého pastelu a centropenu. Autorka tiež vytvorila 
niekoľko portrétov a zaujala ju aj krása kvetín, pričom v celej jej tvorbe je cítiť lásku k prírode a záujem o 
duchovné princípy. Snaží sa maľovať pozitívne veci, ktoré naladia človeka k lepším myšlienkam. Výstava potrvá 
do 8. júna. 

Vrešťadlo 

http://spisska.dnes24.sk/tie-jednoducho-musite-zazit-najlepsie-majove-podujatia-ktore-nas-cakaju-v-spisskej-297765
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13. mája 2018 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu pozýva na predstavenie Vrešťadlo – rodinný chi-chi príbeh o jednom 

zavadzajúcom bábätku. Po predstavení vás čaká animačný program. 
Noc múzeí a galérií 
19. mája 2018 od 17:00, Provinčný dom 
Pri príležitosti Noci múzeí a galérií je pripravený v Provinčnom dome zaujímavý program a prekvapenie. 

Komentovaná prehliadka s autorom výstavy a kreatívna dielňa – Premeny námestia To NAJ z prírody Spiša – 
poznaj kvet, bylinku, korenie. Ako sa mapovalo v baníctve – zememeračstvo v minulosti a dnes. Aj v múzeu 
nájdeme baňu. Provinčný dom/história – unikátna maketa Provinčného domu, vyrobená podľa plánov Frantza 
Bartla z roku 1786 v mierke 1:50. 

On a ona tour 
19. mája 2018 o 18.00, Športová hala 
Dve nezameniteľné osobnosti na jednej scéne sa predstavia aj v našom meste. Skvelá hudba, prežité texty, 

jedinečná interpretácia aj nové skladby z albumu 55. To všetko podčiarkne intímna spoveď, bezprostredné 
komentáre a vtipné dialógy. Richard Müller bude divákom bližšie ako kedykoľvek predtým. Nenechajte si ujsť 
koncert, na ktorom sa vďaka Adele dozviete viac. 

Duatlon 
26. mája 2018 od 9:00, Radničné námestie 
Športový klub Iglovia Spišská Nová Ves a Slovenská triatlonová únia pripravila na 26. máj športové 

podujatie, Duatlon – Majstrovstvá SR žiakov, mužov, žien, veteránov a Slovenský pohár v duatlone ostatných 
kategórií. Štart je v priestore pri Spišskom divadle na námestí, pretekári všetkých kategórii budú mať vyznačené 
okruhy. 

Sambaqui group 
30. mája 2018 o 19:00, Galéria umelcov Spiša 
Skúsení gitaroví učitelia z hudobnej školy z nášho partnerského mesta Joinville oživujú hudobné diela 

domácich autorov z regiónu i autorov nemeckého pôvodu s brazílskou produkciou zo začiatku 20-tych rokov. 
Teraz chce skupina Sambaqui prezentovať najviac typický a autentický z brazílskych žánrov – „choro“. Hudobne 
je choro založené na tom, čo poznáme ako samba štýl alebo bossa nova rytmy a hrá sa na gitaru alebo iné 
strunové nástroje, plus flauta alebo klarinet a perkusie. 

Juniliáda 
31. mája 2018 od 14.00, areál pred CVČ 
Súťažno-zábavné popoludnie čaká na malých aj väčších v posledný májový deň pred Centrom voľného času 

Adam na sídlisku Západ. Pre deti je pripravený športový turnaj vo futbale, predajné stánky, občerstvenie, 
maľovanie na tvár, zábavné a športové aktivity pre deti a rodičov. Popoludnie spestria vystúpenia detí MŠ 
Stolárska, ZŠ Hutnícka a CVČ. Tešiť sa môžete aj na prekvapenie. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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30. Zaujímavé informácie z nemocnice v Spišskej: Pozrite, aká operácia tam 

prebehla 
[30.04.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; TASR] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zaujimave-informacie-z-nemocnice-v-spisskej-pozrite-aka-operacia-tam-
prebehla-297876 

 
 

V spišskonovoveskej nemocnici vykonali prvú operáciu na to, aby mohli neskôr pacienta liečiť jeho vlastnými 
bunkami. Tým sa budú lekári snažiť odvrátiť amputáciu nohy. 

