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VOLNÝ PREKONALAJ PETRUŠKA S TURČANOVOU 
Platy sa šéfom samospráv od decembra ešte zvýšia. 

https://siacplus.sk/


KOŠICE. Aj výška platov primátorov či odmien poslancov môže byť za rekordne vysokým počtom kandidátov 
v novembrových komunálnych voľbách. Korzár zisťoval, aké sú platy vo verejných funkciách v šiestich najväčších 
mestách na východnom Slovensku. 

Košice 
Námestník primátora Košíc Martin Petruško (Smer), ktorý je poverený plnením úloh primátora mesta, zarába 

mesačne 3 757 eur. Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach je 540 eur. 
Prešov 
Prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH) aktuálne zarába 3 579 eur. Odmeny prešovských poslancov 

sú v súčasnosti vo výške 226 eur mesačne. Výšku odmien konkrétnych poslancov zverejňuje prešovská radnica 
na svojej stránke. 

Poprad 
Popradský primátor Jozef Švagerko (nezávislý) zarába 4 565 eur. Poslanci v mestskom zastupiteľstve 

dostanú 400 eur, odmena je ale podmienená účasťou na zasadnutí. 
Michalovce 
Michalovský primátor Viliam Zahorčák (Smer) disponuje platom vo výške 3 998 eur. Odmena poslancov závisí 

od rozsahu ich činnosti. Najnižšia je 133 eur a najvyššia 194 eur. 
Spišská Nová Ves 
Najviac odmenený za výkon svojej funkcie je primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer). Jeho celkový 

plat je v tomto roku 4 687 eur. V čistom to je 3 229 eur, takmer rovnaký plat dostáva aj predseda vlády. Mesačná 
odmena poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi je vo výške 218 eur. 

Humenné 
Rozpočet mesta najmenej zaťaží plat primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej (Smer). Tá poberá ako 

poslankyňa Národnej rady SR mesačne 1 961 eur v hrubom a k tomu aj paušálne náhrady vo výške 1 615 eur. 
Ako primátorka mesta dostáva preto podľa zákona za výkon primátorskej funkcie minimálnu mzdu 480 eur. 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom majú svoju odmenu rozdelenú na fixnú a pohyblivú zložku 
odmeny. Fixná zložka na jeden mesiac predstavuje sumu 145 eur mesačne. K nej ešte môžu dostať pohyblivú 
odmenu za účasť na rokovaní zastupiteľstva vo výške 50 eur. 

Poslanci 
Základná odmena mestských poslancov zvykne závisieť v jednotlivých samosprávach aj od členstva v 

mestskej rade, účasti na komisiách a na zasadnutiach zastupiteľstva. Môže byť zvýšená o odmeny za 
účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach a paušálny príspevok na ošatenie. Základná mesačná 
odmena sa tak môže zvýšiť o niekoľko desiatok eur. 

Ako ministri 
Platy niektorých primátorov na východe obstoja aj pri porovnaní s najvyššími verejnými funkcionármi. „V 

čistom približne 3 200 eur,“ povedal Peter Pellegrini (Smer) v lete, keď sa ho v parlamente pýtali deti, koľko 
mesačne zarába. V hrubom to je približne 4 655 eur. Ministri napríklad zarábajú okolo 3 761 eur vrátane 
paušálnych náhrad. Poslanci Národnej rady zarobia mesačne 3 346 eur, mimobratislavskí 3 576 eur. JANA 
OGURČÁKOVÁ 

Foto: 
Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer) je najlepšie plateným primátorom na východnom Slovensku. 

Prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH). 
Ak by Martin Petruško (Smer) uspel v novembrových voľbách, od decembra si polepší o 381 eur. 
Jana Vaľová (Smer) zarobí ako primátorka minimálnu mzdu. Ako poslanyňa NRSR zarobí 3576 eur. 
Michalovský primátor Viliam Zahorčák (Smer, vľavo). 
Popradský primátor Jozef Švagerko (nezávislý). 
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Iglovskú elektráreň preslávil šľachtický rod Münnichovcov. 
Pamätník elektrifikácie v Spišskej Novej Vsi 

(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V Spišskej Novej Vsi odhalili v týchto dňoch pamätník elektrifikácie. 

Mesto sa môže pochváliť tým, že pred 124 rokmi bolo tu zavedené funkčné elektrické osvetlenie. Dokonca 
predbehlo také metropoly ako Barcelona, Praha či Bratislava. 

Pamätník má pripomínať významný rodMünnichovcov. 
Pred časom v meste vydali publikáciu z pera významného publicistu Jána Petríka. 
Približuje históriu mestskej elektrárne. Vyšla pod názvom Iglovská elektráreň. 
Významná rodina Münnichovcov 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20946401/pamatnik-elektrifikacie-pripomina-prvenstvo-spisskej-novej-vsi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/20946401/pamatnik-elektrifikacie-pripomina-prvenstvo-spisskej-novej-vsi.html


Verejné osvetlenie slávnostne zapálili v meste 22. decembra 1894. 
Na Hlavnej ulici bolo skoro v každom dome elektrické osvetlenie. Zaslúžil sa o to priekopník elektrifikácie 

Koloman Münnich. Jeho rodina elektráreň založila aj ju prevádzkovala. 
Iglovskú elektráreň a pokrokových predkov pripomína nový pamätník v centre mesta na Radničnom námestí 

pri cirkevnom gymnáziu. 
Práve na tomto mieste sa zachoval jediný pôvodný stĺp verejného osvetlenia z čias, keď sa elektrifikovalo 

námestie. 
Nový pamätník si prišli pozrieť aj potomkovia Münnichovcov. 
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnil aj autor knihy Ján Petrík. Ako uvádza vo svojej knihe, na výstavbu 

Iglovskej elektrárne sa využilo existujúce dielo horného a stredného mlyna mesta Iglov (Spišská Nová Ves). 

Oba boli poháňané mlynským náhonom. 
Domy na Hlavnej s elektrinou 
“Iglovská elektráreň, účastninná spoločnosť, uzavrela s mestom zmluvu o elektrifikácii. Platnosť mala 50 

rokov. Mesto dalo do prenájmu oba mlyny. Elektráreň zasa dodávala verejné osvetlenie zdarma.” 
Súčasne s výstavbou elektrárne sa stavala aj rozvodná sieť v meste. Na Hlavnej ulici skoro v každom dome 

bolo zavedené elektrické osvetlenie. 
Elektráreň bola v prevádzke dlhých 62 rokov. Po skončení začala budova chátrať, neskôr ju zbúrali. 
Dnes na jej mieste stojí jeden zo supermarketov na brehu Hornádu. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Volebnej účasti asi opäť pomôže vidiek 
[26.10.2018; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/komunalne-volby-2018/clanok/489294-volebnej-ucasti-asi-opat-pomoze-
vidiek/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Ilustračné foto. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Menej ako tri týždne zostávajú do komunálnych volieb. Starostov, primátorov a obecných poslancov si 

budeme voliť v sobotu 10. novembra. Odhady účasti sa zatiaľ držia pri zemi, prekvapenie v tomto smere asi 
nebude. Pravdepodobne sa zopakuje situácia z predchádzajúcich volieb, v ktorých účasť ťahal nahor vidiek a 
veľké mestá sa prepadli pod priemer. Podľa odborníkov je dôvodom anonymita veľkomesta a tiež neprehľadné 
zloženie kandidačných listín. 

Komunálne voľby prilákali viac ako polovicu oprávnených voličov naposledy v roku 1998. K urnám ich vtedy 
prišlo 53,95 percenta. Odvtedy sa hranicu 50 percent na celorepublikovej úrovni prekonať nepodarilo. V rokoch 
2002 a 2010 prišlo voliť viac ako 49 percent občanov a v roku 2006 len 47,65 percenta, pred štyrmi rokmi to bolo 
48,34 percenta. Podobné číslo môžeme očakávať aj tento rok. 

„Zdá sa, že účasť okolo 50 percent je už tradičná a zrejme aj stabilizovaná. Osobne si nemyslím, že volebná 
účasť v novembrových voľbách bude výrazne vyššia. Podpisuje sa pod ňu aj samotná kampaň, ktorá dáva 
dôvody ísť voliť. Preto aj jej kvalita a intenzita antikampaní ovplyvňujú voličské správanie,“ konštatoval expert na 
samosprávu a hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák. 

Ani politológ Juraj Marušiak nepredpokladá, že sa v nadchádzajúcich voľbách bude záujem občanov oproti 
minulosti dramaticky meniť. „Neviem si predstaviť, aký by mohol byť dôvod zvýšenej účasti voličov. Môže sa tak 
stať lokálne, ak je niekde vyhrotená situácia, čo môže zmobilizovať ľudí na jednotlivých miestach,“ nazdáva sa 
politológ. 

Podľa Marušiaka existuje viacero dôvodov, prečo občanov komunálne voľby nelákajú viac. „Situácia je menej 
čitateľná ako napríklad v parlamentných voľbách, kde kandidujú politické strany. V mestách je volebný súboj viac-
menej personalizovaný na osoby kandidátov na primátora a zvrháva sa to na boj nezávislých kandidátov. Často 
ide o nečitateľné osoby, bez osobnej histórie, a teda bez predvídateľnej budúcnosti. Aj to môže ovplyvniť volebnú 
účasť,“ mieni politológ. Dodáva, že ak ako nestraníci kandidujú ľudia, o ktorých je známe, že boli v minulosti na 
lokálnej alebo regionálnej úrovni lídrami politických strán, tak to nezvyšuje dôveru voličov – tak v kandidátov, ako 
aj v komunálne voľby ako také. 

Podobné prípady sa dejú po celom Slovensku. Napríklad v Nitre kandiduje za primátorku nezávislá Renáta 
Kolenčíková. V minulosti bola v mestskom zastupiteľstve predsedníčkou poslaneckého klubu Smer. V 
bratislavskom Starom Meste chce byť nezávislým starostom Martin Borguľa, ktorý tvrdil, že v apríli vystúpil zo 
Smeru, no v strane o tom nič nevedeli. Chaoticky pôsobia aj kandidáti, ktorí o sebe hovoria ako o nezávislých a 
na tlačovke stoja s lídrami politických strán. Príkladom je kandidát na bratislavského primátora Ján Mrva, ktorého 
podporujú opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina aj mimoparlamentné KDH. 

Priepastný rozdiel v účasti je už tradične medzi mestami a vidiekom. Volebná účasť v mestách a mestských 
častiach dosiahla pred štyrmi rokmi 38,25 percenta, v dedinách bola na úrovni 60,92 percenta. 

