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1. Prečo som to napísal?! 
[11.02.2019; Nový Čas; Politika; s. 4,5; dcy] 

 
 

Sekretár Konferencie biskupov Ziolkovský (42) 
Autor: dcy I Foto: anc, tasr 
BRATISLAVA - Nechal sa uniesť? Sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský ocenil 

pozitívny postoj niektorých poslancov pri kladnom hlasovaní o interrupciách. Špeciálne vyzdvihol kotlebovcov, 
ktorým venoval vo svojom internetovom príspevku najväčší priestor. KBS sa pritom v minulosti proti fašistom a ich 
praktikám vymedzila. Ziolkovského vyjadrenie pobúrilo aj cirkevného analytika. 

„Chcem sa poďakovať 46 odvážnym a statočným poslancom a poslankyniam naprieč politickým spektrom, 
ktorí sa verejne prihlásili k ochrane života a boli ochotní hlasovať za zákon, ktorý by situáciu zlepšil,“ napísal 



Ziolkovský v piatok po neúspešnom hlasovaní k zákonu o potratoch na sociálnu sieť. Nasledovala stručná 
ďakovačka, v ktorej sekretár ocenil odvahu predkladateľa Richarda Vašečku (KDH) za to, že návrh pretlačil na 
hlasovanie do parlamentu a nezabudol ani na predsedov Smeru a SNS, ktorým ďakuje za to, že svojim 
poslancom pri hlasovaní uvoľnili ruky. „V tomto rozhádanom parlamente, kde koalícia a opozícia idú zvyčajne 
veľmi tvrdo po sebe, to nie je bežné,“ uviedol v statuse Ziolkovský. Najdlhšiu pasáž venoval kotlebovcom. „Treba 
vysloviť vďaku aj Marianovi Kotlebovi a jeho strane za to, že pred časom v parlamente túto tému nanovo otvoril 
a dnes neočakávane stiahol svoj návrh, aby viacerým poslancom umožnil hlasovať za ten Vašečkov. Takto 
vlastne ukázal, že mu ide o vec, a nie len o politický kapitál,“ vyjadril svoj názor Ziolkovský a zároveň zavelil do 
boja za sprísnenie interrupčného zákona: „Kým platí súčasný zákon, nemôžeme byť spokojní. Sme však na 
dobrej ceste, vytrvajme. A určite to o pol roka skúsme znova.“ 

Ide proti KBS 
Paradoxne, KBS, ktorej je Ziolkovský sekretárom, v minulosti pri predložení zákona o interrupciách priznala, 

že kotlebovci pristupujú k ochrane práv podľa toho, ako sa im to hodí. „Skutočnosť, že s agendou vychádza 
politický subjekt, ktorý v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti nevystupuje konzistentne, je otázkou na spytovanie 
svedomia pre všetkých veriacich poslancov,“ uviedol hovorca KBS Martin Kramara. Rozhorčenie neskrýval ani 
cirkevný analytik Miroslav Kocúr. „Ak sa sekretár KBS-ky rozhodne poďakovať Marianovi Kotlebovi za jeho 
politické gesto pri otváraní zmeny legislatívnej úpravy interrupčného zákona a zároveň ďakuje Robertovi Ficovi či 
Andrejovi Dankovi, že nechali svojim poslancom slobodu hlasovať podľa ich presvedčenia, musíme okrem 
znechutenia či pohoršenia aj spozornieť,“ uvádza Kocúr a vysvetľuje, že vyjadrenie funkcionára KBS treba brať 
vážne. „Hovorí to ako sekretár dôveryhodnej a vážnej inštitúcie,“ konštatuje teológ. 

Status radšej vymazal 
Ziolkovský svoj príspevok už ďalšie ráno po zverejnení odstránil. „Stiahol som to z dôvodu naozaj veľkého 

množstva nenávistných reakcií a invektív. Nielen voči mne, ale hádali sa aj ľudia navzájom. Nechcel som, aby 
vzájomné útoky pokračovali,“ vysvetlil sekretár s tým, že ide iba o jeho osobný postoj a jeho poďakovanie netreba 
vnímať ako vyjadrenie politickej podpory. „Ak by človek, s ktorým radikálne v niektorých veciach nesúhlasím, 
zachránil môjho súrodenca, určite mu poviem ďakujem. To vôbec neznamená, že ho idem podporovať,“ uzavrel 
s tým, že odmieta rasizmus aj antisemitizmus. 

KTO JE ANTON ZIOLKOVSKÝ (42) 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol za kňaza vysvätený už ako 25-ročný, potom pôsobil v Kežmarku. V rokoch 

2004 až 2008 žil v Ríme a študoval aj na Pápežskej univerzite sv. Gregora, sám neskôr vyučoval na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, kde si spravil aj doktorát. Výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska je 
bezmála 10 rokov. 

POHORŠENIE A ZNECHUTENIE JE NAMIESTE 
Miroslav Kocúr, teológ 
- Ak sa sekretár KBS-ky rozhodne poďakovať Kotlebovi za jeho politické gesto pri otváraní zmeny 

interrupčného zákona a zároveň ďakuje Ficovi či Dankovi, že nechali „svojim“ poslancom slobodu hlasovať podľa 
ich presvedčenia, musíme spozornieť. Po Sokolovi a Korcovi tu máme sviežeho mladého Ziolkovského, ktorý 
spravil zopár skúšok aj na rímskej univerzite. To ho kvalifikuje na veľmi sľubnú cirkevnú kariéru. A on si už vybral. 
Jeho budúcimi spojencami „v boji za život“ majú byť Kotleba, Vašečka, Fico a Danko. Pohoršenie a znechutenie 
pri čítaní statusov Antona Ziolkovského je namieste. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Železničná stanice je PRE NEVIDIACICH BEZPEČNEJŠIA 
[11.02.2019; Košice Dnes; V MESTE; s. 5; Ľubo Ferko] 

 
 

Vo vestibule pribudli vodiace pásy na orientáciu ľudí s postihnutým zrakom 
Košická železničná stanica sa priblížila k štandardu podobných zariadení vo vyspelej Európe. Na dlažbu jej 

vestibulu  nainštalovali vodiace pruhy pre nevidiacich a slabozrakých. 
Ľubo Ferko 
Pásy, ktoré uľahčujú život zrakovo hendikepovaným ľuďom, pochválil jeden z cestujúcich. Hovorí, že doteraz 

ich videl iba na zrekonštruovaných križovatkách.  „Vo vnútri nejakej budovy som sa s niečím takým ešte nestretol. 
Myslím, že zo strany železničiarov je to chvályhodný počin,“ napísal denníku KOŠICE:DNES.   

Ešte križovatky a stopky 
Hovorca spoločnosti Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Michal Lukáč informoval, že podobné pásy sú už aj 

na druhom a treťom podlaží budovy stanice.  „Program pre nevidiaciach a slabozrakých tam bol zrealizovaný pri 
kompletnej výmene pôvodnej dlažby. Keďže II. etapa plynule nadväzovala na I. etapu, inštalácia spomínanej 
dlažby bola z  dôvodu možného poškodenia odložená na neskoršie obdobie. Ešte je potrebné okrem vodiacich 
pásov osadiť križovatky a stopky. Celkovo by mala byť inštalácia ukončená do 15. februára tohto roku,“ povedal 
Lukáč. 

Európsky štandard  
Podľa neho  sú v súčasnosti prvky pre slabozrakých a nevidiacich štandardom vybavenia železničných staníc 

vo vyspelej Európe. Na košickej stanici iniciovali ich osadenie spoločnosť ŽSR a RAIL Group, ktorá budovu 
revitalizuje. Počin železničiarov si už všimli aj členovia Občianskeho združenia Bez bariéry, ktoré združuje 



hendikepovaných občanov. Železniciam  poďakovali za ďalšie z opatrení pre rozšírenie mobility zdravotne 
postihnutých cestujúcich tak, ako to je v zmysle štandardov v ostatných krajinách EÚ.    

Ďalšie pribudnú 
Vodiace pruhy pre nevidiacich sú na východnom Slovensku  už nainštalované aj na železničných staniciach 

Trebišov, Poprad-Tatry, Tatranská Polianka a na nástupišti v Prešove. Budú však pribúdať aj v ďalších mestách a 
obciach. V Spišskej Novej Vsi ich osadia v rámci už prebiehajúcej rekonštrukcie budovy stanice. Nasledovať 

budú stanice v Štrbe, Michalovciach, Príbeníku a v Čiernej nad Tisou. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Vrah mafiána sa sám prihlásil na polícii. Súd ho vzal do väzby 
[11.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; RÓBERT BEJDA;MICHAL LENDEL] 

 
 

Obhajca i prokurátor podali sťažnosť, rozhodne o nej krajský súd. 
KOŠICE. Okresný súd Košice I pracuje aj cez víkend. V nedeľu popoludní sa zaoberal návrhom na vzatie do 

väzby. Krajská prokuratúra ho podala na Slavomíra S., obvineného z vraždy. Hoci sa na polícii prihlásil sám, bol 
zadržaný a umiestnený do CPZ-ky. 

Miťova vražda 
Obvinenie Stanislava súvisí s vyšetrovaním vraždy Emila Novotného, prezývaného Miťo, ktorý bol koncom 90. 

rokov spájaný so spišskonovoveským podsvetím. Zastrelený bol v auguste 2001 v Spišskej Novej Vsi a jeho 

smrť bola až donedávna zahalená tajomstvom. Z vraždy bol ako prvý obvinený 56-ročný Vladimír M. z obce 
Studenec v okrese Levoča. Ráno 22. januára 2019 ho NAKA zadržala v jeho vozidle značky Suzuki na ceste 
medzi Domaňovcami a Klčovom. Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. O dva dni 
Okresný súd Košice I vzal Vladimíra do väzby. 

Dvaja strelci 
Vražda Novotného sa stala ešte pred 17 rokmi. Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť 

sledovať. Potom si na ňu spolu so Slavomírom v jednu augustovú noc počkal v mieste jeho bydliska na 
Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Keď Miťo krátko pred polnocou prišiel na svojom vozidle Mercedes Benz 

290 TB, obaja muži na neho spustili paľbu z doposiaľ nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. Jedna z piatich striel 
zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. Vladimír so Slavomírom potom utiekli v smere do 
neďalekej záhradkárskej lokality. 

Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. Najmä z vyberania výpalného, 
vymáhania pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha 
zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku diskotéky Kotolňa. Polícia tvrdí, že okrem 
ekonomických dôvodov bol za konaním Vladimíra i jeho súkromný. Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa 
zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal záujem. Motívom Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri akcii 
boli sľúbené finančné prostriedky a nehnuteľnosť vo forme bytu. 

Dva dôvody väzby 
Ako nás v nedeľu informoval hovorca krajskej prokuratúry, Slavomír sa v piatok sám prihlásil na polícii v 

Košiciach. Návrh na jeho väzobné stíhanie obsahoval dva dôvody. „Prvým je úteková väzba, keďže máme reálnu 
obavu, že obvinený sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu útekom. Druhým je kolúzna väzba, teda obava z 
možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného," uviedol Milan Filičko. 

Dve sťažnosti 
Eskorta priviedla Slavomíra na súd v nedeľu pred 16. hodinou. Sudca po dvoch hodinách zadržaného muža 

na slobodu nepustil. „Môj klient bol vzatý do väzby, voči čomu sme podali sťažnosť,“ povedal nám jeho obhajca 
Tomáš Petraško. Dodal, že sťažnosť podal aj prokurátor, lebo sudca uznal iba jeden dôvodov na väzobné 
stíhanie. Tým je úteková väzba. Súd neuznal kolúznu väzbu. O oboch sťažnostiach bude rozhodovať krajský súd. 
Slavomír si na jeho verdikt počká vo väznici na Floriánskej ulici, kam ho eskorta z budovy súdov odviedla. Keďže 
skutok sa posudzuje podľa trestného zákona, platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 až 15 rokov 
väzenia alebo výnimočný trest. Ten má hodnotu 15 až 25 rokov alebo doživotie. RÓBERT BEJDA, MICHAL 
LENDEL 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Obvinený z mafiánskej vraždy prišiel na políciu v Košiciach 
[11.02.2019; Košice Dnes; V MESTE; s. 4; TASR] 

 
 



Na polícii sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov starej vraždy 
Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi.   

Potvrdil to hovorca policajného prezídia zboru Michal Slivka.  Polícia v januári informovala o zásahu 
Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorej v súvislosti s vraždou zadržala a obvinila Vladimíra  M. (57) a 
prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese.  Slavomír S. sa v tom 

čase nachádzal  v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. „Dnes sa v Košiciach prihlásil na polícii a v tejto 
chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie,“ uviedol 
Slivka. Novotný podľa niektorých zdrojov pred osemnástimi rokmi šéfoval podsvetiu na Spiši  a žil z výpalného, 
úžery a inej trestnej činnosti. Podľa obvinenia ho dvojica mužov  zastrelila na Jilemnického ulici piatimi výstrelmi v 
noci 29. augusta 2001, keď vystupoval z auta. Motívom malo byť, že Vladimír M. mu chcel prebrať jeho „biznis“. 
Pred skutkom mali svoju obeť niekoľko dní sledovať.  Podľa trestných sadzieb platných v čase skutku hrozí 
obvineným väzenie od 12 do 15 rokov. (TASR) 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Vrah mafiána sa sám prihlásil na polícii 
[11.02.2019; Sme; Spravodajstvo; s. 5; tasr] 

 
 

KOŠICE. Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov 
starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. NAKA 22. januára zadržala a obvinila Vladimíra M. (57) a 
prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. Slavomír S. sa v tom 

čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. Muži podľa polície zastrelili Novotného na 
Jilemnického ulici v noci 29. augusta 2001. Hrozí im trest 12 až 15 rokov. (tasr) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Na polícii sa prihlásil sám! 
[11.02.2019; Nový Čas; Slovensko; s. 6; Redakcia] 

 
 

Majú ďalšieho podozrivého z vraždy mafiána Miťa 
Emil Miťo Novotný, známy ako mafiánsky boss v oblasti Spiša, bol zavraždený v auguste 2001. Zastrelili ho 

piatimi ranami v auguste 2001. Podľa polície bol dôvodom vraždy záujem strelca o Miťovu priateľku a chcel ho 
tiež pripraviť o majetok. Miťo bol v tom čase na Spiši známou figúrkou. Živil sa poskytovaním „ochrany“ 
podnikateľom, za čo od nich inkasoval peniaze. Vladimír bol jeho kamarát a sused z vedľajšieho vchodu bytovky 
na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Podozrivým hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody 

na 12 až 15 rokov. 
Foto: 
Zavraždený mafián Emil Novotný na archívnej snímke. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Sekretár Konferencie biskupov v statuse velebil kotlebovcov, spustil vlnu 

nenávisti: Prečo som to napísal! 
[11.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 06:00; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/801989/sekretar-konferencie-biskupov-v-statuse-velebil-kotlebovcov-spustil-
vlnu-nenavisti-preco-som-to-napisal/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Nechal sa uniesť? Sekretár Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Anton Ziolkovský ocenil pozitívny postoj 

niektorých poslancov pri kladnom hlasovaní o interrupciách. Špeciálne vyzdvihol kotlebovcov, ktorým venoval vo 
svojom internetovom príspevku najväčší priestor. 