„Nedostatočným prietokom krvi, ktorý je spôsobený zužovaním ciev napríklad pri cukrovke alebo 
ateroskleróze, začnú tkanivá postupne odumierať. Nedostávajú totiž dostatok kyslíka a živín, a tak nastáva 
nedokrvenie končatín, teda ischémia,“ vysvetľuje cievna chirurgička zo spišskonovoveskej nemocnice Jana 
Javiľaková. 

Prvýkrát na Spiši 
Práve preto minulý týždeň prvýkrát na Spiši uskutočnili operáciu, v rámci ktorej lekári aplikovali kmeňové 

bunky pacienta z kostnej drene do postihnutej časti dolnej končatiny. Tie by mali naštartovať rast nových tepien, 
zlepšiť tak prekrvenie a zachrániť pacientovi nohu. Ide o jeden z prvých takýchto zákrokov, ktorý nepatrí medzi 
štandardné a zároveň ho preplatila zdravotná poisťovňa. 

„Z bedrovej kostnej drene sme pomocou špeciálnej ihly odobrali potrebné množstvo vlastných buniek pacienta 
a po spracovaní ich okamžite aplikovali pozdĺž tepien predkolenia. Operácia prebehla úspešne a injektované 
bunky by mali teraz začať vylučovať hormóny, tzv. cytokíny, ktoré spolu s inými faktormi prebudia spiace bunky. Z 
nich sa následne vytvoria nové krvné cievy,“ uviedla Javiľaková. Či bunky pacienta začali správne pracovať, 
možno pozorovať po štyroch až šiestich týždňoch. 

http://spisska.dnes24.sk/zaujimave-informacie-z-nemocnice-v-spisskej-pozrite-aka-operacia-tam-prebehla-297876
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Operáciu podstúpil 42-ročný pacient s trombózou. U väčšiny pacientov najskôr ustúpi bolesť, potom sa začnú 
liečiť rany. S následnou dobrou starostlivosťou o nohy a rany môžu mnohí pacienti začať s fyzioterapiou a 
chôdzou už krátko po zákroku a implantácii buniek. 

V pláne sú aj ďalší 
„Implantácia buniek je veľmi bezpečný zákrok a môže sa tak vykonať aj u pacientov, ktorí sú veľmi chorí alebo 

starí,“ konštatoval Serhiy Forostyak, vedúci oddelenia výskumu a vývoja zo Slovenského centra tkanív a buniek, v 
spolupráci s ktorým je metóda vykonávaná. 

Nemocnica v Spišskej Novej Vsi, ktorá patrí do siete Svet zdravia, je pripravená takto liečiť aj ďalších 

pacientov. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 
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31. (Bez)bariérová Spišská Nová Ves- časť 2 
[30.04.2018; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/483201/bezbarierova-spisska-nova-ves-cast-2.html?ref=rss 

 
 

Bývam v Spišskej Novej Vsi a mojím životným spoločníkom je invalidný vozík. K životu vozičkára je potrebné 

prispôsobené a upravené bezbariérové prostredie. Preto som sa rozhodol tieto problémy v mojom meste opísať. 
V tejto časti môjho seriálu by som rád opísal športoviská v mojom rodnom meste. Dôvod je prostý. Mám rád 

šport a najviac futbal. Futbalový štadión navštevujem každý víkend. Areál futbalové štadióna má oválny tvar. 
Tento ovál je zhotovený z betónu. Na tento ovál vedú betónové schody. Ovál aj schody sú však vo veľmi zlom 
stave . 

Na tribúnu vedú taktiež rovnaké schody. Vstup na tribúnu s vozíčkarom je tak problematický. V súčasnosti sa 
však plánuje rekonštrukcia.Pevne verím, že jej súčasťou bude aj riešenie bezbariérového prístupu. Práve ten by 
uľahčil ľudom s hendikepom prístup na spomenutý štadión. Tento komfort určite zlepší ich športový zážitok. S 
otázkou ohľadom budúceho riešenia bezbariérovosti som sa obrátil na zástupcov mesta Spišská Nová Ves. 