Napríklad v Bratislave volilo pred štyrmi rokmi iba 33,79 percenta voličov, v Košiciach to bolo približne 33,4 
percenta, spomedzi krajských miest najnižšiu volebnú účasť zaznamenala Nitra – 26,50 percenta, najvyššiu Žilina 
– 41,24. Absolútne najvyšší záujem bol vo Vojkovciach (okr. Spišská Nová Ves), ktoré majú vyše 400 

obyvateľov. K urnám prišlo 97,98 percenta voličov. 

https://spravy.pravda.sk/komunalne-volby-2018/clanok/489294-volebnej-ucasti-asi-opat-pomoze-vidiek/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Podľa Marušiaka za nižšou účasťou vo veľkých mestách je anonymita prostredia. „To znamená, že ľudia 
spravidla vedia omnoho menej o kandidátoch v komunálnych voľbách, než vedia o ľuďoch, ktorí kandidujú v 
parlamentných voľbách. Na vidieku je účasť vyššia, čo je dané aj lepšou znalosťou kandidátov a aj tým, že je tam 
iná demografická štruktúra. Príslušníci staršej generácie vnímajú účasť vo voľbách ako svoju povinnosť. Podiel 
ľudí, ktorí boli takýmto spôsobom vychovaní, sa s rokmi znižuje,“ dodal Marušiak. 

„V malých samosprávach výrazne funguje takzvaná susedská kontrola, kde sa ľudia navzájom pýtajú susedov 
a známych, či už boli voliť, prípadne kedy idú voliť. A zrejme tento rozmer komunitného života zvyšuje záujem o 
voľby. V prípade veľkých miest, ako sú krajské, je zrejmá vyššia miera anonymity, ľudia menej poznajú svoje 
okolie a bezprostredne komunikujú so svojím najužším okolím,“ nazdáva sa Kaliňák. Pod nižšiu volebnú účasť v 
mestách sa podľa neho podpisuje aj skupina voličov, ktorí sa do nich prisťahovali a doposiaľ si k nim 
nevybudovali pozitívny občiansky prístup. 

Expert na samosprávu odhaduje, že posun k horšiemu môže priniesť zjednotenie komunálnych a župných 
volieb do jedného dňa. Prvý raz si budeme primátorov či starostov voliť súčasne so županmi v roku 2022. 

„Na volebnú účasť hlavne v Bratislave a v Košiciach má vplyv aj ťažká uchopiteľnosť mestských častí a 
magistrátu, čo sa ešte môže prehĺbiť o štyri roky, keď práve v týchto mestách budú voliči voliť miestnych, 
mestských a krajských poslancov, ale aj starostu, primátora a župana. Z tohto pohľadu v týchto dvoch 
konkrétnych mestách to s volebnou účasťou môže byť ešte horšie,“ dodal Kaliňák. 

Ešte oveľa menej ako komunálne zaujímajú občanov župné voľby alebo voľby do Európskeho parlamentu. 
Vlani volilo v krajských voľbách len 29,94 percenta oprávnených voličov, v eurovoľbách v roku 2014 len 13,05 
percenta. „Ale áno, aj v komunálnych voľbách je účasť nízka. Dané je to zrejme tým, že v mestách je 
informovanosť ľudí o tom, ako funguje samospráva, nie celkom dobrá. Ústretové médiá odrážajú to, čo sa deje v 
parlamente. Ale to, čo sa deje na radniciach, sa človek dozvie len tak, ak si tieto informácie vyhľadáva,“ 
konštatoval sociológ Pavel Haulík. 

Podľa sociológa môže vyššiu účasť napomôcť len zmena volebného systému. „Ten je v súčasnosti postavený 
tak, že nie je dopredu jasné, aké zoskupenia ľudí sa v zastupiteľstve vytvoria, kto podporuje aké riešenia, kto s 
čím prichádza. Program každej samosprávy sa vytvára až po voľbách, keď sa vytvorí nejaké ad hoc zoskupenie. 
Kandidujú jednotlivci a nie je vopred jasné, čo sa podarí presadiť. Ak aj niekto volí kandidáta, o ktorom je 
presvedčený, že bude prínosom pre samosprávu, no potom sa už nedozvie, čo ten človek v zastupiteľstve reálne 
robil. Pokiaľ sa volič v tomto nebude vedieť lepšie zorientovať, účasť vyššia nebude,“ uzavrel sociológ Haulík. 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Šalamon Kapelye 
KOŠICE. Začiatkom roku 2015 založil kontrabasista Pavol Salamon košickú klezmerskú formáciu, ktorú tvoria 

hudobníci zo Štátnej filharmónie, Štátneho divadla a ZUŠ. Počas svojej existencie si orchester vybudoval 

https://korzar.sme.sk/c/20942918/tipy-na-dnes-piatok-26-oktobra.html


repertoár pozostávajúci jednak z tradičných klezmerských skladieb, a jednak zo skladieb inšpirovaných 
klezmerom. Ich koncert začína dnes o 19.00 hod. v synagóge na Zvonárskej ulici. 

Nocadeň 
KOŠICE. Dnes od 20.00 hod. sa v Kulturparku začína koncert kapely Nocadeň. Na jeseň to bude presne 10 

rokov, čo vyšiel kapele Nocadeň dnes už kultový album Ikony. Návrat k tomuto albumu v kombinácii s najväčšími 
hitmi kapely zažijete práve na dnešnom koncerte. 

CINEMAX 
KOŠICE. Johnny English znova zasahuje o 15.40, 18.30, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.10, 18.20, Venom 

o 16.00, 21.00, 3D o 18.40, Halloween o 17.50, 20.40, Králi zlodejov o 17.40, Piadinôžka o 15.50, 16.30, Po čom 
muži túžia o 18.10, Prvý človek o 20.20, Tajomstvo domu s hodinami o 15.45, Toman o 20.00, Zrodila sa hviezda 
o 15.00, 18.00, 20.30, Kapela o 20.10 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Kapela o 18.00, Keď draka bolí hlava o 15.50, 

Halloween o 18.10, 20.30, Toman o 20.00, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40, 20.15, Po čom 
muži túžia o 16.20 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Byt (Projekt 100) o 16.00, Dogman o 18.15, The Rocky Horror Picture Show (Projekt 100) o 20.15 

hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Johnny English znovu zasahuje o 16.00, 20.10, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 

20.30, Toman o 20.00, Tieň jaguára o 18.10, Venom o 17.50, Zrodila sa hviezda o 15.30, 17.40 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Johnny English znovu zasahuje o 18.40, 20.50, Keď draka bolí hlava o 16.00, Venom o 20.20, 3D o 

18.30, Halloween o 21.00, Králi zlodejov o 15.10, Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 16.10, Prvý človek o 
20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.20, Toman o 17.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.40, Kapela o 18.20 
hod. 

CINEMAX 
POPRAD. Johnny English znovu zasahuje o 18.00, Keď draka bolí hlava o 15.50, Halloween o 20.20, 

Piadinôžka o 15.40, Po čom muži túžia o 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Venom o 17.50, Zrodila sa 
hviezda o 20.10, Kapela o 18.30 hod. 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Keď draka bolí hlava o 17.30, Halloween o 19.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Rimanka o 10.30 hod., Netopier o 19.00 hod. 
BÁBKOVÉ DIVADLO 
KOŠICE. Tajovského 4 - Úbohý Platonov o 10.00 a 19.00 hod. 
THÁLIA 
KOŠICE. Portugal o 19.00 hod. 
SPIŠSKÉ DIVADLO 
SP. N. VES. Kráska a netvor o 9.00, Až tri v taňcu na vidermaňcu o 19.00 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. HB: V dobrom aj v zlom o 10.00 a 18.30 hod. 
Neřež duo 
PREŠOV. Koncert dua Neřež začne v Literárnej kaviarni Viola v piatok o 19.00 hod. 
Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 19.00 h si môžete pozrieť americký horor Halloween. 

Škola tanca 
SMIŽANY. V piatok v Kultúrnom dome v Smižanoch o 19.00 hod. sa bude učiť tanec “zarabjany” z Olcnavy a 

tance Rómov z Petrovian. Do tanca bude hrať Ľudová hudba Magura z Kežmarku s primáškou Alexandrou 
Bachledovou. Lektorom tanca bude Alfréd Lincke s manželkou Martinou. Tanečná škola je otvorená pre všetky 
vekové generácie. 

Spomienka na Františka Veselého 
STROPKOV. V stropkovskom kaštieli si o 18. hodine pripomenú život a dielo akademického maliara Františka 

Veselého. Spomienkové podujatie sa uskutoční pri príležitosti nedožitých 80. narodenín tohto stropkovského 
rodáka. Okrem výstavy jeho diel sa môžu návštevníci tešiť aj na premiéru dokumentárneho filmu. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (26. októbra): Slovan vo Viedni, 

východoslovenské derby i Davis Cup 
[26.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/363310/sportove-udalosti-dna-26-oktobra-slovan-vo-viedni-vychodoslovenske-
derby-i-davis-cup/ 
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Aj dnes vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa na ŠPORT.sk sledovať 
ONLINE. HC Slovan sa v rámci KHL World Games predstaví vo Viedni, fanúšikovia sa môžu tešiť aj na 
kompletné kolo slovenskej Tipsport Ligy a daviscupový víkend odštartujú prvými zápasmi. 

Futbal - slovenská II. liga: 
15. kolo: 
15:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Žilina „B” 
18:00 FK Pohronie - FC STK Fluminense Šamorín 
Futbal - česká Fortuna liga: 
13. kolo: 
18:00 FK Teplice - FC Baník Ostrava 
Futbal - francúzska Ligue 1: 
11. kolo: 
20:45 Olympique Nimes - AS Saint-Étienne 
Futbal - nemecká Bundesliga: 
9. kolo: 
20:30 SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 
Futbal - španielska La Liga: 
10. kolo: 
21:00 Real Valladolid - Espanyol Barcelona 
Hokej - slovenská Tipsport Liga: 
16. kolo: 
17:00 MHk 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť / NAŽIVO >> 
17:00 HK Poprad - HC Košice / NAŽIVO >> 
17:30 HC ’05 Banská Bystrica - MsHK Žilina / NAŽIVO >> 
18:00 HK Dukla Trenčín - HK Nitra / NAŽIVO >> 
18:30 DVTK Jegesmedvék Miškovec - HC 07 Detva / NAŽIVO >> 
18:30 MHC Nové Zámky - HKM Zvolen / NAŽIVO >> 
Hokej - slovenská St. Nicolaus 1. liga: 
13. kolo: 
17:30 MHK Humenné - HK Martin 
18:00 HC Bratislava - HK Spišská Nová Ves 