KBS sa pritom v minulosti proti fašistom a ich praktikám vymedzila. Ziolkovského vyjadrenie pobúrilo aj 
cirkevného analytika. „Chcem sa poďakovať 46 odvážnym a statočným poslancom a poslankyniam naprieč 
politickým spektrom, ktorí sa verejne prihlásili k ochrane života a boli ochotní hlasovať za zákon, ktorý by situáciu 
zlepšil,“ napísal Ziolkovský v piatok po neúspešnom hlasovaní k zákonu o potratoch na sociálnu sieť. 

https://www.cas.sk/clanok/801989/sekretar-konferencie-biskupov-v-statuse-velebil-kotlebovcov-spustil-vlnu-nenavisti-preco-som-to-napisal/
https://www.cas.sk/clanok/801989/sekretar-konferencie-biskupov-v-statuse-velebil-kotlebovcov-spustil-vlnu-nenavisti-preco-som-to-napisal/


Nasledovala stručná ďakovačka, v ktorej sekretár ocenil odvahu predkladateľa Richarda Vašečku (KDH) za to, 
že návrh pretlačil na hlasovanie do parlamentu a nezabudol ani na predsedov Smeru a SNS, ktorým ďakuje za to, 
že svojim poslancom pri hlasovaní uvoľnili ruky. „V tomto rozhádanom parlamente, kde koalícia a opozícia idú 
zvyčajne veľmi tvrdo po sebe, to nie je bežné,“ uviedol v statuse Ziolkovský. Najdlhšiu pasáž venoval 
kotlebovcom. 

„Treba vysloviť vďaku aj Marianovi Kotlebovi a jeho strane za to, že pred časom v parlamente túto tému 
nanovo otvoril a dnes neočakávane stiahol svoj návrh, aby viacerým poslancom umožnil hlasovať za ten 
Vašečkov. Takto vlastne ukázal, že mu ide o vec, a nie len o politický kapitál,“ vyjadril svoj názor Ziolkovský a 
zároveň zavelil do boja za sprísnenie interrupčného zákona: „Kým platí súčasný zákon, nemôžeme byť spokojní. 
Sme však na dobrej ceste, vytrvajme. A určite to o pol roka skúsme znova.“ Otvoriť galériu 

Ide proti KBS 
Paradoxne, KBS, ktorej je Ziolkovský sekretárom, v minulosti pri predložení zákona o interrupciách priznala, 

že kotlebovci pristupujú k ochrane práv podľa toho, ako sa im to hodí. „Skutočnosť, že s agendou vychádza 
politický subjekt, ktorý v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti nevystupuje konzistentne, je otázkou na spytovanie 
svedomia pre všetkých veriacich poslancov,“ uviedol hovorca KBS Martin Kramara. 

Rozhorčenie neskrýval ani cirkevný analytik Miroslav Kocúr. „Ak sa sekretár KBS-ky rozhodne poďakovať 
Marianovi Kotlebovi za jeho politické gesto pri otváraní zmeny legislatívnej úpravy interrupčného zákona a 
zároveň ďakuje Robertovi Ficovi či Andrejovi Dankovi, že nechali svojim poslancom slobodu hlasovať podľa ich 
presvedčenia, musíme okrem znechutenia či pohoršenia aj spozornieť,“ uvádza Kocúr a vysvetľuje, že vyjadrenie 
funkcionára KBS treba brať vážne. „Hovorí to ako sekretár dôveryhodnej a vážnej inštitúcie,“ konštatuje teológ. 

Status radšej vymazal 
Ziolkovský svoj príspevok už ďalšie ráno po zverejnení odstránil. „Stiahol som to z dôvodu naozaj veľkého 

množstva nenávistných reakcií a invektív. Nielen voči mne, ale hádali sa aj ľudia navzájom. Nechcel som, aby 
vzájomné útoky pokračovali,“ vysvetlil sekretár s tým, že ide iba o jeho osobný postoj a jeho poďakovanie netreba 
vnímať ako vyjadrenie politickej podpory. „Ak by človek, s ktorým radikálne v niektorých veciach nesúhlasím, 
zachránil môjho súrodenca, určite mu poviem ďakujem. To vôbec neznamená, že ho idem podporovať,“ uzavrel s 
tým, že odmieta rasizmus aj antisemitizmus. Otvoriť galériu 

Pohoršenie a znechutenie je namieste 
Miroslav Kocúr, teológ 
Ak sa sekretár KBS-ky rozhodne poďakovať Kotlebovi za jeho politické gesto pri otváraní zmeny 

interrupčného zákona a zároveň ďakuje Ficovi či Dankovi, že nechali „svojim“ poslancom slobodu hlasovať podľa 
ich presvedčenia, musíme spozornieť. 

Po Sokolovi a Korcovi tu máme sviežeho mladého Ziolkovského, ktorý spravil zopár skúšok aj na rímskej 
univerzite. To ho kvalifikuje na veľmi sľubnú cirkevnú kariéru. A on si už vybral. Jeho budúcimi spojencami „v boji 
za život“ majú byť Kotleba, Vašečka, Fico a Danko. Pohoršenie a znechutenie pri čítaní statusov Antona 
Ziolkovského je namieste. 

Kto je Anton Ziolkovský (42) 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol za kňaza vysvätený už ako 25-ročný, potom pôsobil v Kežmarku. V rokoch 

2004 až 2008 žil v Ríme a študoval aj na Pápežskej univerzite sv. Gregora, sám neskôr vyučoval na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku, kde si spravil aj doktorát. Výkonným sekretárom Konferencie biskupov Slovenska je 
bezmála 10 rokov. 

Foto: 
Ziolkovský hovorí, že jeho status nebol vyjadrením podpory. Zdroj: han 
Sekretár ďakoval poslancom na svojom Facebooku. Zdroj: anc 
Miroslav Kocúr, teológ. Zdroj: tasr 
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8. V tíme Patriotov prišli k zmenám. Vyvrcholením týždňa bude Slovenský 

pohár 
[11.02.2019; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; Ivan Porubský;MATÚŠ BARANEC] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/22049934/v-time-patriotov-prisli-k-zmenam-vyvrcholenim-tyzdna-bude-
slovensky-pohar.html 

 
 

V družstve Levických Patriotov došlo počas minulého týždňa k veľkým zmenám. Do odvety Alpsko-
jadranského pohára v Chorvátsku idú so 41 bodovým náskokom a blíži sa aj Slovenský pohár. 

LEVICE. V družstve Levických Patriotov prišlo počas minulého týždňa k veľkým zmenám. Najväčšia nastala 
na poste rozohrávača, keď na vlastnú žiadosť opustil tím Tea Hojča Boban Tomič. Slovinec nenaplnil očakávania, 
ktoré si klub od neho sľuboval. „Hoci to postavenie nášho tímu v tabuľke je dobré, herný prejav Bobana nebol 
taký, na aký sme boli zvyknutí, keď bol hráčom Komárna,“ povedal generálny manažér BK Levickí Patrioti 
Ladislav Garaj. 

https://mylevice.sme.sk/c/22049934/v-time-patriotov-prisli-k-zmenam-vyvrcholenim-tyzdna-bude-slovensky-pohar.html
https://mylevice.sme.sk/c/22049934/v-time-patriotov-prisli-k-zmenam-vyvrcholenim-tyzdna-bude-slovensky-pohar.html


S výhľadom na play-off bolo vidieť, že treba urobiť zmenu. Boban Tomič po 3 rokoch na Slovensku odchádza 
do KK Petrol Olimpija Ľubľana, kde začínal s veľkým basketbalom. „V momente sa mu ozvali z Ľubľany, kde majú 
problém so slovinskými hráčmi. Majú ich nedostatok a potrebujú ich súrne doplniť. Sadli sme si k tomu, povedali 
si nejaké veci a dohodli sme sa, že rozviažeme kontrakt a uvoľníme ho,“ doplnil generálny manažér. 

Slovinský rozohrávač odohral v drese Levíc 27 zápasov s priemerom 9,7 bodu, 2,3 doskoku a 5,4 asistencie. 
LEVICE - OSIJEK (PREDSTAVENIE NOVEJ POSILY PATRIOTOV) 
(19 fotografií) 
Na krídlo prišiel švédsky reprezentant 
Novou tvárou Levických Patriotov sa do konca sezóny stal reprezentant Švédska Dino Pito. Tridsaťročný 

krídelník nazbieral počas svojej kariéry bohaté skúsenosti. Väčšinu kariéry strávil na severe Európy, ale zahral si 
aj v Belgicku, Poľsku, Litve a Rumunsku. V predchádzajúcom ročníku obliekal dres rumunského Targu-Mures a 
sezónu dohral v litovskom Utenos Juventus. Do Levíc prišiel len v pondelok, absolvoval tri tréningy a v stredajšom 
zápase Alpsko-jadranského pohára dal o sebe dobre vedieť. „Jeho výkon v zápase predčil asi očakávania 
všetkých. Trošku sme sa obávali, že mal dlhší výpadok, ale vôbec to na ňom nebolo vidieť. Je to skúsený hráč, 
má výborne vystrieľanú ruku a vie čo má na palubovke robiť. Prvý dojem bol veľmi dobrý aj pre fanúšikov, aj pre 
nás a veríme, že to tak bude pokračovať,“ okomentoval výkon švédskeho reprezentanta Garaj. 

Prečítajte si tiež:Hokejistov čaká ešte náročná cesta do prvej ligy + FOTOGALÉRIA 
Vo svojom prvom zápase v žlto-zelenom drese dokázal za 24 minút nastrieľať 25 bodov (z toho sedem trojok) 

a k tomu pridal 3 doskoky a 4 asistencie. „Dino prišiel na pozíciu krídla. Nie je to rozohrávač, ale tým, že sa 
Lawrence Alexander presunul na post rozohrávača, tak Dino ide na jeho pozíciu, na krídlo. Uvidíme aký budú 
mať priebeh tieto zmeny v tíme, lebo možno ešte nie sú konečné,“ prezradil generálny manažér. 

Zostane Gačeša v Leviciach? 
Nikola Gačeša patrí medzi najlepších centrov slovenskej basketbalovej ligy. Trénerovi Hojčovi nebol pre 

zranenie k dispozícii počas zápasu v Žiline a nenastúpil ani na zápas AAC pohára. Podrobnejšie vyšetrenie 
odhalilo výrastky na päte. Liečenie potrvá približne dva týždne. „Nie je to jednoduchá situácia. Je to pre nás tak 
dôležitý hráč, že musíme ísť do nejakého rizika. Chceme na neho čakať a veriť v to, že bude môcť pokračovať a 
dokončiť sezónu u nás,“ povedal Garaj. 

Prvý zápas zvládli na výbornú 
V stredajšom zápase Alpsko-jadranského pohára proti chorvátskemu KK Vrijednosnice Osijek podali Levickí 

Patrioti výborný výkon. Svojho súpera dokázali zdolať vysoko 103:62 a do odvety idú so 41 bodovým náskokom. 
„Hrali sme dobre, ale určite výkon Osjeku ovplyvnilo aj to, že v pondelok odohrali ťažký zápas v domácej lige a 
cestovali až v stredu. To sú však ich problémy, nie naše. My sme veľ 

((piano)) 
mi spokojní s tým ako to dopadlo a tešíme sa na odvetu. Veríme, že ak sa nestane niečo katastrofické, tak by 

sme mali postúpiť do semifinále,“ zhodnotil Ladislav Garaj. 
V semifinále medzinárodnej súťaže by Levickí Patrioti v prípade postupu mohli natrafiť na český tím Sluneta 

Ústí nad Labem, alebo chorvátsky KK Škrljevo. 
Blíži sa Slovenský pohár 
Už tento piatok 15. februára odštartuje trojdňový finálový turnaj Slovenského pohára v bratislavskej Hant 

aréne. Do “Final Eight“ postupuje prvých 6 družstiev z Eurovia SBL po 18. kole základnej časti, doplnené 
usporiadateľom a víťazom predchádzajúcej kvalifikácie - MŠK BO Holíč. „Určite budeme chcieť niečo dosiahnuť, 
ale bude záležať na tom v akom budeme zdravotnom stave, keď sa vrátime z Chorvátska. Nebude to ľahký 
týždeň, lebo nás čaká cestovanie a náročné zápasy. Verím, že to zvládneme a môžeme zamiešať karty na 
Slovenskom pohári,“ povedal generálny manažér. Súperom Levíc v štvrťfinále budú obuvníci z Komárna. 

Posledná štvrtina súťaže 
Po zápasoch Slovenského pohára vstúpia Levickí Patrioti do poslednej štvrtiny základnej časti Eurovia SBL. 