(Vyjadrenie po obdržaní doplním ) 
Ďalším športoviskom je mestské letné kúpalisko. Na kúpalisku som bol ešte ako malý chlapec. Vtedy som bol 

ešte ľahký a rodičia ma dokázali preniesť z deky do bazéna. V súčasnosti to už však už nie je možné. Som už 
starší a ťažší. Cestu do bazéna sťažujú aj prechodové bazéniky, ktoré majú vysoké obrubníky. Cez ne nie je 
možný vstup vozíčkara do bazéna. Kúpalisko nedisponuje ani špeciálnou stoličkou. Práve táto stolička by 
umožnila hendikepovaným schladenie vo vode alebo možnosť zaplávať si. Nie každý zdravotne postihnutý totiž 
nie je schopný plávať. Mesto v tejto problematike značne zaostáva. Rozhodol som to preto riešiť a mestu som 
adresoval otázku ohľadom tejto problematiky. Vyjadrenie doplním. 

Pozitívom však je športová hala, ktorá nedávno prešla rekonštrukciou. Do tejto haly vedie nájazdová rampa. 
Vozíčkari si tak môžu bez problémov užiť športový zážitok. 

Verím,že aj hendikepovaní občania môjho rodného mesta sa v budúcnosti dočkajú skultúrnenia športového 
života v našom meste. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Čiernobiele kozičky 
[30.04.2018; kosickespravy.sk; Správy; 00:00; kosickespravy.sk] 

 
http://www.kosickespravy.sk/ciernobiele-kozicky 

 
 

V zoologickej záhrade sa narodili dve mláďatá kôz walliských. Najskôr sa narodil malý samček, o dva dni 
neskôr prišla na svet malá samička. 

Obe mláďatá sú zdravé a majú sa čulo k svetu. Matkami sú samice, ktoré zoo získala v roku 2016 od 
súkromného chovateľa. Otcom oboch mláďat je samec, ktorého do zoo priviezli o dva roky skôr zo Zooparku 
Vyškov v Českej republike. 

„Chov tohto zaujímavého plemena sme obnovili po niekoľkoročnej pauze práve v roku 2014, keď sa nám 
podarilo získať chovného capa. Toto plemeno je nielen v českých a slovenských zoologických záhradách 
chované iba zriedka, preto je náročnejšie nájsť v rámci európskych ZOO nepríbuzné jedince. Na Slovensku 
chová kozy walliské okrem košickej zoo len zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi. Do konca roku 2016 sme 

boli dokonca jedinou ZOO na Slovensku, ktorá toto plemeno chovala,“ informuje zoologická záhrada. 

https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/483201/bezbarierova-spisska-nova-ves-cast-2.html?ref=rss
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Kozy walliské, tiež známe ako wallizerské, pochádzajú z kantónu Valais v južnom Švajčiarsku. Toto plemeno 
bolo v 70-tych rokoch na pokraji vyhynutia. Na svete žilo len 440 jedincov. 

Vďaka úsiliu Švajčiarov sa podarilo chov týchto dvojfarebných kôz obnoviť a ku koncu roka 2013 ich žilo 
približne 3000 až 3400. Najviac sa ich vyskytovalo v Nemecku a Taliansku. Kozy walliské sú tiež pod ochranou 
organizácie Pro specie rera, Švajčiarskej nadácie pre genetickú rôznorodosť rastlín a zvierat. 

(fek, zoo) 
30.04.2018 - 15:05 
Zdroj: 
kosickespravy.sk 
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33. Sabol kupuje veľkého distribútora palív 
[27.04.2018; hnonline.sk; biznis; 00:00; Marek Nemec] 

 
https://hnonline.sk/hnbiznis/1735705-sabol-kupuje-velkeho-distributora-paliv 

 
 

Ich top biznisom sú biopalivá primiešavané do nafty a benzínov. Definitívne na ne stavili po príchode nového 
milénia, keď Slovensko dostalo zelenú na vstup do Európskej únie. Odvtedy partneri združení okolo Jána Sabola 
budujú najväčšieho výrobcu biopalív v strednej Európe Envien Group. 