18:00 MHK Dubnica nad Váhom - HK Gladiators Trnava 
18:00 HK ’95 Považská Bystrica - HK Skalica 
18:00 HC Prešov - MHC Nové Zámky „B” 
18:00 HC Topoľčany - HK Dukla Michalovce 
Hokej - česká Tipsport extraliga: 
13. kolo: 
17:00 HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 
17:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Škoda Plzeň 
17:30 HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 
18:00 Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice 
18:00 HC Olomouc - Piráti Chomutov 
Hokej - KHL: 
11:30 Amur Chabarovsk - Ak Bars Kazaň 
13:30 Červená hviezda Kchun-lun - Torpedo Nižnij Novgorod 
15:30 Barys Astana - Viťaz Podoľsk 
17:30 Jokerit Helsinki - Spartak Moskva 
18:30 Dinamo Riga - SKA Petrohrad 
18:30 HC Slovan Bratislava - CSKA Moskva / ONLINE >> 
Hokej - NHL: 
01:00 Boston Bruins - Philadelphia Flyers 
01:00 Buffalo Sabres - Montreal Canadiens 
01:00 New Jersey Devils - Nashville Predators 
02:00 Minnesota Wild - Los Angeles Kings 
02:00 St. Louis Blues - Columbus Blue Jackets 
02:30 Dallas Stars - Anaheim Ducks 
02:30 Chicago Blackhawks - New York Rangers 
03:00 Calgary Flames - Pittsburgh Penguins 
03:00 Edmonton Oilers - Washington Capitals 
04:00 Arizona Coyotes - Vancouver Canucks 
v sobotu ráno: 
00:00 Vegas Golden Knights - Tampa Bay Lightning 
01:30 Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 
01:30 Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 



03:00 Colorado Avalanche - Ottawa Senators 
Tenis - Davis Cup: 
2. kolo I. skupiny euroafrickej zóny: 
16:00 Martin KLIŽAN - Alexander Zgirovskij / ONLINE >> 
18:00 Norbert GOMBOS - Jegor Gerasimov / ONLINE >> 
Basketbal - NBA: 
01:00 Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 
01:00 Orlando Magic - Portland Trail Blazers 
02:00 Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 
04:30 Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 
v sobotu ráno: 
01:00 Charlotte Hornets - Chicago Bulls 
01:30 New York Knicks - Golden State Warriors 
01:30 Toronto Raptors - Dallas Mavericks 
02:00 Houston Rockets - Los Angeles Clippers 
02:00 Minnesota Timberwolves - Milwaukee Bucks 
02:00 New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 
04:00 Sacramento Kings - Washington Wizards 
Hádzaná - MOL liga žien: 
7. kolo: 
18:00 SHK Veselí nad Moravou - DHC Sokol Poruba 
Florbal - Extraliga: 
dohrávka 2. kola: 
19:00 AS Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica 
19:30 Žilina - 1.FBC Trenčín 
Futsal - 1. SLF: 
7. kolo: 
19:30 FC Bíli Andeli - ŠK Makroteam Žilina 
Motošport - WRC: 
09:33 Rely Španielska 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Niektorí primátori zarábajú viac ako ministri. Spišský má toľko ako premiér 
[26.10.2018; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Jana Ogurčáková] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20946116/niektori-primatori-zarabaju-viac-ako-ministri-spissky-ma-tolko-
ako-premier.html 

 
 

Platy sa im od decembra ešte zvýšia. 
Primátori na východnom Slovensku 
(6 fotografií) 
KOŠICE. Aj výška platov primátorov či odmien poslancov môže byť za rekordne vysokým počtom kandidátov 

v novembrových komunálnych voľbách. 
Korzár zisťoval, aké sú platy vo verejných funkciách v šiestich najväčších mestách na východnom Slovensku. 
Košice 
Námestník primátora Košíc Martin Petruško (Smer), ktorý je poverený plnením úloh primátora mesta, zarába 

mesačne 3 757 eur. 
Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva v Košiciach je 540 eur. 
Komunálne voľby 2018 - prehľad kandidátov na primátorov, starostov a poslancov. 
Prešov 
Prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH) aktuálne zarába 3 579 eur. 
Odmeny prešovských poslancov sú v súčasnosti vo výške 226 eur mesačne. 
((piano)) 
Výšku odmien konkrétnych poslancov zverejňuje prešovská radnica na svojej stránke. 
Poprad 
Popradský primátor Jozef Švagerko (nezávislý) zarába 4 565 eur. 
Poslanci v mestskom zastupiteľstve dostanú 400 eur, odmena je ale podmienená účasťou na zasadnutí. 
Michalovce 
Michalovský primátor Viliam Záhorčák (Smer) disponuje platom vo výške 3 998 eur. 
Odmena poslancov závisí od rozsahu ich činnosti. Najnižšia je 133 eur a najvyššia 194 eur. 
Spišská Nová Ves 
Najviac odmenený za výkon svojej funkcie je primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný (Smer). Jeho celkový 

plat je v tomto roku 4 687 eur. V čistom to je 3 229 eur, takmer rovnaký plat dostáva aj predseda vlády. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20946116/niektori-primatori-zarabaju-viac-ako-ministri-spissky-ma-tolko-ako-premier.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/20946116/niektori-primatori-zarabaju-viac-ako-ministri-spissky-ma-tolko-ako-premier.html


Mesačná odmena poslanca mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi je vo výške 218 eur. 

Humenné 
Rozpočet mesta najmenej zaťaží plat primátorky mesta Humenné Jany Vaľovej (Smer). Tá poberá ako 

poslankyňa Národnej rady SR mesačný plat vo výške 1 961 eur v hrubom a k tomu aj paušálne náhrady vo výške 
1 615 eur. 

Ako primátorka mesta dostáva za výkon tejto verejnej funkcie minimálnu mzdu 480 eur. 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Humennom majú svoju odmenu rozdelenú na fixnú a pohyblivú zložku 

odmeny. 
Fixná zložka na jeden mesiac predstavuje sumu 145 eur mesačne. K nej ešte môžu dostať pohyblivú odmenu 

za účasť na rokovaní zastupiteľstva vo výške 50 eur. 
Poslanci 
Odmena mestských poslancov v jednotlivých samosprávach závisí aj od členstva v mestskej rade, v účasti na 

komisiách a na rozličných zasadnutiach. 
Môže byť zvýšená o odmeny za účinkovanie pri občianskych obradoch a slávnostiach a paušálny príspevok 

na ošatenie. 
Základná mesačná odmena sa tak môže zvýšiť o niekoľko desiatok eur. 
Ako ministri 
Platy primátorov obstoja aj v porovnaní s najvyššími verejnými funkcionármi. 
„V čistom približne 3 200 eur,“ povedal Peter Pellegrini (Smer) v lete, keď sa ho v parlamente pýtali deti, koľko 

mesačne zarába. V hrubom to je približne 4 655 eur. 
Ministri napríklad zarábajú okolo 3 761 eur vrátane paušálnych náhrad. 
Poslanci Národnej rady zarobia mesačne 3 346 eur, mimobratislavskí 3 576 eur. 
Mesto-plat primátora-základná odmena poslanca 
Košice - 3 757 -540 
Prešov - 3579 - 226 
Poprad - 4 565 - 400 
Spišská Nová Ves - 4 687 - 218 

Michalovce - 3 998 - 194 
Humenné - 480 - 145 
Platy sa im zvýšia 
Od decembra platy porastú. Môže za to novela zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest z dielne poslancov Smeru. Tento týždeň ju 80 hlasmi schválil parlament. 
Doterajšie násobky upravujúce výšku základného platu starostov a primátorov sa zvýšia v závislosti od počtu 

obyvateľov obce alebo mesta. 
V roku 2011 došlo k zníženiu koeficientov určujúcich základný plat starostov obcí a primátorov miest, čo bolo 

súčasťou tzv. protikrízových opatrení. 
Podľa predkladateľov došlo v dôsledku viacerých spoločenských, technologických a legislatívnych zmien k 

zvýšeniu náročnosti výkonu funkcie starostu v porovnaní s minulosťou. 
“Tento trend by mali zohľadniť aj zákonné koeficienty na určenie platu starostu obce,” uvádza dôvodová 

správa. 
Poslanci obhajovali novelu aj pozitívnou makroekonomickou prognózou na najbližšie roky. 
„V súčasnosti je priestor pre ukončenie pretrvávajúcich protikrízových opatrení a návrat k zaužívaným 

štandardom." 
Po novom bude mať starosta obce do 500 obyvateľov plat vo výške 1,65-násobku priemernej mzdy a starosta 

nad 100 000 obyvateľov 3,98-násobok. Napríklad nový košický primátor si prilepší o 381 eur. 
Obmedzí sa ale možnosť fakultatívneho navýšenia ich základného platu prostredníctvom rozhodnutia 

obecného zastupiteľstva zo súčasných 70 na 60 percent. 
Zmení sa aj výška odstupného. Súčasný stav totiž zaručuje všetkým starostom, ktorí vykonávajú mandát viac 

ako šesť mesiacov, rovnakú výšku odstupného vo výške trojnásobku ich priemerného platu. 
Po novom, ak bol starosta vo funkcii dlhšie ako šesť mesiacov, dostane dvojnásobok svojho mesačného 

platu. 
Ak pôsobil jedno funkčné obdobie, bude to trojnásobok, po dvoch funkčných obdobiach po sebe má dostať 

štvornásobok a ak bol starostom tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia, jeho odstupné má byť vo výške 
päťnásobku jeho priemernej mzdy. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. 16.kolo Tipsport ligy tipuje Dušan Pašek 
[25.10.2018; hokejportal.net; Slovensko; 20:24; Pavol Rajtar] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/16kolo-tipsport-ligy-tipuje-dusan-pasek/85780 

 
 

Piatok konečne prinesie kompletnú porciu zápasov, a tak že jeden hráč nastúpi v jednom kole za dva tímy je 
vďaka pevnému termínu vylúčené. Do Popradu cestujú na derby Košice, Budapešť bude hrať v Spišskej Novej 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/16kolo-tipsport-ligy-tipuje-dusan-pasek/85780


Vsi proti Mikulášu, Detva ide do Miškovca, Nitra do Trenčína, Žilina hrá v Banskej Bystrici a o šláger sa postarajú 

domáce Nové Zámky proti Zvolenu. Tipoval Dušan Pašek. 
Liptovský Mikuláš – MAC Budapešť 1 
„Myslím si, že partia okolo Mareka Urama tento zápas zvládne.“ 
Tip na strelca: Marek Uram 
Pred zápasom: Mikuláš na Spiši ešte nevyhral proti seniorskému tímu a MAC ešte nevyhral ani jeden zápas 

vonku. Ktorá séria sa zlomí nevedno, jedna však určite. Mimochodom, svoju prvú výhru vonku zaznamenal práve 
proti Liptákom Miškovec. Ak sa to podarí aj Budapešti, „domáci“ radosť mať určite nebudú. 

Poprad – Košice 2 
„Tradičné derby na východe. Aj keď má Poprad kvalitný a konsolidovaný káder, myslím si, že v tomto zápase 

vyhrajú Košice.“ 
Tip na strelca: Marcel Haščák 
Pred zápasom: Poprad už vie, aká cesta vedie k zdolaniu Košíc. V Steel aréne sa to Popradu podarilo v 

tesnom zápase futbalovým výsledkom 1:0. Poprad síce vyhral dva ostatné zápasy, ale o výhre proti Nitre sa ešte 
bude rozhodovať za zeleným stolom. Košiciam sa darí, ich štart do ligy je presvedčivý a Popradčanov o tom budú 
chcieť presvedčiť takisto. 