Zverenci slovinského trénera Tea Hojča si budú chcieť udržať druhé miesto. „Uvidíme, či nám ešte Inter ponúkne 
šancu zaútočiť, aj keď si myslím, že ten náskok troch víťazstiev čo majú, je pre nich dosť veľký. Hlavne chceme 
odraziť nápor tímov pod nami a udržať si to druhé miesto, čo si myslíme, že by bolo pre nás výhodné pred 
začiatkom play-off,“ dodal na záver generálny manažér Ladislav Garaj. 

Program Slovenského pohára 
Štvrťfinále: 15. 2. o 13.00 h Žilina – Prievidza, o 15.30 h Levickí Patrioti – Komárno, o 18.00 h Inter Bratislava 

– Holíč, o 20.15 h Svit - Spišská Nová Ves. Semifinále: 16. 2. o 18.00 h víťaz Inter Bratislava/ Holíč - víťaz Žilina/ 
Prievidza, o 20.15 h víťaz Levickí Patrioti/ Komárno - víťaz Svit/ Spišská Nová Ves. Finále: 17. 2. o 18.00 h víťaz 

1. semifinále - víťaz 2. semifinále. 
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9. Občianske združenie 500 
[11.02.2019; pravda.sk; Spravodajstvo; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/dve-percenta/clanok/501680-obcianske-zdruzenie-
500/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
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Patríme medzi organizácie, ktoré nezarábajú, ale napomáhajú zachovávať prehliadané témy kultúrno-
historického dedičstvo pre ďalšie generácie. 

Právna forma: Občianske združenie 
IČO: 42244919 
Sídlo: Textilná 4, Košice – Nad Jazerom, 040 12 
Bankové spojenie: ČSOB Spišská Nová Ves 

Adresa webovej stránky: www.500oz.sk 
www.lomnickechave.sk .{target:_blank}":[www.500oz.sk www.lomnickechave.sk] 
Kontakt: info@500oz.sk 0903627606 
Oblasť pôsobenia: kultúra 
Aktivity a projekty: 
Dokumentárny film POCTA MAJSTROVI – 500 rokov diela Majstra Pavla na Slovensku – odvysielaný RTVS 
Dokumentárny seriál PO STOPÁCH MAJSTRA PAVLA – putovanie po mestách a obciach, v ktorých sa 

nachádza dielo z dielne Majstra Pavla – odvysielaný TA3 
HUDBA JE REČ, KTOREJ ROZUMIEME VŠETCI – hľadanie mladých tanečných a speváckych talentov s 

kapelou LOMNICKÉ ČHÁVE 
Na čo šli 2 % z dane v roku 2018: 
Čiastočná úhrada nákladov na honoráre autorov a tvorcov dokumentárneho cyklu PO STOPÁCH MAJSTRA 

PAVLA ako súčasť spolufinancovanie celého projektu z vlastných zdrojov 
Prečo dať daň práve nám: 
Hlavným cieľom 500oz je realizovať nadčasové audiovizuálne diela so silným dôrazom na ich dlhodobý 

distribučný potenciál. Snahou je, aby sa stali pamäťou doby, súčasťou hodnotovej prezentácie našej histórie a 
kultúry. hlavne v zahraničí. Táto cesta v dobe silnej komercie a prevažujúcich materiálnych hodnôt je cestou 
neistou, no v konečnom dôsledku ísť proti davu, má vo finále viacnásobný katarzný účinok. 

Podkladom na obsah tejto stránky je voľne dostupný webformulár. Pravda poskytnuté údaje overuje, no v 
prípade poukázania dvoch percent dane odporúčame overiť si kľúčové údaje prijímateľa (názov, právna forma, 
IČO) v oficiálnom zozname vedenom Notárskou komorou SR. 

Späť na zoznam uchádzačov o dve percentá dane 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. “Asistent” pri mafiánskej vražde? 
[10.02.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Janete Rákošová / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: “Polícia len nedávno objasnila takmer 18 rokov starú vraždu vtedajšieho 
šéfa spišskonovoveského podsvetia Emila Novotného prezývaného Miťo.” 

Pavol Michalka, moderátor: “Koncom januára príslušníci NaKA na Spiši zadržali Vladimíra M., ktorý mal 
Novotného zastreliť. Pri vražde mu mal asistovať Slavomír S. Ten sa v piatok sám prihlásil na polícii v Košiciach.” 

Janette Rákošová, redaktorka: “Vyšetrovateľ Národnej protizločineckej jednotky obvinil oboch mužov z vraždy 
ešte v januári. Zatiaľ, čo Vladimír je už niekoľko týždňov za mrežami, Slavomíra priviedli na súd až dnes.” 

Michal Slivka, hovorca Prezídia PZ SR (telefonát): "Pred 3 týždňami sme na policajnom Facebooku verejnosť 
informovali o objasnení 17 rokov starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Vyšetrovateľ z neho 

obvinil dve osoby." 
Janette Rákošová: “22. januára NaKA zadržala Vladimíra M. na ceste pod Spišským hradom. Medzi dvomi 

dedinami zastavili jeho auto a po domovej prehliadke skončil v cele. O 2 dni už putoval za mreže, sudca ho poslal 
do väzby.” 

Anna Pančurová, hovorkyňa súdov v Košiciach: “Z dôvodu, že sa bude skrývať, aby sa vyhol trestu.” 
Janette Rákošová: “Druhý obvinený muž sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v 

kontakte. V piatok sa sám prihlásil na polícii. Prokurátor aj pre neho žiadal väzobné stíhanie a to pre obavu, aby 
sa nevyhýbal trestnému stíhaniu a na slobode neovplyvňoval svedkov. Popoludnie o návrhu rozhodoval sudca 
košického súdu. Slavomíra napokon poslal za mreže. Emila Novotného mali muži zavraždiť v roku 2001. Vladimír 
a Slavomír mali k nemu pristúpiť, keď vystupoval z auta a z 2 zbraní zaznelo 5 výstrelov. Emil padol na zem 
mŕtvy. Páchatelia sa ihneď dali na útek.” 

(začiatok archívneho záznamu, 22.01.2019) 
Bývalá susedka: “Ja len so sa zobudila na to, že som počula streľbu a ešte jeho nebohý otec syna si mi zabil, 

syna si mi zabil.” 
Bývalá susedka: “Manžel na nás kričal, choďte od toho okna prečo, lebo neviete, čo sa stalo. No a už sme 

videli, že bola tam mŕtvola.” 
(koniec archívneho záznamu, 22.01.2019) 
Janette Rákošová: “Motívom obvinených malo byť prevzatie mocenského postavenia po Novotnom. Údajne 

chceli jeho zisky z prevádzkovania diskotéky, vyberania výpalného a úžery a vymáhania pohľadávok.” 
[Späť na obsah] 



 
 

11. Druhý obvinený sa prihlásil sám 
[10.02.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; R / Alfonz Šuran] 

 
 

Alfonz Šuran, moderátor: „Na polícii sa prihlásil druhý obvinený z vraždy na Spiši. Ide o viac ako sedemnásť 
rokov starý prípad vraždy údajného mafiánskeho šéfa Emila Novotného.“ 

Redaktorka: „Návrh na väzobné stíhanie obvineného obsahuje dva dôvody. Prvým je útek a druhým obava z 
možného ovplyvňovania svedkov. Z vraždy bol obvinený aj päťdesiatšesťročný muž z obce Studenec v okrese 
Levoča. Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry ho zadržali koncom januára. Emil Novotný dvadsiateho 
deviateho augusta 2001 zaparkoval auto blízko svojho bytu v Spišskej Novej Vsi. Dvaja muži na neho začali 

strieľať. Pri pitve našli v Novotného tele päť projektilov. Obom obvineným hrozí v prípade dokázania viny dvanásť 
až pätnásť rokov väzenia.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. 17 év után jelentkezett a rendőrségen Emil Novotný feltételezett gyilkosa 
[10.02.2019; bumm.sk; Régió; 18:17; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/regio/2019/02/10/17-ev-utan-jelentkezett-a-rendorsegen-emil-novotny-feltetelezett-
gyilkosa 

 
 

Vasárnap 17 év után jelentkezett a rendőrségen Slavomír S., a Novotný-gyilkosság egyik gyanúsítottja. 
TASR-HÍR 
Vasárnap 17 év után jelentkezett a rendőrségen Slavomír S., aki a rendőrség gyanúja szerint 

társtettességben követhette el a gyilkosságot Emil Novotný ellen Iglón (Spišská Nová Ves) - közölte a TASR 

hírügynökséggel Michal Slivka rendőrségi szóvivő. 
A rendőrség január 22-én tájékoztatott arról, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) razziája során 

elfogták Vladimír M.-et, valamint számos objektumot vizsgáltak át Iglón és Hidegpatakon (Studenec) a Lévai 
járásban. Slavomír S. ez idő alatt külföldön tartózkodott, de kapcsolatban állt a nyomozókkal. “A mai napon 
Kassán jelentkezett a rendőrségen, majd őrizetbe vették. A nyomozó kidolgozta az indítványt a gyanúsított 
előzetes letartóztatásba helyezésére vonatkozóan.” - mondta a szóvivő. 

A két gyanúsított 2001 augusztus 29-én éjszaka lőhette le Emil Novotnýt. Amennyiben bebizonyosodik a 
bűnösségük, 12-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják őket. 

(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Polícia má aj druhého obvineného z mafiánskej vraždy na Spiši 
[10.02.2019; ta3.com; Slovensko; 15:37; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1147920/policia-ma-aj-druheho-obvineneho-z-mafianskej-vrazdy-na-spisi.html 

 
 

Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S., druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov starej vraždy 
Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka. 

Polícia dňa 22. januára informovala o zásahu Národnej kriminálnej agentúry, pri ktorej zadržala a obvinila 
Vladimíra M. (57) a prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom okrese. 

Slavomír S. sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. “Dnes sa v Košiciach prihlásil 
na políciu a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho väzobné 
stíhanie,” uviedol Slivka. 

Muži obvinení z vykonania násilného usmrtenia mali Novotného zastreliť na Jilemnického ulici v noci 29. 
augusta 2001. Podľa polície im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

[Späť na obsah] 
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14. Polícia má ďalšieho podozrivého z vraždy mafiánskeho bossa zo Spiša: 

Slavomír sa prihlásil sám! 
[10.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 14:02; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/801903/policia-ma-dalsieho-podozriveho-z-vrazdy-mafianskeho-bossa-zo-
spisa-slavomir-sa-prihlasil-sam/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Emil Miťo Novotný, známy ako mafiánsky boss v oblasti Spiša, bol zavraždený v auguste 2001. 
NAKA pred troma týždňami zadržala jedného podozrivého – Vladimíra Mulíka. Druhým bol Slavomír Svitana, 

ktorý bol v tom čase v zahraničí, no bol v kontakte s vyšetrovateľom. Facebooková stránka Slovenská mafia 
informovala, že sa v nedeľu prihlásil na polícii. ,,Dnes sa v Košiciach prihlásil a v tejto chvíli a nachádza v cele 
policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na väzobné stíhanie,“ potvrdil pre Aktuality.sk hovorca 
policajného zboru Michal Slivka. 

Miťa zastrelili piatimi ranami v auguste 2001. Podľa polície bol dôvodom vraždy záujem strelca o Miťovu 
priateľku a chcel ho tiež pripraviť o majetok. Miťo bol v tom čase na Spiši známou figúrkou. Živil sa poskytovaním 
„ochrany“ podnikateľom, za čo od nich inkasoval peniaze. Vladimír bol jeho kamarát a sused z vedľajšieho 
vchodu bytovky na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Foto: 
Prvý skončil v putách Mulík. Zdroj: nov 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka 
[10.02.2019; dobrenoviny.sk; 13:37; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/155054/spisske-divadlo-uvedie-rozpravku-perinbaba-z-pera-lubomira-
feldeka 

 
 

Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú 
tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. 

Ľubomír Feldek — Foto: TASR/Michal Svítok 
Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie rozprávku Perinbaba 

z pera Ľubomíra Feldeka. Ten sa po čase vrátil k známemu príbehu a napísal divadelnú hru, v ktorej Jakub, jedna 
z hlavných postáv príbehu, zostal aj po návrate na zem malým chlapcom. Ako TASR informovala lektorka 
dramaturgie Spišského divadla Sofia Skokanová, režisérom nového spracovania hry je Peter Palik. 

Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú 
tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. Film s Giuliettou Massinou v hlavnej úlohe je dodnes veľmi populárny. 
“Akékoľvek nové spracovanie Perinbaby prináša pred tvorcov veľkú výzvu - aby sa divákovi dostalo to, čo 
očakáva, a aby si odniesol i celkom nový divadelný zážitok. Ľubomír Feldek pôvodne napísal svoju divadelnú 
adaptáciu ako hru s pesničkami. My sme sa však vybrali inou cestou. Stavili sme na vtip jeho dialógov a na mágiu 
divadelných obrazov. Pevne verím, že najnovšia Perinbaba sa bude páčiť rovnako detskému aj dospelému 
divákovi,” uviedol Palik. 

Aj v tejto verzii príbehu je Perinbaba múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred 
Zubatou a vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to však 
čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov - najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimne richtárovu 
dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. Lenže v ceste za spoločným šťastím im stojí chamtivá a závistlivá macocha a 
jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsi kosu. Vo filme sa Jakub ako malý chlapec na 
istý čas dostane do sveta Perinbaby, kde ľudia starnú veľmi pomaly. Keď sa však vracia na zem, v priebehu 
niekoľkých sekúnd sa z neho stane dospelý muž. V divadelnej hre je však viditeľný časový sklz – Jakubova láska 
počas jeho neprítomnosti na zemi dospela, kým on je stále len chlapec. 

