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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Makovická struna 
[15.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Regionálna súťažná prehliadka v speve rusínskoukrajinských piesní sa uskutoční v kultúrnom dome v 
Slovinkách v nedeľu 20. mája o 14.30 h. 

SLOVINKY. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi je organizátorom podujatí, ktoré združuje aj 

národnostné menšiny žijúce na Spiši. Jedným z takýchto podujatí, ktoré sa teší mimoriadne veľkej obľube je aj 
Makovická struna. Na regionálnej súťažnej prehliadke sa predstavia sólisti speváci, spevácke duá a triá v štyroch 
vekových kategóriách. Na 26. ročníku sa širokej verejnosti predstavia speváci z Oľšavice, Nižných Repáš, 
Levoče, Poráča, Spišského Podhradia, Chraste nad Hornádom, Brutoviec a Závadky. Súťažiaci sa predstavia 
dvoma piesňami, ľudovou a autorskou,“ uviedol Peter Horváth, odborný pracovník Spišského osvetového 
strediska. 

Postúpia do Bardejova Výkony spevákov bude hodnotiť odborná porota, ktorá vyberie z každej kategórie 
postupujúcich na regionálne kolo do Bardejova. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Sereď medzi elitou nahradí 1. FC Tatran Prešov 
[15.05.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 31; sita] 

 
 

Sereď v predstihu víťazom II. ligy, postúpila do najvyššej súťaže. 
Futbalisti ŠKF Sereď si v predstihu vybojovali prvenstvo v druhej najvyššej slovenskej súťaži v sezóne 

2017/2018 a tým aj postup do nového ročníka 2018/2019 elitnej Fortuna ligy. 
V zápase nedeľňajšieho predposledného 29. kola II. ligy Sereď, ktorá ešte v roku 2007 účinkovala v piatej 

lige, zvíťazila 3:1 na ihrisku FK Noves Spišská Nová Ves a dosiahla postupovú definitívu. 

Pred záverečným 30. kolom má na konte 63 bodov a má pred druhým v poradí MFK Skalica nepreklenuteľný 
štvorbodový náskok. 

Skalicu čaká baráž proti predposlednému 11. mužstvu tohto ročníka Fortuna ligy, tým s určitosťou bude FK 
Senica. Sereď medzi elitou nahradí zostupujúci 1. FC Tatran Prešov. 

(sita) Viac o 1. FCT na str. 32. 



[Späť na obsah] 

 
 

3. Zelený hrá hokej v Emirátoch. Stretol tam aj Bondru a naštval ho 
[15.05.2018; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 28; MARIÁN ŠPACAI] 

 
 

Bývalý hokejista Spišskej Novej Vsi a rodák z toho mesta Ľubomír Zelený má zaujímavý osud. Zavial ho až 

do Spojených arabských emirátov (SAE). Kto by povedal, že puk súťažne naháňa aj tam. Riadna exotika… 
Zelený hrával za mládežnícke tímy rodnej Spišskej Novej Vsi. Potom dostal ponuku z Banskej Bystrice, za 

jej seniorské áčko si zahral i mužskú extraligu. Avšak len jediný zápas v sezóne 2008/09. 
Aj preto hokej odložil na druhú koľaj, hoci rok ešte strávil vo francúzskom Nice. 
V Abú Dhabí dbal na kondičku policajtov 
Pred štyrmi rokmi sa však dostal do SAE. Nie je to práve krajina, ktorá by nabádala k návratu ku korčuliam a 

hokejke, ale paradoxne, v prípade tohto východniara to tak bolo. Pôvodne plánoval vycestovať do Južnej Afriky. 
„Potom som sa však dozvedel, že v Bratislave robia pohovory na prácu kondičného trénera do policajného 

zboru v Abú Dhabí. Prihlásil som sa a uspel som. Medzičasom som prácu zmenil, teraz učím na kanadskej 
medzinárodnej škole v rovnakom meste,“ začína odvíjať niť svojho príbehu. 

Hokejku už nechcel vziať do ruky 
Pri návšteve Dubaja sa dočítal o nejakých hokejových tímoch v krajine, ale zapojiť sa do tamojšej ligovej 

súťaže rozhodne neplánoval. 
„Vôbec som sa do toho nehrnul. Po skončení hokejovej kariéry doma na Slovensku som si totiž povedal, že 

hokejky sa v živote nedotknem.“ 
Toto predsavzatie mu vydržalo päť rokov. 
„Bol som hokejovým rozhodcom a tým som chcel ostať aj v Emirátoch. Nakoniec po tlaku okolia som podľahol 

a bola to najlepšia vec, ktorá ma tu mohla stretnúť,“ priznáva. Najmä z dôvodu, že hokej mu výrazne pomohol sa 
v cudzom prostredí adaptovať. 

„Vďaka hokeju tu mám teraz oveľa viac kamarátov ako doma. Spoluhráči sú mi ako rodina. Veľa ľudí malo 
problém sa aklimatizovať na inú kultúru, mnoho z nich aj odišlo, pričom pre mňa niečo také vôbec neplatí.“ 
Arabskí hokejisti, takéto slovné spojenie môže u nás vyvolávať len úsmevy. 

Sotvakto si u nás vie predstaviť ich úroveň. 
„V našom tíme nemáme žiadnych arabských hráčov. Všetci hrajú za „domáci“ tím Abú Dhabí Storms, ktorý 

zároveň aj riadi ligu a taktiež za lokálny celok Al Ainu. Tieto dva tímy tvoria gro reprezentačného výberu SAE. Zo 
začiatku som bol z nich prekvapený, ale keď som zistil, že majú tréningy každý deň, tak som si povedal, že by to 
mohlo byť aj lepšie,“ pousmial sa 28-ročný útočník. 

Výkonnostne sú SAE v Ckategórii. 
V rebríčku IIHF im patrí 46. miesto, za nimi sú už len Bosna a Hercegovina a Tajpej. Legionári z “pivnej ligy“ 

Mužstvo, v ktorom slovenský hokejista pôsobí, sa volá Abú Dhabí Scorpions a zložené je výlučne z legionárov. 
„Naša organizácia má okolo 120 hráčov, ktorí sú rozdelení do „pivnej“ ligy. Tá prebieha každý víkend v rámci 

Abú Dhabí. Z nich je každoročne na začiatku vybraných 22 hráčov do hlavného mužstva, ktoré hrá národnú 
Emirates ligu.“ Väčšinou sa základ tímu nemení. V tejto sezóne celok tvoria najmä Kanaďania, traja Slováci, 
dvaja Česi i Fín. 

„Po dlhom čase nemáme v kádri Američana, okrem trénera, ktorý pracoval v organizácii NHL Arizona Coyotes 
ako kouč brankárov.“ 

V Scorpions pôsobí aj ďalší východniar – Prešovčan Daniel Pendrák. Krajania sa v ďalekom svete vídavajú aj 
mimo hokeja. 

„S Danielom som sa stretol ešte pred odchodom do SAE. Prvé dva roky v Abú Dhabí sme boli kolegovia a 
susedia. Stále máme k sebe blízko a pomáhame si navzájom.“ 

Hrajú aj v nákupnom centre, sú tam atrakciou 
Sezóna v SAE je veľmi krátka, začína sa koncom septembra, končí v polovici februára kvôli reprezentačným 

povinnostiam národného tímu. 
Posledný ročník mal iba 14 kôl základnej časti a play-off. Útočník zo Spišskej Novej Vsi v nich nazbieral 47 

kanadských bodov a v tomto hodnotení bol na 5. mieste v rámci celej ligy. 
Divácky záujem o tento zimný šport je v púštnom štáte minimálny, zápasy sledujú zväčša len chlapi z 

hokejovej komunity. 
V Dubaji sa však občas na „čudo na korčuliach“ zastavia aj nakupujúci, tamojšie klzisko je totiž situované 

priamo vo veľkom obchodnom centre. 
„Hrať tam je zaujímavá skúsenosť. Ľudia kávičkujú, prechádzajú sa alebo chodia s nákupmi a sme tam pre 

nich veľká atrakcia. Stavím sa, že veľká časť z nich predtým ani len nepočula o ľade a hokeji, nieto ho ešte videla 
naživo.“ 

Podmienky by domácim závideli i extraligisti 
A čo podmienky v kluboch v tomto nehokejovom kúte planéty? 
„Oba domáce kluby majú zázemie, ktoré by im naše extraligové kluby mohli závidieť,“ prekvapil Zelený. „O 

hráčov je postarané, majú všetko, na čo si spomenú. Ostatné kluby sa snažia ako môžu, v lige máme napríklad 



tím, do ktorého si dávajú peniaze ruskí nadšenci, lebo hokej milujú. Môj klub je na tom asi najhoršie,“ priznal 
Slovák. 

Žiadne tučné šeky od bohatých šejkov teda za hranie hokeja neberie. Dokonca ani „omrvinky“, hrá zadarmo. 
Hoci to mohlo byť aj inak. „Náš klub je asi jediný, ktorý neplatí žiadneho hráča. 

Mal som už veľa ponúk z iných tímov, ale všetky som odmietol. Sme totiž dobrý kolektív, cestujeme spolu po 
turnajoch. Nedávno sme sa vrátili z každoročného veľkonočného turnaja z Bangkoku. Čaká nás aj výjazd do 
Bahrajnu a to sú zážitky, na ktoré sa len tak nezabúda.“ 

Ako Barcelona proti Veľkému Folkmaru… 
Samozrejme, keď príde na sviatky domov na Spiš, bývalí spoluhráči si ho riadne doberajú, že hrá hokej medzi 

Arabmi. 
„Je to presne tak, o žartíkoch a podpichovaní,“ súhlasí. Ako však dodáva, novoveský hokej už príliš nesleduje. 

„Popravde, ani nechcem, lebo je to celé na zaplakanie,“ vraví bez servítky. 
Netají pritom, že ho trochu mrzí, že to v profesionálnom hokeji, do ktorého mal nakročené, nedotiahol ďalej 

ako iba k jednému štartu v extralige. „Život však ide ďalej a nedá sa s tým už nič robiť,“ krčí plecami. A ako by 
podľa neho v súčasnosti dopadol zápas reprezentácií Slovenska a SAE? „Asi ako futbalový duel Barcelony proti 
Veľkému Folkmaru,“ preladí znovu na veselší tón. 

Môže byť pravou rukou šéfa rozhodcov 
Zaujímavé je, že Ľubomír Zelený v lige SAE nielen hrá, ale je v nej zároveň aj rozhodcom. „Užívam si oboje. 

Pred ďalšou sezónou mám veľkú dilemu, kedže ako hráč môžem robiť len čiarového rozhodcu. Dostal som však 
ponuku byť pravou rukou vedúceho rozhodcovskej komisie, ale len pod podmienkou, že opustím môj tím a 
budem hlavným arbitrom.“ V SAE je totiž akútny nedostatok rozhodcov. „Je to dôsledok poklesu ceny ropy, z 
tohto dôvodu krajinu v posledných dvoch rokoch opustilo veľa cudzincov. Samozrejme, medzi nimi boli aj 
rozhodcovia a teraz nemá kto pískať.“ 

Ak neráta zápasy svojho tímu, Zelený odpískal v uplynulej sezóne asi 66 % všetkých ďalších súbojov súťaže. 
„Nie je to jednoduché, keďže zápasy sa začínajú neskoro večer a človek musí na ďalší deň vstávať ráno do 
práce. Na rozhodcoch však vidím asi najväčší progres, odkedy som tu došiel. Je to aj preto, lebo prvé dva roky 
viedla rozhodcovský program Britka Joy Johnston, ktorá pískala finále ženskej olympiády v Soči 2014. Kto by to 
povedal, že od baby z nehokejovej krajiny sa rád toľko naučím.“ 

S rozhodovaním v Emirátoch sa u Zeleného viaže aj jedna príhoda s legendou slovenského hokeja Petrom 
Bondrom. Aj toho mal totiž možnosť v SAE stretnúť na ľade, keď tam robil s ďalšími zvučnými menami rozvojový 
kemp. 

„Stretli sme sa, keďže bol pozvaný na každoročný dobre obsadený Prezidentský pohár, aj s ďalšími našimi 
bývalými hráčmi Višňovským, Šatanom, Lintnerom či Pavlikovským. Párkrát sme počas turnaja pokecali, ale na 
záver ostal na mňa veľmi naštvaný. V predĺžení finálového zápasu som mu totiž v rozpätí troch minút dvakrát 
odpískal ofsajd. Po stretnutí si nechcel so mnou urobiť ani sľúbenú fotku,“ pousmial sa Ľ. Zelený. 

MARIÁN ŠPACAI 
—- 
RANDIL AJ S DIEVČATAMI Z IRÁNU ČI SÝRIE 
V arabskom svete žije Ľubomír Zelený už štyri roky a na inú kultúru si zvykol bez ťažkostí. „Je to aj preto, že 

domáci obyvatelia tvoria len okolo 12-13 percent z celkového počtu 9,5 milióna obyvateľov SAE. Až 88 percent 
teda tvoria imigranti, najmä Indovia, ktorých tu žije okolo 2,5 milióna. Čiže záleží od človeka, akú bublinu si okolo 
seba urobí. Ja som si spravil svoju hokejovú, kde dokonca aj domáci žijú „západným“ spôsobom života,“ 
prezradil. Pestrú paletu národností v krajine potvrdzuje i fakt, že susedov má napríklad z Libanonu a Maroka, 
spolubývajúceho z Uzbekistanu, kolegov v práci z Južnej Afriky, Ameriky, Egypta i Srí Lanky, v obchodoch sú 
„sekuriťáci“ z Nepálu a pokladníčky výlučne z Filipín. „Randil som aj s babami z Iránu, Sýrie alebo Argentíny,“ 
pousmial sa. „Podstatné je, že nikomu nič nevadí a máme asi 0,00001 % kriminalitu. Abú Dhabí je jedno z 
najbezpečnejších miest na svete. Ak by som dnes zabudol peňaženku na chodníku, tak buď ju tam nájdem zajtra, 
alebo mi ju niekto donesie. Je úplne bežné v letných mesiacoch nechať naštartované autá kvôli klimatizácii a 
odísť a nikto vám ho nevezme.“ 

—- 
PLÁŽE SI UŽÍVA, ODPORÚČA OMÁN 
Dubaj, Abú Dhabí, to u Slovákov vytvára v prvom rade predstavu luxusných dovolenkových rezortov v krajine, 

kde peniaze nie sú pre bohatých šejkov problémom. „Pláže si užívam, ale už nie toľko, ako keď som sem došiel. 
Človek je tu totiž rád, ak nie je na slnku a skôr sa mu vyhýba,“ priznáva Zelený, ktorý voľný čas využíva skôr na 
cestovanie. „Ak by som mohol odporučiť niečo ľuďom s predsudkami, tak z okolitých krajín je pre mňa top 
destináciou Omán. Vždy sa tam snažím mojich hostí zobrať. Najprv krútia nosom, myslia si, že tam ľudia 
nepoznajú telefón, ale nakoniec sú veľmi milo prekvapení a priam očarení,“ dodal mladý muž, ktorý sa arabsky 
nenaučil, lebo všade komunikuje v angličtine, zato však prepadol chuti datlí. „Nedám na ne dopustiť. Majú mnoho 
rôznych druhov a chutia oveľa lepšie ako tie dovezené k nám.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Kto nezažil, NEPOCHOPI 
[15.05.2018; Slovenka; ZNAMENIA Z ONOHO SVETA; s. 85; KATARÍNA HANZELOVÁ] 



 
 

Verím tomu, že v našom tele existuje akási energia, ktorá sa nedá zmerať a po skončení života sa z nás 
uvoľňuje. Občas sa môže prejaviť ako znamenie, správa z budúcnosti, ktorú môže prijať len citlivý jedinec – 
médium. 

Pred piatimi rokmi mi ochorel vnúčik. Často vracal, nepomáhali diéty ani lieky, nič. Napokon ho bezradní lekári 
poslali na odborné vyšetrenie na onkologické oddelenie do Košíc, kde mu zistili nádor na koreni mozgu. 

Veľmi nás to zasiahlo.Moja nevesta sa od neho ani nepohla, celý čas bola pri ňom.O starších troch synov sa 
staral ich otec,môj syn a čiastočne aj ja.Vtedy som ešte nevedela celú pravdu o vnúčikovej diagnóze, nechceli ma 
vystrašiť. Raz sa mi sníval strašný sen. Taký zlý, že som sa neodvážila o ňom pred synom ani len hovoriť. Na ten 
sen nezabudnem nikdy. Hoci som nebola v Amerike a Veľký kaňon poznám len z obrázkov, predsa som kráčala 
po jeho brehu a v hĺbke hučala spenená riava divej vody.Na druhom brehu som zbadala nevestu, ako drží malého 
za rúčku.Chcela som sa k nim dostať 

a zbadala som malú lávku nad vodou. Vlastne to ani nebola lávka, len jediná doska upevnená na kolíkoch s 
malým, chatrným zábradlím. Pustila som sa po nej po kolenačky. Dolu zúrila voda, v polovici cesty doska skončila 
a pokračovala len oveľa užšia čierna lata bez zábradlia.Dodávala som si odvahu, že prejdem, výšok sa nebojím, 
veď som bola žeriavnička, ale ako som sa tej laty dotkla, stratila som odvahu a cúvajúc som sa vracala.Neveste 
som zagestikulovala, že idem po prúde dole a tam sa stretneme. 