Banská Bystrica – Žilina 1 
„Banská Bystrica je v tomto zápase favoritom a myslím si, že svoju pozíciu aj potvrdí.“ 
Tip na strelca: Dávid Buc 
Pred zápasom: Žilina sa na ťažký zápas navnadila výhrou v Piešťanoch, kde porazila HK Orange 20. Po 

vysokej domácej prehre s Popradom to určite potrebovala ako vzpruhu. Bystričania sú doma tradične veľmi silní, 
pohoda po výhre v Nitre tento fakt len znásobuje. 

Trenčín – Nitra 1 
„Po zakopnutí Dukly v Budapešti budú chcieť Trenčania tento zápas vyhrať a aj sa im to podarí.“ 
Tip na strelca: Tibor Varga 
Pred zápasom: Nitra už aj s Jurajom Majdanom a Karolom Korímom v zostave príde do Trenčína s vedomím, 

že tesne stratila všetky body v Poprade a takisto doma s B.Bystricou. Dukla hrala pomerne dobre, ale v Maďarsku 
pohorela. V domácom prostredí však určite túži po prinavrátení víťazného apetítu. 

Miškovec – Detva 2 
„Detva má stabilizovaný káder. Najnovšie aj dvoch reprezentantov. Očakávam jej výhru.“ 
Tip na strelca: Martin Chovan 
Pred zápasom: Miškovec by určite rád napodobnil Mikuláš. Aj tomu sa negatívnu sériu prehier podarilo 

prerušiť proti Detve. Miškovec už naznačil zlepšenie v Košiciach, zo Zvolena dokonca bral bod. Detva však 
nepôjde do Maďarska odovzdať body len tak. To je jasné. 

Nové Zámky – Zvolen X 
„Nové Zámky i Zvolen hrajú s chuťou a sú vo forme. Pri tejto forme oboch je to náročný zápas na tipovanie, 

preto by som to videl na remízu.“ 
Tip na strelca: Branislav Fábry 
Pred zápasom: Nové Zámky už dostali do rúk Vyšehradský pohár a teraz v očakávanom kvalitnom zápase 

určite urobia všetko pre to, aby prerušili toľko omieľanú dobrú šnúru Zvolena. Šláger kola sľubuje výborný zápas. 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Molnárovci vs. Vaľová: vplyvná rodina z Humenného si nevie poradiť s 

politikmi Smeru 
[25.10.2018; dennikn.sk; Ekonomika; 18:49; Vladimír Šnídl] 

 
https://dennikn.sk/1234749/molnarovci-vs-valova-vplyvna-rodina-z-humenneho-si-nevie-poradit-s-
politikmi-smeru/ 

 
 

Rodina veľkopodnikateľa Molnára sa snaží už niekoľko rokov presadiť modernizáciu teplárne, ktorú blokuje 
stanovisko primátorky Humenného. 

Podnikateľ Ján Molnár má povesť človek, ktorý dokázal vybabrať aj s finančnou skupinou Penta. V roku 2008 
jej predal mäsokombinát Mecom, ktorý pred tým dlhé roky budoval. Cena sa podľa neoficiálnych informácií 
dosiahla 100 miliónov eur. Spolumajiteľ Penty Jaroslav Hasčák to neskôr označil za historicky najhorší obchod 
svojej skupiny. Sám Molnár to komentuje inak, kupec vraj zaplatila primeranú cenu. 

Pente však podnikanie s mäsom vôbec nešlo. Naopak Molnár za zinkasované peniaze rozbehol nové 
projekty, a postavil aj nový mäsokombinát Althan, do ktorého pritiahol aj niekoľkých špecialistov zo svojho 
pôvodného mäsokombinátu patriacemu v tom čase už Pente. 

https://dennikn.sk/1234749/molnarovci-vs-valova-vplyvna-rodina-z-humenneho-si-nevie-poradit-s-politikmi-smeru/
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Vo svojom domovskom meste Hummené však majú Molnárovci už niekoľko rokov súpera, ktorý pre nich 
v istom smere predstavuje väčšiu výzvu než skupina Penta. Je ním dlhoročná primátorka, poslankyňa a okresná 
predsedníčka Smeru Jana Vaľová. „Roky z nás robí nepriateľa číslo jedna,“ hovorí Molnárov syn Dávid. 

Jana Vaľová je od roku 2006 poslankyňou, od roku 2010 je aj primátorkou Humenného. Foto - TASR 
Ide o obyčajný kotol 
Jeden z ich najväčších sporov sa týka zdanlivo lokálnej záležitosti - modernizácie zastaralej teplárne, ktorá sa 

nachádza v Molnárovom priemyselnom areáli. Molnárovci si za peniaze z obchodu s Pentou kúpili v Humennom 
priemyselný park, ktorý zostal po niekdajšom výrobcovi umelých vlákien Chemlon. 

V ňom pôsobia väčšinou fabriky zahraničných majiteľov, ktoré sa venujú strojárstvu, chemickému priemyslu či 
výrobe špeciálnych textílií pre pacientov. Pracuje v nich okolo 1800 ľudí, pre mesto tak ide o kľúčový areál. 

Molnárovci ho spravujú prostredníctvom firmy Chemes, cez ktorú dodávajú aj teplo a elektrinu. Do svojej 
teplárne sa pred časom rozhodli investovať - zastaraný kotol na uhlie by chceli nahradiť kotlom na biomasu. 

„Bolo by to ekologické, posilnili by sme energetickú sebestačnosť, a čo je možno najpodstatnejšie, znížili by 
sme ceny tepla pre firmy v priemyselnom areáli. Vďaka tomu by sme do Humenného mohli pritiahnuť ďalších 
výrobcov,“ hovorí Dávid Molnár, ktorý šéfuje Chemesu. 

Vaľová: môžu si za to sami 
Nastal však problém. Tepláreň okrem priemyselného areálu vykuruje aj domy v Humennom. Molnárovci preto 

potrebujú pre svoj projekt „pečiatku“ od primátorky Vaľovej, ktorá Molnárovcov úprimne neznáša. 
„Prakticky ide len o to, že potrebujeme stanovisko, že naša modernizácia je v súlade s energetickou 

koncepciou mesta,“ doplňuje Molnára podpredseda predstavenstva František Chvostáľ. 
Ich žiadosť už niekoľko rokov leží primátorke na stole a nič sa nedeje. Vaľová to vysvetľuje tým, že firma si za 

to môže sama. Chemes pôvodne žiadal o súhlas pre kotol na zemný plyn, ktorý dostal. Neskôr však prišiel  
s plánom na inštaláciu kotla na biomasu. 

„Spoločnosť Chemes má od roku 2012 od Slovenskej inšpekcie životného prostredia povolenie na 
modernizáciu a obnovu svojho zariadenia na zemný plyn. Toto povolenie trvalo do roku 2017, firma však túto 
modernizáciu neuskutočnila a požiadala o predĺženie povolenia do konca roka 2019,“ hovorí Vaľová. 

Tepláreň v Chemese čaká na modernizáciu. Foto N - Tomáš Benedikovič 
Potom firma prišla s projektom kotla na biomasu, ktorý je podľa Vaľovej v rozpore so záväznými dokumentami 

mesta. „Mesto Humenné nemohlo vydať súhlasné stanovisko, nakoľko takýto zdroj tepla nebol zahrnutý 
v Koncepcii rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky, ktorá je súčasťou Územného plánu mesta,“ 
tvrdí Vaľová. 

Spomínaná koncepcia visí na stránkach mesta. Pochádza ešte z roku 2006, odvtedy ju mesto 
neaktualizovalo. Nikde sa tam nepíše o tom, že by centrálna tepláreň nemohla mať kotol na biomasu. 

Podľa Chemesu ide len o zámienku. Argumentujú tým, že nový kotol by znížil ceny tepla, bol by ekologický 
a zodpovedal by aj energetickej politike štátu, podľa ktorej má Slovensko znižovať svoju závislosť od fosílnych 
palív. 

„Odmietavým postojom pošľapávajú záujmy firiem, záujmy občanov a aj záujem na zachovaní pracovných 
miest,“ tvrdí vedenie Chemesu. 

V Bratislave bez šance 
Molnárovci už pochopili, že keď majú proti sebe Vaľovú, nič nevybavia ani v Bratislave. Primátorka sa tu môže 

oprieť o podporu špičiek Smeru. V minulosti mala blízko napríklad k exministerke sociálnych vecí Viere 
Tomanovej, ktorá dnes pôsobí ako detská ombudsmanka. 

Dnes medzi jej spojencov patrí mediálny poradca Roberta Fica, poslanec Erik Tomáš, ktorý tiež pochádza 
z Humenného. Zastupiteľstvo mesta mu pred troma rokmi schválilo udelenie Ceny mesta „pre jeho priamu pomoc 
mestu Humenné, prezentáciu a šírenie dobrého mena a angažovanosť“. 

Vedenie Chemesu už kvôli svojej teplárni oslovilo troch rôznych ministrov hospodárstva zo Smeru, ktorí sa 
v uplynulých rokoch vystriedali. Výsledok žiadny. „Asi sa dostávame k názoru, že do vzťahov, kde je v pozadí 
funkcionár s podporou Smeru, nikto zo štátnej správy vstupovať nechce alebo nemôže vstupovať,“ tvrdí Chemes. 

Molnárovi manažéri sa v januári 2014 sťažovali na Vaľovu aj premiérovi Ficovi. V liste mu vysvetlili podstatu 
svojho sporu, postrašili premiéra tým, že ak nedôjde k modernizácii teplárne, ohrozí to 1800 pracovných miest 
v priemyselnom areáli. 

„S poľutovaním musíme konštatovať, že zástupcovia mesta Humenné odmietajú s nami v tejto veci 
konštruktívne komunikovať,“ písali manažéri Chemesu. Fica zároveň požiadali o stretnutie, z Úradu vlády však 
dostali odpoveď, že premiér nemá čas. 

O necelé dva roky neskôr dal Chemes dokopy riaditeľov niekoľkých fabrík, ktoré pôsobia v jeho areáli, a išli sa 
stretnúť s vtedajším ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom (nominant Smeru). Ministerstvo sa však rozhodlo, 
že sa do ich veci miešať nebude. A v tomto postoji zotrvalo i po voľbách, keď rezort prebral súčasný minister zo 
Smeru Peter Žiga. 

„Ministerstvo hospodárstva nemá zo zákona kompetenciu vstupovať do vzťahov súkromných spoločností 
a samosprávy, a teda ani do vzťahu spoločnosti Chemes a zástupcov mesta Humenné. Opakovane sme o tom 
listom informovali aj zástupcov spoločnosti Chemes,“ tvrdí Žigov hovorca Maroš Stano. 