Dramaturgom inscenácie je Martin Geišberg, ktorý je spolu s Danielom Špinerom aj autorom hudby. Okrem 
ďalších hercov sa v inscenácii predstavia Mária Brozmanová v úlohe Perinbaby, Jakuba stvárni Tomáš Krištof a 
Alžbetku si zahrá Patrícia Šimková v alternácii s Dianou Semanovou. 

Inscenácia hry bude mať premiéru v nedeľu o 16.00 h v Spišskom divadle. 
× 

[Späť na obsah] 
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16. Két komáromi is bekerült a forduló álomcsapatába 
[10.02.2019; bumm.sk; Sport; 13:11; bum;Elek Zoltán] 

 
https://www.bumm.sk/sport/2019/02/10/ket-komaromi-is-bekerult-a-fordulo-alomcsapataba 

 
 

A szlovák kosárlabda élvonal alapszakaszának 28. fordulójában magabiztosan győzte le a sereghajtót 
Komárom és két játékosuk is bekerült a legjobbak közé. 

ÖSSZEFOGLALÓNK 
A meccs első pontjait a losonciak szerezték, de szinte azonnal magához vette az előnyt Komárom. A 

vendégek a második percben vezettek másodszor és utoljára a találkozón. O’Reilly és társai a két csapat közti 
jelentős különbség ellenére csak három ponttal vezettek az első tíz perc után. A második negyedben már nyolc 
pont volt a két csapat közti különbség, így összességében 43-32-es előnyben volt az MBK. 

A szünet után ismét egy szorosabb játékrész következett, majd az utolsó negyedben már felőrölte ellenfelét a 
Duna-parti csapat. A végeredmény 99-62 lett. A forduló legjobbjai közé ketten is be tudtak kerülni Komáromból. 
Liam O’Reilly és Nenad Delič egyaránt ott volt a legjobb ötösben, társaik a privigyei Tim Derksen, a nyitrabányai 
K.C. Ross-Miller és a szviti DeAndre Davis. A két komáromi játékos 22 és 25 pontjával kiemelkedett a mezőnyből, 
e mellett az amerikai 6 lepattanót is gyűjtött. Horvát klubtársa pontjai mellé 11 lepattanót és 1 blokkot is felíratott a 
statisztikusokkal a neve mellé a Losonc elleni mérkőzésen. 

Paulik “Hugo” József a komáromiak részéről így értékelt a basketliga.sk portálnak: “Az elején nagyon 
dekoncentráltan játszottunk, a védelem nem úgy működött, ahogy kellett volna. Mondhatni, hogy a játékosok, akik 
az első félidőben a pályán voltak elmaradtak a jó teljesítménnyel. A meccs második felében fokoztuk a tempót. 
Jobban, gyorsabban játszottunk és megváltozott a játék képe. Úgy gondolom, hogy a második félidőben 
lehetőséget kapók jól, nagy kedvvel játszottak.” 

Férfi kosárlabda Eurovia Extraliga, alapszakasz, huszonnyolcadik forduló: 
MBK Rieker Com-Therm Komárno-BKM Lučenec 99-62 (23-20, 20-12, 19-16, 37-14) 
Komárom: Delič 25, O’Reilly 22, Jankovič 15, Miloševič 8, Brooks 4 (Marchyn 8, Goodman 7, Hlivák 5, 

Stojanov 3, Hunter 2) 
Losonc: Shelton 21, Agusi 11, Pipíška 10, Griffin 7, Vukovič (Skvašik 13, Mederi, Suja) 
További eredmények: 
Iskra Svit-BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 90-76 

BC Prievidza-PP & TV Raj Žilina 85:71 
BK Levickí Patrioti-MBK Handlová 90:87 
A bajnokság állását itt tekinthetik meg. 
(bumm, Elek Zoltán) 
Nyitókép: Karol Scholtz 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Muž spoluobvinený z mafiánskej vraždy na Spiši sa prihlásil na polícii 
[10.02.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 13:03; BRATISLAVA/TVNOVINY.sk] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1954290 

 
 

Pred 18 rokmi zastrelili v Spišskej Novej Vsi Emila Miťa Novotného. 

Tweet 
V rukách polície skončil už aj druhý z dvojice obvinených v prípade vraždy mafiánskeho bossa na Spiši Emila 

Miťa Novotného. 
Upozornila na to facebooková stránka Slovenská mafia, informácie redakcii Aktuality.sk potvrdilo Prezídium 

policajného zboru SR. 
Slavomír Svitana sa nachádzal v zahraničí, ale bol v kontakte s vyšetrovateľom. 
„Dnes sa v Košiciach prihlásil na polícií a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ 

spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie," uviedol hovorca PPZ Michal Slivka. 
Vladimír Mulik a Slavomír Svitana mali byť priamymi vykonávateľmi vraždy. Novotného (†37) zastrelili v lete 

pred 18-timi rokmi na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Bolo krátko pred polnocou. Zaparkoval auto a 

spravil len pár krokov. 
Na miestneho mafiána vraj strieľali z dvoch zbraní. Zasiahli ho piatimi guľkami. V hlave mal dve rany istoty. 

Motívom vraždy mal byť konkurenčný boj. 
Prvého z menovaných zadržala polícia už pred niekoľkými týždňami. 
Reportáž zo zadržania si môžete pozrieť tu 
Tweet 
–> 

https://www.bumm.sk/sport/2019/02/10/ket-komaromi-is-bekerult-a-fordulo-alomcsapataba
http://www.tvnoviny.sk/a/1954290
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18. Polícia už má aj druhého obvineného z mafiánskej vraždy na Spiši 
[10.02.2019; aktuality.sk; Krimi; 12:36; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/666052/policia-uz-ma-aj-druheho-podozriveho-z-mafianskej-vrazdy-na-
spisi/ 

 
 

Obvinený sa dnes sám prihlásil na polícii. 
V rukách polície skončil už aj druhý z dvojice obvinených v prípade vraždy mafiánskeho bossa na Spiši Emila 

Miťa Novotného. 
Upozornila na to facebooková stránka Slovenská mafia, informácie redakcii Aktuality.sk potvrdilo Prezídium 

policajného zboru (PPZ) SR. 
Novotný bol zavraždený 29. augusta 2001, pred svojím bydliskom v Spišskej Novej Vsi. Polícii sa vraždu 

podarilo nedávno objasniť, vyšetrovateľ z nej obvinil dvoch mužov. 
Pred tromi týždňami NAKA zadržala jedného podozrivého Vladimíra Mulíka. Druhý obvinený, Slavomír 

Svitana sa podľa polície nachádzal v tom čase v zahraničí, ale bol v kontakte s vyšetrovateľom. 
„Dnes sa v Košiciach prihlásil na polícií a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ 

spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie," uviedol hovorca PPZ Michal Slivka. 
Päť výstrelov 
2 
fotky v galérii 
Emil Miťo Novotný 
Zdroj: Facebook/Slovenská mafia 
Emil Novotný vládol podsvetiu v Spišskej Novej Vsi pred 18 rokmi a žil najmä z výpalného, úžery a 

vymáhania. V pláne mal prevádzkovať aj budúcu diskotéku, ktorá by mu zarobila ďalšie peniaze. 
Jeho postavenie mu mal Mulík závidieť a biznis mu chcel prebrať. Niekoľko dní ho mal sledovať, aby zistil 

jeho každodenný režim. 
Koncom augusta 2001 si ho spolu so Svitanom mali počkať na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Novotný prišiel domov pár minút pred polnocou, keď vystúpil zo svojho Mercedesu, pristúpili k nemu a zo zbraní 
zaznelo päť výstrelov. 

Na zemi zostalo rozstrieľané telo Emila Novotného s ranami kalibru 7,65 mm. Keď doznela posledná rana, 
útočníci bežali k neďalekým garážam smerom do záhradkárskej oblasti, kde zmizli v tme. 

Vražda Jána Kuciaka 
Špeciálna stránka s exkluzívnym obsahom 
V prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Víťazi súťaže Roadshow 2018 
[10.02.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Marie Balážová Melníková / Martin 

Čavajda] 

 
 

Martin Čavajda, moderátor: „Eurofondy pomáhajú zlepšovať kvalitu života na celom Slovensku. na jej získanie 
je najdôležitejšie vymyslieť a napísať dobrý projekt. Práve na to je zameraná súťaž Roadshow, ktorú pre 
stredoškolákov organizuje Úrad vlády. V jeho poslednom ročníku triumfovali žiaci z technickej akadémie v 
Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Každá škola na Slovensku mohla do súťaže prihlásiť 3 projekty. 
Urobila tak aj spišskonovoveská technická akadémia. Výsledkom bolo prvé, tretie a štvrté miesto. Víťazný projekt 
Roadshow 2018 hovorí o tom, že by študenti mali učiť seniorov používať moderné informačné technológie a 
zvýšiť tak ich možnosti uplatniť sa na trhu práce. Vysvetľuje študentka a spoluautorka víťazného projektu Lenka 
Kopaničáková.“ 

Lenka Kopaničáková, študentka, spoluautorka víťazného projektu: „Podstatou by malo byť školenie v oblasti 
počítačov, telefónov, ďalej rôznych aplikácií, potrebných pre prácu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Dopĺňa ďalší spoluautor víťazného projektu Andrej Širila.“ 
Andrej Širila, spoluautor víťazného projektu: „Hľadali sme tú správnu myšlienku ako pomôcť a prišli sme, že 

treba pomáhať napríklad aj tým starším ľuďom.“ 
Marie Balážová Melníková: „Učitelia technickej akadémie považujú tento úspech za zadosťučinenie a 

potvrdenie kvality. Projekty ich žiakov boli nápadité, ale hlavne realizovateľné. Podľa riaditeľa Technickej 

https://www.aktuality.sk/clanok/666052/policia-uz-ma-aj-druheho-podozriveho-z-mafianskej-vrazdy-na-spisi/
https://www.aktuality.sk/clanok/666052/policia-uz-ma-aj-druheho-podozriveho-z-mafianskej-vrazdy-na-spisi/


akadémie v Spišskej Novej Vsi Ladislava Ruttkaya úspech žiakov prinesie ich škole aj pekné finančné 

ohodnotenie.“ 
Ladislav Ruttkay, riaditeľ Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi: „Víťazné družstvo nieslo do našej školy 

celkovú hodnotu vo výške 10-tisíc eur. Keď sa podarilo aj tretie miesto, pre školu je to ďalších 6-tisíc eur. Môžeme 
zakúpiť pomôcky, vybavenie, techniku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Študenti zo Spišskej Novej Vsi si tohtoročný triumf cenia. Pre veľkú motiváciu sa 

do 8. ročníka súťaže Roadshow zapoja s novými nápadmi aj na budúci rok.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Slovenský raj zamrzol do krásy: V zime tu vládne pokoj a ľudí je málo 
[10.02.2019; cas.sk; Čas.sk; 00:05; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/798936/slovensky-raj-zamrzol-do-krasy-v-zime-tu-vladne-pokoj-a-ludi-je-malo/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Divoká príroda, rokliny, vodopády, horské bystriny, nádherné zákutia… Slovenský raj si právom zaslúži svoje 

meno. Cez leto tam denne príde viac ako 3 000 návštevníkov, ale Slovenský raj je rajom aj v zime. A možno ešte 
väčším a hlavne tichším a pokojnejším. 

Denná návštevnosť málokedy presiahne stovku turistov, ale scenérie, ktoré tam môžete vidieť, sú úchvatné a 
jedinečné. Asi najčarovnejšia je premena vody na ľad a všetky podmanivé ľadové výtvory. Druhohorné 
vápencové pohorie medzi Tatrami a Slovenským rudohorím rozvrásnili dve rieky, Hornád a Hnilec. Vytvorili 
najkrajšie a najväčšie krasové kaňony na našom území. Fotogaléria 

8 
fotiek v galérii 
Prvé zmienky o sprístupnení roklín Slovenského raja sú až z konca 19. storočia. V roku 1906 Béla Hajč ako 

prvý splavil Hornád. Urobil to na plti s muzikou a s „nóbl“ spoločnosťou. Skutočný rozvoj Slovenského raja prišiel 
až v 20. rokoch minulého storočia, keď v Spišskej Novej Vsi vzniklo rušňové depo. Jeho noví zamestnanci boli 

nielen zanietení turisti, ale aj propagátori a organizátori turistického života. 
Od roku 1964 sa Slovenský raj stal Chránenou krajinnou oblasťou a v roku 1986 ho vyhlásili za národný park 

s rozlohou len 210 km. V poslednom čase záujem o jedinečnú prírodnú oblasť neustále narastá.„Pomaly sa 
dostávame na hranicu únosnosti, čo sa týka návštevnosti. Aj preto sme vydali na konci minulého roka nový 
návštevný poriadok a pripravujeme opatrenia na zvládnutie turistického náporu do jednotlivých roklín. Otvoriť 
galériu 

To sa však týka letnej sezóny. V zime je Slovenský raj rajom pokoja,“ hovorí riaditeľ Národného parku 
Slovenský raj Tomáš Dražil. „Okrem ferratovej cesty vo Veľkom Kyseli je aj v zime celý prístupný návštevníkom. 
Jediná, ale veľmi zásadná podmienka je vhodné oblečenie a zimný výstroj.“ 

Po ľade 
Najvychytenejšou atrakciou v týchto mrazivých dňoch je ľadolezenie, na ktoré je určených šesť lokalít - Suchá 

Belá, Sokolia dolina, Kláštorná dolina, Letanovský mlyn, Zejmarská roklina a Piecky-Veľký vodopád. „Ale aj zimný 
prechod Prielomom zamrznutého Hornádu je veľkou turistickou atrakciou a boli dni, že po zmrznutej riečke 
schovanej v úzkom kaňone prešlo aj tisíc turistov. Otvoriť galériu 

Okrem týchto netradičných aktivít je možné prejsť na bežkách po všetkých turistických trasách alebo po 
špeciálnych bežeckých tratiach. Môžete si zajazdiť aj na koni. Alebo sa len tak prejsť zimnou nádherou,“ opisuje. 
Do Slovenského raja sa zamiloval paralympijský športovec a cyklistický pretekár Jozef Metelka (32). „Od 
decembra do konca januára mám zimnú prípravu. 