Znamenie smrti 
V tom som zazrela, ako voda nesie dosku širokú, dlhú a vyšedivenú, ako po dlhom pobyte vo vode, strašne 

ňou mece a napokon ju pritlačila o veľký balvan. Krátko nato voda urobila to isté s malou doštičkou, rovnako sivou 
a pritlačila ju o tú veľkú. 

Nato som sa zobudila a do duše sami vkradol nesmierny strach a smútok. Vedela som, že dieťa neprežije. Tá 
veľká doska predstavovala nevestinho otca a mamu, ktorí obaja zomreli na rakovinu, a tá malá symbolizovala 
môjho vnúčika, ktorý pristál v ich objatí. Hádzanie vody doskami hovorilo o ťažkom priebehu ochorenia a bolesti a 
jej čistá priezračnosť symbolizovala slzy zo straty nevinného dieťaťa. Musela som tento sen akceptovať a 
ponechať si ho pre seba, aby som najbližším nevzala nádej, ktorá sa napokon predsa len ukázala ako márna… 

Mária Z., Spišská Nová Ves 

Spracovala: KATARÍNA HANZELOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Diablova zajatkyňa 
[15.05.2018; Slovenka; ÚRYVOK; s. 56; redakcia] 

 
 

Najnovší román prvej dámy slovenskej historickej romance ponúka dramatický príbeh lásky odbojného rytiera 
a krásnej kňažnej inšpirovaný povesťami o Spišskom hrade i skutočnými historickými udalosťami. Prečítajte si 
ukážku. 

„Očakávate,že nás napadnú,pane?“ opýtal sa kastelán a brada samu zatriasla. „Nie, ale človek nikdy nevie. 
Buď vždy o krok vpredu!“ odvetil mu Roland a povzbudivo ho chytil za plece. „Spišský hrad ešte nikdy nepadol a 
nepadne ani teraz, cez bránu ani cez hradby nepriateľ neprejde. Jediná možnosť, ako sa dostať dnu, je lesť a tú 
možnosť sme už vyskúšali my, takže nás nič neprekvapí!“ Dopoludnie ubehlo rýchlo, na hrade prebiehali 
horúčkovité prípravy, a keď sa Tomáš s chlapmi vrátil, päťdesiatka odhodlaných mužov bola pripravená vyraziť. 

„Je ich dobrá stovka,Roland,mieria k Levoči, ale počul som, že čakajú posily z Ľubovne! Oni sa naozaj 
chystajú zaútočiť na hrad! Teraz, uprostred zimy! Hostinský pri Lipovci vytáral,že keď sa poslovia vrátili, knieža 
prskalo ako divá mačka. Vraj vyhlásilo, že ťa naučí pokore a raz navždy ťa zbaví tej tvojej pýchy!“ zvestoval 
Tomáš, škeriac sa od ucha k uchu. 

„Tak mu poďme naproti!“ zvolal Roland a chystal sa vyskočiť do sedla. „Počkaj, veliteľ, chcem ti povedať ešte 
niečo!“ 

Neochotne sa obrátil a pozrel na Tomáša. „Vrav,no rýchlo, svrbia ma dlane a mám chuť niekoho roztrhať na 
kusy!“ 

„Mám nápad, ktorý ti možno príde vhod,“ začal a naklonil sa bližšie k nemu. „Knieža preto tak zúri, lebo si mu 
prekazil plány, Roland. Pamätáš sa na tú potýčku spred pár mesiacov pri Spišskom Štvrtku?Mysleli sme, že sú to 
lúpežní rytieri, čo sa vracajú z rabovačky, a popravde to aj tak bolo, veď len pár dní predtým vybielili pokladnicu v 
Levoči, no bol medzi nimi aj syn vojvodu Fila, Braniboj z rodu Vítkovcov.“ „No a? Zlodej ako zlodej! Jeho štít 
rozhodne nebol čistý ako ľalia.“ „Ibaže to bol ženích dcéry kniežaťa Kiovského, ktorá teraz v hostinci opatruje 
zraneného brata! A stráži ju len zopár chlapov!“ povedal Tomáš a významne zdvihol obočie. Roland sa 
zamračil.Presne vedel, čo chcel jeho pobočník povedať, a nebol dva razy nadšený. „Ešte som neklesol tak 
hlboko, aby som unášal ženy…“ precedil cez zuby. 

„Podľa mňa je to skvelý nápad, Roland,“ priblížil sa k nim Juraj, ktorý začul časť rozhovoru. A ani Jakub sa 
nebál zapojiť. Roland si vždy vypočul každého a zvážil ich návrhy. Takto postupoval vždy, jeho družina konala 
ako jeden muž. 



„Vo vojne je všetko dovolené,vezmi si ju do zálohu!“ pridal sa František. „Nikdy nevieš, kedy sa ti to môže 
hodiť. Knieža sa stiahne a bude pokoj!“ 

„A navyše za ňu môžeš pýtať poriadne tučné výkupné!“ „Ďalšia žena na hrade? Došľaka, Roland, len pred 
chvíľou sme vyprevadili tvoju matku a tú nešťastnú vdovicu, pre ktorú niekoľko dobrých mužov utŕžilo palicou po 
chrbte. Svoje vlastné ženy sme odpratali do lesa, a máme sem priviesť ďalšiu nešťastnicu? 

Chlapi, poďme tam, vyprášme im kožuch, aby si to zapamätali… a potom rýchlo nazad za hradby – sami! 
Vykašlime sa na tú kniežaciu slečinku, iba čo si poštveme proti sebe Poliakov!Načo to bude dobré?“ pridal sa na 
Rolandovu stranu skúsený Jakub a zlostne pritiahol uzdu vzpínajúceho sa koňa. „Ja som za výkupné! Koľko 
môžeme pýtať za takú kňažnú? Vie to niekto?“ 

„Možno aj tisíc zlatých!“ „Netáraj, za toľko môžeš kúpiť tri dediny aj s ľuďmi a dobytkom! Kto by dal také 
peniaze za jednu ženu?!“ „Predsa len to treba zvážiť a rozhodnúť sa.Príležitosť sa núka sama. Rozhodne nebude 
na škodu mať na hrade vážených zajatcov. 

Ak je knieža na teba naozaj také nahnevané, ako sa zdá, bude dobiedzať ďalej, lebo je to otázka cti! Veď už 
teraz si prizvalo na pomoc posily z Ľubovne a počul som, že je s ním nielen kráľovská armáda, ale aj prepošt, 
Sasi a synovia grófa z Hrhova. Možno sa ich do nás pustí stovka, možno aj dve… 

Za hradby sa nedostanú, ale obávam sa, že celú zimu si nevydýchneme. A napokon,ak si za kniežacie deti 
môžeme vypýtať poriadne výkupné, prečo nie?!“ oduševnene vysvetľoval Tomáš a muži jeden po druhom začali 
opatrne prikyvovať. Jakub zlostne kopol do skalky, čo sa mu priplietla pod nohy, a nesúhlasne zamumlal: „Ste 
ako baby na jarmoku! Je to ten najhlúpejší nápad, aký ste kedy mali! Prisámbohu, ešte to oľutujete!“ 

„Nemyslím si!“ namietol Július Kecer. Synove slová sa mu páčili. „Ak je pravda, čo Tomáš hovorí, bolo by 
rozumné mať zábezpeku. A ak je knieža rozhodnuté zaútočiť len kvôli tomu, že sme ho obrali o ženícha pre 
dcéru, za svojich potomkov bude iste ochotné poriadne zaplatiť! Aj tritisíc zlatých!“ „Neváhaj, Roland, trochu 
pokoja a zlata potrebujeme,musíme živiť a chrániť svoje rodiny…“ 

Roland chvíľu otáľal, no posledné slová ho presvedčili. „My zabavíme Botiza a ty zatiaľ privez tie kniežacie 
dietky sem!“ prikázal Tomášovi a viac sa nezdržiaval.Bodol žrebca do slabín a tryskom vyrazil. 

— 
Jana Pronská sa narodila 24. apríla 1972 v Gelnici. Vyštudovala Strednú priemyselnú školu banícku a 

geologickú v Spišskej Novej Vsi. V súčasnosti žije v Nálepkove. Ešte nedávno pracovala ako ekonómka v 

rodinnej firme, no v súčasnosti sa už na plný úväzok venuje iba písaniu. Z historických romancí Jany Pronskej sa 
doteraz predalo vyše 100 tisíc výtlačkov. Jej spisovateľským vzorom je Marija Jurič Zagorka a najobľúbenejšou 
historickou osobnosťou Maria Mancini. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Postúpil najchudobnejší tím 
[15.05.2018; Sme; Šport; s. 17; Pavol Spál] 

 
 

Futbalisti Serede zvíťazili v II. lige a v budúcej sezóne budú hrať vo Fortuna lige 
Rozpočet klubu z pätnásťtisícového mesta bol na túto sezónu 270–tisíc eur, čo je aj na pomery druhej ligy 

málo. 
BRATISLAVA. Ešte pred jedenástimi rokmi hrali futbalisti ŠKF Sereď iba piatu ligu. Za pivo a klobásky. Teraz 

si užívajú historický úspech. Prvýkrát v dejinách klubu po 104 rokoch si vybojovali právo hrať najvyššiu futbalovú 
súťaž. 

Nehrali pre peniaze 
Seredčania si už v nedeľu vybojovali miestenku vo Fortuna lige – na pôde Spišskej Novej Vsi vyhrali 3:1. 

Pred druhou Skalicou má líder náskok štyroch bodov. Do konca súťaže zostáva už iba jeden zápas. „Manažéri, 
tréneri a hráči vytvorili skvelý tím. Každý z nich má podiel na úspechu. U nás sa nehrá pre peniaze, ale pre 
srdiečko. Ak by mal Slovan také srdce ako my, tak hrá v Lige majstrov,“ vravel pre SME prezident seredského 
klubu Róbert Stareček. Rozpočet klubu z pätnásťtisícového mesta bol na túto sezónu 270–tisíc eur, čo je aj na 
pomery druhej ligy málo. „A v tom je zarátané všetko. Aj dorastenci, žiaci či prípravka. Sme najchudobnejším 
tímom druhej ligy,“ dodal šéf klubu. Sereď by mala za pár týždňov súperiť zo Slovanom, ktorý má rozpočet osem 
miliónov eur. Iba do mládeže investuje najbohatší slovenský klub trikrát viac ako je celý rozpočet Serede. 

Futbal ich neuživí 
Najlepšie platený hráč Slovana Andraž Šporar má podľa slovinského servera sportklub plat okolo 60-tisíc eur 

mesačne. Z jeho príjmu za celú sezónu by mohla žiť súčasná Sereď dva roky. „Chlapci dostanú nejaké odmeny. 
Zadarmo vám predsa nikto nepôjde hrať. Sú však amatéri. Väčšina z nich chodí aj do bežnej práce, lebo z futbalu 
by nevyžili,“ vysvetľuje Stareček. Sereď sa po váhaní rozhodla prihlásiť do najvyššej súťaže. „Všetci chlapci 
prisľúbili, že zostanú. Budeme im musieť trošku upraviť platy a pozháňať nejakých sponzorov. Bude okolo toho 
veľa administratívy.“ Klub dotuje hlavne mesto a pár menších sponzorov. Sereď sa snaží získať silného partnera. 
„V okolí sú veľké firmy, ale nemajú záujem investovať.“ Najznámejším hráčom tímu bol Ľubomír Michalík. Bývalý 
stopér reprezentácie si zahral aj anglickú ligu za Bolton a skóroval proti Chelsea. „Na začiatku bol taký nijaký. 
Potom sa však rozbehol a teraz už hrá, na čo má. A drží obranu,“ opísal Michalíka prezident. 

Kapitánom je Mečiar 



Ďalší hráči zatiaľ nemajú veľké meno. „V kádri je päť našich odchovancov, ďalší sú z okolia. Chlapci to hrali z 
pasie. Máme dobrého trénera Michala Gašparíka,“ dodal šéf klubu. Kapitánom je Martin Mečiar, najlepším 
strelcom je Adam Morong, ktorý dal šestnásť gólov. „Už niekoľko rokov platí, že kto sa u nás ukáže, tak potom 
prestúpi do najvyššej súťaže. Boli sme takým odrazovým mostíkom.“ V trinástich jarných vystúpeniach futbalisti 
Serede ani raz neprehrali, z toho desaťkrát zvíťazili, pri skóre 31:3. „Je to dobré poskladané. Na jar sme 
inkasovali iba tri góly, aj to svedčí o tom, že tím je pevný. Zo Skalice sme zobrali trebárs Ľubomíra Ulricha, 
ktorého odtiaľ vyhodili,“ dodal Stareček. Miestny štadión má kapacitu 2200 miest a nespĺňa požadované kritériá. 
Otázne je, kde budú Seredčania hrávať. Údajne sa rozhoduje medzi Nitrou a Trnavou, reálnejšie vyzerá prvá 
možnosť. Pavol Spál 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Škriepky na korze 
[15.05.2018; Prešovské noviny; SERVIS; s. 25; olo] 

 
 

Komédiu korenenú talianskym temperamentom si môžete pozrieť v Spišskom divadle v utorok 15. mája o 
10.00 h. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Carlo Goldoni patrí rovnako ako Moliere či Shakespeare k divadelným klasikom. Na 

svojom konte má množstvo výborných komédií. Spišské divadlo sa rozhodlo jednu z nich priniesť aj svojim 
divákom. Medzi najznámejšie komédie Carla Goldoniho patrí Sluha dvoch pánov. Poznajú ju divadelníci po celom 
svete, je zárukou dobrej zábavy. Spišské divadlo sa ale rozhodlo všetko staviť na inú z Goldoniho lahôdok. „Ide o 
komediálny príbeh z prostredia rybárskeho mestečka Chioggia, kde kedysi sám Goldoni pracoval,“ približujú 
divadelníci. Hromada lásky, žiarlivosť Slovenskí diváci hru možno poznajú pod názvami ako Škriepky v Chiozze 
alebo Čertice. „Pre Spišské divadlo ju pod názvom Škriepky na korze preložil a naštudoval režisér Peter Palik. V 
tejto výbornej komédii nie je núdza o šťavnaté susedské zvady, mužskú i ženskú žiarlivosť, ale aj o hromadu 
lásky. Samozrejme všetko je to výdatne okorenené ostrým talianskym temperamentom,“ dodávajú. (olo) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Sereď je prvoligová! 
[14.05.2018; Nitrianske noviny; s. 32; LADISLAV ODRÁŠKA] 

 
 

Prvenstvo spečatili Seredčaniav nedeľu v Spišskej Novej Vsi. 

Futbalisti ŠKF Sereď prepisujú históriu. Prvýkrát si vybojovali postup do najvyššej slovenskej ligy. Kolo pred 
koncom je isté, že ich už nikto nedobehne. Pred Skalicou majú štvorbodový náskok. Rozhodujúci krok urobili 
Seredčania v Spišskej Novej Vsi, kde vyhrali 3:1. Sereď v najvyššej súťaži nahradí zostupujúci Prešov. 

Postupové oslavy si vychutnajú v domácom stretnutí v nedeľu proti Zvolenu. 
„Bojovali sme počas celej sezóny a myslím si, že sme zaslúžene prví v tabuľke. Je to veľká vec. Čaká nás 

ešte jeden zápas a potom príprava na ligu. Nechceme nič podceniť,“ povedal po stretnutí stopér a bývalý 
reprezentant SR v službách Serede Ľubomír Michalík pre RTVS. 

Už v týždni bolo jasné, že Sereď si podala prihlášku do Fortuna ligy. Potvrdil to pre MY noviny prezident 
Róbert Stareček. Ak by sa tak nestalo, nemohli by postúpiť. 

Otázne zatiaľ zostáva, kde budú Seredčania na jeseň hrávať. Ich domovský stánok totiž nespĺňa potrebné 
náležitosti. Podľa našich informácií je v hre Trnava a Nitra. Pravdepodobnejšia je druhá možnosť. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Nové Mesto so šancou na záchranu 
[14.05.2018; Trenčianske noviny; ŠPORT; s. 36; Redakcia] 

 
 

Novomešťania zvládli zápas na pôde Trebišova. Stále majú nádej na záchranu. 
Trebišov - Nové Mesto 2:4 (1:2) 
Góly: 37. a 48. Silva Junior (1. z 11 m) - 24. a 66. Solano Perea, 45. a 55. Mikuš, ŽK: Pav. Šuľák - Holíček, 

Jurica, Svatík, rozhodoval: Chromý, 550 divákov. 
NOVÉ MESTO: Belic - Kubrický, Holíček, Jurica, Lopušan, Mikeš, Múdry, Solano Perea (88. Salazar Cuesta), 

Svatík, Vlado, Mikuš. Tréner: D. Kramlík. 