Dánska firma: je to dobrý projekt 
Podporu Molnárovmu projektu vyjadrujú aj viaceré firmy z jeho areálu. Napríklad dánska firma Tytex, ktorá 

zamestnáva zhruba 500 ľudí, hovorí, že modernizácia teplárne by priniesla viaceré výhody. 
„Projekt Chemesu by prispel k úsporám firiem vo vnútri priemyselného parku a navyše by mal pozitívny dopad 

aj na životného prostredie,“ hovorí riaditeľ firmy Niels Frost Nielsen. 



Molnár má na svojej strane i niektorých zastupiteľov, ktorí Vaľovú kritizujú okrem iného za to, že o celom 
projekte rozhodla bez nich. „Môže to vyzerať zvláštne, že o teplárni, ktorá vykuruje firmy i viac než 9-tisíc 
domácností nerozhodovalo zastupiteľstvo, ale v Humennom je to tak,“ hovorí poslanec Jozef Babjak (SDKÚ-DS). 

Podľa Babjaka nemá primátorka  legitímny dôvod projekt blokovať. „Jej dôvodom nerozumiem. Investor chce 
investovať vlastné peniaze do projektu, ktorý má priniesť úžitok jemu a možno aj ďalším. To predsa nie sú 
peniaze mesta, ani primátorky,“ dodáva. 

Podnikateľ Ján Molnár vlastní najväčšiu slovenskú cestovináreň Cessi v Spišskej Novej Vsi, v Humennom 

má mäsovýrobu s prémiovou značkou Althan. Z peňazí, ktoré dostal po predaji Mecomu, investoval aj do 
priemyselného parku Chemes. Foto Ľubomír Kočan 

Začarovaný kruh 
V Chemese vidia celý spor jednoznačne: Vaľová vedie proti Molnárovcom a ich firmám osobnú aj ideologickú 

vojnu, ktorá nemá nič spoločné so záujmami mesta. 
„Pani primátorka na nás útočila už vo svojej prvej kampani v roku 2010 a doteraz s tým neprestala. Snaží sa 

nás vykresľovať ako zlých podnikateľov, ktorí okrádajú ľudí, zatiaľ čo ona vraj stojí na ich strane,“ hovorí David 
Molnár. 

Špekuluje o tom, že Vaľová si chce do Humenného priviesť vlastného dodávateľa tepla, ktorý bude vykurovať 
domácnosti. Chemes totiž neprevádzkuje len tepláreň, ale cez spoločnú firmu s mestom prenajíma aj rozvody 
tepla do domácnosti. Nájomná zmluva na tieto rozvody vyprší v roku 2020 a čo bude ďalej, o tom rozhodne 
vedenie mesta, ktoré príde po voľbách. 

Ako to vidí súčasná primátorka Vaľová? 
Nepopiera, že chce Molnárovcov o rozvody pripraviť, avšak pre kvôli tomu, aby ich do svojej správy prevzalo 

mesto. Chemes totiž podľa nej drží zneužíva svoj monopol, aby umelo držal vysoké ceny. „Naším cieľom je, aby 
sa mestský majetok vrátil do rúk mesta, aby mesto určovalo cenu tepla a aby z majetku mesta profitovali všetci 
jeho obyvatelia,“ hovorí Vaľová. 

Manažéri Chemesu naopak tvrdia, že ceny tepla mohli byť dávno nižšie, keby sa rozbehol projekt 
modernizácie teplárne. „Využitie biomasy by znížilo náklady i ceny tepla o 15 percent pre ľudí a o dvadsať 
percent pre firmy v priemyselnom areáli,“ argumentuje Chemes. 

Vaľová nemá funkciu istú 
Spor medzi Molnárovcami a Vaľovou, prirodzene, ovplyvňuje aj kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi 

voľbami. Vaľová v nich znovu kandiduje a sľubuje Humenčanom, že zníži ceny tepla. 
Víťazstvo však nemá isté. Proti nej kandiduje zastupiteľ a občiansky aktivista Miloš Meričko, ktorý má podporu 

väčšiny opozičných strán. 
V minulosti sa do kampane zapájali aj Molnárovci. V Humennom bolo verejným tajomstvom, že v roku 2014 

podporovali kandidátku Miroslavu Zajcevovú, ktorej však ich podpora mohla nakoniec aj uškodiť. Funkciu 
napokon obhájila Vaľová. 

Teraz Molnárovci tvrdia, že žiadneho kandidáta nepodporujeme žiadnym spôsobom. „Rozhodne nás však 
poteší víťazstvo akéhokoľvek iného kandidáta, s ktorým sa budeme vedieť dohodnúť na znížení ceny tepla pre 
všetkých obyvateľov Humenného.“ 

[Späť na obsah] 
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V súvislosti s videom nezrelej študentky gymnázia som sa nedávno stal obeťou nečakane masívnej vlny hejtu 
na sociálnych sieťach. A tentoraz nezostalo len pritom. Po zverejnení adresy a domáceho telefónneho čísla, 
pribudli aj početné telefonáty a dostal som niekoľko urážlivých, či výhražných správ na Facebooku. Poniektorí sa 
hotovali aj na návštevu a našli sa aj takí, ktorí by ma vraj radi stretli a určitým spôsobom sa mi venovali. Varila sa 
voda, spomínali facky, pľuvance, kandelábre, karma či prianie skorej smrti. 

Čo sa vlastne prihodilo? V podstate nič zvláštne. Mladá, detsky naivne pôsobiaca študentka, ktorá sa chcela 
zviditeľniť nahrala video, ktorého obsah sa dá zhrnúť jednou vetou: „Nie som rasistka, ale Slováci by mali byť 
výhradne bieli.“ Predstavila sa v ňom ako Lívia, študentka bilingválneho gymnázia. K strihom vo videu a 
deklamovaniu obskúrneho textu sa radšej nebudem vyjadrovať. Lepšie to urobili už iní. 

Pochválila sa ním 10. októbra aj na svojom facebookovom profile, kde mala pôvodne uvedenú aj adresu 
školy. V súčasnosti ju tam už nemá. Lívia napísala: „Pár mojich skromných slov k skutočnostiam, ktorým čelíme, 
ale počujeme o nich len málo úprimnej pravdy. Nejde o nič iné ako len o snahu priniesť trošku zdravého rozumu 
do našej spoločnosti. Som nesmierne vďačná za každú pozitívnu reakciu, šírme pravdu ďalej.“ 

Zdá sa, že za kritické reakcie veľmi vďačná nebola, lebo na portáli Kulturblog, kde bolo uverejné jej video sa 
vraj dlho neohriali ani viaceré slušné odmietavé reakcie. 

Nejaké tam však zostali a mňa zaujala najmä táto. Videu slečny Lívie sa venovali neskôr aj iní. Mladí proti 
fašizmu, bloger Michal Andrej Molnár, novinár z Denníka N Vladimír Šnídl, teológ a publicista Michal Havran, 
umelec a publicista Matúš Ritomský, tiež Lukáš Krivošík z portálu Postoj, organizátor besied „Zabudnuté 

https://dennikn.sk/blog/1270721/nasi-mili-hejtslovaci/?ref=list


Slovdesko“ publicista a fotograf Andrej Bán a Ľubo Nemeš v októbrovom Mnohosrde. Iba ja som okrem 
uvedeného komentára o Lívii nenapísal nič. 

Skôr ako budeme pokračovať, predstavme slečnu Líviu v prostredí, v ktorom sa tak dobre cíti a je naň hrdá. 
Niečo som na túto tému vlani napísal v blogoch: „Mladé pušky a starí harcovníci z Kotlebovej Ľudovej mládeže“ a 
„Výkvet Kotlebovej Ľudovej mládeže.“ Objavili sa tam viacerí Líviini kamaráti, ona však nie. Ani po našom 
stretnutí na besede, keď na seba sama upozornila. Pripadalo mi, že sa nehodí písať o dievčati, ktoré síce má 
podľa mňa „naivné“ názory, ale bola účastníčkou besedy na ktorú ma pozvali samotní študenti. Po tomto jej 
vystúpení však pár fotografií asi nebude na škodu, veď Lívia sa k svojim verejne a hrdo hlási. 

Ale vráťme sa k meritu veci. Líviine video malo mnoho kliknutí a stalo sa predmetom komentárov na sociálnej 
sieti. Keď som zaregistroval debatu na túto tému u jedného z priateľov, opísal som v komentári svoju osobnú 
skúsenosť s týmto dievčaťom. Bola z 25. júna toho roku, z besedy s gymnazistami v Spišskej Novej Vsi, kam ma 

pozvali samotní študenti. Konala sa v Redute, kde si študenti prenajali sálu, takže priamo v gymnáziu som nebol. 
A keďže, ako som zistil neskôr, v Spišskej Novej Vsi sú gymnáziá dve, ani som vtedy nevedel z ktorého dievčina 

bola. 
U priateľa v komentári som pod jeho statusom, s preklepom v mene Mazurek, 12. októbra napísal: „Túto 

dievčinu som zažil naživo na besede s gymnazistami v Spišskej Novej Vsi. Prihlásila sa a pochválila, že je 

súčasťou mojej prezentácie ako účastníčka tábora Ľudovej mládeže. Opýtala sa ma koľkých ľudí som udal. A 
tvrdila, že Mazurek a Buchta sú úžasní, slušní a veľmi inteligentní ľudia. Lívia Garčalová.“ Ku komentáru som 
pripojil skrínšot Líviinho statusu starého dva dni. Nič viac. Žiadna adresa bydliska, ani konkrétne gymnázium. Iba 
meno a osobná skúsenosť. Nič viac som o nej nikde nepísal a určite som ju nikde „neudal.“ Zverejnil som vlastne 
iba to, čo už ona sama zverejnila „public“ na sociálnej sieti 

Reakcia ma napriek tomu, že som za tých pár rokov čo sa venujem konšpirátorom a extrémistom, zvyknutý na 
kadečo, naozaj prekvapila. Ako prvý ešte toho dňa zareagoval Koróniho konšpiračný „Slobodný vysielač“ na 
svojej stránke: „Útok primitívov a ich lynč sa už môže začať. Slečna Lívia musí už čoskoro očakávať, že primitívi, 
ktorí nedokážu prijať iný názor, začnú už onedlho bombardovať riaditeľa školy na ktorej študuje….pretože Benčík 
ju už vyčmuchal…“ 

Netuším či spomínaní „primitívi, ktorí nedokážu tolerovať iný názor“ naozaj začali bombardovať „riaditeľa 
školy“ (mimochodom škola má riaditeľku, informovalo o tom Zabudnuté Slovensko keď alibisticky zrušila predtým 
potvrdenú účasť študentov na ich besede), ale určite sa zišli v hojnom počte na stránke Slobodného vysielača 
pod týmto statusom. Dajme im teda priestor. Zoradil som ich podľa abecedy. Len v jednom prípade som urobil 
výnimku, keď pani Monika reaguje na predchádzajúci komentár pána Jakuba. 