Po úspechu vo výrobe palív z kukurice či repky olejnej sa najnovšie Sabolovci púšťajú do obchodovania s 
pohonnými látkami. Kupujú totiž jedného z najväčších veľkoobchodníkov s ropnými produktmi na Slovensku. 
„Hoci hlavnými a prevažujúcimi zákazníkmi spoločnosti Envien sú rafinérie, možno povedať, že investícia do 
Petroltransu – obchodníka s pohonnými látkami, je vertikálnou integráciou rôznych podnikateľských aktivít 
investora,“ potvrdzuje pre HN vrcholový manažér podnikateľskej skupiny Jána Sabola Robert Spišák. 

Detaily transakcie, ktorú posudzuje tuzemský Protimonopolný úrad, pritom nie sú známe. Kupujúci z 
obchodných dôvodov nezverejňuje ani spôsob, akým akvizičnú príležitosť na trhu vyhľadal. „Fakt, že k uzavretiu 
zmluvy došlo, je najlepším dôkazom toho, že sa stretli strategické zámery predávajúceho so zámermi 
kupujúceho. Cieľom je naďalej posilňovať postavenie spoločnosti na trhu, jej ziskovosť a rozvíjať ju tak na 
Slovensku, ako aj výhľadovo na trhu okolitých krajín,“ dodáva Spišák. 

Spoločnosť Petroltrans so sídlom v Poprade z roka na rok úspešne rastie. Kým v roku 2011 mala tržby iba 
necelých 12 miliónov eur, predvlani narástli na viac ako 262 miliónov eur. Celkové výnosy firmy pritom dosiahli až 
455 miliónov eur. Za roky 2014 až 2016 firma vykázala kumulovaný čistý zisk približne 2,55 milióna eur. 
„Nebudem to zatiaľ komentovať,“ stroho odpovedá k chystanej zmene majiteľov šéfka spoločnosti Petroltrans 
Adela Jevošová. 

Kupujú spoločne s ďalšími Slovákmi 
S prevzatím veľkoobchodníka Sabolovcom ako partner pomáha ešte česká spoločnosť Slavia Capital 

Biochem Praha. Tá bola ešte donedávna pod kontrolou slovenskej finančnej skupiny Martina Kvietika a Petra 
Gabalca. 

Vlani v decembri však kompletne vymenila svoju akcionársku štruktúru. „Investičná skupina Slavia Capital nie 
je vlastníkom spoločnosti Slavia Capital Biochem a na akvizícii spoločnosti Petroltrans sa nezúčastňuje,“ uvádza 
marketingová manažérka skupiny Patrícia Packová. Novými akcionármi olejárskej firmy z Česka, ktorá v 
najbližšej budúcnosti zmení názov na PT Biochem, sú takmer dve desiatky Slovákov. Najväčším z nich je Jozef 
Fabo zo Spišskej Novej Vsi. Obchodník dlhodobo pôsobiaci v biznise s pohonnými látkami vlastní vyše 58-

percentný podiel na základnom imaní pražskej spoločnosti, ktorého celková výška dosahuje takmer 14,2 milióna 
eur. 

Na hlasovacích právach SC Biochem má však podiel iba necelých 49 percent. S podnikateľom Jozefom 
Fabom sa HN spojiť nepodarilo. Podnikateľa zo Spišskej Novej Vsi pritom v minulosti polícia podozrievala z 

účasti v kauze známej ako „Olejári“. Šlo o podvody pri obchodovaní s naftou, ktorá bola kvôli nižšej sadzbe 
spotrebnej dane pôvodne deklarovaná ako ľahký vykurovací olej. Fabo je pritom dlhoročný predseda 
predstavenstva trebišovskej firmy Progress Trading, ktorá sa posledné roky venuje už len skladovaniu ropných 
látok. 