Ostatné výsledky: Inter Bratislava - Skalica 1:2, Komárno - Podbrezová B 1:0, Lipt. Mikuláš - Bardejov 1:0, 
Pohronie - Lok. Košice 2:1, Poprad - Šamorín 4:0, Spišská Nová Ves - Sereď 1:3, Zvolen - Žilina B 0:2. 1. Sereď 

29 19 6 4 69:24 63 2. Skalica 29 18 5 6 44:27 59 3. Poprad 29 15 7 7 45:20 52 4. Lok. Košice 29 14 6 9 45:35 48 
5. Žilina B 29 14 4 11 66:41 46 6. Šamorín 29 12 5 12 37:33 41 7. Inter Bratislava 29 12 4 13 44:45 40 8. 
Komárno 29 11 7 11 48:58 40 9. Pohronie 29 9 11 9 41:34 38 10. Trebišov 29 10 7 12 27:42 37 11. Lipt. Mikuláš 
29 9 8 12 38:39 35 12. Bardejov 29 9 5 15 38:47 32 13. Nové Mesto 29 9 5 15 33:56 32 14. Spišská N. Ves 29 8 
6 15 32:55 30 15. Zvolen 29 7 7 15 25:49 28 16. Podbrezová B 29 6 7 16 24:51 25 

Program 30. kola: nedeľa 20. mája o 17.00 hod Nové Mesto - Komárno. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Final Four kadetov: Titul pre Sereď, Nitra až tretia 
[14.05.2018; Nitrianske noviny; s. 35; Redakcia] 

 
 

Rozhodol posledný zápas turnaja, Nitrania ho nezvládli v hlavách. 
V Nitre sa od piatka do nedele konal finálový turnaj majstrovstiev Slovenska basketbalových kadetov. A veru 

bolo sa na čo pozerať. Trojdňový program priniesol zaujímavé zápolenia, o perfektnú kulisu sa postarali 
fanúšikovské tábory, hlavne z Nitry mali perfektne rozbehnutý domáci Nitrania, suveréni základnej časti. Po dvoch 
hracích dňoch mali na konte dve výhry, vyhoreli však v poslednom stretnutí proti Spišskej Novej Vsi. Napokon 

im tak zostali len oči pre plač a skončili až na treťom mieste. Nečakaným víťazom sa stali kadeti zo Serede. Pri 
rovnosti bodov troch tímov rozhodovalo až skóre v minitabuľke. 

a Serede. Turnaj 
POVEDALI PO TURNAJI 
* Róbert Anda, tréner Nitry: „Ťažko sa mi hovorí. Jeden zápas rozhodol o tom, že sme skončili až na treťom 

mieste. Je to úspech, ale sme sklamaní. Chceli sme vyhrať. Taký je šport. Vyhralo a stalo sa majstrom družstvo, 
ktoré už dva roky v jednom kuse porážame. Vyhrali sme nad nimi aj na týchto majstrovstvách. Nabila nás 
Spišská, ktorú sme v tomto roku dva razy zdolali. Chlapci to nezvládli v hlavách. Veľmi chceli, spravili sme však 
veľmi veľa chýb. Na druhej strane, Spišiaci mali dvoch hráčov, ktorí vyčnievali, a preto nás zdolali. Gratulujem im 
a myslím si, že vyhrali zaslúžene.“ 

Jozef Ištok, tréner Serede: „Celú sezónu dominovala Nitra, ktorá potvrdila, že má najlepší káder s dvomi 
prehrami. Počas sezóny to bolo najlepšie družstvo a favorit na titul. Tak to v športe chodí, domáci chlapci 
nezvládli posledný krok. Vy 

* 
užili a potvrdili sme poctivou prácou to, na čom sme makali rok a pol, odkedy som s chlapcami. Basketbalový 

pánbožko nám nakoniec umožnil tešiť sa z víťazstva. Chcel by som pogratulovať organizátorom z Nitry 
prostrediu. Tiež Spišskej Novej Vsi, ktorá hrala posledný zápas fantasticky a tréneri ušili správnu taktiku. Hlavne 

však svojim chlapcom a rodičom, ktorí boli úžasní počas celej našej spolupráce.“ k perfektnému športovému 
Fakty z Final Four 
* PIATOK: Nitra - P. Bystrica 98:54 (50:35), Chovanec 20, Magušin 18, Konc 12, L. Foltin 11, Sáraz 4 (Mičuda 

24, M. Foltín 5, Bakay 4, Kiss). Sereď - Spišská N. Ves 80:62 (43:23), Láštic 27, Balogh 13, Javor 12, Hupka 8, 
Šimko 7, Blaško 7, Paštéka 6. 

SOBOTA: Nitra - Sereď 64:55 (39:30), Magušín 18, L. Foltín 15, Konc 6, Sáraz 3, Chovanec 2 (M. Foltín 7, 
Mičuda 7, Bakay 6) - Hupka 19, Balogh 13, Láštic 8, Javor 7, Paštéka 1 (Šimko 4, Blaško 3, Banovič, Kuchárek). 
Spišská N. Ves - P. Bystrica 70:69 pp. 

NEDEĽA: Sereď - P. Bystrica 82:69 (46:40), Javor 20, Láštic 18, Balogh 16, Hupka 14, Blaško (Paštéka 10, 
Šimko 4, Boros, Adam). Nitra - Spišská N. Ves 54:73 (29:26), Magušín 13, Konc 10, L. Foltín 5, Sáraz 3, 
Chovanec 2 (M. Foltín 9, Bakay 7, Mičuda 5). 

Konečné poradie: 1. Sereď, 2. Spišská N. Ves, 3. Nitra, 4. Považská Bystrica. V mikrotabuľke troch tímov bol 
rozdiel v skóre nasledovný: Sereď +9, Sp. N. Ves +1, Nitra -10. 

V all stars A-tíme boli Richard Magušin, Timotej Mičuda (Nitra), Máté Balogh (Sereď), v all stars B Lukáš 
Foltín, Adam Konc (Nitra) a Marco Hupka (Sereď). 

L. ODRÁŠKA, M. KILIAN 
* * * 
Kadeti Nitry boli z bronzu smutní. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Final Four kadetov: Sereď oslavuje titul! 
[14.05.2018; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; ŠPORT; s. 35; Redakcia] 

 
 



Rozhodol posledný zápas turnaja, Nitrania ho nezvládli v hlavách. 
V Nitre sa od piatka do nedele konal finálový turnaj majstrovstiev Slovenska basketbalových kadetov. A veru 

bolo sa na čo pozerať. Trojdňový program priniesol zaujímavé zápolenia, o perfektnú kulisu sa postarali 
fanúšikovské tábory, hlavne z Nitry a Serede. Turnaj mali perfektne rozbehnutý domáci Nitrania, suveréni 
základnej časti. Po dvoch hracích dňoch mali na konte dve výhry, vyhoreli však v poslednom stretnutí proti 
Spišskej Novej Vsi. Napokon im tak zostali len oči pre plač a skončili až na treťom mieste. Trochu nečakaným 

víťazom sa stali kadeti zo Serede. Pri rovnosti bodov troch tímov rozhodovalo až skóre v minitabuľke. 
POVEDALI PO TURNAJI 
* Róbert Anda, tréner Nitry: „Ťažko sa mi hovorí. Jeden zápas rozhodol o tom, že sme skončili až na treťom 

mieste. Je to úspech, ale sme sklamaní. Chceli sme vyhrať. Taký je šport. Vyhralo a stalo sa majstrom družstvo, 
ktoré už dva roky v jednom kuse porážame. Vyhrali sme nad nimi aj na týchto majstrovstvách. Nabila nás 
Spišská, ktorú sme v tomto roku dva razy zdolali. Chlapci to nezvládli v hlavách. Veľmi chceli, spravili sme však 
veľmi veľa chýb. Na druhej strane, Spišiaci mali dvoch hráčov, ktorí vyčnievali, a preto nás zdolali. Gratulujem im 
a myslím si, že vyhrali zaslúžene.“ 

* Jozef Ištok, tréner Serede: „Celú sezónu dominovala Nitra, ktorá potvrdila, že má najlepší káder s dvomi 
prehrami. Počas sezóny to bolo najlepšie družstvo a favorit na titul. Tak to v športe chodí, domáci chlapci 
nezvládli posledný krok. Využili a potvrdili sme poctivou prácou to, na čom sme makali rok a pol, odkedy som s 
chlapcami. Basketbalový pánbožko nám nakoniec umožnil tešiť sa z víťazstva. Chcel by som pogratulovať 
organizátorom z Nitry k perfektnému športovému prostrediu. Tiež Spišskej Novej Vsi, ktorá hrala posledný 

zápas fantasticky a tréneri ušili správnu taktiku. Hlavne však svojim chlapcom a rodičom, ktorí boli úžasní počas 
celej našej spolupráce.“ 

Fakty z Final Four 
* PIATOK: Nitra - P. Bystrica 98:54 (50:35), Chovanec 20, Magušin 18, Konc 12, L. Foltin 11, Sáraz 4 (Mičuda 

24, M. Foltín 5, Bakay 4, Kiss). Sereď - Spišská N. Ves 80:62 (43:23), Láštic 27, Balogh 13, Javor 12, Hupka 8, 
Šimko 7, Blaško 7, Paštéka 6. 

* SOBOTA: Nitra - Sereď 64:55 (39:30), Magušín 18, L. Foltín 15, Konc 6, Sáraz 3, Chovanec 2 (M. Foltín 7, 
Mičuda 7, Bakay 6) - Hupka 19, Balogh 13, Láštic 8, Javor 7, Paštéka 1 (Šimko 4, Blaško 3, Banovič, Kuchárek). 
Spišská N. Ves - P. Bystrica 70:69 pp. 

* NEDEĽA: Sereď - P. Bystrica 82:69 (46:40), Javor 20, Láštic 18, Balogh 16, Hupka 14, Blaško (Paštéka 10, 
Šimko 4, Boros, Adam). Nitra - Spišská N. Ves 54:73 (29:26), Magušín 13, Konc 10, L. Foltín 5, Sáraz 3, 
Chovanec 2 (M. Foltín 9, Bakay 7, Mičuda 5). 

* Konečné poradie: 1. Sereď, 2. Spišská N. Ves, 3. Nitra, 4. Považská Bystrica. V mikrotabuľke troch tímov bol 
rozdiel v skóre nasledovný: Sereď +9, Sp. N. Ves +1, Nitra -10. 

V all stars A-tíme boli Richard Magušin, Timotej Mičuda (Nitra), Máté Balogh (Sereď), v all stars B Lukáš 
Foltín, Adam Konc (Nitra) a Marco Hupka (Sereď). 

L. ODRÁŠKA, M. KILIAN 
Majstrovský tím kadetov BK Lokomotíva Sereď. 
Seredčania mali v hľadisku veľkú podporu. 
Nechýbalo ani tradičné strihanie majstrovskej sieťky. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Za triumfom ich hnali rodičia, uspeli v celoslovenskej konkurencii 
[14.05.2018; Žilinské noviny; s. 44; Redakcia] 

 
 

Po mladšej prípravke čakajú záverečné turnaje sezóny aj ďalšie kategórie. 
Počas úvodného májového víkendu obsadili športovú halu v Trenčíne - Zamarovciach malí florbalisti z celého 

Slovenska. Turnajom o pohár prezidenta Slovenského zväzu florbalu v kategórii mladšia prípravka tu odštartoval 
kolobeh celoštátnych súťaží mládeže. V najmladšej súťažnej kategórii nechýbali ani hráči FBC Grasshoppers AC 
Uniza pri CVČ Žilina, ktorí sa v konkurencii ďalších 15 tímov veruže nestratili. 

Zo šiestich zápasov na turnaji nezaváhali ani v jednom a z Trenčínasiodnieslitrofejza celkové prvenstvo. 
Najskúsenejší hráči mladšej prípravky Grasshoppers (ročník narodenia 2009 a mladší) sa zabávajú florbalom už 
tri roky, spomínaný turnaj bol pre nich už tretím podujatím s celoslovenskou účasťou. 

Pochvala za výkon a kolektívneho ducha 
„Výkon svojich zverencov hodnotím veľmi pozitívne. Všetci sa snažili a chceli vyhrať. Najviac by som 

vyzdvihol asi kolektívneho ducha a nasadenie na ihrisku. Pokiaľ ide o výsledky, tie síce možno naznačujú 
jednoznačný priebeh, zápasy však vôbec neboli jednoduché. Každý zo súperov mal svoje kvality a prekvapivo, 
ani pri narastajúcom skóre sme sa nestretli s poľavením protihráčov,“ zhodnotil výkon svojich zverencov na turnaji 
člen trénerského tímu Milan Lietava. Malých florbalistov vedie spoločne s Danielom Baránkom a Patrikom 
Šelingom. 

Prezrádza, že s deťmi sa dá systematicky pracovať približne od veku osem rokov, výnimočne aj skôr. Vo 
všetkých detských kategóriách však podľa Lietavu je potrebné klásť dôraz na niečo iné, ako výsledky či taktika: 
„Prvoradá je radosť z hry. V prípravke pre nás nie sú ani tak dôležité výsledky, ako to, či sa deti na ihrisku snažia. 



Usilujeme sa motivovať ich práve k tomu, aby boli draví. Od zdatnejších už vyžadujeme aj nahrávky a pozičnú 
hru.“ 

Rodičia uspeli v súboji na tribúnach 
Dôležitú úlohu v živote malého športovca zohrávajú rodičia. Napríklad aj na samotných zápasoch, keď svoje 

deti dokážu povzbudzovaním vyhecovať k lepším výkonom. Takúto situáciu zažili najmladšie Kobylky aj na turnaji 
pod hradom Matúša Čáka. 

„Semifinálový duel proti domácemu Trenčínu bol jedným z najnáročnejších aj kvôli domácemu prostrediu 
súpera. Rodičia našich florbalistov však prišli vo veľkom počte a veru ich bolo aj počuť. Bez ich podpory by sa deti 
nielenže nemohli zúčastňovať ani len tréningového procesu, ale vnímame ich podporu aj pri organizovaní 
výjazdov na regionálne ligy a pri povzbudzovaní počas zápasov.“ prezrádza Lietava. 

Mladšia prípravka teda už má svoj celoštátny turnaj úspešne za sebou, turnajové dianie teraz čaká aj ďalších 
žilinských florbalistov. „Do konca tejto sezóny sa zúčastnime ešte šiestich celoštátnych turnajov, postupne v 
kategóriách staršia prípravka, mladší a starší žiaci, dorastenci. Klubovú sezónu ukončíme 10. júna, takže počas 
nasledujúcich víkendoch nás čaká bohatý florbalový program,“ dodáva tréner mládežníkov. 

* Výsledky Grasshoppers na turnaji: 
Základná skupina: FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina - ATU Košice 12:6, FBC Grasshoppers AC 

UNIZA pri CVČ Žilina - Galaktikos Bratislava 12:11, FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina - AS Trenčín 
bieli 16:4. 

Štvrťfinále: FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina - FBC Young Arrows Spišská Nová Ves 8:5. 

Semifinále: FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina - FBK AS Trenčín “čierni“ 9:5. 
Finále: FBC Grasshoppers AC UNIZA pri CVČ Žilina - FBC Skalica 12:6. 
Zostava Grasshoppers: Černák - Adamov, Pokorný, Chládecký, Tučeková, Hrúz, Belo, Cimrák, Barica, 

Weber. 
DOMINIKA MARIŇÁKOVÁ 
Víťazné družstvo Grasshoppers zo Žiliny. SZFB 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Rozhodli v závere 
[14.05.2018; Žilinské noviny; ŠPORT; s. 41; TH] 

 
 

Rezerva MŠK Žilina cestovalav 29. kole druhej ligy na pôdu Zvolena. 
* Zvolen - MŠK Žilina B 0:2 (0:0) 
Góly: 89. Klec, 90. Balaj. Rozhodoval Mastiš, 111 divákov. ŽK: Bellay. 
ŽILINA B: Leško - Vallo, Kopas, Martinček, Petrák (63. Sluka), Chríbik, Bichakhchyan, Klec, Kovaľ (79. Ďuriš), 

Minárik (76. Myslovič), Balaj. 
V predposlednom kole druhej ligy doplnili mužstvo rezervy aj hráči z hlavného tímu Žiliny. Od úvodu sa snažili 

hostia servírovať svoj klasický kombinačný futbal, zatiaľ čo domáci čakali na brejkové situácie. V prvom polčase 
stojí za zmienku strela kapitána Kleca, ktorá skončila na brvne Gábrišovej brány a strela Bichakhchyana, ktorej 
však chýbala väčšia razancia, keďže mladý Armén strieľal svojou slabšou pravou nohou. 

V druhom polčase pokračoval obrazy hry, ktorý videli domáci v polčase prvom. Na gól sa čakalo až do 
samotného záveru. V 89. minúte po neprehľadnej situácii prihral Martinček Klecovi a žilinský kapitán pos lal 
rezervu do vedenia. Šošoni o pár sekúnd strelili aj svoj druhý gól, keď výhru spečatil vysoký Balaj. Víťazstvo 
rezervy je zaslúžené. 