O deň neskôr prihodil polienko Sopkov dezinformačný web Hlavné správy s odkazom na článok s titulkom: 
„Benčík už vie kto je odvážne dievča z Youtube a jej identitu zverejnil. Zničia ju slniečkari?“ V článku ma označujú 
za „známeho udavača.“ 

Hoci vulgárne či urážlivé komentáre na adresu slečny Lívie odsudzujem, neviem či ju zničili spomínaní 
„slniečkari.“ Zato me sa aj tu ušlo požehnane. Hejtslováci si prišli naozaj na svoje. 

Volaniu po mojej adrese vyhoveli mnohí. Ako som bol upozornený, napríklad aj bloger Juraj Režo, ktorý 
uverejnil názov môjho profilu na Facebooku, moju domácu adresu aj telefónne číslo. Práve na neho sa odvolával 
jeden z telefonujúcich, ktorý hovoril česky a môjho syna sa opýtal, či sme skutoční Slováci. Režo samozrejme 
klamal až sa práši, kontakt mu samozrejme nevydal „fejzbúk“ ako tvrdí: „FEJZBÚK vydal fejzbúku kontakt na 
osobu. Však nech si užije aj ON Dôvod: Útok na mladé Líviu“ Režo následne schytal od Facebooku, ktorý mu vraj 
vydal moje údaje, ban a vyplakal sa v blogu. A nie, nebol som to ja kto vás nahlásil, pán Režo. Na to, že ste 
zverejnili moju adresu ma upozornl niekto iný a poslal mi aj skrínšot vášho odkazu v kotlebovskej skupine 
Slovenský národ. 

A pod zverejnenou adresou sa našiel aj takýto kvalifikovaný komentár. 
13. októbra nahrala Lívia očividne rozradostnená z náhlej popularity, ďalšie krátke video, ktoré zverejnil 

Kulturblog, kde boli „potešení obrovskou podporou.“ 
A v ten istý deň k hejtu prispela aj stránka KontraÚder, ktorá sa blysla mimoriadne vtipným textom: „V 

liberálnom - lepšie povedané pseudoliberálnom - spektre nášho štátu sa začal hon na mladú študentku, ktorá si 
dovolila vyjadriť iný postoj ako jej rovesníčka Karolínka Farská a ďalšie Sorošovské opičky. Nastal pohon na jej 
meno, škola, bydlisko atď. Liberálny hon by nebol liberálnym honom, keby sa ho nezúčastnil aj starý harcovník v 
tejto disciplíne - Jeboslav Benčík - a keby nebol práve on ten, kto ako prvý získa všetky osobné údaje 
„obžalovanej“. A možno by bol ešte o hodnú chvíľu rýchlejší, keby najprv nevenčil nad jej fotkami svoju uschnutú 
ratolesť.“ 

A s prepáčením „hovnomety“ sa usilovne pustili do práce. 
KontraÚder sa snažil z témy vyťažiť čo najviac, tak pokračoval aj 15. októbra. 
A fanúšikovia stránky nesklamali. 
Niekto sa nezdržal a v reakcii na komentár Michala Andreja Molnára napísal klamstvo o mojom údajnom 

zverejnení adresy Líviinej školy. 
A pre veľký úspech KontraÚder ešte pokračoval. 
A slinu chytili aj fanúšikovia. 
Ušlo sa mi aj na stránke: „Hnutie za nezávislosť Slovanských Štatov.“ 
Status pridal Tibor Jakubek: „Jeboslav dostane medailu od NASA , uplne nahradil americky satelit na 

sledovanie Slovenska, a Slovakov, som nesmierne hrdy na tohto hajzloveho pavuka, Velikan Udavactva.“ A 
mnohí sa ochotne pridali. 

Hejt nechýbal ani na stránke Slovenský národ. 



Tam Jakubekov status bez ďalšieho komentára zdieľala Bea Sasová, ktorá zdieľa aj kadečo iné. A pohotoví 
komentujúci nezaváhali. 

Polievočku si znovu prihrial aj Slobodný vysielač. 
Kadečo sa našlo aj inde. 
Objavili sa aj majstrovské koláže. Ako napríklad táto, ktorú od Jána Kúdelu (Janko Janík Janíčko) zdieľali 

kotlebovci z Partizánskeho. 
Tieto sa našli u Silvie Sedláčkovej. Čo sa týka tej druhej koláže, v niečom má pravdu. Presne tak sa cítim na 

stránkach mnohých ľudí z nemenovaného košiara. 
Silviina kamarátka doplnila. 
Takto sa pochlapil Stano Slivka. A čo to priložili aj kamaráti. 
Prispel aj Ján Rohárik so znakom Kotlebovej strany a Putinom na tričku aj so zvedavým kamarátom. 

Výnimočne mu odpoviem. Presne toľko koľko, koľko zrejme aj vám, pán Mravec. Teda nič. 
Ladislav Tatranský zverejnil moju adresu aj telefónne číslo a zbytočne veru neokolkoval: „Skap už a urob nám 

radosť udavač!“ 
Gastarbajter Danny Kollar tiež nesklamal a rád sa podelil s kamarátmi o moju adresu a telefónne číslo. 
Nuž a nakoniec nám zostali správy, ktoré som dostal na Facebooku. Zdá sa, že mnoho ľudí považuje za svoje 

občianske, či priam ústavou garantované právo, urážať iných, či sa im dokonca priamo a nechutne vyhrážať. A 
zrejme sa mylne domnievajú, že povinnosťou nimi atakovanej osoby je zachovať diskrétnosť, preto si aj viac 
dovoľujú. Nuž, musím ich sklamať. Verejnosť si zaslúži vidieť vaše tváre, vaše urážky a vaše vyhrážky. 

Všetkým tým, ktorí po zverejnení svojich výrokov a fotografií budú mať námietky, budú sa sťažovať, domáhať 
sa odstránenia z blogu či dokonca sa vyhrážať súdom, dávam do pozornosti, že oni sami, dobrovoľne a z vlastnej 
vôle napísali svoje komentáre a zverejnili svoje fotografie bez nastavenia súkromia, takže ich teoreticky mohlo 
vidieť 2,2 miliardy používateľov sociálnej siete Facebook na celom svete. A ak sa domnievajú, že majú právo 
verejne urážať kohokoľvek, písať o ňom lži, či dokonca sa vyhrážať fyzickým násilím či smrťou, sú na omyle. Na 
súd by som sa totiž plným právom mohol obrátiť ja za ohováranie, klamstvá, poškodzovanie dobrej povesti a 
vyhrážky fyzickým násilím, či dokonca smrťou. Čítal som, že niekde dostal ktosi nápad zverejňovať podobné 
výroky na bilbordoch blízko obydlí tých, ktorí sa podobne prezentujú na sociálnych sieťach. Bolo to mimoriadne 
účinné a tí, ktorým sa takto dostalo nečakanej reklamy sa zahanbili a zmenili svoje správanie. Keďže ma naozaj 
neplatí Soros, ale ako dôchodcu iba Sociálna poisťovňa, nemám na realizáciu niečoho takého finančné 
prostriedky. Preto volím takýto spôsob. Snáď sa niektorí komentujúci aspoň na chvíľu zamyslia. A pri premýšľaní 
môžu počúvať túto pieseň. 

Autorkou termínu Hejtslováci, ako aj výšivky zo série „Hore halj, dolu hajl,“ ktorá bola použitá ako ilustračný 
obrázok v záhlaví, je výtvarníčka Ivana Šáteková. Týmto jej ďakujem za láskavé povolenie použiť jej dielo v 
mojom blogu. 

[Späť na obsah] 
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Vladimír Šnídl 
Rodina veľkopodnikateľa Molnára sa snaží už niekoľko rokov presadiť modernizáciu teplárne, ktorú blokuje 

stanovisko primátorky Humenného. 
Šéfredaktor Denníka N vám pred víkendom pošle päť najlepších textov týždňa. 
Podnikateľ Ján Molnár má povesť človek, ktorý dokázal vybabrať aj s finančnou skupinou Penta. V roku 2008 

jej predal mäsokombinát Mecom, ktorý predtým dlhé roky budoval. Cena sa podľa neoficiálnych informácií 
dosiahla 100 miliónov eur. Spolumajiteľ Penty Jaroslav Hasčák to neskôr označil za historicky najhorší obchod 
svojej skupiny. Sám Molnár to komentuje inak, kupec vraj zaplatil primeranú cenu. 

Pente však podnikanie s mäsom vôbec nešlo. Naopak Molnár za zinkasované peniaze rozbehol nové 
projekty, a postavil aj nový mäsokombinát Althan, do ktorého pritiahol aj niekoľkých špecialistov zo svojho 
pôvodného mäsokombinátu patriacemu v tom čase už Pente. 

Vo svojom domovskom meste Hummené však majú Molnárovci už niekoľko rokov súpera, ktorý pre nich v 
istom smere predstavuje väčšiu výzvu než skupina Penta. Je ním dlhoročná primátorka, poslankyňa a okresná 
predsedníčka Smeru Jana Vaľová. „Roky z nás robí nepriateľa číslo jedna,“ hovorí Molnárov syn Dávid. 

Jana Vaľová je od roku 2006 poslankyňou, od roku 2010 je aj primátorkou Humenného. Foto – TASR 
Ide o obyčajný kotol 
Jeden z ich najväčších sporov sa týka zdanlivo lokálnej záležitosti – modernizácie zastaralej teplárne, ktorá sa 

nachádza v Molnárovom priemyselnom areáli. Molnárovci si za peniaze z obchodu s Pentou kúpili v Humennom 
priemyselný park, ktorý zostal po niekdajšom výrobcovi umelých vlákien Chemlon. 

https://dennikn.sk/1234749/molnarovci-vs-valova-vplyvna-rodina-z-humenneho-si-nevie-poradit-s-politikmi-smeru/?ref=rss
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V ňom pôsobia väčšinou fabriky zahraničných majiteľov, ktoré sa venujú strojárstvu, chemickému priemyslu či 
výrobe špeciálnych textílií pre pacientov. Pracuje v nich okolo 1800 ľudí, pre mesto tak ide o kľúčový areál. 

Molnárovci ho spravujú prostredníctvom firmy Chemes, cez ktorú dodávajú aj teplo a elektrinu. Do svojej 
teplárne sa pred časom rozhodli investovať – zastaraný kotol na uhlie by chceli nahradiť kotlom na biomasu. 

„Bolo by to ekologické, posilnili by sme energetickú sebestačnosť, a čo je možno najpodstatnejšie, znížili by 
sme ceny tepla pre firmy v priemyselnom areáli. Vďaka tomu by sme do Humenného mohli pritiahnuť ďalších 
výrobcov,“ hovorí Dávid Molnár, ktorý šéfuje Chemesu. 