Prísľub synergií 
Za firmou Petroltrans aktuálne stojí ako jediný majiteľ schránka Grassmeadow Holdings z daňového raja 

Britské Panenské ostrovy. Podľa výpisu z Registra partnerov verejného sektora je jej 80-percentným akcionárom 
Kyjevčan Mykhaylo Olevskyy. Ukrajinec ešte v roku 2014 v Petroltrans priamo vlastnil 7,7 percenta akcií, 
Grassmeadow vtedy držala 69-percentný podiel. Viac ako 19 percent akcií mala vo svojej úschove aj švajčiarska 
spoločnosť Cheewoo Euroam AG. Tá je spojkou medzi úzko kooperujúcimi spoločnosťami Progress Trading a 
Petroltrans. Progress Trading vlastní moderné zásobníky na ropu v Trebišove s kapacitou 14 500 kubických 
metrov. V súčasnosti je jej jediným akcionárom práve Slavia Capital Biochem, ktorá do podniku vstúpila v roku 
2006 kúpou 60-percentného podielu od Cheewoo Euroam. Švajčiari jej časom odpredali celý svoj podiel. 

Z dostupných informácií vyplýva, že v dvojčlennom výkonnom manažmente švajčiarskej spoločnosti sedí od 
roku 2014 Adela Jevošová. Tá je zároveň od februára 2018 i členkou dozornej rady Progress Trading. Prienik 
oboch nových skupín investorov v Petroltranse tak môže mať ďalšie synergické účinky. 

https://hnonline.sk/hnbiznis/1735705-sabol-kupuje-velkeho-distributora-paliv


Trebišovská Progress Trading totiž pred viac ako desiatimi rokmi investovala do najväčšieho nezávislého 
skladu pohonných látok na východe Slovenska vyše 13 miliónov eur. Okrem skladovania a distribúcie má firma 
po Slovnafte ako druhá na Slovensku i štatút ich výrobcu. 

Špičkové technológie jej tak dovoľujú do benzínu a nafty primiešavať biogénne zložky, ktoré vyrába práve 
Sabolova Envien Group. Na druhej strane zase Petroltrans minulý rok dodávala prímesi biopalív pre český štátny 
podnik Čepro v celkovom objeme 150-tisíc kubických metrov. Na porovnanie, Envien Group vo svojich fabrikách 
Meroco a Enviral v Leopoldove ročne vyrobí približne 110-tisíc ton bionafty a 145-tisíc kubických metrov 
bioetanolu. 

Dcéru Petroltransu kupuje terč policajnej akcie Doktor 
V roku 2014 prevzala Petroltrans pod svoje krídla podtatranskú spoločnosť Oktan. Kúpila ju od údajných 

predstaviteľov tamojšieho podsvetia na čele s podnikateľom Ondrejom Žembom. Oktan okrem veľkoobchodu s 
ropnými látkami vlastní 13 čerpacích staníc rovnakej značky a lukratívny colný sklad na pohonné látky v 
Kežmarku. Svojej dcérskej spoločnosti Petroltrans po akvizícii prevzala veľkoobchodných zákazníkov. Firme tak 
ostal iba maloobchod prostredníctvom benzínových púmp. Spoločnosť Oktan však súčasťou biznisu so 
Sabolovcami a PT Biochem nie je. Jej budúcim majiteľom sa pravdepodobne stane kontroverzný podnikateľ 
Martin Čepel s rozsiahlymi developerskými aktivitami v okolí Senca. Čepel sa vlani zviditeľnil ako cieľ policajnej 
razie pod krycím názvom Doktor. Do akcie sa koncom júna 2017 zapojilo 210 policajtov a kriminalistov. 
Podnikateľ stojí za obchodnou spoločnosťou Benzinol Slovakia, ktorá obchoduje aj s Petroltransom. Benzinol 
prevádzkuje sieť 21 čerpacích staníc po celom Slovensku. Benzinol pritom čerpačky nevlastní. Jej majetok z 
väčšej časti tvoria obežné aktíva – pohonné látky a tovar. Sieť si nehnuteľnosti vo väčšine prípadov prenajíma od 
personálne a majetkovo prepojených firiem. 

Až 16 púmp má na liste vlastníctva zapísaných spoločnosť Pozemné stavby SC a dve firma Blade Real 
Estates. V oboch spomínaných spoločnostiach je polovičným spolumajiteľom Pavol Hojčka. Prevzatie Oktanu 
podnikateľom Martinom Čepelom tiež posudzuje Protimonopolný úrad. 
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