* Ostatné výsledky: Liptovský Mikuláš - Bardejov 1:0, Komárno - Podbrezová B 1:0, Trebišov - Nové Mesto 
nad Váhom 2:4, Inter Bratislava - Skalica 1:2, Poprad - Šamorín 4:0, Spišská Nová Ves - Sereď 1:3, Pohronie - 

Lok. Košice 2:1. 
1. Sereď 29 19 6 4 69:24 63 2. Skalica 29 18 5 6 44:27 59 3. Poprad 29 15 7 7 45:20 52 4. Lok. Košice 29 14 

6 9 45:35 48 5. MŠK Žilina B 29 14 4 11 66:41 45 6. Šamorín 29 12 5 12 37:33 41 7. Inter 29 12 4 13 44:45 40 8. 
Komárno 29 11 7 11 48:58 40 9. Trebišov 29 10 7 12 27:42 37 10. Pohronie 29 9 11 9 41:35 38 11. Lip. Mikuláš 
29 9 8 12 38:39 35 12. Bardejov 29 9 5 15 38:47 32 13. N. M. n. V. 29 9 5 15 33:56 32 14. SNV 29 8 6 15 32:55 
30 15. Zvolen 29 7 7 15 25:49 28 16. Podbrezová B 29 6 7 16 24:31 25 
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14. Toto je 8 zaujímavých a krásnych miest na Slovensku 
[14.05.2018; cas.sk; Čas.sk; 10:15; PR článok] 

 
https://www.cas.sk/clanok/692960/toto-je-8-zaujimavych-a-krasnych-miest-na-slovensku/ 

 
 

https://www.cas.sk/clanok/692960/toto-je-8-zaujimavych-a-krasnych-miest-na-slovensku/


Otvoriť galériu 
Notoricky známe pamiatky a prírodné úkazy máme v malíčku všetci. Počuli ste však o týchto menej známych 

miestach v rôznych kútoch Slovenska? 
Rozšírte si obzory o krásach našej krajiny a zapojte sa do jednoduchého kvízu s Martinom Nikodýmom na 

www.nadherneslovensko.sk. 
Park tmavej oblohy v Poloninách 
Otvoriť galériu 
V našom najmenšom národnom parku na poľsko-ukrajinskom pohraničí nájdete najlepšie miesto na 

pozorovanie nočnej oblohy. Vďaka minimálnemu svetelnému smogu tu v noci bez problémov uvidíte Mliečnu 
dráhu, súhvezdia a blízke galaxie v celej svojej kráse. 

Markušovský skalný hríb 
Tento chránený objekt nájdete v blízkosti obce Markušovce, okres Spišská Nová Ves. Jeho tvar je daný tým, 

že horniny v jeho „hlúbiku“ dokážu odolávať zvetrávaniu menej, ako tie v „klobúčiku“. K hríbu sa dostanete po žltej 
turistickej značke z Markušoviec a Matejoviec. 

ZOO farma Modrová 
Kúsok Nového Zélandu v Trenčianskom kraji. Okrem nám známych kravičiek a oviec tu chovajú aj klokany, 

pštrosy, či dokonca krokodíla. Nájdete tu aj autentické Maorské mesto, ale aj hobitie domčeky, ako ich poznáte z 
Pána prsteňov. 

Vodný mlyn Tomášikovo 
Otvoriť galériu 
Na Malom Dunaji sa nachádza jeden z posledných zachovaných kolových mlynov. V roku 1893 ho postavil 

mlynár Ján Matica, stále je zachovaný v pôvodnom stave a mlelo sa na ňom až do roku 1960. 
Danubiana 
Otvoriť galériu 
Múzeum moderného umenia v Čunove dobre poznajú v okolí, no ľuďom mimo bratislavského kraja možno nič 

nehovorí. V krásnej budove v tvare lode organizujú výstavy domácich i zahraničných umelcov, pre športovo 
založených ľudí je na dosah aj slávny areál vodných športov. 

Pustý hrad vo Zvolene 
Otvoriť galériu 
Slovensko je známe svojimi zachovanými hradmi, zámkami a kaštieľmi, za zmienku však stoja aj na prvý 

pohľad nezaujímavé zrúcaniny. Príkladom je pustý hrad vo Zvolene. Rozlohou je najväčší na Slovensku a je 
pozostatkom pôvodných hradov, ktoré zničil veľký požiar v 15. storočí. 

Archeoskanzen Havránok 
Otvoriť galériu 
Nad hladinou Liptovskej Mary sa nachádza jedna z najstarších kultúrnych pamiatok v okolí. Našli sa tu 

pozostatky sídliska z mladšej doby kamennej (300 – 100 pred n. l.) a v roku 1967 bol Havránok vyhlásený za 
národnú kultúrnu pamiatku. 

Arborétum Mlyňany 
Otvoriť galériu 
Na ploche až 67 hektárov tu nájdete rastliny a dreviny z celého sveta, kaštieľ, aj múzeum zakladateľa 

Ambrózy-Miggaziho. Otvorené je celoročne, v blízkosti sa nachádza aj žrebčín v Topoľčiankach či zubria obora v 
Lovciach. Ak sa budete nachádzať v okolí Nitry, návštevu týchto miest by ste určite nemali vynechať. 

Tieto zaujímavosti ste možno nepoznali všetky, ale kvíz o Slovensku, ktorý vám prináša Raiffeisen banka, 
určite zvládnete ľavou zadnou. A ak vyhráte 2 000 E práve vy, môžete časť z nich využiť napríklad aj na výlet, 
počas ktorého navštívite niektorú z hore spomínaných atrakcií a pamiatok. Zapojte sa do nášho kvízu o 
nádhernom Slovensku, odpovedzte na jednoduché otázky a možno sa usmeje šťastie práve na vás! 

Foto: 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
Zdroj: PR článok 
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15. Sereď premiérovo postúpila do Fortuna ligy 
[14.05.2018; dobrenoviny.sk; 08:13; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/132165/sered-premierovo-postupila-do-fortuna-ligy 

 
 

Správu aktualizujeme. 
Ilustračné foto. — Foto: TASR - Lukáš Grinaj 

https://www.dobrenoviny.sk/c/132165/sered-premierovo-postupila-do-fortuna-ligy


Spišská Nová Ves 13. mája (TASR) - Futbalisti ŠKF Sereď postúpili prvýkrát v histórii do Fortuna ligy. Právo 

účasti v najvyššej slovenskej súťaži si definitívne vybojovali nedeľňajším triumfom 3:1 na ihrisku FK Noves 
Spišská Nová Ves v 29. kole II. ligy. Kolo pred koncom majú v tabuľke pred druhým MFK Skalica 

nedostihnuteľný náskok štyroch bodov. Skalica bude hrať baráž o účasť vo FL proti FK Senica. 
× 
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16. MY Noviny Spiša potešia seniorov 
[14.05.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Služby; 00:00; Jana Pisarčíková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20825549/my-noviny-spisa-potesia-seniorov.html 

 
 

Súčasťou novín je špeciálna príloha Seniori - o reume aj dotáciách na kúpeľnú liečbu. 
SPIŠ. Nekonečný príbeh. Aj tak by sa dal nazvať pokus o vystavanie štadiónu v Starej Ľubovni. Mesto 

schválilo zámer odpredaja za jedno euro súkromnému investorovi. 
Budú sa Ľubovňania už budúci rok na ľade korčuľovať? 
V spravodajstve sa dočítate: 
Spišské divadlo ruší predstavenia. 
Levočská fontána opäť strieka, stromy pri nej vysadili na počesť Sissi. 
Čo prinesie tohtoročný Spišský Jeruzalem ? 
Prílohy a špeciálne témy 
Na 32 stranách vám v tomto čísle prinášame tieto regionálne témy a špeciálne prílohy: 
Šéfredaktor týždenníkov MY na východnom Slovensku Michal Frank získal novinársku cenu. 
Zomrel rusínsky buditeľ a kultúrny aktivista Jozef Keselica. 
Mladý Zemplínčan fotí krásy slovenskej prírody. 
Seriál o slovenskej šľachte: Hviezda rodu Zápoľskovcov žiarila iba veľmi krátko. 
Špeciálna príloha Seniori - o reume aj dotáciách na kúpeľnú liečbu. 
MY v záhrade: Máj, špargla a lásky čas. Paradajky z vlastných semien? Jednoduché. 
Akcie, podujatia, divadlá a kultúra v regióne. 
Pre športových gurmánov 
Staroľubovňania v Santa Susane potešili fantastickými výkonmi. 
Paločkovci pokračujú v Poprade, pribudol Kanaďan Max Ross. 
Ondrej Haky: Nelichotivá situácia ma znepokojuje. 
City Trail ovládli bežeckí králi Tatier Orolin a Puklová. 
Karatisti popradského Central klubu zdolali Košice. 
On a Ona Tour 
Noviny Spiša si pre svojich predplatiteľov opäť pripravili prekvapenie. 
Za ročné predplatné týždenníka v hodnote tridsať eur dostanete dva lístky na On a Ona Tour 
s Adelou a Richardom Mullerom úplne zadarmo. 
On a Ona Tour sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi už 19. mája. 

Poponáhľajte sa a kontaktuje nás na : jana.pisarcikova@petitpress.sk. 
(zdroj: Jana Pisarčíková) 
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17. Pohotovosť v lekárňach - pondelok 14. mája 
[14.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20823363/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-14-maja.html 

 
 

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

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20825549/my-noviny-spisa-potesia-seniorov.html
https://korzar.sme.sk/c/20823363/pohotovost-v-lekarnach-pondelok-14-maja.html


Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
Lekáreň KAPPA, Akad. Pavlova 312/11 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 190/55 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Lekáreň VIVA, Mierová 94 
Poprad 
BENU, Teplická cesta 4359/3 
Humenné 
Lekáreň Harmónia, Ul. 1. mája 2045 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
Schneider, NC Kaufland, Dlhá 497/27 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Lekáreň PRIMULA, Hollého 222 
Snina 
Lekáreň svätý Ján Nepomucký, SNP 2730 
Trebišov 
Lekáreň Dr. MAX, SNP 3818/91 
Michalovce 
Lekáreň NEZÁBUDKA, Andreja Hrehovčíka 1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Sereď je prvoligová! 
[14.05.2018; mynitra.sme.sk; Nitra / Šport; 00:00; Ladislav Odráška;Igor Lehocký] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/20824852/sered-je-prvoligova.html 

 
 

Futbalový sen sa stáva realitou. Prvenstvo spečatili Seredčania včera v Spišskej Novej Vsi. Oslavy budú v 

nedeľu doma. 
Futbalisti ŠKF Sereď prepisujú históriu. Prvýkrát si vybojovali postup do najvyššej slovenskej ligy. Kolo pred 

koncom je isté, že ich už nikto nedobehne. Pred Skalicou majú štvorbodový náskok. Rozhodujúci krok urobili 
Seredčania v Spišskej Novej Vsi, kde vyhrali 3:1. Sereď v najvyššej súťaži nahradí zostupujúci Prešov. 

Postupové oslavy si vychutnajú v domácom stretnutí v nedeľu proti Zvolenu. 
„Bojovali sme počas celej sezóny a myslím si, že sme zaslúžene prví v tabuľke. Je to veľká vec. Čaká nás 

ešte jeden zápas a potom príprava na ligu. Nechceme nič podceniť,“ povedal po stretnutí stopér a bývalý 
reprezentant SR v službách Serede Ľubomír Michalík pre RTVS. 

Už v týždni bolo jasné, že Sereď si podala prihlášku do Fortuna ligy. Potvrdil to pre MY noviny prezident 
Róbert Stareček. Ak by sa tak nestalo, nemohli by postúpiť. 

Otázne zatiaľ zostáva, kde budú Seredčania na jeseň hrávať. Ich domovský stánok totiž nespĺňa potrebné 
náležitosti. Podľa našich informácií je v hre Trnava a Nitra. Pravdepodobnejšia je druhá možnosť. 

Seredská majstrovská radosť v kabíne v Spišskej Novej Vsi. (zdroj: škf)Spišská Nová Ves - Sereď 1:3 (1:3) 

Už v 3. min. mohla ísť Sereď do vedenia. Richnák dostal loptu za obranu, ale sám proti Huszárikovi zo 14 m 
neuspel. Bežala 15. minúta, Spišiaci sa po pravej strane dostali kostrbato s loptou do šestnástky po strate lopty 
ŠKF, prihrali do šestnástky, kde prepadla lopta cez dvoch obrancov. Osamotený Zekucia v päťke nemal problém 
otvoriť skóre. Z protiútoku potiahli hostia po pravej strane, Ulrich vnikol do šestnástky, centrom našiel Popina a 
ten loptu zo vzduchu trafil z voleja. V tej istej minúte Ventúra vystihol rozohrávku domáceho kapitána Sedláčeka, 
išiel sám na bránu, z 15 m minul bránu. O minútu neskôr najprv Bankole v skrumáži trafil ľavú žrď, loptu dorážal 
Popin hlavou. Gól však neplatil pre ofsajd. V 33. minúte Bankole potiahol loptu, kolmicou našiel Ventúru, ktorý 
posunul na Richnáka. Ten pätičkou prihral do šprintu Ulrichovi, ktorý nedal brankárovi šancu. O päť minút išla 
dlhá lopta za obranu domácich. Dobehol ju Morong, zbavil sa jedného z obrancov, naservíroval voľnému 
Richnákovi, ktorý zblízka vystrelil. Huszárik loptu stlmil, ale dokotúľala sa do sita. Hostia mali hernú prevahu, 
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domáci po treťom góle rezignovali. V druhom polčase Seredčania kontrolovali hru, domácich nepustili do 
vážnejšej šance. V 60. minúte Bankole pekne vystrelil spoza šestnástky, brankár ju vytiahol na roh. V 72. min. si 
slušnú šancu vytvorili domáci, od Zekuciu sa dostala lopta k Ferencovi, Loduha mu však loptu odkopol. Sereď si 
výsledok ustrážila, po záverečnom hvizde striekalo priamo na ihrisku šampanské. 

Seredská radosť (autor: Tibor Morihladko) 
(3 fotografie) 
Veľkú fotogalériu Tibora Morihladka nájdete tu. 
Góly: 15. Zekucia - 16. Popin, 33. Ulrich, 38. Richnák. 
R Ihring, ŽK: Baranyi, Lazarus - Ulrich, 222 divákov. 
ŠKF: Ružinský - Loduha, Michalík, Djiby Ba, Mečiar - Bankole (61. Bilas), Ventúra, Richnák (80. Pankaričan) - 

Ulrich, Popin, Morong. 
Ostatné výsledky 29. kola 
Poprad - Šamorín 4:0 (2:0), 35. Maťaš, 38. a 61. (11 m) Šesták, 48. Zošák. 
Komárno - Podbrezová B 1:0 (0:0), 73. Nurkovič. 
Trebišov - Nové Mesto 2:4 (1:2), Inter - Skalica 1:2 (0:0), FK Pohronie - Lok. Košice 2:1 (1:1), L. Mikuláš - 

Bardejov 1:0 (1:0), Zvolen - Žilina B 0:2 (0:0). 
1. Sereď 29 19 6 4 69:24 63 (+21) 
2. Skalica 29 18 5 6 44:27 59 (+17) 
3. Poprad 29 15 7 7 45:20 52 (+7) 
4. Lok. Košice 29 14 6 9 45:35 48 (+6) 
5. Žilina B 29 14 4 11 66:41 46 (+4) 
6. Šamorín 29 12 5 12 37:32 41 (-1) 
7. Inter 29 12 4 13 44:45 40 (-5) 
8. Komárno 29 11 7 11 48:58 40 (-5) 
9. FK Pohronie 29 9 11 9 41:34 38 (-7) 
10. Trebišov 29 10 7 12 27:42 37 (-8) 
11. L. Mikuláš 29 9 8 12 38:39 35 (-10) 
12. Bardejov 29 9 5 15 38:47 32 (-10) 
13. Nové Mesto 29 9 5 15 33:56 32 (-10) 
14. Sp. N. Ves 29 8 6 15 32:55 30 (-15) 
15. Zvolen 29 7 7 15 24:49 28 (-17) 
16. Podbrez. B 29 6 7 16 24:51 25 (-17) 
Program 30. kola: 19. 5. o 17.00 h Šamorín - Inter, 20. 5. o 17.00 h Sereď - Zvolen, N. Mesto - Komárno. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Zoznámte sa s nimi vopred: Takéto atraktívne lákadlá ponúkne tento týždeň 

v Spišskej a okolí 
[14.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
http://spisska.dnes24.sk/zoznamte-sa-s-nimi-vopred-taketo-atraktivne-lakadla-ponukne-tento-tyzden-v-
spisskej-a-okoli-298824 

 
 

Vďaka nim môžete v našom meste a okolí zažiť zaujímavý relax. Viete ale o nich? Zoznámte sa s lákavými 
podujatiami tohto týždňa, ktoré radíme zažiť. 

Apoštol Pavol 
14. mája 2018 o 19:00, kino Mier 
Počas prenasledovania kresťanov na začiatku nášho letopočtu je Pavol uväznený rímskym cisárom Nerom. V 

tmavej, chladnej cele bojuje s hladom, samotou, no tiež s výčitkami svedomia z vlastnej farizejskej minulosti. Jeho 
jediným verným spoločníkom ostal Lukáš, ktorý počas svojich návštev v Pavlovej cele spisuje zážitky a učenie 
muža, ktorý sa stal neskôr známym ako Apoštol národov. 

Miloš Fiľa: V modrom 
15. mája 2018 o 16:00, Multicentrum 
Vernisáž autorskej výstavy fotografa Miloša Fiľu. Hlavnou myšlienkou výstavy „V MODROM“ je zobrazenie 

súčasnosti (architektúra, krajina,…) historickou fotografickou technikou tlače. Obrazy tvorené touto technikou sú 
veľmi trvanlivé. Dokonca trvanlivejšie než bežné fotografie, takže majú šancu prežiť nielen nás, ale i našich 
potomkov. Fotografie vyhotovené touto historickou fotografickou technikou tlače majú mimoriadnu umeleckú 
hodnotu a cenu, keďže každá z nich je jedinečným a neopakovateľným originálom. Výstava potrvá do 30. júna. 