V Tatrách si hlavne užívam skialpinizmus a v Slovenskom raji som objavil krásu ľadolezenia. Pred dvoma 
rokmi som prvýkrát s horským vodcom a inštruktorom Jarom Michalkom vyliezol ľad v Suchej Belej a úplne som 
tomu prepadol. Zdá sa mi to prudko návykové, takmer ako zimné jazdenie na koni. Naposledy pred týždňom som 
za tri hodiny jazdy nestretol človeka, ale zato som stretol srnky, lane, líšky…“ hovorí očarený športovec. Otvoriť 
galériu 

Ľadolezenie si prišli užívať aj manželia Zuzana a Fero, ktorých sme stretli v Kláštornej. „Sú dni, keď sa na 
lezenie doslova čaká v rade aj hodinu, kým sa dostanete na stenu. Je to paradox, lebo v celej doline nestretnete 
ani človiečika, ale pod ľadovou stenou je nátresk,“ usmeje sa František, ktorý má za sebou aj himalájske 
osemtisícovky. 

Veľmi opatrne 
Zimný pokoj prilákal aj trojčlennú partiu turistov z východu. „Prišli sme z Košíc, pôvodne sme chceli ísť 

Hornádom, ale ešte nie je celkom zamrznutý, tak sme sa vybrali chodníkom Prielomu Hornádu. Na niektorých 
miestach, hlavne na stúpačkách, je poriadne pokrytý ľadom. Je naozaj nevyhnutné dobre sa pripraviť a mať 
palice a hroty na topánkach. Chodíme do Raja zásadne v zime, keď je tu pokoj. V lete je tu hotová ľudská 
divočina,“ prezrádza Peter a Perla s Igorom súhlasne prikyvovali. Otvoriť galériu 

Uchvátený bol aj Vojta, ktorý prišiel do Slovenského raja po prvý raz v živote. „Prišiel som s kamarátmi z 
Prahy. Chodíme po horách, ale tu sme objavili ozajstný raj. Nádherná príroda, krásne trasy a tie výtvory z ľadu, 
hotová rozprávka!“ Slovenským rajom vedie vyše 300 kilometrov turistických chodníkov, na ktorých sú kilometre 

https://www.cas.sk/clanok/798936/slovensky-raj-zamrzol-do-krasy-v-zime-tu-vladne-pokoj-a-ludi-je-malo/


rebríkov, stúpačiek, mostov. V zime si treba naozaj dávať pozor, lebo ľad s vodou vytvárajú šmykľavú a 
nebezpečnú kombináciu. 

Aj skvelá lyžovačka 
No krásne nie je len v roklinách. Nádherné prechádzky buď na bežkách, alebo skialpových lyžiach si užijete aj 

v okolí Dobšinskej ľadovej jaskyne. Paradoxne je však v zime pre turistov zatvorená. „Je to naša najväčšia 
zaľadnená jaskyňa a svojím charakterom patrí k najvýznamnejším ľadovým jaskyniam na svete. V zime si však 
musí vydýchnuť a nabrať čerstvý ľad. Keď sa v máji opäť otvorí, chodníky musia doslova vysekať z ľadu. Jaskyňa 
je celá pokrytá krásnym ľadovým srieňom. Práve v jej okolí sme otvorili nový bežecký areál, kde si na svoje prídu 
ozaj všetci. Od náročných lyžiarskych bežcov po turistov, ktorým viac ide o krásne panorámy a prírodu ako o 
špičkové výkony. Okrem bežeckých tratí však máme v Slovenskom raji aj niekoľko lyžiarskych vlekov a 
zjazdoviek. Nie sú to žiadne veľké lyžiarske strediská, ale lyžovačka je tam skvelá,“ dodáva riaditeľ Národného 
parku Slovenský raj Tomáš Dražil. 

Foto: 
Ľadopády: Najväčšie zimné lákadlo v raji. Zdroj: Igor Ľudma, Peter Olekšák 
Bežkovanie: Panenským snehom na Prednej holi. Zdroj: Igor Ľudma, Peter Olekšák 
Obrovské cencúle: Niektorí lezú, iní iba fotia tú nádheru. Zdroj: Igor Ľudma, Peter Olekšák 
Ako z rozprávky: Železný mostík na Čingove. Zdroj: Igor Ľudma, Peter Olekšák 
Výlet z Košíc: Perla, Peter a Igor si užívali túru zasneženým rajom. Zdroj: Igor Ľudma, Peter Olekšák 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Zvolen na Majstrovstvách Slovenska veteránov? Triumfovať dokázal len 

raz, FOTO 
[10.02.2019; dnes24.sk; Zvolen; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://zvolen.dnes24.sk/zvolen-na-majstrovstvach-slovenska-veteranov-triumfovat-dokazal-len-raz-foto-
322231 

 
 

Zvolenčania počas dvoch dní bojovali na Majstrovstvách Slovenska veteránov v ľadovom hokeji. Pozrite, ako 
dopadli! 

Od piatka 8. februára do soboty 9. februára sa nitriansky zimný štadión stal dejiskom zaujímavých športových 
zápolení. Počas reprezentačnej prestávky si diváci od hokeja neoddýchli. Pod Zoborom sa totiž konali 
Majstrovstvá Slovenska veteránov, na ktorom sa predstavili aj Zvolenčania. 

V prvom meraní síl Zvolen vysoko prehral s HC 05 Old boys Banská Bystrica 2:9. V druhom piatkovom 
zápase hokejistov spod Pustého hradu porazili Nitrania 5:2. 

V sobotu naši hokejisti nestačili ani na Old boys HC Topoľčany. Prehrali 3:5 a bolo jasné, že si zahrajú iba o 
siedme miesto. V poslednom zápase sa im nakoniec podarilo zvíťaziť nad Duklou Trenčín pomerom 5:4. 

Na prvom mieste skončila Nitra, druhú priečku obsadil tím Old boys Liptovský Mikuláš a na tretej skončil Old 
boys Dubnica. Pozrite si finálne poradie: 

- 1. Nitra 
- 2. Liptovský Mikuláš 
- 3. Dubnica 
- 4. Topoľčany 
- 5. Spišská Nová Ves 

- 6. Banská Bystrica 
- 7. Zvolen 
- 8. Trenčín 
Pozrite si v priloženej fotogalérii aj zábery zo zápasu o siedme mesto, v ktorom Zvolenčania zdolali Trenčín! 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka 
[10.02.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Janka Sedláková] 

 
http://www.teraz.sk/kultura/spisske-divadlo-uvedie-rozpravku-peri/377593-clanok.html 

 
 

Ľubomír Feldek Foto: TASR/Michal Svítok 

https://zvolen.dnes24.sk/zvolen-na-majstrovstvach-slovenska-veteranov-triumfovat-dokazal-len-raz-foto-322231
https://zvolen.dnes24.sk/zvolen-na-majstrovstvach-slovenska-veteranov-triumfovat-dokazal-len-raz-foto-322231
http://www.teraz.sk/kultura/spisske-divadlo-uvedie-rozpravku-peri/377593-clanok.html


Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú 
tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. 

Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie rozprávku Perinbaba 

z pera Ľubomíra Feldeka. Ten sa po čase vrátil k známemu príbehu a napísal divadelnú hru, v ktorej Jakub, jedna 
z hlavných postáv príbehu, zostal aj po návrate na zem malým chlapcom. Ako TASR informovala lektorka 
dramaturgie Spišského divadla Sofia Skokanová, režisérom nového spracovania hry je Peter Palik. Feldek 
pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú tvorbu a 
režiséra Juraja Jakubiska. Film s Giuliettou Massinou v hlavnej úlohe je dodnes veľmi populárny. “Akékoľvek 
nové spracovanie Perinbaby prináša pred tvorcov veľkú výzvu - aby sa divákovi dostalo to, čo očakáva, a aby si 
odniesol i celkom nový divadelný zážitok. Ľubomír Feldek pôvodne napísal svoju divadelnú adaptáciu ako hru s 
pesničkami. My sme sa však vybrali inou cestou. Stavili sme na vtip jeho dialógov a na mágiu divadelných 
obrazov. Pevne verím, že najnovšia Perinbaba sa bude páčiť rovnako detskému aj dospelému divákovi,” uviedol 
Palik. Aj v tejto verzii príbehu je Perinbaba múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba 
pred Zubatou a vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to 
však čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov - najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimne 
richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. Lenže v ceste za spoločným šťastím im stojí chamtivá a závistlivá 
macocha a jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsi kosu. Vo filme sa Jakub ako 
malý chlapec na istý čas dostane do sveta Perinbaby, kde ľudia starnú veľmi pomaly. Keď sa však vracia na zem, 
v priebehu niekoľkých sekúnd sa z neho stane dospelý muž. V divadelnej hre je však viditeľný časový sklz – 
Jakubova láska počas jeho neprítomnosti na zemi dospela, kým on je stále len chlapec. Dramaturgom inscenácie 
je Martin Geišberg, ktorý je spolu s Danielom Špinerom aj autorom hudby. Okrem ďalších hercov sa v inscenácii 
predstavia Mária Brozmanová v úlohe Perinbaby, Jakuba stvárni Tomáš Krištof a Alžbetku si zahrá Patrícia 
Šimková v alternácii s Dianou Semanovou. Inscenácia hry bude mať premiéru v nedeľu o 16.00 h v Spišskom 
divadle. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka 
[10.02.2019; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/spisske-divadlo-uvedie-rozpravku-perinbaba-z-pera-lubomira-feldeka-cl653031.html 

 
 

24hod.sk Kultúra 
Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka. Ten sa po čase 

vrátil k známemu príbehu a napísal … 
Spišská Nová Ves 10. februára (TASR) – Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie rozprávku Perinbaba 

z pera Ľubomíra Feldeka. Ten sa po čase vrátil k známemu príbehu a napísal divadelnú hru, v ktorej Jakub, jedna 
z hlavných postáv príbehu, zostal aj po návrate na zem malým chlapcom. Ako TASR informovala lektorka 
dramaturgie Spišského divadla Sofia Skokanová, režisérom nového spracovania hry je Peter Palik. 

Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú 
tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. Film s Giuliettou Massinou v hlavnej úlohe je dodnes veľmi populárny. 
“Akékoľvek nové spracovanie Perinbaby prináša pred tvorcov veľkú výzvu - aby sa divákovi dostalo to, čo 
očakáva, a aby si odniesol i celkom nový divadelný zážitok. Ľubomír Feldek pôvodne napísal svoju divadelnú 
adaptáciu ako hru s pesničkami. My sme sa však vybrali inou cestou. Stavili sme na vtip jeho dialógov a na mágiu 
divadelných obrazov. Pevne verím, že najnovšia Perinbaba sa bude páčiť rovnako detskému aj dospelému 
divákovi,” uviedol Palik. 

Aj v tejto verzii príbehu je Perinbaba múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred 
Zubatou a vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to však 
čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov - najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimne richtárovu 
dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. Lenže v ceste za spoločným šťastím im stojí chamtivá a závistlivá macocha a 
jej hlúpa dcéra Dora. I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsi kosu. Vo filme sa Jakub ako malý chlapec na 
istý čas dostane do sveta Perinbaby, kde ľudia starnú veľmi pomaly. Keď sa však vracia na zem, v priebehu 
niekoľkých sekúnd sa z neho stane dospelý muž. V divadelnej hre je však viditeľný časový sklz – Jakubova láska 
počas jeho neprítomnosti na zemi dospela, kým on je stále len chlapec. 

Dramaturgom inscenácie je Martin Geišberg, ktorý je spolu s Danielom Špinerom aj autorom hudby. Okrem 
ďalších hercov sa v inscenácii predstavia Mária Brozmanová v úlohe Perinbaby, Jakuba stvárni Tomáš Krištof a 
Alžbetku si zahrá Patrícia Šimková v alternácii s Dianou Semanovou. 

Inscenácia hry bude mať premiéru v nedeľu o 16.00 h v Spišskom divadle. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 
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24. Čo zaujalo Novovešťanov a spol. počas tohto týždňa? 3 najčítanejšie 

články! 
[10.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/co-zaujalo-novovestanov-a-spol-pocas-tohto-tyzdna-3-najcitanejsie-clanky-
322179 

 
 

Čo zaujalo Novovešťanov a spol. počas aktuálneho týždňa na našom spravodajskom portáli? Tu sú tri 
najčítanejšie články… 

Úspešná mladá športovkyňa 
Niekoľkonásobná majsterka Slovenska, gymnazistka a ambiciózna športovkyňa. O svojej športovej vášni nám 

viac prezradila Nora Jenčušová zo Spišskej Novej Vsi. 

Úspech Technickej akadémie 
Veľmi pekný úspech zaznamenala Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi. Stala sa najúspešnejšou 

školou súťaže Roadshow 2018 Úradu vlády SR. 
Spišská má nového viceprimátora 
Vo štvrtok sa konalo druhé Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi. Primátor si na ňom určil aj svojho 

prvého zástupcu. Stal sa ním veľmi známy muž. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Počas týždňa predstavil hokejový klub aj svojho maskota. Pozrieť si ho môžete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Derby medzi Svitom a Spišskou: Víťazstvo domácich pred pohárovou 

prestávkou 
[10.02.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Peter Handzuš] 

 
https://poprad.dnes24.sk/derby-medzi-svitom-a-spisskou-vitazstvo-domacich-pred-poharovou-
prestavkou-322239 

 
 

Diváci v sobotu večer opäť zaplnili Iskra Arénu, aby videli derby zápas medzi Svitom a Spišskou Novou Vsou. 
Posledný zápas pred pohárovou prestávkou odohrali v sobotu (9.2) basketbalisti Iskry Svit. Domáci hráči sa 

dostávali do zápasu ťažšie, keď prvú desaťminútovku prehrali o päť bodov. V ďalšej časti zápasu sa vrátili k 
svojej hre a nedali Spišiakom šancu. Iskra Svit vyhrala aj posledný vzájomný zápas so Spišskou Novou Vsou v 
základnej časti a víťazne sa tak naladila pred pohárovou prestávkou. 

Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 90:76 (18:23, 25:14, 23:17, 24:22) 

Najviac bodov: Davis 25, Vučičevič 18, Washburn 14 – Presutti 16, Juríček 15, Belardo a Rocca po 14 
Michal Madzin (tréner Svitu): „Klobúk dole pred všetkými hráčmi, ktorí dnes nastúpili. Iba my vieme, v akom 

sme stave. Chlapci ukázali neskutočnú obetavosť pre tím, takže za prístup sme si víťazstvo zaslúžili. Rozhodlo sa 
to v tretej štvrtine, keď sme zlepšili obranu a nedovolili sme im atakovať výhodu, ktorú si vytvorili v prvom 
polčase.“ 

DeAndre Davis (hráč Svitu): „Bolo to povinné víťazstvo, na ktoré sme však museli vynaložiť veľké úsilie. Prvý 
polčas bol z našej strany trochu pomalší, ale zlepšili sme sa a dokonali svoju prácu. Sme radi, že sme vyhrali. 
Milujem našich fanúšikov, bol to úžasný pocit, keď skandovali moje meno.“ 

Giorgos Bitzanis (tréner Spišskej Novej Vsi): „Zápas mal dva rozdielne obrazy. V prvom polčase sme totálne 

kontrolovali hru, no duel sme si prehrali v tretej štvrtine. Urobili sme niekoľko nevynútených chýb, čím sme dali 
Svitu možnosť otočiť skóre na ich stranu. Skúšali sme sa dostať späť do hry, ale tak toto je náš tím… Gratulujem 
Svitu.“ 

Vitkor Juríček (hráč Spišskej Novej Vsi): „Predošlé zápasy so Svitom nám nevyšli. Pred ich fanúšikmi sa hrá 
veľmi ťažko. Polčas sme sa držali, ale doplatili sme na individuálne chyby a zbytočné straty. Navyše sme sa 
nevracali dobre do obrany, čo nás stálo zápas. Musíme sa lepšie koncentrovať, lebo nám ušli v určitých pasážach 
z rýchlych protiútokov, z čoho ťažia celú sezónu.“ 

Zdroj: poprad.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 
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26. Ausztriában dolgozik, Szlovákiában öt gyereket nevel. A családi pótlék 

csökkentése miatt évi hatezer eurótól esnek el 
[10.02.2019; korkep.sk; Gazdaság; 00:00; Redakcia] 

 
http://www.korkep.sk/cikkek/gazdasag/2019/02/10/ausztriaban-dolgozik-szlovakiaban-ot-gyereket-nevel-
csaladi-potlek-csokkentese-miatt-evi-hatezer-eurotol-esnek-el 

 
 

Gazdaság 
Nyitókép: iStockphoto 
Havi két héten át időseket gondoz Ausztriában, hogy otthon öt gyermeket tudjon eltartani. 
Dušan Valach Iglón (Spišská Nová Ves) él, de Bécsben dolgozik. Az osztrák időseket eredetileg a 

feleségének kellett volna gondoznia, de röviddel az utazás előtt kiderült, hogy az asszony az ötödik gyermeküket 
várja. 

Dušan Valach elvégezte a szükséges kurzust, és immáron hat éve dolgozik osztrák háztartásokban: mos, főz, 
gyógyszereket oszt. 

Először januárban hozott haza a megszokottnál jóval kevesebb pénzt – pontosan 500 euróval kevesebbet. Év 
elejétől ugyanis érvénybe lépett az osztrák családi pótlék kifizetésével kapcsolatos módosítás. Olyan szülőkről 
van szó, akik Ausztriában dolgoznak, de a gyerekeiket otthon hagyták Szlovákiában. 

Az új osztrák törvény értelmében az Ausztriában dolgozó szlovákiai családok körülbelül 36%-kal kapnak 
kevesebb családi pótlékot. Az osztrák kormány a változtatások bevezetése során azzal érvelt, hogy Szlovákiában 
alacsonyabb a megélhetési költség, mint Ausztriában. Az új osztrák törvény mintegy 30 ezer szlovákiai gyermeket 
érint. 

Dzsúsz és sült krumpli 
Valach úr három gyermeke alapiskolás, két lánya egyetemista. A legkisebb fia hétéves, a felesége pedig nem 

dolgozik. A hétfős család nagyon szerényen él. 
„Nem panaszkodom. Van, amikor nyaralásra vagy sítúrára is eljutunk. Az étteremben ha nem is főételre, de 

egy dzsúszra és sült krumplira be szoktunk ülni“ 
– magyarázza. 
Dušan két hetet tölt Ausztriában, ahol egy 81 éves nyugdíjast gondoz, aki önálló és járni is tud, így nem kell 

olyan kemény munkát végeznie, mint az előző klienseinél, akik sokszor még mozogni is alig tudtak, így Dušan 
cipelte és mosdatta őket. 

Előtte egy biztosítóban dolgozott. Ausztriába azután utazott ki, miután kiderült, hogy a felesége az ötödik 
gyermekükkel várandós. 

„Egyszer csak becsúszott az ötödik gyerek. És akkor most hogyan tovább? Azt mondtam a feleségemnek, 
hogy cserélnünk kell. Mindent Szlovákiában hagytam és mentem el Ausztriába“. 

Mivel Dušan az idős férfi otthonában alszik, így a nap 24 órájában a rendelkezésére áll: reggelit, ebédet és 
vacsorát készít, mos, takarít, bevásárol, gyógyszereket adagol és inzulint szúr. 

Hatezerrel kevesebb 
Dušan Valachnak eddig átlagosan havi 1100 eurója gyűlt össze a családi pótlékból, valamint azokból 

jutalékokból, amit nagycsaládosként és egyedüli családfenntartóként kapott. Az új törvény szerint azonban durván 
csak havi 700 eurót kap. Tehát a család éves szinten 6 000 eurótól esik el. 

„Ez az összeg egy hétfős család számára nem kis összeg. (…) Nálunk seperc alatt el lehet költeni 500 eurót“ 
– mondta. 
Dušan beismerte, hogy a családi pótlék volt az egyik motiváció, ami miatt Ausztriába ment dolgozni. 
„Az az összeg, amit valaki ápolóként Ausztriában tisztán megkeres, vicc. Ha levonjuk azt az összeget, amit a 

munkaközvetítő ügynökségnek vagy gazdasági kamarának kell kifizetni, akkor havi 700 euró marad. Az olyan 
családnak, mint a miénk, nagyon sokat segített a családi pótlék“. 

Sme.sk 
Foto - markscrub.com 
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27. Za mrežami sú už obaja obvinení z mafiánskej vraždy spred 17 rokov 
[10.02.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22049849/za-mrezami-su-uz-obaja-obvineni-z-mafianskej-vrazdy-spred-17-
rokov.html 

 
 

Košický súd bude rozhodovať o väzbe Slavomíra S. 
Správu budeme aktualizovať. 
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KOŠICE. Okresný súd Košice I pracuje aj cez víkend. 
V nedeľu popoludní bude sa bude zaoberať návrhom na vzatie do väzby. 
Krajská prokuratúra ho podala na Slavomíra S., obvineného z vraždy. 
Hoci sa na polícii prihlásil sám, bol zadržaný a umiestnený do CPZ-ky. 
Miťova vražda 
Obvinenie Stanislava súvisí s vyšetrovaním vraždy Emila Novotného, prezývaného Miťo, ktorý bol koncom 90. 

rokov spájaný so spišskonovoveským podsvetím. 
Prečítajte si tiež:NAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
Zastrelený bol v auguste 2001 v Spišskej Novej Vsi a jeho smrť bola až donedávna zahalená tajomstvom. 

Z vraždy bol ako prvý obvinený 56-ročný Vladimír M. z obce Studenec v okrese Levoča. 
Ráno 22. januára 2019 ho NAKA zadržala v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 

Klčovom. 
Celé dopoludnie potom policajti prehľadávali jeho dom v Studenci. 
O dva dni Okresný súd Košice I vzal Vladimíra do väzby. 
Rozhodovanie o väzbe Vladimíra M. 
(12 fotografií) 
Dvaja strelci 
Vražda Novotného sa stala ešte pred 17 rokmi. 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. 
Potom si na ňu spolu so Slavomírom v jednu augustovú noc počkal v mieste jeho bydliska na Jilemnického 

ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Keď Miťo krátko pred polnocou prišiel na svojom vozidle Mercedes Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili 
paľbu z doposiaľ nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. 

Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. 
Vladimír so Slavomírom potom utiekli v smere do neďalekej záhradkárskej lokality. 
video http://www.sme.sk/vp/37373/Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy. 
Najmä z vyberania výpalného, vymáhania pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. 
Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku 

diskotéky Kotolňa. 
Polícia tvrdí, že okrem ekonomických dôvodov bol za konaním Vladimíra i jeho súkromný. 
Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal 

záujem. 
Motívom Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri akcii boli sľúbené finančné prostriedky a nehnuteľnosť vo forme 

bytu. 
Dva dôvody väzby 
Ako nás v nedeľu informoval hovorca krajskej prokuratúry, Stanislav sa v piatok sám prihlásil na polícii v 

Košiciach. 
Návrh na jeho väzobné stíhanie obsahoval dva dôvody. 
„Prvým je úteková väzba, keďže máme reálnu obavu, že obvinený sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu 

útekom. Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného," 
uviedol Milan Filičko. 

Ako súd rozhodne budeme aktuálne informovať. 
Keďže skutok sa posudzuje podľa trestného zákona, platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 až 15 

rokov väzenia alebo výnimočný trest. 
Ten má hodnotu 15 až 25 rokov alebo doživotie. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Spišské divadlo uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra Feldeka 
[10.02.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Kultúra zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22049762/spisske-divadlo-uvedie-rozpravku-perinbaba-z-pera-lubomira-
feldeka.html 

 
 

Bude iná ako známy filmový príbeh. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uvedie rozprávku Perinbaba z pera Ľubomíra 

Feldeka. 
Ten sa po čase vrátil k známemu príbehu a napísal divadelnú hru, v ktorej Jakub, jedna z hlavných postáv 

príbehu, zostal aj po návrate na zem malým chlapcom. 
Ako informovala lektorka dramaturgie Spišského divadla Sofia Skokanová, režisérom nového spracovan ia hry 

je Peter Palik. 
Pre deti aj dospelých 
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Feldek pôvodne napísal scenár na motívy rozprávky bratov Grimmovcov Frau Holle pre Slovenskú filmovú 
tvorbu a režiséra Juraja Jakubiska. 

Film s Giuliettou Massinou v hlavnej úlohe je dodnes veľmi populárny. 
“Akékoľvek nové spracovanie Perinbaby prináša pre tvorcov veľkú výzvu - aby sa divákovi dostalo to, čo 

očakáva, a aby si odniesol i celkom nový divadelný zážitok. Ľubomír Feldek pôvodne napísal svoju divadelnú 
adaptáciu ako hru s pesničkami. My sme sa však vybrali inou cestou. Stavili sme na vtip jeho dialógov a na mágiu 
divadelných obrazov. Pevne verím, že najnovšia Perinbaba sa bude páčiť rovnako detskému aj dospelému 
divákovi,” uviedol Palik. 

Večný chlapec 
Aj v tejto verzii príbehu je Perinbaba múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred 

Zubatou a vychováva ho vo svojom svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. 
Jakuba to však čoraz viac láka dolu, medzi bežných smrteľníkov - najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad 

všimne richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej. 
Lenže v ceste za spoločným šťastím im stojí chamtivá a závistlivá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. 
I kmotra Zubatá si po celý čas na Jakuba brúsi kosu. 
Vo filme sa Jakub ako malý chlapec na istý čas dostane do sveta Perinbaby, kde ľudia starnú veľmi pomaly. 

Keď sa však vracia na zem, v priebehu niekoľkých sekúnd sa z neho stane dospelý muž. 
V divadelnej hre je však viditeľný časový sklz - Jakubova láska počas jeho neprítomnosti na zemi dospela, 

kým on je stále len chlapec. 
Nedeľná premiéra 
Dramaturgom inscenácie je Martin Geišberg, ktorý je spolu s Danielom Špinerom aj autorom hudby. 
Okrem ďalších hercov sa v inscenácii predstavia Mária Brozmanová v úlohe Perinbaby, Jakuba stvárni Tomáš 

Krištof a Alžbetku si zahrá Patrícia Šimková v alternácii s Dianou Semanovou. 
Inscenácia hry bude mať premiéru v nedeľu o 16.00 hod. v Spišskom divadle. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Bystrica na Majstrovstvách Slovenska veteránov: Mimo TOP 5, no 

deklasovala Zvolen, FOTO 
[10.02.2019; dnes24.sk; Bystrica; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://bystrica.dnes24.sk/bystrica-na-majstrovstvach-slovenska-veteranov-mimo-top-5-no-deklasovala-
zvolen-foto-322230 

 
 

Bystričania počas dvoch dní bojovali na Majstrovstvách Slovenska veteránov v ľadovom hokeji. Pozrite, ako 
dopadli! 

Od piatka 8. februára do soboty 9. februára sa nitriansky zimný štadión stal dejiskom zaujímavých športových 
zápolení. Počas reprezentačnej prestávky si diváci od hokeja neoddýchli. Pod Zoborom sa totiž konali 
Majstrovstvá Slovenska veteránov, na ktorom sa predstavili aj celok HC 05 Old boys Banská Bystrica. 

V prvom meraní síl Bystrica deklasovala Zvolen 9:2. V druhom piatkovom zápase, ktorý rozhodli až 
samostatné nájazdy, prehrali nakoniec Bystričania 7:8 s Old boys HC Topoľčany. 