Vaľová: môžu si za to sami 
Nastal však problém. Tepláreň okrem priemyselného areálu vykuruje aj domy v Humennom. Molnárovci preto 

potrebujú pre svoj projekt „pečiatku“ od primátorky Vaľovej, ktorá Molnárovcov úprimne neznáša. 
„Prakticky ide len o to, že potrebujeme stanovisko, že naša modernizácia je v súlade s energetickou 

koncepciou mesta,“ doplňuje Molnára podpredseda predstavenstva František Chvostáľ. 
Ich žiadosť už niekoľko rokov leží primátorke na stole a nič sa nedeje. Vaľová to vysvetľuje tým, že firma si za 

to môže sama. Chemes pôvodne žiadal o súhlas pre kotol na zemný plyn, ktorý dostal. Neskôr však prišiel s 
plánom na inštaláciu kotla na biomasu. 

„Spoločnosť Chemes má od roku 2012 od Slovenskej inšpekcie životného prostredia povolenie na 
modernizáciu a obnovu svojho zariadenia na zemný plyn. Toto povolenie trvalo do roku 2017, firma však túto 
modernizáciu neuskutočnila a požiadala o predĺženie povolenia do konca roka 2019,“ hovorí Vaľová. 

Tepláreň v Chemese čaká na modernizáciu. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Potom firma prišla s projektom kotla na biomasu, ktorý je podľa Vaľovej v rozpore so záväznými dokumentami 

mesta. „Mesto Humenné nemohlo vydať súhlasné stanovisko, nakoľko takýto zdroj tepla nebol zahrnutý v 
Koncepcii rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky, ktorá je súčasťou Územného plánu mesta,“ tvrdí 
Vaľová. 

Spomínaná koncepcia visí na stránkach mesta. Pochádza ešte z roku 2006, odvtedy ju mesto 
neaktualizovalo. Nikde sa tam nepíše o tom, že by centrálna tepláreň nemohla mať kotol na biomasu. 

Podľa Chemesu ide len o zámienku. Argumentujú tým, že nový kotol by znížil ceny tepla, bol by ekologický a 
zodpovedal by aj energetickej politike štátu, podľa ktorej má Slovensko znižovať svoju závislosť od fosílnych 
palív. 

„Odmietavým postojom pošľapávajú záujmy firiem, záujmy občanov a aj záujem na zachovaní pracovných 
miest,“ tvrdí vedenie Chemesu. 

V Bratislave bez šance 
Molnárovci už pochopili, že keď majú proti sebe Vaľovú, nič nevybavia ani v Bratislave. Primátorka sa tu môže 

oprieť o podporu špičiek Smeru. V minulosti mala blízko napríklad k exministerke sociálnych vecí Viere 
Tomanovej, ktorá dnes pôsobí ako detská ombudsmanka. 

Dnes medzi jej spojencov patrí mediálny poradca Roberta Fica, poslanec Erik Tomáš, ktorý tiež pochádza z 
Humenného. Zastupiteľstvo mesta mu pred troma rokmi schválilo udelenie Ceny mesta „pre jeho priamu pomoc 
mestu Humenné, prezentáciu a šírenie dobrého mena a angažovanosť“. 

Vedenie Chemesu už kvôli svojej teplárni oslovilo troch rôznych ministrov hospodárstva zo Smeru, ktorí sa v 
uplynulých rokoch vystriedali. Výsledok žiadny. „Asi sa dostávame k názoru, že do vzťahov, kde je v pozadí 
funkcionár s podporou Smeru, nikto zo štátnej správy vstupovať nechce alebo nemôže vstupovať,“ tvrdí Chemes. 

Molnárovi manažéri sa v januári 2014 sťažovali na Vaľovu aj premiérovi Ficovi. V liste mu vysvetlili podstatu 
svojho sporu, postrašili premiéra tým, že ak nedôjde k modernizácii teplárne, ohrozí to 1800 pracovných miest v 
priemyselnom areáli. 

„S poľutovaním musíme konštatovať, že zástupcovia mesta Humenné odmietajú s nami v tejto veci 
konštruktívne komunikovať,“ písali manažéri Chemesu. Fica zároveň požiadali o stretnutie, z Úradu vlády však 
dostali odpoveď, že premiér nemá čas. 

O necelé dva roky neskôr dal Chemes dokopy riaditeľov niekoľkých fabrík, ktoré pôsobia v jeho areáli, a išli sa 
stretnúť s vtedajším ministrom hospodárstva Vazilom Hudákom (nominant Smeru). Ministerstvo sa však rozhodlo, 
že sa do ich veci miešať nebude. A v tomto postoji zotrvalo i po voľbách, keď rezort prebral súčasný minister zo 
Smeru Peter Žiga. 

„Ministerstvo hospodárstva nemá zo zákona kompetenciu vstupovať do vzťahov súkromných spoločností a 
samosprávy, a teda ani do vzťahu spoločnosti Chemes a zástupcov mesta Humenné. Opakovane sme o tom 
listom informovali aj zástupcov spoločnosti Chemes,“ tvrdí Žigov hovorca Maroš Stano. 

Dánska firma: je to dobrý projekt 
Podporu Molnárovmu projektu vyjadrujú aj viaceré firmy z jeho areálu. Napríklad dánska firma Tytex, ktorá 

zamestnáva zhruba 500 ľudí, hovorí, že modernizácia teplárne by priniesla viaceré výhody. 
„Projekt Chemesu by prispel k úsporám firiem vo vnútri priemyselného parku a navyše by mal pozitívny dopad 

aj na životného prostredie,“ hovorí riaditeľ firmy Niels Frost Nielsen. 
Molnár má na svojej strane i niektorých zastupiteľov, ktorí Vaľovú kritizujú okrem iného za to, že o celom 

projekte rozhodla bez nich. „Môže to vyzerať zvláštne, že o teplárni, ktorá vykuruje firmy i viac než 9-tisíc 
domácností nerozhodovalo zastupiteľstvo, ale v Humennom je to tak,“ hovorí poslanec Jozef Babjak (SDKÚ-DS). 

Podľa Babjaka nemá primátorka legitímny dôvod projekt blokovať. „Jej dôvodom nerozumiem. Investor chce 
investovať vlastné peniaze do projektu, ktorý má priniesť úžitok jemu a možno aj ďalším. To predsa nie sú 
peniaze mesta, ani primátorky,“ dodáva. 

Podnikateľ Ján Molnár vlastní najväčšiu slovenskú cestovináreň Cessi v Spišskej Novej Vsi, v Humennom 

má mäsovýrobu s prémiovou značkou Althan. Z peňazí, ktoré dostal po predaji Mecomu, investoval aj do 
priemyselného parku Chemes. Foto Ľubomír Kočan 



Začarovaný kruh 
V Chemese vidia celý spor jednoznačne: Vaľová vedie proti Molnárovcom a ich firmám osobnú aj ideologickú 

vojnu, ktorá nemá nič spoločné so záujmami mesta. 
„Pani primátorka na nás útočila už vo svojej prvej kampani v roku 2010 a doteraz s tým neprestala. Snaží sa 

nás vykresľovať ako zlých podnikateľov, ktorí okrádajú ľudí, zatiaľ čo ona vraj stojí na ich strane,“ hovorí David 
Molnár. 

Špekuluje o tom, že Vaľová si chce do Humenného priviesť vlastného dodávateľa tepla, ktorý bude vykurovať 
domácnosti. Chemes totiž neprevádzkuje len tepláreň, ale cez spoločnú firmu s mestom prenajíma aj rozvody 
tepla do domácnosti. Nájomná zmluva na tieto rozvody vyprší v roku 2020 a čo bude ďalej, o tom rozhodne 
vedenie mesta, ktoré príde po voľbách. 

Ako to vidí súčasná primátorka Vaľová? 
Nepopiera, že chce Molnárovcov o rozvody pripraviť, avšak pre kvôli tomu, aby ich do svojej správy prevzalo 

mesto. Chemes totiž podľa nej drží zneužíva svoj monopol, aby umelo držal vysoké ceny. „Naším cieľom je, aby 
sa mestský majetok vrátil do rúk mesta, aby mesto určovalo cenu tepla a aby z majetku mesta profitovali všetci 
jeho obyvatelia,“ hovorí Vaľová. 

Manažéri Chemesu naopak tvrdia, že ceny tepla mohli byť dávno nižšie, keby sa rozbehol projekt 
modernizácie teplárne. „Využitie biomasy by znížilo náklady i ceny tepla o 15 percent pre ľudí a o dvadsať 
percent pre firmy v priemyselnom areáli,“ argumentuje Chemes. 

Vaľová nemá funkciu istú 
Spor medzi Molnárovcami a Vaľovou, prirodzene, ovplyvňuje aj kampaň pred blížiacimi sa komunálnymi 

voľbami. Vaľová v nich znovu kandiduje a sľubuje Humenčanom, že zníži ceny tepla. 
Víťazstvo však nemá isté. Proti nej kandiduje zastupiteľ a občiansky aktivista Miloš Meričko, ktorý má podporu 

väčšiny opozičných strán. 
V minulosti sa do kampane zapájali aj Molnárovci. V Humennom bolo verejným tajomstvom, že v roku 2014 

podporovali kandidátku Miroslavu Zajcevovú, ktorej však ich podpora mohla nakoniec aj uškodiť. Funkciu 
napokon obhájila Vaľová. 

Teraz Molnárovci tvrdia, že žiadneho kandidáta nepodporujeme žiadnym spôsobom. „Rozhodne nás však 
poteší víťazstvo akéhokoľvek iného kandidáta, s ktorým sa budeme vedieť dohodnúť na znížení ceny tepla pre 
všetkých obyvateľov Humenného.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Niečo pre milovníkov animovaných filmov: Aha, čo sa chystá v Spišskej 
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Zaujímavé podujatie pre milovníkov animákov. Najúspešnejší čajovňový filmový cyklus minulého roka sa 
vracia vo vydaní 2018. 

V Spišskej Novej Vsi sa už onedlho bude konať zaujímavé podujatie pod názvom Kino Fest Anča – 25 rokov 

slovenskej animácie. Ako informujú organizátori, pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej 
republiky spolu so Slovenským filmovým ústavom pripravili kompiláciu krátkych animovaných filmov. Podujatie sa 
bude konať 17. novembra od 18:00 hod. v čajovni Alchýmka. 

„25 rokov slovenskej animácie prináša výber najvýznamnejších krátkometrážnych animovaných titulov, ktoré 
vznikli na Slovensku od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 až po súčasnosť. Vybrané filmy 
predstavujú rôzne prvenstvá, míľniky, alebo významných tvorcov, ktorí pomohli formovať súčasnú podobu 
animovaného filmu na našom území,“ prezradili organizátori. 

Zároveň dodávajú, že filmy budú predstavené postupne a sú určené návštevníkom od 15 rokov. Dĺžka pásma 
je 76 minút. Filmy budú v slovenskom jazyku, alebo bez dialógov. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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Novoveská zoo sa môže radovať. Z roka na rok láka čoraz viac návštevníkov. Tento rok je už teraz rekordný. 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi ukončila svoju sezónu počas uplynulého víkendu, keď sa s 

návštevníkmi rozlúčila už tradičným podujatím – takzvanou Strašidelnou nocou. Nás však zaujímalo, ako to 
vyzerá s tohtoročnou návštevnosťou tejto najmenšej zoo na Slovensku. 