Premeny námestia 
16. mája 2018 o 15:30, Múzeum Spiša 
Slávnostné otvorenie výstavy o premenách námestia v Spišskej Novej Vsi, ktorá predstaví návštevníkom 

stavebný vývoj centra mesta od konca 18. storočia po začiatok 20. storočia. Výstava predstaví vývin zmien 
vzhľadu historickej zástavby od roku 1775 do roku 1918 prostredníctvom veľkoplošnej prezentácie starých 

http://spisska.dnes24.sk/zoznamte-sa-s-nimi-vopred-taketo-atraktivne-lakadla-ponukne-tento-tyzden-v-spisskej-a-okoli-298824
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pohľadníc, fotografií, výtvarných diel, máp či plánov, zoradených chronologicky. Výstavu obohatia trojrozmerné 
predmety. 

Poručík z Inishmore 
17. mája 2018 o 19:00, Divadlo Kontra 
Jedného dňa na ostrove Inishmore tragicky zahynie… kocúr. Táto na prvý pohľad banalita, spustí reťaz 

neuveriteľných a nečakaných udalostí. Vyjde najavo, že majiteľom kocúra je radikálnymi názormi preslávený člen 
paramilitárnej organizácie INLA, ktorý nachvíľu opúšťa svoju “misiu”, aby pomstil svojho miláčika. Krv sa leje 
potokmi, mŕtvoly sa kopia. Napriek tomu zažijete zábavu, akú ste dlho nevideli! 

Dámsky krajčír 
18. mája 2018 o 19:00, Spišské divadlo 
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich. Príbeh o 

klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s neobyčajným dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o neveru pred 
dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou až do chvíle, kedy si prenajme byt – bývalú krajčírsku dielňu si 
môžete vychutnať v piatok večer. 

Spišský rifľový majáles 
18. mája 2018 od 19:00, Hotel Čingov 
Na konci pracovného týždňa si na Čingove môžete aj zatancovať. Pripravený tam bude Spišský rifľový 

majáles. Do tanca bude hrať country skupina Pacipacifik zo Zvolena aj DJ. Tešiť sa môžete na grilovačku a 
ochutnávku vín. 

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. 

Jarná burza 
19. mája 2018 od 10:00, Kultúrny dom Smižany 
Máte doma nepotrebné oblečenie alebo obuv a nechcete ich len tak vyhodiť? V susedných Smižanoch sa 

uskutoční jarná burza. Registrácia predávajúcich prebieha do pondelka 14. 5. 2018 do 16:00 hod (telefonicky, e-
mailom). Burza je určená na predaj používaných vecí. 

Noc múzeí a galérií 
19. mája 2018 o 19:00, Kaštieľ a letohrádok Dardanely / Markušovce 
Z krajín tisíc a jednej noci … má podtitul Večerná prehliadka kaštieľa s ukážkami orientálnych zbierok z 

expozície a depozitára, a hudobnou rozlúčkou v koncertnej sále letohrádku Dardanely. Vstupy sú o 19:00, 20:00, 
21:00 hodine. 

Kráska a netvor 
20. mája 2018 o 16:00, Spišské divadlo 
Režisér Peter Palik pripravil pre Spišské divadlo ďalší pôvabný rozprávkový príbeh, ktorý zdramatizoval na 

motívy rozprávky Kráska a zviera od Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Ide o príbeh nevinného dievčaťa 
menom Bianka, ktoré sa dostane do zakliateho zámku, kde vládne ohavný netvor. Netvor jej však neublíži. 
Jedinou jeho podmienkou je, že dievča nesmie uzrieť jeho podobu. Ako to celé dopadne si budete môcť pozrieť v 
nedeľu popoludní. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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20. FOTO: Staré Hory deklasovali Hiadeľ, Horné Pršany prekvapili Tajov 
[14.05.2018; bbonline.sk; ŠPORT; 00:00; Andrej Masarik;foto: Milo Hlaváček] 

 
https://bbonline.sk/foto-stare-hory-deklasovali-hiadel-horne-prsany-prekvapili-tajov/ 

 
 

V súťažiach sa už kryštalizujú umiestnenia jednotlivých mužstiev. Bližší pohľad na všetky víkendové súboje 
ponúkame v kompletnom sumári nižších súťaží aj s fotogalériou. 

Fortuna liga – nadstavbová časť o udržanie sa – 9. kolo 
V predposlednom kole Fortuna ligy železiari zavítali do Michaloviec. V prípade výhry sa mohli bodovo 

dotiahnuť na východniarov, no nestalo sa tak. Na radosť vyše osem stoviek divákov sa trepotala len sieť brány 
gólmana Drobnjaka, ktorú napol tesne pred polčasovou prestávkou Nishi Tsubasa. Podbrezová tak podľahla 
svojmu súperovi najtesnejšie 0:1, avšak podstatné je, že už dávnejšie si vybojovala príslušnosť v najvyššej súťaži 
aj pre nasledujúcu sezónu. To sa nedá povedať o Prešove, ktorý po bezgólovej remíze v Senici priamo zostupuje 
do druhej ligy. 

MFK Zemplín Michalovce vs. FK Železiarne Podbrezová 1:0 
Senica vs. Prešov 0:0 
Zlaté Moravce – Vráble vs. Nitra 2:2 
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II. liga – 29. kolo 
Posledná Podbrezová B a predposledný Zvolen už nemajú veľa času na záchranu a tak v predposlednom 

kole potrebovali bodovať naplno. To sa však nepodarilo ani jednému z nich, dokonca ani neskórovali. Lokomotíva 
prišla o bod v posledných sekundách duelu so Žilinou B. Šošoni udreli v závere a rovno dvakrát. Autormi gólov 
boli Klec a Balaj. Aj železiari siahali na potrebný bod v Komárne, o ten ich ale obral v 73. minúte Samir Nurković. 
Darilo sa Pohroniu, ktoré si pripísalo cenný skalp, keď porazilo košickú Lokomotívu. Strojcami úspechu boli strelci 
Jakub Kosorin a Ján Nosko. 

MFK Lokomotíva Zvolen vs. MŠK Žilina B 0:2 
KFC Komárno vs. FK Železiarne Podbrezová B 1:0 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa vs. FC LOKOMOTÍVA KOŠICE 2:1 
Inter Bratislava vs. Skalica 1:2 
Poprad vs. Šamorín 4:0 
Spišská Nová Ves vs. Sereď 1:3 

Tatran Liptovský Mikuláš vs. Partizán Bardejov 1:0 
Trebišov vs. AFC Nové Mesto nad Váhom 2:4 
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TIPOS III. liga Stred – 23. kolo 
Dukla si poradila aj s Rimavskou Sobotou a upevnila si prvé miesto 
V tretej lige sa pozornosť sústredila na duel prvého tímu s druhým, v ktorom Dukla hostila Rimavskú Sobotu. 

Tá pred nedeľňajším derby kola strácala na Banskobystričanov šesť bodov a ak chcela pomýšľať na titul musela 
bodovať. Našliapnuté k tomu mala, keď vedenie hostí v 31. minúte zariadil Dávid Kalmár. Pomerne rýchla 
odpoveď ale prišla z kopačky Gabriela Snitku, ktorý gólom do šatne vyrovnal. V druhom polčase už brankár Krejčí 
neinkasoval, na druhej strane ale lovil loptu zo siete Prošovský po rozhodujúcom góle Lukáša Laksika zo 67. 
minúty. Po otočení nepriaznivého stavu si Dukla na čele tabuľky vybudovala deväťbodový náskok. Detva chcela 



prekvapiť favorizované Kalinovo a do 68. minúty sa jej to aj darilo. Vtedy ale poslal domácich do vedenia Pešić. 
Detve neostávalo veľa času ale napokon sa jej podarilo vyrovnať zásluhou Danijela Čeprnju a remízu 1:1 udržať 
až do konca. 

MFK ŽARNOVICA vs. MŠK FOMAT Martin 1:5 
ŠK NOVOHRAD Lučenec vs. TJ Tatran Oravské Veselé 2:1 
OFK Teplička nad Váhom vs. MFK Nová Baňa 4:0 
MFK Dukla Banská Bystrica vs. MŠK Rimavská Sobota 2:1 
TJ Tatran Krásno nad Kysucou vs. FTC Fiľakovo 
ŠKM Liptovský Hrádok vs. FK Čadca 1:4 
TJ Baník Kalinovo vs. MFK Detva 1:1 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica vs. MŠK Námestovo 4:2 
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3
3 

1
2. 
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 OFK Teplička nad Váhom 2
4 
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2
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1
4. 

 FTC Fiľakovo 2
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6 2 1
6 

2
4:51 

2
0 

1
5. 

 MFK Nová Baňa 2
4 
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4 
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8 

2
6:72 

1
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IV. liga JUH – 21. kolo 
Dvadsiate prvé kolo IV. ligy JUH odštartoval v sobotu súboj Šalkovej s Vinicou. Šalkovčania stále môžu 

pomýšľať na vedúcu pozíciu, len nesmela zaváhať ani teraz proti predposlednému celku tabuľky. Túto úlohu 
poľahky splnila, keď svojho protivníka zdolala hokejovo 6:0. Najviac sa predviedol strelec Miroslav Debnár, ktorý 
zaznamenal hetrik. Sériu dvoch prehier sa podarilo prerušiť Rakytovciam vo Veľkom Krtíši. A to vo veľkom štýle 
pomerom 0:6. Za raky sa presadila vyše polovica hráčov v poli, postupne Rafanides, Matis, Pavlík, Kohút, 
Malatinec a Bútora. Ešte väčší debakel uštedrilo Jupie v nedeľu Revúcej. Tam potešil necelú stovku divákov 
piatimi zásahmi Richard Hanák. Medzibrod si chcel udržať líderské postavenie, v nedeľu podvečer sa predstavil 
na trávniku Tisovca. Ten sa chcel pomstiť za jesennú prehru 3:2. Krok k tomu urobil v 23. minúte Rubint, keď dal 
Tisovcu náskok 1:0. Medzibrod sa ale otriasol a gólmi Haviara a Sedliaka otočil výsledok. Keby líder ,,len” 
remizoval, Poltár ho mohol vystriedať na ligovom tróne. 

FK Šalková vs. ŠK Vinica 6:0 
FK FC Baník Veľký Krtíš vs. FK Rakytovce 0:6 
JUPIE Futbalová škola Mareka Hamšíka vs. MFK Revúca 8:0 
ŠK Partizán Čierny Balog vs. MFK Spartak Hriňová 4:1 
FK Slovenské Ďarmoty vs. TJ Sklotatran Poltár 0:2 
TJ Tatran VLM Pliešovce vs. FK Mesta Tornaľa 4:0 
MŠK Tisovec vs. TJ Sokol Medzibrod 1:2 
1

. 
 TJ Sokol Medzibrod 2

1 
1

3 
5 3 4

7:31 
4
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. 
 TJ Sklotatran Poltár 2
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3

. 
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4
. 

 FK Slovenské Ďarmoty 2
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1
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1 

3 2 1
6 

1
5:61 

1
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V. liga skupina C – 21. kolo 
Selčania v rámci 21. kola privítali aktuálneho ligového kráľa Hrochoť, s ktorou dlho držali bezgólový stav. Dve 

stovky divákov uvidelo gól až v 86. minúte. Dvadsať minút predtým sa dostal na ihrisko Mário Maruniak a práve 
on sa postaral o veľké prekvapenie, keď prekonaním gólmana Polónyho zabezpečil Selciam tri body. V šlágri kola 
druhá Kováčová narazila na tretiu Lovču. O všetkom sa rozhodlo v prvom polčase, keď v ňom domáci urobili s 
Lovčou krátky proces. Zásahy Hradňanského, Borduna, Kalutskyiho a Kudlíka znamenajú nielen jasné víťazstvo 
nad silným súperom, ale aj to, že Kováčová sa dostala na prvé miesto. Sásovčania potvrdili výborné domáce 
výsledky a zdolali Ladomerskú Viesku. Jej hrdinom sa stal René Turčan, ktorý sa presadil až v 88. minúte. 
Prekvapenie sa zrodilo nielen v Selciach, ale aj v Krupine. Tam za Priechod úradoval trojgólový Martin Štulajter a 
s gólom Peter Penov, ktorí dostali svoje mužstvo z posledného miesta tabuľky. 

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

2 3 1
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2
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I. Trieda – 21. kolo 
Prvej triede vládnu Podkonice. Predposlednej Šalkovej B sa podarilo v Podkoniciach streliť dva góly, do 33-tej 

minúty dokonca vyhrávala zásluhou Jozefa Mesíka. Favorit sa ale v nasledujúcich minútach trafil do siete 
Ursínyho päťkrát a nepripustil zaváhanie. Druhým strelcom Šalkovej bol Milan Hrnčiar. Braväcovo zdolalo 
Nemeckú na nulu a taktiež Slovenská Ľupča Pohorelú, avšak tri body si pripísala takpovediac zadarmo, keďže 
zápas sa kontumoval. Piate Brezno preskočilo Čierny Balog a dostalo sa na štvrtú priečku, keď si s ním poradilo 
tesne 2:1. Mužom zápasu sa stal dvojgólový Oliver Trajteľ. Nedarilo sa trápiacim sa Strelníkom, ktorým gól Ivana 
Majera nestačil na bodový zisk v stretnutí s Brusnom. 

FK Sokol Braväcovo vs. FK SOKOL NEMECKÁ 5:0 
TJ ŠK Hronec vs. TJ PARTIZÁN OSRBLIE 0:0 
FK Podkonice vs. FK Šalková B 5:2 
FK – 34 Brusno – Ondrej vs. TJ – Družstevník Strelníky 3:1 
OFK Slovenská Ľupča vs. TJ Mladosť Pohorelá 3:0 
ŠK Obecný podnik lesov Poniky vs. OFK Slovan Valaská 3:0 
FK BREZNO vs. TJ Tatran Čierny Balog 2:1 
1

. 
 FK Podkonice 2
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1
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. 
 FK Sokol Braväcovo 2
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 TJ Tatran Čierny Balog 2
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. 
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 TJ Mladosť Pohorelá 2
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1 2 1
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II. trieda skupina A – 21. kolo 
Horné Pršany doma prekvapili Tajov 
Hráči Dúbravice naposledy podľahli Riečke, vtedy sa prerušila ich päťzápasová šnúra bez prehry. Azda začali 

ďalšiu po výsledku 3:0 s Králikmi, aj keď ho vyhrali kontumačne. Hiadeľ nepoznal chuť výhry počas piatich 
posledných súbojov a nemenilo sa to ani po dueli so Starými Horami. Tie si schuti zastrieľali a to najmä 
štvorgólový strelec Marek Meňuš a Marek Šveda, ktorý zaznamenal hetrik. Druhý menovaný prišil na ihrisko v 62. 
minúte a za 21 minút stihol následne skórovať trikrát. Horné Pršany si pripísali štvrtú výhru v tomto ročníku 
zásluhou dvoch gólov Tomáša Tótha, ktorými zdolali Tajov. Okrem A-tímu Seliec, ktorý zdolal v piatej lige vedúcu 
Hrochoť sa darilo aj hráčom B-čka. Po prestrelke s Malachovom sa napokon mohli radovať. Malachov vyhrával do 
42. minúty 2:3 po bleskovom hetriku Romana Sečkára, to ale jeho tímu napokon nestačilo na zisk bodu. 
Neohrozený vodca súťaže Lučatín má po výhre nad Harmancom náskok pred Riečkou priepastných štrnásť 
bodov. 

ŠK Selce B vs. TJ Slovan Malachov 5:3 
ŠK Zornička Riečka vs. TJ Družstevník Mičiná 4:1 
TJ Partizán Hiadeľ vs. ŠK Sokol FO Staré Hory 0:8 
TJ Iskra Horné Pršany vs. TJ Slovan Tajov 2:1 
TJ Hronsek vs. FK – Baník Ľubietová 0:3 
TJ Mladosť Lučatín vs. TJ Tatran Harmanec 4:2 
TJ Družstevník Dúbravica vs. OZ KRÁLICKÁ TIESŇAVA 3:0 
1
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 TJ Mladosť Lučatín 2
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 ŠK Zornička Riečka 2

0 
1

3 
3 4 64:

44 
4

2 
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 TJ Tatran Harmanec 2
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0. 
 TJ Družstevník Mičiná 2
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1

1. 
 OZ KRÁLICKÁ 
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2
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3 
36:

69 
1

7 
1

3. 
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4. 
 TJ Partizán Hiadeľ 1
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1
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II. trieda skupina B – 15. kolo 
V druhej triede skupine B oddychovalo Jasenie s veľkým náskokom na špici tabuľky. Dolná Lehota si podľa 

predpokladov poradila s Polomkou zásahmi Kamenského, Hudíka a Šuhajdu. Beňuš podobne na nulu zdolal 
Tatran Čierny Balog B gólmi z úvodných dvadsiatich minút, ktorých autormi boli Šperka a Floch. Vďaka zaváhaniu 
Heľpy s Braväcovom B sa Beňuš dostal na druhé miesto. 