V sobotu zdolala Bystricu Nitra pomerom 9:4 a bolo jasné, že si hokejisti spod Urpína zahrajú iba o piate 
miesto. V zápase sa však lepšie darilo súperovi Stars Spišská Nová Ves, ktorý Bystricu porazil 3:2. 

Na prvom mieste skončila Nitra, druhú priečku obsadil tím Old boys Liptovský Mikuláš a na tretej skončil Old 
boys Dubnica. Pozrite si finálne poradie: 

- 1. Nitra 
- 2. Liptovský Mikuláš 
- 3. Dubnica 
- 4. Topoľčany 
- 5. Spišská Nová Ves 

- 6. Banská Bystrica 
- 7. Zvolen 
- 8. Trenčín 
Pozrite si v priloženej fotogalérii aj zábery zo zápasu o piate mesto, v ktorom Bystričania prehrali so 

Spišiakmi! 
Zdroj: Dnes24.sk 
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30. VRAŽDA spred 17 rokov na pretrase: Hryzúce svedomie bolo silnejšie, 

Slavomír (44) v rukách polície 
[10.02.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1771729/VRAZDA-spred-17-rokov-na-pretrase–Hryzuce-svedomie-bolo-
silnejsie–Slavomir–44–v-rukach-policie 

 
 

KOŠICE – Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov 
starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal 

Slivka. 
Polícia dňa 22. januára informovala o zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorej zadržala a 

obvinila Vladimíra M. (57) a prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom 

okrese. Slavomír S. sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. “Dnes sa v Košiciach 
prihlásil na políciu a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho 
väzobné stíhanie,” uviedol Slivka. 

Muži obvinení z vykonania násilného usmrtenia mali Novotného zastreliť na Jilemnického ulici v noci 29. 
augusta 2001. Podľa polície im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Muž obvinený z vraždy spred 17-tich rokov sa prihlásil na polícii 
[10.02.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/muz-obvineny-z-vrazdy-spred-17-tich-rokov-sa-prihlasil-na-policii-cl653094.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov starej vraždy 

Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Pre TASR to … 

Košice 10. februára (TASR) – Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania 
viac ako 17 rokov starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia 

Policajného zboru Michal Slivka. 
Polícia dňa 22. januára informovala o zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorej zadržala a 

obvinila Vladimíra M. (57) a prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom 

okrese. Slavomír S. sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. “Dnes sa v Košiciach 
prihlásil na políciu a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho 
väzobné stíhanie,” uviedol Slivka. 

Muži obvinení z vykonania násilného usmrtenia mali Novotného zastreliť na Jilemnického ulici v noci 29. 
augusta 2001. Podľa polície im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

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

 
 

32. Jelentkezett a rendőrségen a maffiafőnök meggyilkolásának egyik 

gyanúsítottja 
[10.02.2019; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/jelentkezett-rendorsegen-maffiafonok-meggyilkolasanak-egyik-gyanusitottja 

 
 

Az eset 17 évvel ezelőtt történt, az egyik gyanúsított most jelentkezett a rendőrségen. 
Megjelent a rendőrségen vasárnap a 44 éves Slavomír S., akit egy 17 évvel ezelőtti gyilkossággal 

gyanúsítanak. 
A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei január végén csaptak le a gyilkosság egy másik 

gyanúsítottjára, az 57 éves Vladimír M.-re Iglón (Spišská Nová Ves) – írtuk korábban. A rendőrség videofelvételt 

is közölt az akcióról. 
A gyilkosság másik gyanúsítottját, Slavomír S.-t akkor nem tudták őrizetbe venni, mert külföldön tartózkodott, 

de kapcsolatban volt a nyomozóval – közölte Michal Slivka rendőrségi szóvivő. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1771729/VRAZDA-spred-17-rokov-na-pretrase--Hryzuce-svedomie-bolo-silnejsie--Slavomir--44--v-rukach-policie
https://www.topky.sk/cl/100370/1771729/VRAZDA-spred-17-rokov-na-pretrase--Hryzuce-svedomie-bolo-silnejsie--Slavomir--44--v-rukach-policie
https://www.24hod.sk/muz-obvineny-z-vrazdy-spred-17-tich-rokov-sa-prihlasil-na-policii-cl653094.html
https://parameter.sk/jelentkezett-rendorsegen-maffiafonok-meggyilkolasanak-egyik-gyanusitottja


A férfi vasárnap megjelent a kassai rendőrkapitányságon, ahol őrizetbe vették. A nyomozó indítványozta a 
gyanúsított előzetes letartóztatásba helyezését. 

A gyanú szerint a két férfi áll az egykori iglói alvilág vezére, Emil Novotný meggyilkolása mögött. A 
maffiafőnököt 2001. augusztus 29-én éjszaka ölték meg. 

Amennyiben a bűnösségük beigazolódik, 12-től 15 évig tartó szabadságvesztésre számíthatnak. 
(TASR/para) 

[Späť na obsah] 

 
 

33. Florbal: Kafka v prvom zápase za Trenčín s triumfom nad majstrovským 

Tsunami 
[10.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381921/florbal-kafka-v-prvom-zapase-za-trencin-s-triumfom-nad-majstrovskym-
tsunami/ 

 
 

Legendárny český brankár Tomáš Kafka má za sebou úspešnú premiéru v slovenskej florbalovej extralige 
mužov. 

Najlepší gólman sveta za rok 2006 sa postavil do bránky AS Trenčín v piatkovej predohrávke 18. kola na pôde 
Tsunami Záhorská Bystrica a prispel k prekvapivému triumfu hostí 4:3. Trenčania sa ujali vedenia už v prvej 
tretine a jednogólové vedenie si ustrážili a dokonca zveľadili v druhej časti. Na víťazstve hostí nezmenilo nič ani 
tretie dejstvo, ktoré sa skončilo 2:1 v prospech Záhorskej Bystrice. 

“Tim šliapal ako hodinky. Chlapci zablokovali toľko striel, že som ani nemal veľa práce,” napísal štyridsaťročný 
“Bolek” na facebooku. Prvý gól v slovenskej extralige inkasoval z hokejky mladíka Tomáša Juricu. “Nie je to 
bežný brankár, ale legenda, čiže ma gól v jeho sieti rozhodne potešil, no viac by ma tešilo víťazstvo nášho tímu,” 
povedal pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hráč mužstva zo Stupavy. 

Ďalším hrdinom družstva bojujúceho o play-off bol dvojgólový hrajúci tréner Juraj Matejka. Skúsený florbalista 
rozhodol o víťazstve AS Trenčín svojím druhým zásahom iba 20 sekúnd pred koncom tretej tretiny v presilovej 
hre. 

“Počas prvej tretiny sme na bránku Trenčína nevystrelili ani jednu strelu a tak sa nedá streliť gól. Počas druhej 
časti sme sa konečne osmelili a chlapci začali viac strieľať a záverečná tretina bola z našej strany najlepšia, no, 
žiaľ, doplatili sme na záhadné vylúčenie na konci zápasu a v ňom sme inkasovali rozhodujúci gól. Trenčín hral 
celkom dobre v obrane a nám sa proti družstvám z nižších miest tabuľky nehrá optimálne. Neviem, či mali moji 
zverenci rešpekt zo súperovho brankára Kafku, no je to človek ako každý iný, ale ak si niečo zaumienite v hlave, 
je to náročné z nej dostať von,” zhodnotil tréner obhajcu titulu Ján Purc. 

Bratislavské derby ovládli hráči Snipers, ktorí zdolali florbalistov Hurikánu 6:4. Víťazný tím si poistil šieste 
miesto v tabuľke, kým Hurikán zostal posledný. “Súboj s Hurikánom sme brali ako ideálnu príležitosť si vyskúšať 
natrénované veci. Zápas sme mali po celý čas pod kontrolou a konečný výsledok nie je v konečnom dôsledku až 
tak dôležitý,” skonštatoval tréner Snipers Dárius Siheľský. 

Výsledky stretnutí 18. kola slovenskej florbalovej extraligy mužov 2018/2019: 
Tsunami Záhorská Bystrica - AS Trenčín 3:4 (0:1, 1:2, 2:1) 
1. FBC Trenčín - Grasshoppers Žilina 9:7 (2:1, 2:1, 5:5) 
Snipers Bratislava - Hurikán Bratislava 6:4 (2:1, 4:3, 0:0) 
TJA-FBO Nižná - Mikuláš Prešov 14:5 (7:2, 2:3, 5:0) 
Young Arrows Spišská Nová Ves - ATU Košice 9:11 (1:4, 3:4, 5:3) 

Florko Košice - Lido Bratislava 7:8 po sam. nájazdoch (2:2, 2:3, 3:2 - 0:0. 0:1) 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Posun v prípade vraždy na Spiši spred vyše 17 rokov: Na polícii sa prihlásil 

druhý obvinený 
[10.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Anton Hrachovský] 

 
https://spisska.dnes24.sk/posun-v-pripade-vrazdy-na-spisi-spred-vyse-17-rokov-na-policii-sa-prihlasil-
druhy-obvineny-322248 

 
 

Na políciu sa v nedeľu 10. februára prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania viac ako 17 rokov 
starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Potvrdil to hovorca Prezídia Policajného zboru Michal 

Slivka. 

https://sport.aktuality.sk/c/381921/florbal-kafka-v-prvom-zapase-za-trencin-s-triumfom-nad-majstrovskym-tsunami/
https://sport.aktuality.sk/c/381921/florbal-kafka-v-prvom-zapase-za-trencin-s-triumfom-nad-majstrovskym-tsunami/
https://spisska.dnes24.sk/posun-v-pripade-vrazdy-na-spisi-spred-vyse-17-rokov-na-policii-sa-prihlasil-druhy-obvineny-322248
https://spisska.dnes24.sk/posun-v-pripade-vrazdy-na-spisi-spred-vyse-17-rokov-na-policii-sa-prihlasil-druhy-obvineny-322248


Polícia dňa 22. januára informovala o zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorej zadržala a 
obvinila Vladimíra M. (57) a prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v obci Studenec v Levočskom 

okrese. Slavomír S. sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v kontakte. „Dnes sa v Košiciach 
prihlásil na políciu a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho 
väzobné stíhanie,“ uviedol Slivka. 

Muži obvinení z vykonania násilného usmrtenia mali Novotného zastreliť na Jilemnického ulici v noci 29. 
augusta 2001. Podľa polície im v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

35. Muž obvinený z vraždy spred 17-tich rokov sa prihlásil na polícii 
[10.02.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Janka Sedláková] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/muz-obvineny-z-vrazdy-spred-17-tich-r/377648-clanok.html 

 
 

Ilustračná foto Foto: TASR/Milan Drozd 
Vražda sa mala odohrať 29. augusta 2001. 
Košice 10. februára (TASR) – Na políciu sa v nedeľu prihlásil Slavomír S. (44), druhý obvinený zo spáchania 

viac ako 17 rokov starej vraždy Emila Novotného v Spišskej Novej Vsi. Pre TASR to potvrdil hovorca Prezídia 

Policajného zboru Michal Slivka. Polícia dňa 22. januára informovala o zásahu Národnej kriminálnej agentúry 
(NAKA), pri ktorej zadržala a obvinila Vladimíra M. (57) a prehľadala viaceré priestory v Spišskej Novej Vsi a v 

obci Studenec v Levočskom okrese. Slavomír S. sa v tom čase nachádzal v zahraničí a s vyšetrovateľom bol v 
kontakte. “Dnes sa v Košiciach prihlásil na políciu a v tejto chvíli sa nachádza v cele policajného zaistenia. 
Vyšetrovateľ spracuje podnet na jeho väzobné stíhanie,” uviedol Slivka. Muži obvinení z vykonania násilného 
usmrtenia mali Novotného zastreliť na Jilemnického ulici v noci 29. augusta 2001. Podľa polície im v prípade 
dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 12 až 15 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Rok plný aktivít a splnených projektov 
[09.02.2019; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 12; Mgr. Jolana 

PROCHOTSKÁ] 

 
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, nositeľ Ceny primátora mesta, pracoval v Roku 

dvadsiateho piateho výročia vzniku Slovenskej republiky a ďalších vlaňajších významných výročí a jubileí, o. i. aj 
sedemsto päťdesiateho výročia prvej písomnej zmienky o meste, na viacerých autorských projektoch, 
spolupracoval s D MS v Spišskej Novej Vsi a popri vlastných aktivitách sa zúčastňoval na krajských i 

celoštátnych matičných podujatiach. 
Matičiari v Spišskej Novej Vsi viac rokov pripravujú Stretnutia so slovenskými básnikmi a s ich tvorbou. Vlani 

to boli K. Bendová, V. Turčány, F. Kráľ, E. Holbová, G. Zvonický, K. Bezek, I. Mojík, pričom spolupracujú so 
Spišskou knižnicou, DS Hviezdoslav, so študentmi Gymnázia i so Strojníckou a Hotelovou akadémiou. Dva roky 
predstavujú osobnosti Slovenska, Spiša aj Matice slovenskej a nezabúdajú na významné udalosti. Pri príležitosti 
sedemsto päťdesiateho výročia prvej písomnej zmienky o meste uskutočnili už dvanásty ročník súťaže Naše 
mesto v spolupráci so Školským úradom, s odborom školstva mládeže a športu. Pre stredoškolákov uskutočnili 
stretnutie s historikom Múzea Spiša Mgr. M. Furmaníkom, PhD., ktorý pre nich pripravil prednášku k stému 
výročiu ČSR, a zúčastnili sa na autogramiáde jeho knihy Spiš a vznik Československej republiky. Autor pritom 
odovzdal ocenenia vyše dvadsiatim víťazom tejto súťaže, o umiestnení ktorých rozhodovala fundovaná porota. 
Členovia MO MS odhalili pamätnú tabuľu na dome,v ktorom žil profesor, prírodovedec a organizátor turistiky v 
Slovenskom raji Vojtech (Béla) Hajts, ktorý tam v roku 1904 založil súkromné observatórium a pozoroval odtiaľ 
Halleyho kométu (1910). 