Ako povedala pre Spišskú 24 riaditeľka spomínanej zoo Jana Dzuriková, k 20. októbru 2018 bol počet 
návštevníkov 117 045, čo je už teraz rekordné číslo v celej histórii tejto zoologickej záhrady. 

„V porovnaní s minulým rokom bolo k 31. októbru 111 563 ľudí, čiže hoci ešte mesiac neskončil, už máme 
tento rok 5 482 ľudí viac. V roku 2017 navštívilo našu zoo 111 907 ľudí,“ priblížila. 

Medzi najsilnejšie dni podľa jej slov patril 1. máj a prázdninové slnečné víkendy. Tento rok to bol aj deň, keď 
sa v zoologickej predávala nulová eurobankovka. „Silnejšie, čo sa týka návštevnosti, boli tento rok aj letné 
mesiace. V júli sme zaznamenali 30 298 návštevníkov a v auguste 24 301,“ ozrejmila s tým, že návštevníci prišli 
zo všetkých kútov Slovenska. 

Zoologická záhrada je od 21. októbra síce zatvorená, ale milovníci zvierat neprídu skrátka, pretože pavilón 
Aquaterra je otvorený celoročne. „V budove pavilónu Aquaterra je aj Zoo shop a centrum environmentálnej 
výchovy, kde robíme prezentácie a rôzne aktivity pre deti. Okrem iného je novinkou aj prírodovedný krúžok pre 
deti do 10 rokov, ktorý bude prebiehať každý druhý štvrtok v mesiaci,“ doplnila Dzuriková. 

V zoologickej záhrade pribudlo tento rok aj nové pódium a šatne, ktoré slúžia na realizáciu kultúrno-
osvetových podujatí. „Na pláne je ešte vybudovať hľadisko, aby naši návštevníci pri podujatiach mali maximálny 
komfort,“ uzavrela riaditeľka novoveskej zoo. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 
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13. Koľko stojí evidenčné číslo vozidla podľa vlastného výberu 
[25.10.2018; finance.sk; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.finance.sk/176849-kolko-stoji-vlastne-ecv-alebo-spz/ 

 
 

Mnohým vodičom nezáleží na tom, aké evidenčné číslo vozidla majú. A potom je tu skupina vodičov, ktorí si 
na to potrpia. Koľko vlastne stojí vydanie voliteľných alebo tzv. zlatých evidenčných čísiel? 

V tomto prípade rozlišujeme dva typy tabuliek s evidenčným číslom vozidla. Evidenčné číslo vozidla s 
voliteľnou logistikou (EČVL) a takzvané zlaté EČV. Pri prvom spomínanom type si vodič môže zvoliť kombináciu 
písmen a čísel, alebo len samotných písmen. Pri zlatých EČV si môžete vybrať niektorú z dostupných “zlatých” 
kombinácií čísel. 

EČVL aj zlaté tabuľky prideľuje dopravný inšpektorát. Na rozdiel od klasických značiek sa za označením 
okresu uvádzajú: 

písmená na prvom až piatom mieste (napr. BA-AAAAA) 
písmená na prvom až štvrtom mieste a číslica od jeden po deväť na piatom mieste (napr. BA-AAAA1) 
písmená na prvom až treťom mieste a kombinácia čísel od jeden po deväť na štvrtom až piatom mieste (napr. 

BA-AAA11) 
Ste vlastníkom vozidla? 
Celkom hlasovalo: 223 
Čo môže obsahovať EČVL 
Každý vodič môže požiadať o evidenčné číslo so zvolenou kombináciou čísel alebo písmen. Ak si však 

vyberiete kombináciu písmen, nesmie obsahovať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážajúce výrazy. 
Taktiež v názve nesmie byť uvedený policajný orgán alebo skratka názvu štátneho orgánu a zakázané sú aj 
skratky hnutí potláčajúcich osobnú slobodu či skupín, smerujúcich k potláčaniu osobných slobôd. EČVL vám 
pridelia taktiež len v prípade, že takáto značka nie je pridelená inému vozidlu v danom kraji. 

EČVL taktiež nemožno prideliť prípojnému vozidlu vrátane prípojného vozidla za motocykel a motorovú 
trojkolku. Osobným motorovým vozidlám sa neprideľuje značka s písmenom Y. Ak sú na EČV prvé tri znaky v 
číslach a nasleduje kombinácia písmen začínajúca písmenom “Y”, ide o značku určenú pre prípojné vozidlá. 
Podľa vyhlášky sa táto kombinácia prideľuje aj traktorom. 

Tip: Bratislava hľadá novú skratku pre evidenčné čísla vozidiel 
Koľko stojí vlastná „ešpézetka“ (EČV) 
Zdroj: shutterstock 
Ako a kde vybavím EČVL 
Evidenčné číslo vozidla s voliteľnou logistikou vybavíte na dopravnom inšpektoráte v mieste svojho bydliska. 

Správne poplatky za evidenciu vozidiel možno platiť kolkami, v hotovosti priamo na príslušnom inšpektoráte, ale 
aj poštovou poukážkou a bankovým prevodom. Ak si vyberiete kolky alebo hotovosť, môžete takto zaplatiť 
poplatky do výšky 300 eur - v prípade, že budete platiť viacero evidenčných úkonov, sumy sa nespočítavajú. 

Koľko to stojí? 

https://www.finance.sk/176849-kolko-stoji-vlastne-ecv-alebo-spz/


Vydanie voliteľných alebo zlatých tabuliek s EČV vyjde na 165,50 eur za každý kus. Spolu tak za vydanie 
voliteľných EČV zaplatíte celkom 331 eur (pri osobnom automobile). Pri motocykloch platíte len za jednu takúto 
tabuľku s EČV, teda 165,50 eur. Evidenčné čísla s voliteľnou logistikou sa pre osobné automobily vydávajú 
štandardne v dvoch rozmeroch 520 mm x 110 mm alebo 340 mm x 200 mm. 

Vydanie duplikátu tabuliek s EČV stojí 66 eur za jeden kus. Najdrahší typ tabuľky s EČV je “ešpézetka” zo 
špeciálnej zmesi, ktorá pri zapnutom osvetlení vozidla vyžaruje svetlo. Táto zábava vyjde vodiča na 182 eur za 
kus, a to aj za vydanie náhradnej za stratenú alebo ukradnutú tabuľku s EČV. Podľa dostupných informácií sa na 
Slovensku za tieto špeciálne značky vyberie od pár tisíc vodičov až jeden milión eur ročne. 

Značky okresov Slovenska na EČV 
Bratislava BA

, BL 
Banská Bystrica BB 
Bardejov BJ 
Bánovce nad 

Bebravou 
BN 

Brezno BR 
Banská Štiavnica BS 
Bytča BY 
Čadca CA 
Dolný Kubín DK 
Dunajská Streda DS 
Detva DT 
Galanta GA 
Gelnica GL 
Hlohovec HC 
Humenné HE 
Ilava IL 
Krupina KA 
Košice KE 
Kežmarok KK 
Kysucké Nové 

Mesto 
KM 

Komárno KN 
Košice - okolie KS 
Lučenec LC 
Levoča LE 
Liptovský Mikuláš LM 
Levice LV 
Malacky MA 
Michalovce MI 
Medzilaborce ML 
Martin MT 
Myjava MY 
Nitra NR 
Nové Mesto nad 

Váhom 
N

M 
Námestovo NO 
Nové Zámky NZ 
Považská Bystrica PB 
Prievidza PD 
Partizánske PE 
Pezinok PK 
Piešťany PN 
Prešov PO 
Poprad PP 
Poltár PT 
Púchov PU 
Revúca RA 
Ružomberok RK 
Rimavská Sobota RS 
Rožňava RV 
Šaľa SA 
Sabinov SB 
Senec SC 
Senica SE 
Skalica SI 
Svidník SK 



Stará Ľubovňa SL 
Spišská Nová Ves SN 
Sobrance SO 
Stropkov SP 
Snina SV 
Trnava TT 
Trenčín TN 
Topoľčany TO 
Turčianske Teplice TR 
Tvrdošín TS 
Trebišov TV 
Veľký Krtíš VK 
Vranov nad Topľou VT 
Žilina ZA 
Žarnovica ZC 
Žiar nad Hronom ZH 
Zlaté Moravce ZM 
Zvolen ZV 
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14. CHALUPKOVO BREZNO 2018 
[17.10.2018; Literárny týždenník; SERVIS; s. 15; JANA BORGUĽOVÁ] 

 
 

Po minuloročnej polstoročnici celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti pedagogických zamestnancov sa 
51. ročník uskutočnil v dňoch 12. - 14. októbra 2018. V ničom nezaostal za tým jubilejným, pretože hlavným 
kritériom naďalej zostáva kreatívny učiteľ so svojimi umeleckými výstupmi v piatich odboroch - v umeleckom 
prednese, literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe a v tvorbe umelecko-dokúmentárnych vzdelávacích a 
prezentačných programov. 

Hlavní organizátori - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s mestom Brezno a ďalšími 
spoluorganizátormi -pripravili nielen samotné súťaže, ale aj priehrštie sprievodných programov. Už v piatok 
predpoludním to boli tvorivé dielne na tému Učiteľ predprimárneho vzdelávania, ako aj seminár k čitateľskej 
gramotnosti „Tri, dva, jeden… štart", v ktorom dvaja doterajší úspešní súťažiaci v literárnej tvorbe Valentín Šefčík 
a Ján Pochanič preukázali výnimočnú zručnosť a talent. V sobotu dominovali súťaže, z ktorých literárnu garantuje 
banskobystrická odbočka Spolku slovenských spisovateľov. Dve poroty v poézii a próze konštatovali veľmi dobrú 
úroveň súťažných príspevkov, ako aj počet nových účastníkov. Porotcovia (Peter Mišák, Brigita Šimonová a 
Valentín Šefčík v poézii, Jana Borguľová, Július Lomenčík a Marcel Páleš v próze) sa rozhodli udeliť titul laureáta 
Markovi Locekqvi z Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre, okrem toho udelili aj ďalšie ceny 
Emílii Sipulovej z Púchova, Renáte Filkovej zo ZŠ Zemianska Olča, Martinovi Muchovi zo Spišskej Novej Vsi a 

Ivanovi Bodnárovi z Trebišova. Súčasťou prehliadky bol nedeľný výjazd do neďalekého Bacúcha, kde sa 
nachádza okrem iných pamiatok Prameň Boženy Nemcovej, ktorej bol venovaný aj hodnotný sprievodný bulletin 
(autorka Jana Borguľová, výtvarné spracovanie Dušan Jarina). Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR tak vzdali 
hold jednej z priekopníčok slovensko-českých vzájomných vzťahov, ktorá mala blízky kontakt s Pohroním a 
osobnosťami literárneho života. 

JANA BORGUĽOVÁ 
Foto: 
Ocenení účastníci Chalupkovho Brezna 2018 
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