TJ Tatran Čierny Balog B vs. TJ Slovan Beňuš 0:2 
FK Sokol Braväcovo B vs. ŠK Heľpa 1:1 
TJ Slovan Pohronská Polhora vs. TJ Slovan Michalová 2:3 
TJ Partizán Dolná Lehota vs. TJ Tatran Polomka 3:0 
FK 1928 Jasenie má voľno 
1

. 
 FK 1928 Jasenie 1
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3
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 TJ Slovan Beňuš 1
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I. liga Ženy – 16. kolo 
Banskobystrické Sport Ladies ťahali s lídrom z Bardejova za kratší koniec 
Sport Ladies v rámci 16. kola hostili lídra súťaže Bardejov. Partizánky nestratili v predchádzajúcich 15-tich 

zápasoch ako jediné ani bod a túto štatistiku si udržali aj po dueli s Bystričankami. Rozhodnuté bolo už po prvom 
polčase, v ňom skórovali Lemešová, Semanová a Havranová a bolo to 0:3. V 58. minúte mohla vykresať iskru 
nádeje pre domáce hráčky Briššová, ale z penalty sa nepresadila. Na druhej strane si druhý presný zásah o päť 
minút neskôr pripísala Havranová a upravila na konečných 0:4. Vo východniarskom súboji tímov zo spodku 
tabuľky sa zrodila tesná výhra Michaloviec v Prešove. Všetky góly padli v druhom polčase. Na jeho začiatku 
naklonila misky váh na stranu domácich futbalistiek Žemberyová, ale v 75. minúte z penalty vyrovnala Lukčíková 
a obrat o päť minút neskôr dokonala Brezová. Michalovce sa dostali z dna tabuľky práve na úkor Prešova, ktorý 
sa ocitol na chvoste ligového pelotónu. Slovanistky si udržali po výhre nad Myjavou šancu na to, že dobehnú 
vedúci Bardejov. Naň dve kolá pred koncom strácajú tri body. 

Sport Ladies Club Banská Bystrica vs. Partizán Bardejov 0:4 
Prešov vs. Michalovce 1:2 
ŠKF VIX Žilina vs. NMŠK 1922 Bratislava 2:0 
Nitra vs. Ružomberok 3:2 



Slovan Bratislava vs. Myjava 3:1 
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21. Ištok: Basketbalový pánbožko nám doprial víťazstvo 
[14.05.2018; mynitra.sme.sk; Nitra / Šport; 00:00; Martin Kilian;Ladislav Odráška] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/20825118/istok-basketbalovy-panbozko-nam-doprial-vitazstvo.html 

 
 

Na Final Four kadetov rozhodol posledný zápas turnaja, do posledných minút boli v hre o titul tri mužstvá. 
Nitrania duel so Spišiakmi nezvládli v hlavách. 

V Nitre sa od piatka do nedele konal finálový turnaj majstrovstiev Slovenska basketbalových kadetov. A veru 
bolo sa na čo pozerať. Trojdňový program priniesol zaujímavé zápolenia, o perfektnú kulisu sa postarali 
fanúšikovské tábory, hlavne z Nitry a Serede. 

Výsledky a fotky nájdete tu:Fotogaléria z dramatického finále kadetov 
Turnaj mali perfektne rozbehnutý domáci Nitrania, suveréni základnej časti. Po dvoch hracích dňoch mali na 

konte dve výhry, vyhoreli však v poslednom stretnutí proti Spišskej Novej Vsi. Napokon im tak zostali len oči pre 

plač a skončili až na treťom mieste. Nečakaným víťazom sa stali kadeti zo Serede. Pri rovnosti bodov troch tímov 
rozhodovalo až skóre v minitabuľke. 

Povedali po turnaji 
Róbert Anda, tréner Nitry: „Ťažko sa mi hovorí. Jeden zápas rozhodol o tom, že sme skončili až na treťom 

mieste. Je to úspech, ale sme sklamaní. Chceli sme vyhrať. Taký je šport. Vyhralo a stalo sa majstrom družstvo, 
ktoré už dva roky v jednom kuse porážame. Vyhrali sme nad nimi aj na týchto majstrovstvách. Nabila nás 
Spišská, ktorú sme v tomto roku dva razy zdolali. Chlapci to nezvládli v hlavách. Veľmi chceli, spravili sme však 
veľmi veľa chýb. Na druhej strane, Spišiaci mali dvoch hráčov, ktorí vyčnievali, a preto nás zdolali. Gratulujem im 
a myslím si, že vyhrali zaslúžene.“ 

Prečítajte si tiež:Poslednú štvrtinu hrali 45 minút. Nitra je blízko k zlatu (+VIDEO) 
Jozef Ištok, tréner Serede: „Celú sezónu dominovala Nitra, ktorá potvrdila, že má najlepší káder s dvomi 

prehrami. Počas sezóny to bolo najlepšie družstvo a favorit na titul. Tak to v športe chodí, domáci chlapci 
nezvládli posledný krok. Využili a potvrdili sme poctivou prácou to, na čom sme makali rok a pol, odkedy som s 
chlapcami. Basketbalový pánbožko nám nakoniec umožnil tešiť sa z víťazstva. Chcel by som pogratulovať 
organizátorom z Nitry k perfektnému športovému prostrediu. Tiež Spišskej Novej Vsi, ktorá hrala posledný 

zápas fantasticky a tréneri ušili správnu taktiku. Hlavne však svojim chlapcom a rodičom, ktorí boli úžasní počas 
celej našej spolupráce.“ 

Fotogalériu Miroslava Slávika zo zápasu Nitra - Sereď nájdete tu. 
Jedna pokazená štvrtina obrala Nitru o zlato 
Kadeti Nitry prehrali za celú sezónu najmenej zápasov (len tri), napriek tomu sa nestali majstrami Slovenska. 
Hoci sa hrá celoslovenská liga systémom doma - vonku, uskutočnil sa ešte aj záverečný turnaj Final Four. Je 

na zváženie, či je to spravodlivý systém. Tak či onak, vyvrcholenie ligy bolo skutočne dôstojné a prinieslo krásne 
zápasy vo vypätej atmosfére. 

https://mynitra.sme.sk/c/20825118/istok-basketbalovy-panbozko-nam-doprial-vitazstvo.html


Ešte v polčase posledného zápasu so Spišskou Novou Vsou (29:26 pre domácich) boli zverenci Róberta 
Andu na pomyselnom tróne. Nezvládli však tretiu štvrtinu, prehrali ju 6:30, celý zápas o 19 bodov, a všetko bolo 
inak. To bola jediná perióda, ktorú Nitrania v tomto zápase prehrali. 

Z prvého miesta je „až“ tretie. Aj taký krutý vie byť šport. Nitrianske oči plakali, seredské a spišské srdcia 
plesali. Kde jeden smúti, iný oslavuje. 

Hlavy hore, chalani! Budúcnosť máte pred sebou. Aj na vás sa bude stavať mužský basketbal v Nitre. 
Sláva víťazom a gratulácia do Serede! 

[Späť na obsah] 

 
 

22. V Prešove pochovali rehoľného kňaza Jozefa Eduarda Nováka OSBM 
[14.05.2018; hlavnespravy.sk; Svetonázor; 00:00; HSP/TK KBS/Foto:TK KBS] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/v-presove-pochovali-reholneho-knaza-jozefa-eduarda-novaka-osbm/1400864 

 
 

Prešov 14. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS) 
V piatok 11. mája 2018 prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, spolu s takmer štyridsiatimi kňazmi, 

slávil v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove zádušnú svätú liturgiu a pohrebné obrady za zomrelého rehoľného 
kňaza z Rádu sv. Bazila Veľkého Jozefa Eduarda Nováka OSBM. Vladyka Ján v homílii poďakoval Bohu za 
kňazskú službu otca Jozefa, za jeho skromnosť a hlavne za jeho službu spovedníka. Zameral sa na dôležitosť 
toho, aby sme pamätali na svoju smrť, ktorá je realitou nášho života a aby sme pamätali na modlitbu, ktorá nás 
zjednocuje s Kristom, ktorý premohol smrť. 

Ilustračné foto 
Jeromonach (rehoľný kňaz) Eduard Novák (mníšskym menom Jozef) sa narodil 27. septembra 1941 v 

Kolinovciach, v okrese Spišská Nová Ves, v rímskokatolíckej rodine ako syn rodičov Štefana a Márie. Mal 

štyroch súrodencov, jedného brata a tri sestry, z ktorých jedna je rehoľná sestra baziliánka sr. Petra. Základnú 
osemročnú školu navštevoval v Krompachoch. Po jej skončení pokračoval v štúdiu na Strednej 
poľnohospodárskej technickej škole v Sabinove, ktorú ukončil v roku 1960. Od 1. decembra 1960 do 31. júla 1961 
pracoval ako robotník v Třineckých železiarňach v Českej republike. V rokoch 1961 až 1963 bol na základnej 
vojenskej službe a po jej skončení opäť pracoval do roku 1965 ako robotník v Třineckých železiarňach. 

Od 1. septembra 1965 do 31. marca 1990 bol zamestnaný vo Východoslovenských železiarňach Košice ako 
robotník. Býval v Košiciach, kde sa v roku 1969 zoznámil s otcom baziliánom ThDr. Nikodémom Mikulášom 
Krettom OSBM. Toto stretnutie preňho znamenalo veľmi veľa, obľúbil si gréckokatolícky obrad a charizmu i 
spiritualitu baziliánov. Do Rádu sv. Bazila Veľkého vstúpil 1. januára 1975. Otec Nikodém Mikuláš Krett bol jeho 
duchovným vodcom a neskoršie aj profesorom teológie. Po smrti otca Kretta v roku 1983 ďalej jeho mníšsku 
formáciu viedol otec Marián Ján Potáš OSBM, ktorý mu umožnil kňazskú vysviacku. Tá sa uskutočnila 8. 
decembra 1990 v Ivanofrankivsku, svätiteľom bol pomocný biskup ivano-frankivskej eparchie vladyka Irenej Bilik 
OSBM. 

Následne v januári 1991 nastúpil na ďalšiu duchovnú formáciu do baziliánskeho monastiera vo Varšave. Po 
ukončení duchovnej formácie zložil prvé sľuby 27. júla 1991 a odišiel do kláštora v Prešove. 29. septembra 1992 
bol preložený do monastiera Christa Carja v Trebišove, kde pôsobil až do svojej smrti. Pracoval v monastieri aj 
ako ekonóm. Večné sľuby zložil 1. januára 1995. Bol dvakrát aj predstaveným, igumenom monastiera v 
Trebišove, v tejto službe si ho aj Pán povolal k sebe. Bol aj na misiách v Srbsku v kláštore otcov baziliánov, a to 
práve v čase, keď tam zúrila vojna. 

Jozef Eduard Novák bol tichej a skromnej povahy, zbožný rehoľník. Bol v Trebišove vyhľadávaným, 
obľúbeným spovedníkom. Vyznačoval sa veľkou obetavosťou kňazskej služby pre veriacich, ktorí navštevovali 
monastier v Trebišove. Vždy bol ochotný poslúžiť svätou spoveďou, duchovnou radou aj zdravým humorom. 
Prichádzajúcich, ktorí navštevovali monastier, videl ako tých, ktorých k nemu posiela Boh. Takto si počínal stále, 
kým mu to jeho zdravotný stav dovoľoval. Bol nápomocný i sestrám baziliánkam v Trebišove i Sečovciach, kde 
žije mníšskym životom aj jedna z jeho rodných sestier sr. Petra. S veľkou láskou sa staral o jeromonacha Pavla 
Petrašoviča, ktorý najprv býval v Košiciach, kde ho často navštevoval a potom až do jeho smrti v roku 2012 v 
trebišovskom monastieri. 

Trpezlivo znášal zdravotné problémy: cukrovku, tlak a problémy s nohami. Od marca tohto roku sa zdravotný 
stav zhoršoval natoľko, že bol hospitalizovaný najprv v Trebišove a potom v Prešove, kde v prítomnosti sr. 
Metodie OSBM zakončil cestu svojho kňazského a mníšskeho života v stredu 9. mája 2018 o 12.00 hod na 
oddanie sviatku Paschy. Zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi v 44. roku mníšskeho 
povolania, v 28. roku kňazského života a v 77. roku života. Pochovaný bol na prešovskom cintoríne. 

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí mu boli nápomocní v jeho zdravotných ťažkostiach v trebišovskom 
monastieri. Zvlášť otcovi Polykarpovi, pánovi Ing. Brindzakovi a počas jeho hospitalizácie v Prešove duchovným 
otcom z prešovského monastiera, sestrám baziliánkam a zvlášť sr. Metodii, ktorá ho pravidelne navštevovala a 
bola i pri jeho odchode do večnosti. 

TK KBS informovali Rád sv. Bazila Veľkého a Informačné stredisko Prešovskej archieparchie 
[Späť na obsah] 

https://www.hlavnespravy.sk/v-presove-pochovali-reholneho-knaza-jozefa-eduarda-novaka-osbm/1400864


 
 

23. Kam za kultúrou - pondelok 14. mája 
[14.05.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20823370/kam-za-kulturou-pondelok-14-maja.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Polnočná láska o 18.00, 20.10, Psí ostrov o 18.40, Taxi 5 o 15.20, 20.50, Avengers: 

Nekonečná vojna o 15.30, 17.10, 20.30, 3D o 16.10, 19.30, Dubček o 15.50, Dve a pol kačky o 15.00, 16.40, Dve 
nevesty a jedna svadba o 16.00, Fakjú pán profesor 3 o 17.50, Neznámy vojak o 20.20, Tiché miesto o 18.50, 
21.00, Earth: Deň na zázračnej planéte o 18.00, Alibi na mieru o 20.30 hod., STER CENTURY CINEMAS - Taxi 5 
o 15.15, 20.10, Psí ostrov o 16.20, Polnočná láska o 18.20, Tiché miesto o 18.30, 20.30, Avengers: Nekonečná 
vojna o 15.40, 17.40, 20.00, 3D o 17.10, Fakjú pán profesor 3 o 15.25, 20.20 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER 

CENTURY CINEMAS - Taxi 5 o 15.15, 20.10, Psí ostrov o 16.20, Polnočná láska o 18.20, Tiché miesto o 20.30, 
Avengers: Nekonečná vojna o 17.40, 20.00, 3D o 17.10, Fakjú pán profesor 3 o 15.25 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - MALÁ SCÉNA - Doma u Hitlerovcov: Historky z kuchyne o 19.00 hod., SP. N. 

VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Kráska a netvor o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), Svet podľa Šaška (do 3. 6.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 
17) - Stála expozícia: Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; Komorná výstava - Známy a 
neznámy Löffler (1906 - 1990); Tomáš Picha - public diaries (do 27. 5.), András István Bánhegyi - Začiatok (do 
27. 5.), VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: 
Košický zlatý poklad; Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), Fascinujúci svet pavúkov a 
škorpiónov (do 30. 9.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v 
umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj 
geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, 
energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné 
predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. 
storočí; Život medzi nebom a peklom (do 27. 5.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - Jaroslav Kyša: 
We see objects around us because of the light they create (do 31. 5.), KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, 
po - ne 11 - 18) - BRAVO - Práve teraz (do 27. 5.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 
8 - 17.30) - Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 
17.00) Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - 
Stála expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. 
Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála 
expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 
poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef 

Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 
zbierok galérie, Záhrada umenia; Bienále maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody 
Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história 
okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, 
Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, To naj z 
prírody Spiša, Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Janka Brutovská: Čarokruhy (do 8. 6.), BANÍCKO-
ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, Zbierka 
nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, MARKUŠOVCE: KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali 
a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko 
maľované; TREBIŠOV: KAŠTIEĽ - Výstava: Z blízka - akademický sochár Richard Wagner: Plastiky a reliéfy, 
akademický maliar Anton Vasilko: Intímne kresby (do 10. 6.), MICHALOVCE: ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA 
GORAZDA ZVONICKÉHO - Výstavy: Ingrid Šarlota Hrubá - Prechádzka Vinianskym hradom (do 31. 5.), Krása 
samorastov zo súkromnej zbierky Márie Froňovej (do 31. 5.) 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - Toastmasters od 19.00 hod., Tanečný endorfín od 19.30 do 21.00 

hod., TABAČKA GALLERY - (výstava) Adam Macko - 404 / artist not found (do 31. 5.), ŤAHANOVCE (pred 
miestnym úradom) - Háčkované graffiti o 11.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Polnočná láska o 16.50, 19.00, Psí ostrov o 16.20, Taxi 5 o 18.30, Avengers: 

Nekonečná vojna o 17.10, 20.30, 3D o 16.10, 19.30, Besnenie o 16.20, Blokoti o 20.40, Dve a pol kačky o 15.00, 
Dve nevesty a jedna svadba o 18.40, Pomsta o 20.50, Tiché miesto o 21.00 hod., POPRAD: CINEMAX - 

https://korzar.sme.sk/c/20823370/kam-za-kulturou-pondelok-14-maja.html


Polnočná láska o 16.00, 18.10, Psí ostrov o 16.20, Avengers: Nekonečná vojna o 20.30, 3D o 17.10, Blokoti o 
18.30, Dve a pol kačky o 15.00, Pomsta o 20.50, Tiché miesto o 20.20 hod., HUMENNÉ: FAJN - Gangsterdam o 
19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - VS: Neobyčajné dobrodružstvá malého Buratina o 10.00 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Petrolejové lampy (do 31. 8.), Minulosť 
otlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), CARAFFOVA VÄZNICA (Jarkova 28/A) - Stála 
expozícia: Ján Štovka MQEP: Príbeh mesta 770; World in my eyes (výstava venovaná kapele Depeche Mode) 
(do 19. 5.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ 
A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj 
Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 
13, ne 14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, GALÉRIA ÁTRIUM (Floriánova 4) - , RÁKOCIHO 
PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 
fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, 
KEŽMAROK: GALÉRIA U ANJELA (Starý trh 53) - Michal Studený (do 11. 7.), POPRAD: TATRANSKÁ GALÉRIA 
- Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ELEKTRÁREŇ TG - Daniel Szalai, Jozef Baus - 
Predobraz (do 20. 5.), ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 5.), TATRANSKÁ 
LOMNICA - GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla I. (do 27. 6.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - 
Stála expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v 
japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. rokoch minulého storočia (do 10. 6.), SPIŠSKÁ 
STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 12) - Stála expozícia 
Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj fotografickej a 
kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a cestovných 
prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), HUMENNÉ: 
VIHORLATSKÉ MÚZEUM - Putovná výstava: Ja, pútnik (do 14. 6.), Panelová výstava: Vážky na Slovensku (do 8. 
6.), 12 patrónov …ochrancovia vedy, techniky a remesiel (do 30. 6.), SVIDNÍK: MÚZEUM UKRAJINSKEJ 
KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: KAŠTIEĽ - 
Koňare - tradícia chovu koní v Prešove a okolí (do 6. 7.), Pastierstvo na Zemplíne (do 6. 7.), HANUŠOVCE N/T: 
KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov vodného diela Domaša (do 17. 5.), BARDEJOV: 
POĽSKO-SLOVENSKÝ DOM - Výstava KOR-GYM Hertník – 25 rokov integračného zariadenia KOR-GYM v 
Hertníku (do 20. 5.) 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Druhú ligu vyhral najchudobnejší. Sereď bude čeliť Slovanu 
[14.05.2018; sport.sme.sk; Šport / Futbal - Slovensko; 00:00; Pavol Spál] 

 
https://sport.sme.sk/c/20825692/sered-postupila-do-fortuna-ligy-a-bude-hrat-so-slovanom.html 

 
 

Rozpočet klubu z pätnásťtisícového mesta bol pre túto sezónu 270-tisíc eur, čo je aj na pomery druhej ligy 
málo. 

BRATISLAVA. Ešte pred jedenástimi rokmi hrali futbalisti ŠKF Sereď iba piatu ligu. Za pivo a klobásky. Teraz 
si užívajú historický úspech. Prvýkrát v dejinách klubu po 104 rokoch si vybojovali právo hrať najvyššiu futbalovú 
súťaž. 

Seredčania si už v nedeľu vybojovali miestenku vo Fortuna Lige - na pôde Spišskej Novej Vsi vyhrali 3:1. 

Pred druhou Skalicou má líder náskok štyroch bodov. Do konca súťaže zostáva už iba jeden zápas. 
Prečítajte si tiež:V roku 2007 bola v piatej lige. Sereď si prvýkrát zahrá v najvyššej súťaži 
„Manažéri, tréneri a hráči vytvorili skvelý tím. Každý z nich má podiel na úspechu. U nás sa nehrá pre 

peniaze, ale pre srdiečko. Ak by mal Slovan také srdce ako my, tak hrá v Lige majstrov,“ vravel pre SME 
prezident seredského klubu Róbert Stareček. 

Rozpočet klubu z pätnásťtisícového mesta bol pre túto sezónu 270-tisíc eur, čo je aj na pomery druhej ligy 
málo. „A v tom je zarátané všetko. Aj dorastenci, žiaci či prípravka. Sme najchudobnejším tímom druhej ligy,“ 
dodal šéf klubu. 

Sereď by mala za pár týždňov súperiť so Slovanom, ktorý má rozpočet osem miliónov eur. Iba do mládeže 
investuje najbohatší slovenský klub trikrát viac, ako je celý rozpočet Serede. 

Futbal ich neuživí 

https://sport.sme.sk/c/20825692/sered-postupila-do-fortuna-ligy-a-bude-hrat-so-slovanom.html


Najlepšie platený hráč Slovana Andraž Šporar má podľa slovinského servera sportklub plat okolo 60-tisíc eur 
mesačne. Z jeho príjmu za sezónu by mohla žiť súčasná Sereď dva roky. 

((piano)) 
„Chlapci dostanú nejaké odmeny. Zadarmo vám predsa nikto nepôjde hrať. Sú však amatéri. Väčšina z nich 

chodí aj do bežnej práce, lebo z futbalu by nevyžili,“ vysvetľuje Stareček. 
Sereď sa po váhaní rozhodla prihlásiť do najvyššej súťaže. „Všetci chlapci prisľúbili, že zostanú. Budeme im 

musieť trošku upraviť platy a pozháňať nejakých sponzorov. Bude okolo toho veľa administratívy.“ 
Post by seredskyskf. 
Klub dotuje hlavne mesto a pár menších sponzorov. Sereď sa snaží získať silného partnera. „V okolí sú veľké 

firmy, ale nemajú záujem investovať. Ak by sme boli v Maďarsku, tak nemáme so sponzorom problém.“ 
Najznámejším hráčom tímu bol Ľubomír Michalík. Bývalý stopér reprezentácie si zahral aj anglickú ligu za 

Bolton a skóroval proti Chelsea. 
„Na začiatku bol taký nijaký. Potom sa však rozbehol a teraz už hrá, na čo má. A drží obranu,“ opísal 

Michalíka prezident klubu. 
Kapitánom je Mečiar 
Ďalší hráči zatiaľ nemajú veľké meno. „V kádri je päť našich odchovancov, ďalší sú z okolia. Chlapci to hrali z 

pasie. Predvádzame pekný futbal. Máme dobrého trénera Michala Gašparíka,“ dodal šéf klubu. 
Kapitánom je Martin Mečiar, najlepším strelcom je Adam Morong, ktorý dal šestnásť gólov. „Už niekoľko rokov 

platí, že kto sa u nás ukáže, tak potom prestúpi do najvyššej súťaže. Boli sme takým odrazovým mostíkom.“ 
“ 
Štadión absolútne nevyhovuje požiadavkám. Mohli by sme tu odohrať maximálne dva zápasy. Plánujeme 

rekonštrukciu, ale stojí to veľké peniaze. 
„Róbert Stareček, šéf ŠKF Sereď 
V trinástich jarných vystúpeniach futbalisti Serede ani raz neprehrali, z toho desaťkrát zvíťazili, so skóre 31:3. 
„Je to dobré poskladané. Na jar sme inkasovali iba tri góly, aj to svedčí o tom, že tím je pevný. Zo Skalice sme 

zobrali trebárs Ľubomíra Ulricha, ktorého odtiaľ vyhodili,“ dodal Stareček. 
Miestny štadión, ktorý má kapacitu 2200 divákov, nespĺňa požadované kritériá. Otázne je, kde budú 

Seredčania hrávať. „To zatiaľ nevieme, je to v štádiu riešenia,“ dodal Stareček. 
Údajne sa rozhoduje medzi Nitrou a Trnavou, reálnejšie vyzerá prvá možnosť. 
„Štadión absolútne nevyhovuje požiadavkám. Mohli by sme tu odohrať maximálne dva zápasy. Plánujeme 

rekonštrukciu, ale stojí to veľké peniaze,“ uzavrel prezident klubu. 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Parádny úspech mladých volejbalistiek: Na majstrovstvá postúpili bez 

jedinej prehry 
[14.05.2018; dnes24.sk; Spišská; 00:00; VK SNV] 
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Mladšie žiačky v štvorkovom volejbale odohrali predposledný turnaj sezóny. Posledný ich čaká vo finále na 
Majstrovstvách Slovenska. 

Mladšie žiačky-4 aj v poslednom kole zabodovali a porazili všetkých súperov. Na Majstrovstvá Slovenska, 
ktoré sa budú konať počas prvého júnového víkendu vo Zvolene tak postúpili bez jedinej prehry. V nedeľu 
zvíťazili v oblasti Východ za čo dostali diplom aj zlaté medaily. 

„V domácom prostredí sme potvrdili úlohu favorita. Dievčatá sa pripravujú na turnaje, trénujú, učia sa v škole, 
plnia si svoje povinnosti v rodinách a ešte dokážu byť stále motivované a odohrať pekné zápasy. Nie je to ľahké a 
ja len dúfam, že im to dlho vydrží. Vybojovali sme si prvé miesto vo Východoslovenskej oblasti, no posledný krok 
nás čaká na finálovom turnaji na Majstrovstvách Slovenska,“ povedal po turnaji tréner mladších žiačok –4 
Ladislav Ďuriško 

Mladšie žiačky „4“ – 5. kolo 
- VK Spišská Nová Ves – ŠK Elba Prešov 2:0 (11,10) 
- VK Spišská Nová Ves – MVK Snina 2:0 (18,4) 
- VK Spišská Nová Ves – MVK Stropkov 2:0 (19,17) 

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: VK SNV 

[Späť na obsah] 
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26. Jozef Mazár: Najlepším podporovateľom dieťaťa pri jeho športovom raste 

by mal byť rodič 
[14.05.2018; bystricoviny.sk; Komentár; 00:00; Jozef Mazár] 
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Všetko vlastne zapríčinil zaujímavý rodák z Podpoľania. Presnejšie – z Detvy. Počas rozhovoru, ktorým sme 
skloňovali hokej detí a mládeže. 

Chceli sme naplniť zámer internetového portálu Športlandia.sk. Dospeli sme však k tomu, že keď máte 
možnosť pozorne načúvať jeho slovám zistíte, počas usilovania sa niečo spoznávať bližšie napríklad z hokeja s 
deťmi a pri deťoch, že občas skúsite bližšie chápať seba samého a ostatných. Zaujal napríklad výrokom: 
„Najlepším podporovateľom každého dieťaťa pri jeho športovom raste by mal byť jeho rodič.“ 

Odôvodnil to jednoducho, ale pravdivo vo chvíli keď dodal: „Rodič je najčastejšie a najdlhšie pri svojom dieťati. 
Dobrý rodič dokáže motivovať, hrať sa s ním, úprimne sa s dieťaťom tešiť a spoznávať odtiene jeho života od 
rannej mladosti po neskorú dospelosť. Ak rodič pochopí, že jeho synček ľúbi hokej, pohyb, šport a dokáže sa 
naladiť s jeho trénerom na jednu vlnovú dĺžku v rozvoji motivácie dieťaťa, stáva sa úžasným vzorom dieťaťa a pre 
kvalitného trénera už v prípravke jeho predĺženou rukou. Dobrý tréner sa k svojmu zverencovi správa inak vo 
veku športovej prípravky, inak v hokejovej triede, keď cibrí dieťa v hokejovej abecede, iné metódy a spôsoby 
praktických ukážok nácviku hokejových zručnosti a zdokonaľovania mladého, začínajúceho hokejistu používa v 
jeho pokročilejšom žiackom veku. Rodič má možnosť najlepšie spoznávať detské vnútro vlastnej ratolesti, a má 
možnosť zistiť pre ktorý šport najviac bije jeho srdce.“ 

Ukázalo sa, že tieto slová Norberta Javorčíka, úspešného trénera slovenskej reprezentačnej osemnástky z 
roku 2017, potrebujú pri prezentácii na verejnosti poznanie širších súvislosti o športe detí a so športom detí. V 
oblasti hokeja zvlášť. Aj preto, že vďaka úspešnému absolvovaniu Fakulty telesnej výchovy a športu v Bratislave, 
kde vyštudoval aprobáciu telesná výchova – dejepis a získal aj trénerské vzdelanie, dokáže spájať prax s teóriou 
v súvislostiach úspešného života. 

Aj preto sú tieto riadky tiež súčasťou v našom teritóriu nezastupiteľného portálu www.bystricoviny.sk. Hlavne 
teraz, keď pre deti a mládež je znova v klube HC´05 iClinic Banská Bystrica pripravená pre tréningové a 
zápasové stretnutia ľadová plocha. 

Sám Norbert, ktorý sa narodil 3. novembra 1974, si živo pamätá na svoje vlastné hokejové začiatky, kedy 
vnikal do tajov hokejovej abecedy pod drobnohľadom svojich prvých trénerov Rudolfa Kašicu a Oscara Eleka vo 
Zvolene. 

Keď tam navštevoval I. Základnú školu na Jilemnického ulici, riaditeľom školy bol Štefan Ferianc, ktorý bol 
jedným z hlavných iniciátorov založenia hokejových tried vo Zvolene. Tie časy sú však preč. Ostali spomienky na 
mená i krásne momenty z detských hokejových začiatkov. 

V jeho prípade sú spojené s menami trénerov Karola Jablonského a Miroslava Marcinka, spoluhráčov Laca 
Čierneho, Jula Beňuša, Jožka Čierneho či vekovo staršieho Dušana Pohorelca, potom aj Andreja Podkonického, 
Dušana Andrašovského. A iste by menoval i ďalších, ak by mal byť nápomocný pri písaní presnej histórie hokeja 
Zvolena v období, keď Norbert naskakoval do úspešného hokejového vagóna rýchlika, ktorý je riadený po 
hokejových koľajniciach pravidlami úspešného hokejového rastu. 

Aj v I. dorasteneckej lige: „Tam nás trénoval Peter Mikula, učiteľ, ktorý ma chvíľu učil telesnú výchovu na už 
spomenutej základnej škole vo Zvolene. Potom som pri ňom pracoval v úlohe asistenta pri reprezentačnej 
osemnástke. Pri tejto kategórii som spolupracoval ako asistent aj s Antonom Bartánusom. V reprezentácii som 
však začínal ako asistent pri Jergušovi Bačovi v sedemnástke.” 

Aj tieto fakty sa v podaní mladého trénera ľahko zapisovali na papier, lebo on sám má rád presnosť a váži si 
silu každého užitočného argumentu. Preto dodal: „Najviac som strávil v úlohe asistenta pri trénerovi 
reprezentačnej dvadsiatky, Ernestovi Bokrošovi. Celkom 3 roky.“ 

Na jeho pôsobenie ako hlavného trénera pri reprezentačnej hokejovej osemnástke sa pýtať nie je potrebné. 
21. októbra 2017 vydala agentúra SITA správu: „Tréner Norbert Javorčík sa rozhodol predčasne ukončiť svoje 
pôsobenie pri slovenskej hokejovej reprezentácii do 18 rokov. Jeho nástupcom sa stal doterajší kouč 
reprezentácie do 16 rokov Viliam Čacho.” 

„Musel stíhať dve veci – klub aj reprezentáciu. Evidovali sme to a z časových dôvodov sa rozhodol, že bude 
pokračovať v Banskej Bystrici a reprezentačných povinností sa vzdal pre niekoho iného,” povedal generálny 
manažér slovenských hokejových reprezentácií Miroslav Šatan pre RTVS. 

V hokejových análoch zostala dopísaná ďalšia dôležitá časť jeho trénerského hokejového príbehu. Súčasťou 
tohto krásneho, zaujímavého príbehu boli rozhodne Majstrovstvá sveta hráčov U18 v Poprade a Spišskej Novej 
Vsi v dňoch 13. – 23. apríla 2017, kde bola nominácia našej reprezentácie nasledovná: 

brankári Jakub Kostelný (HK Dukla Trenčín), Juraj Sklenár (MMHK Nitra), Juraj Ovečka (MHKM Skalica) 
Obrancovia: Martin Fehérváry (Malmö Redhawks/Švéd.), Michal Ivan (HKM Zvolen), Martin Kupec (HC ’05 

iClinic Banská Bystrica), Adam Žiak (HK Poprad), Adam Dúžek (HK Dukla Trenčín), Marek Korenčík (Lulea 
HF/Švéd.), Daniel Demo (HK Ružinov 99) 

Útočníci: Martin Pospíšil (EC Red Bull Salzburg/Rak.), Adam Ružička (Sarnia Sting/Kan.), Adam Liška (HC 
Slovan Bratislava), Patrik Hrehorčák, Miloš Roman (obaja HC Oceláři Třinec), Filip Krivošík (HKP 
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Hämeenlinna/Fín.), Jakub Urbánek, Miloš Fafrák (obaja MHC Martin), Adam Stacho (Havrani Piešťany), Matúš 
Havrila (HC Penguins Prešov), Pavol Regenda (HK Mládež Michalovce), Jakub Köver (Piráti Chomutov) 

Realizačný tím: Ernest Bokroš (vedúci výpravy), Ľuboš Jakubec (manažér), Norbert Javorčík (hlavný tréner), 
Vladimír Turan (asistent trénera), František Kučera (tréner brankárov), Milan Kabát (kondičný tréner), Patrik 
Michnáč (videoanalytik), Peter Eperješi (lekár), Slavomíra Gazdíková (mentálna trénerka), Jozef Guzlej, Peter 
Ondrejka (maséri). 

Naša úspešná hokejová reprezentácia tam v zostave: Sklenár (Kostelný) – Ivan, Fehérváry (C), Kupec (A), 
Žiak, Korenčík, Dúžek, Demo – Ružička, Fafrák, Liška (A) – Miloš Roman, Krivošík, Hrehorčák – Stacho, Baláž, 
Urbánek – Havrila, Regenda, Köver – Pospíšil skončila svoju hokejovú púť vo štvrťfinále, keď v dramatickom, 
zaujímavom a kvalitnom zápase podľahla Rusom v predĺžení 2:3… 

Mladý kouč bol ospevovaný na všetky strany, jeho systém práce si pochvaľoval každý. O to viac prekvapil 
fakt, že vo svojej práci nepokračoval. Ponuku na predĺženie spolupráce dostal v čase, keď už viedol mládež v 
Banskej Bystrici, konkrétne juniorov “baranov”. 

Hádam je to dosť dôvodov na to, aby mali slová o práci s mladými hokejistami vyrieknuté Norbertom 
Javorčíkom svoju váhu. Keď sme ho o to požiadali, zareagoval: „Na svete pracuje s hokejovými ratolesťami, 
deťmi a mládežou, ale i pri reprezentačných výberoch množstvo trénerov. Niet dvoch takých trénerov, ktorí by boli 
rovnakí vo všetkom vo svojej trénerskej práci. Zastávam názor, že každá dobrá robota sa hokejovej verejnosti 
ukáže sama. 

O tom netreba písať ospevné traktáty, ale keďže sa pýtate na moje pohľady na skvelých trénerov v práci s 
deťmi, žiakmi, dorastencami či juniormi v slovenskom hokeji, musím vážiť slovo. Nerád by som niekoho zabudol a 
keďže nemôžem mať osobné skúseností s prácou všetkých trénerov , ktorí by si zaslúžili, aby sme ich spomenuli, 
uvediem ako príklad inšpiratívneho trénera kolegu, ktorého som mal možnosť spoznať až nedávno v Banskej 
Bystrici. 

Tam ma oslovil kvalitou práce Braňo Bendík. Sám hral hokej na Slovensku aj v zahraničí a hneď od začiatku 
som si všimol, že trénuje s úžasným zápalom, chuťou a deti ho veľmi chcú, majú ho radi. To považujem v práci 
trénera s mládežou za prioritné. Dieťa sa musí na každý tréning tešiť. Musí prejavovať svojsky, úprimne túžbu, 
chcieť ísť trénovať. Ako som už spomenul, každý tréner má svoju cestu, svoje prednosti, ale Braňov zápal je 
nasledovaniahodný aj pre mňa osobne . 

Rodič by mal byť za jedno s trénerom a čo je dôležité, nemiešať sa mu priamo na ľade do jeho roboty. 
Nekričať spoza mantinelu, ako má trénovať, neusmerňovať svoje dieťa ako má hrať. Nemal by dieťa učiť klamať, 
ale hľadať a pomáhať odhaľovať v dieťati úprimnou komunikáciou s trénerom jeho detské prednosti. Vlastnú 
kreativitu v jeho detskom konaní. Osobitne v detskom veku, mám totiž aj svojho syna v takom veku, kladiem na 
prvé miesto radosť dieťaťa z tréningu a pohybu vôbec. 

Snažíme sa v našom klube presadzovať v trénerskej práci s deťmi taký metodický prístup, ktorý učí dieťa 
samostatnosti a zároveň prekonávaniu prekážok. Osobne som bol v začiatkoch sám dosť direktívny, dnes som z 
toho trochu upustil, ale tým nechcem povedať, že sa z mojej práci vytratila dôslednosť, náročnosť na seba i 
druhých. 

Podľa mňa, a toto si znova dovolím ešte raz zdôrazniť, pri práci s dieťaťom pri akomkoľvek športe je dôležitým 
faktorom rodič. Ak bude zlyhávať jeho pomoc pri motivácii dieťaťa a jeho rozhodovaní o výbere vhodného športu, 
ak sa bude dívať na jeho hokejový rast cez vidinu zárobku, tak to môže byť začiatok konca zmysluplnej trénerskej 
práce s takým dieťaťom. Rodič, tréner, klub, mesto, región by sa mali spolu snažiť vytvárať optimálne prostredie 
pre motiváciu každého dieťaťa, aby chcelo športovať, aby túžilo po pravidelnom pohybe, po rozvoji zručností a 
návykov potrebných na neskorší život. 

Dobrý klub vie vytvoriť takú atmosféru aj v horších materiálnych podmienkach. Existujú take skúsenosti z 
celého Slovenska. V hľadaní vhodných príkladov nestačí navštíviť len extraligové kluby, lebo pozitívne skúsenosti 
z práce s deťmi sú napríklad aj v Liba academy v Čani, Leviciach či Púchove no i ďalších !menších” kluboch. 

Na tieto témy je potrebné komunikovať a viesť verejne dialógy orientované z pohľadov konkrétnej hokejovej, 
ale nie len hokejovej, praxe. V čase, ktorý žijeme, kedy biznis a šport sú spojenými nádobami. Je to viac ako 
potrebné. V dobrom hokejovom prostredí sa budú rodiť zdravé základy neskorších hokejových úspechov.“ 

Podľa nás, zaujímavé a potrebné myšlienky nie len na uvažovanie. 
Vraj, vďaka láske k veľkým hokejovým víťazstvám sa rodí čas, ktorý sa stáva udalosťou a z ktorého sa 

nestráca ani chvíľka… 
Len múdri, vzdelaní a empatickí tréneri šíria svetom vlastnou praxou starú pravdu, že výsledky ich vlastného 

premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia múdrosť. Tak som vnímal chvíľu počas rozhovoru, keď 
na otázky, aby mohol vzniknúť tento publicistický výstup odpovedal pre internetový portál Športlandia.sk úspešný 
tréner hokejovej mládeže cibrený prácou s výstupmi so svetovou konkurenciou v spomenutej hokejovej kategórii 
– Norbert Javorčík, rodák z Detvy. 

Autor: Jozef Mazár, Foto: ilustračné 
[Späť na obsah] 
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Už onedlho môžu najmenší zažiť deň plný hudby, tanca a poriadnej zábavy. V rámci sviatku detí bude 
pripravené v centre Spišskej pravidelné podujatie. 

Centrum Spišskej Novej Vsi opäť po roku zaplnia deti. Pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí pre ne 
Mesto Spišská Nová Ves pripravilo tradičné podujatie s bohatým sprievodným programom. Hlavným hosťom 

programu bude Majk Spirit. 
Podujatie pod názvom Mesto plné detí sa bude konať vo štvrtok 7. júna priamo v centre Spišskej Novej Vsi. 

Pozornosť jeho návštevníkov zaiste upútajú dynamické ukážky z činnosti Policajného zboru Slovenskej 
republiky. Spišskonovoveskí hasiči poskytnú k nahliadnutiu služobné hasičské vozidlá a predvedú hasenie 
horiaceho vraku automobilu. Okrem toho nebudú chýbať ani prezentácie Správy Národného parku Slovenský raj 
a Horskej záchrannej služby Slovenský raj. 

Deti si počas podujatia môžu zasúťažiť v hre Poznáš svoje mesto? a navštíviť rôzne prevádzky, kde budú v 
tento deň pripravené zľavy. Počas dňa bude prebiehať aj množstvo sprievodných akcií. Deti si budú môcť 
vyskúšať športové súťaže Centra voľného času – florbal, futsal, basketbal, skákanie na malých trampolínach, 
šlapacie káry. 

Svoju kreativitu si budú môcť otestovať v rôznych tvorivých dielňach, ktoré pripravili Galéria umelcov Spiša, 
Múzeum Spiša a Spišské osvetové stredisko. Nebudú chýbať ani stánky s občerstvením, cukrovou vatou či 
balónmi. Program na pódiu pred Redutou začne od deviatej hodiny rána. 

Program pred Redutou: 
- 9:00 Teáter komica: Silák Emil – interaktívna zábavná show 
- 10:00 Kúzelník Wolf a Sranda Banda- komediálna show 
- 11:00 Tanečná škola s BDSKrew 
- 11:00 a 14:00 Tancujúce psy 
- 12:00 Program detí záujmových útvarov CVČ 
- 13:00 Hudba a tanec v podaní žiakov ZUŠ SNV 
- 14:00 Bábkové divadlo spod Spišského hradu- Cirkus Pinka 
- 19:00 Majk Spirit a DJ Grimaso 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 
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Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
Obranca slovenskej hokejovej reprezentácie Marek Ďaloga. 
KODAŇ 13. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská hokejová reprezentácia na 82. majstrovstvách sveta má pred 

sebou ďalšieho ztatného súpera. 
Po sobotňajšom súboji proti úradujúcim majstrom sveta Švédom (3:4 po predĺžení) nastúpia zverenci trénera 

Craiga Ramsaya v pondelok o 16.15 h proti úradujúcim olympijským víťazom z Pjongčangu Rusom. 
„Myslím si, že to bude iný duel ako na olympiáde. Asi nám budú chcieť vrátiť prehru Kórejskej republiky. Na 

svetovom šampionáte majú podľa mňa aj lepší tím ako mali v Pjongčangu,“ hovorí útočník Martin Bakoš, ktorý sa 
predstavil aj vo februári pod piatimi kruhmi. 

Dvadsaťosemročný Spišiak sa na súboj proti Rusom veľmi teší. „Pretože stále máme šancu na postup do 
štvrťfinále. Máme to vo svojich rukách a na olympiáde sme ich zdolali, čo nám ukázalo, že stať sa môže všetko. 
Verím, že v pondelok získame nejaké body,“ pokračoval. 

Po nedeľňajšom predpoludňajšom tréningu sa ešte vrátil k sobotňajšiemu súboju proti Švédom. „Bolo to 
perfektné, pretože sme všetci plnili to, čo sme mali. Vygradovalo to peknými gólmi, no bolo za tým veľa práce. A 
rovnako musíme hrať aj proti Rusom, tým ich môžeme zaskočiť,“ dodal. 

http://spisska.dnes24.sk/sviatok-deti-v-spisskej-bude-vo-velkom-style-koncert-majka-spirita-a-zabava-cely-den-298807
http://spisska.dnes24.sk/sviatok-deti-v-spisskej-bude-vo-velkom-style-koncert-majka-spirita-a-zabava-cely-den-298807
https://www.webnoviny.sk/slovenski-hokejisti-na-ms-v-hokeji-2018-vyzvu-rusov-obranca-daloga-prezradil-recept-na-uspech/
https://www.webnoviny.sk/slovenski-hokejisti-na-ms-v-hokeji-2018-vyzvu-rusov-obranca-daloga-prezradil-recept-na-uspech/


Pripomenúť treba aj to, že pred MS 2018 Rusi ukončili spoluprácu s trénerom Olegom Znaroksom a na 
šampionáte v Dánsku ich už vedie Iľja Vorobiov. 

V ostatnom období sa stalo pravidlom, že reprezentantom spod Tatier sa hrá lepšie proti favorizovaným 
tímom. „Snáď aj proti Rusom budeme pokračovať v hre, akú sme produkovali v sobotu proti Švédom,“ prezradil 
obranca Marek Ďaloga jednoznačný recept na „zbornú“. 

V podobnom duchu sa niesli slová najstaršieho člena slovenského kádra, útočníka Ladislava Nagya: „Lepšie 
sa nám hrá proti Švédom či Rusom, vtedy nie sme favoriti. Každý sa vie na to pripraviť. Keď my máme niečo 
tvoriť, tak nám to nejde. Proti Rusom musíme hrať obetavo ako proti Švédom. Rusi tiež ľúbia puk a hrajú sa s 
ním. Musíme dobre brániť a blokovať strely, trochu ich znervózniť, aby im to nešlo.“ 

Slováci a Rusi doteraz odohrali 40 vzájomných zápasov. Zrodilo sa v nich dvanásť víťazstiev slovenského 
tímu, zatiaľ naposledy vo februári na ZOH v kórejskom Pjongčangu (3:2). Ďalších päť súbojov sa skončilo 
nerozhodne a v 23 prípadoch uspela ruská „zborná“. 

Podobný a pritom rozdielny zápas v porovnaní so sobotou čakajú v pondelok popoludní aj ďalší slovenskí 
reprezentanti. 

„Rusi budú rovnako ako Švédi silní na puku a korčuliarsky dobre vybavení. Rusi sa možno budú viac ´maznať´ 
s pukom, Švédi bývajú priamočiarejší. Kvalitu majú veľmi podobnú, sú to top tímy. Musíme sa však sústrediť na 
náš výkon,“ hovorí útočník Tomáš Marcinko, ktorý v minulosti odohral jednu sezónu v ruskej KHL. 

Tam hrával aj obranca Dominik Graňák, ktorý dokonca dvakrát získal Gagarinov pohár s Dinamom Moskva. 
„V porovnaní s olympiádou majú Rusi trochu iné družstvo, rovnako aj my. Teraz s nimi nehráme v úvode turnaja, 
takže Pjongčang podľa mňa nehrá žiadnu rolu,“ poznamenal 34-ročný bek a pokračoval: „Čo sa kvality týka, Rusi 
a Švédi sú na tom podobne, ale štýl je trochu iný. Rusi sú veľmi kreatívni a v porovnaní s minulosťou, keď pôsobili 
možno trochu ´otrávene´, v posledných rokoch sú oveľa disciplinovanejší a tímovejší.“ 

Skúsenosti s ruským hokejovom na klubovej úrovni má aj útočník Lukáš , ktorý hral v KHL za HC Lev, 
popradský aj pražský. 

„Proti Rusom musíme hrať celých 60 minút. Keď na tomto zapracujeme, tak to bude ešte lepšie. Aj keď sme 
odohrali dobrý súboj proti Švédom, nesmieme si myslieť, že teraz ideme zdolať každého. Musíme ísť do toho 
pokorne, na druhej strane je potrebné veriť si. Sústredíme sa iba na pondelkový zápas proti Rusom, minulosť už 
púšťame z hlavy,“ povedal . 

Rusom sa v Kodani zatiaľ darí. Do turnaja vstúpili triumfom 7:0 nad Francúzmi, potom zdolali Rakúšanov tiež 
7:0 a Bielorusov 6:0. Nasledovala síce prehra s Čechmi 3:4 po predĺžení, no v sobotu večer si poradili so 
Švajčiarmi 4:3. Po pondelkovom súboji so Slovákmi nastúpia v utorok proti Švédom. 

40 zápasov, 12 víťazstiev – 5 remíz – 23 prehier, skóre: 102:127 
Slovensko – Rusko „B“ 2:5 (Rouen, 13. marca 1993) Slovensko – Rusko 5:3 (Gjövik, 20. novembra 1993) 

Slovensko – Rusko 9:1 (Chamonix, 29. decembra 1993) Slovensko – Rusko 2:3 po predĺžení (Lillehammer, ZOH 
– štvrťfinále, 23. februára 1994) Slovensko – Rusko 2:2 (Zlín, 3. septembra 1994) Slovensko – Rusko 5:2 (Zlín, 2. 
septembra 1995) Slovensko – Rusko 2:6 (Viedeň, MS, 22. apríla 1996) Slovensko – Rusko 4:7 (Montreal, SP, 31. 
augusta 1996) Slovensko – Rusko 2:2 (Helsinki, MS, 27. apríla 1997) Slovensko – Rusko 1:6 (Bazilej, MS, 9. 
mája 1998) Slovensko – Rusko „B“ 6:4 (Spišská Nová Ves, 17. decembra 1998) Slovensko – Rusko 2:2 (Oslo, 

MS, 10. mája 1999) Slovensko – Rusko 6:4 (Göteborg, MS, 6. 5. 2002) Slovensko – Rusko 4:3 (Göteborg, MS – 
finále, 11. mája 2002) Slovensko – Rusko 1:3 (Moskva, 21. decembra 2002) Slovensko – Rusko 2:0 (Ostrava, 
MS, 30. apríla 2004) Slovensko – Rusko 0:0 (Ottawa, 29. augusta 2004) Slovensko – Rusko 2:5 (Toronto, SP, 5. 
septembra 2004) Slovensko – Rusko 3:3 (Viedeň, MS, 2. mája 2005) Slovensko – Rusko 5:3 (Turín, ZOH, 15. 
februára 2006) Slovensko – Rusko 3:4 (Riga, MS, 10. mája 2006) Slovensko – Rusko 2:1 po sam. nájazdoch 
(Vancouver, ZOH, 18. februára 2010) Slovensko – Rusko 1:3 (Kolín, MS, 9. mája 2010) Slovensko – Rusko 3:4 
(Bratislava, MS, 3. mája 2011) Slovensko – Rusko 1:2 po sam. nájazdoch (Jaroslavľ, 13. apríla 2012) Slovensko 
– Rusko 2:3 (Jaroslavľ, 14. apríla 2012) Slovensko – Rusko 2:6 (Helsinki, MS – finále, 20. mája 2012) Slovensko 
– Rusko 1:3 (Helsinki, MS, 12. mája 2013) Slovensko – Rusko 0:1 po sam. nájazdoch (Soči, ZOH, 16. februára 
2014) Slovensko – Rusko 1:2 (Bratislava, 11. apríla 2014) Slovensko – Rusko 4:3 (Bratislava, 13. apríla 2014) 
Slovensko – Rusko 2:3 po predĺžení (Ostrava, MS, 10. mája 2015) Slovensko – Rusko 0:6 (Košice, 14. apríla 
2016) Slovensko – Rusko 1:2 po sam. nájazdoch (Poprad, 16. apríla 2016) Slovensko – Rusko 1:3 (Nové Zámky, 
9. februára 2017) Slovensko – Rusko 6:2 (Nitra, 10. februára 2017) Slovensko – Rusko 0:6 (Kolín nad Rýnom, 
MS, 13. mája 2017) Slovensko – Rusko olympionici 2:4 (Augsburg, 12. novembra 2017) Slovensko – Rusko 
olympionici 2:3 po predĺžení (Hamar, 15. decembra 2017) Slovensko – Olympijskí športovci z Ruska 3:2 
(Pjongčang, ZOH, 14. februára 2018) 
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