Dobrá spolupráca s orgánmi mesta našla výraz v Cene predsedu MS, ktorú MS udelila mestu za podporu 
matičnej činnosti. Mesto zas recipročne ocenilo aktivity matičiarov Cenou primátora. V projekte MS orientovanom 
na predškolákov predsedníčka MO MS J. Prochotská predstavila tvorbu P. Dobšinského deťom v MŠ na 
Komenského a Tomášikovej ulici. V spolupráci s Domom MS pripravili výberové kolo dvadsiateho piateho ročníka 
Šalianskeho Maťka, pripomenuli si sedemdesiate deviate výročie Malej vojny, zúčastnili sa na oslavách Dňa Ľ. 
Štúra v Levoči aj stého výročia vzniku ČSR v Košiciach. Navštívili Národný cintorín v Martine, uskutočnili tiež dve 
stretnutia autorov pripravovanej Monografie k stému výročiu MO MS. O matičnej práci a aktivitách mesačne 
informovali v mestských i regionálnych médiách aj v Slovenských národných novinách či na portáli MS. 

http://www.teraz.sk/regiony/muz-obvineny-z-vrazdy-spred-17-tich-r/377648-clanok.html


Mgr. Jolana PROCHOTSKÁ, predsedníčka MO MS 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Počet chorých na chrípku rastie 
[09.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; KRISTIÁN SABO] 

 
 

Košický aj Prešovský kraj hlásia viac ochorení, zatvárajú školy. 
KOŠICE. Chrípková epidémia je v plnom prúde. Len za posledný týždeň stúpla chorobnosť v Košickom kraji o 

15,1 percenta. Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach je 
momentálne chorých 13 981 ľudí v kraji. „Najviac chorých je vo vekovej hranici od 0 – 5 rokov. V šiestom 
kalendárnom týždni evidujeme chorobnosť 3184,1 chorých na 100-tisíc osôb,“ dozvedeli sme sa z RÚVZ v 
Košiciach. Školy stále zatvárajú, najhoršie sú na tom Košice Podľa informácií od RÚVZ bol komplikovaný priebeh 
ochorení u 263 ľudí, čo činí 1,9 percenta. Medzi najčastejšie komplikácie patria pneumónie, sinusitídy a otitídy. 
„Počas šiesteho kalendárneho týždňa bol prerušený výchovnovzdelávací proces v 55 školských zariadeniach. Ide 
o 39 materských škôl, z toho sú v okrese Košice I zavreté tri, v okrese Košice II zavreli osem, na území okresu 
Košice III sú pre chrípku zavreté tri škôlky a v okrese Košice IV jedna.“ Na území okresu Košice-okolie je pre 
chrípku prerušené vyučovanie v trinástich škôlkach, Michalovce a Rožňava hlásia po dve zavreté škôlky, Spišská 
Nová Ves tri a Trebišov štyri. V kraji je zavretých aj 14 základných škôl, najviac, až osem, na okolí Košíc. Neučia 

ani dve stredné školy, obe sú v Košiciach. Prešovský kraj hlási viac chorých i zavretých škôl Nepriaznivá situácia 
je aj v Prešovskom kraji. V šiestom kalendárnom týždni RÚVZ v Prešove eviduje hlásených 15 706 chorých, čo 
znamená 3043 ochorení na 100-tisíc obyvateľov. Liečba sprevádzala aj 471 komplikácií, až 317 sa týkalo 
sinusitídy. „Zvýšil sa počet zatvorených školských zariadení, medzitýždenne z 52 na 56. Zatvorených je 28 
materských škôl, 24 základných a štyri stredné školy. Najviac školských zariadení, až pätnásť, je zavretých v 
okrese Vranov n/Topľou. Dvanásť škôl neučí kvôli chrípke ani v okrese Humenné. Šesť škôl je zavretých v okrese 
Bardejov, päť v okrese Stará Ľubovňa. Štyri zatvorené školy hlásia Snina a Stropkov a tri Kežmarok. „V okrese sú 
zavreté dve škôlky a v Prešovskom okrese dve stredné školy.“ V súvislosti s chrípkou vydala zákaz návštev na 
oddeleniach Fakultná nemocnica J. A. Reimana v Prešove. Zákaz je aj v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych 
chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, okres Poprad. KRISTIÁN SABO 

[Späť na obsah] 

 
 

38. Primátor Bečarik bude zarábať mesačne takmer 4-tisíc eur 
[09.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

POSLANCI BOLI ZASKOČENÍ, ALE HLASOVALI ZA 
Zákonné mesačné minimum mu poslanci zvýšili o tridsať percent. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) bude mesačne dostávať takmer 4-

tisíc eur. Na štvrtkovom rokovaní mu poslanci jednohlasne odklepli zvýšenie základného platu o tridsať percent. 
Brziaková: Pre začiatok si to zaslúži 
V úvode rokovania nastúpila náhradníčka na uprázdnený mandát poslanca Janka Brziaková (Smer). 

Poslanecký mandát sa uvoľnil z dôvodu zvolenie Pavla Bečarika (SNS) za primátora mesta. Brziaková hneď po 
zložení poslaneckého sľubu v ďalšom bode rokovania, keď sa schvaľovali zásady odmeňovania poslancov, 
členom mestských výborov a komisií pri MsZ navrhla zvýšenie platu primátora. „Jeho základný plat je vo výške 
okolo tritisíc eur. Navrhujem, aby sme to zvýšili o tridsať percent. Myslím si, že si to pre začiatok zaslúži. Ide o 
zvýšenie o nejakých 900 eur. V porovnaní s inými mestami či obcami platy primátorov presahujú túto sumu,“ 
dôvodila svoj návrh Brziaková. „Je neštandardné riešiť plat pri bode o odmeňovaní poslancov. Bolo by možno 
lepšie počkať nejaký čas, aby sme primátorovi zvýšili plat,“ zdôraznil poslanec Igor Geletka (KDH, SaS, OĽaNO, 
Spolu). „Boli sme zaskočení týmto návrhom, navrhujem nechať si pauzu, aby sme sa neunáhlili. Bolo by dobré, 
aby pani Brziaková predtým prišla za nami a povedala svoj zámer,“ doplnil Tomáš Cehlár (KDH, SaS, OĽaNO, 
Spolu). „Návrh nebolo potrebné prehodnocovať dopredu. Každý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a 
svedomia,“ odpovedala Brziaková. 

Ruttkay (Spoločný klub): Navýšenie ukáže aj činmi 
Podľa Ladislava Ruttkaya (KDH, SaS, OĽaNO, Spolu), predsedu Spoločného klubu, je teraz rozhodnutie 

ťažké. „V tejto chvíli vnímam primátora ako človeka, ktorý venuje veľké úsilie, aby prácu úradu zdynamizoval. Z 
pozície predsedu Spoločného klubu navrhujem, aby sme prijali navýšenie platu a verím, že nás primátor 
nesklame a navýšenie ukáže aj činmi. Je to aj gesto uznania. Dali by sme ostatným mestám najavo, že si ho 
nevážime, ak by sme hlasovali proti. Preto navrhujem, aby sme navýšenie prijali všetci za Spoločný klub,“ 
vysvetlil Ruttkay. Po slovách predsedu SK stiahol svoj návrh na prestávku poslanec Cehlár. Nasledovalo 
záverečné hlasovanie. Všetkých 16 prítomných poslancov schválilo navýšenie platu primátorovi. Jeho základný 



plat je vo výške 3060 eur. Navýšenie predstavuje sumu 918 eur. Mesačne bude spišskonovoveský primátor 
dostávať po navýšení 3 978 eur. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Bez prídavkov z Rakúska príde o peniaze pre deti 
[09.02.2019; Sme; Ekonomika; s. 5; Daniela Hajčáková] 

 
 

Dušan Valach pracuje v Rakúsku, doma má päť detí. Príde o 6-tisíc eur 
Odkedy Rakúsko znížilo prídavky na deti aj pre Slovákov, ktorí ich nechali doma, prišiel pán Valach mesačne 

o 500 eur. 
BRATISLAVA. Dva týždne v mesiaci sa v Rakúsku stará o seniorov, aby doma uživil päť detí. Dušan Valach 

žije v Spišskej Novej Vsi, za prácou cestuje do Viedne. Pôvodne mala opatrovať rakúskych seniorov jeho 

manželka. Krátko pred jej odchodom však zistili, že čakajú piate dieťa. Dušan Valach si urobil kurz a už šiesty rok 
pracuje v rakúskych domácnostiach. Perie, varí, podáva lieky. V januári prvýkrát priniesol domov výrazne menej 
peňazí – o 500 eur. Od začiatku roka totiž začali platiť zmeny pri vyplácaní rakúskych prídavkov na deti. Ide o 
rodičov, ktorí pracujú v Rakúsku, svoje deti však nechali doma na Slovensku. Slováci dostanú po novom na 
prídavkoch menej o približne 36 percent. Rakúska vláda pri zavádzaní zmien argumentovala, že na Slovensku sú 
životné náklady nižšie ako v Rakúsku. Zákon sa týka približne 30-tisíc slovenských detí. 

Len hranolčeky 
Pán Valach má tri deti na základnej škole, dve dcéry už chodia na vysokú školu. Najmladší syn má sedem 

rokov, manželka nepracuje. Sedemčlenná rodina žije skromne. „Nesťažujem sa. Niekedy si vybehneme na výlet 
aj na lyžovačku. Keď je príležitosť, tak aj keď si nedáme v reštaurácii hlavné jedlo, občas si sadneme na džús a 
hranolčeky,“ vysvetľuje. Dva týždne v mesiaci trávi Dušan Valach v Rakúsku. Stará sa o 81-ročného dôchodcu, 
ktorý je samostatný a chodí. Nenadrie sa vraj pri ňom tak ako pri predošlých klientoch. Dohromady Dušan Valach 
za šesť rokov opatroval ôsmich ľudí, niektorí sa vôbec nedokázali hýbať. Musel ich prekladať, umývať a pomáhať 
im s toaletou. Predtým pracoval v poisťovni. Vycestoval, keď si v očakávaní piateho dieťaťa s manželkou zrátali, 
že niekto za prácou odísť musí. „Naraz sa pritrafilo piate dieťa. A teraz čo? Tak som žene povedal, že sa musíme 
prehodiť. Nechal som na Slovensku všetko tak a odišiel som.“ Keďže spí v dome muža, o ktorého sa stará, v 
pohotovosti je 24 hodín denne. Chystá raňajky, obedy aj večere, perie, upratuje, nakupuje, podáva lieky a pichá 
inzulín. Nedávno si poranil ruku, má ju obviazanú. „Zvládam to aj s jednou rukou. Radšej však nakúpim nakrájaný 
chlieb a potraviny, nech sa nemusím namáhať. Čo mám robiť? Nemôžem si dovoliť z práce vypadnúť.“ 

Mínus šesťtisíc 
Vlani Dušan Valach na prídavkoch na deti, na príplatkoch za to, že má viac detí a je samoživiteľ, dostal 

priemerne 1100 eur mesačne. Podľa nových pravidiel mu každý mesiac vyplatia zhruba 700 eur. Ročne teda 
dostane rodina Valachova o 6-tisíc eur menej. „Tá suma nie je pre sedemčlennú rodinu maličkosť. Len vodičský 
pre dcéru stojí 650 eur. Ďalší syn povie, že by potreboval gitaru. Minúť päťsto eur u nás, to je ako nič.“ Dušan 
Valach priznáva, že prídavky sú motiváciou, prečo šiel za prácou do Rakúska. „To, čo zarobíte v čistom ako 
opatrovateľ v Rakúsku, je smiešna suma. Po odrátaní poplatkov pre pracovnú agentúru či hospodársku komoru to 
vychádza na 700 eur mesačne,“ hovorí. Slovenské opatrovateľky preto podľa neho zvážia, či sa im oplatí do 
Rakúska stále odchádzať. „Ja mám 57 rokov a do rakúskeho dôchodku mám ešte ďaleko. Sám sa zamýšľam, čo 
budem robiť.“ Niektorí mu odporúčali presťahovať rodinu do Rakúska. Ak by deti žili tam, mohol by poberať 
prídavky ako rakúski občania. „Žena sa sťahovať bojí, deti sú doma na Slovensku. Nad tým nerozmýšľame.“ 
Daniela Hajčáková © SME 

Aj keď si nedáme hlavné jedlo, občas si v reštaurácii sadneme na džús a hranolčeky. Dušan Valach, otec na 
Slovensku a opatrovateľ v Rakúsku 

[Späť na obsah] 

 
 

40. STRUČNE 
[09.02.2019; Šport; ZO SVETA, Z DOMOVA; s. 15; JÁN FELIX] 

 
 

Ak Spojené kráľovstvo bude na začiatku volebného obdobia do európskeho parlamentu 2019 – 2024 členom 
Európskej únie, jeden zo 14 slovenských europoslancov sa dočasne neujme funkcie. Novelu zákona o 
podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra ešte 7. februára podpísal prezident Andrej 
Kiska. Prezident Andrej Kiska podpísal návrh novely zákona o advokácii, ktorou sa skráti dĺžka praxe 
advokátskeho koncipienta z piatich na tri roky. S návrhom novely prišlo opozičné hnutie Obyčajní ľudia a 
nezávislé osobnosti. Poľská strana informovala SR, že plánuje dočasne obnoviť hraničné kontroly od nedele 10. 
februára do soboty 16. februára 2019 na úseku so Slovenskom, Českou republikou, Nemeckom a Litvou. Ako 
informovalo Prezídium PZ, obnovenie hraničnej kontroly súvisí s ministerským stretnutím vo Varšave. Minister 



zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák bude v utorok 12. februára rokovať so svojím 
rezortným partnerom zo Spojených štátov amerických Mikom Pompeom, ktorý pricestuje na pracovnú návštevu 
SR. Najvyšší súd SR zamietol žaloby Jána Molnára a Radovana Znášika, ktorý sa neúspešne pokúšali 
zaregistrovať ako prezidentskí kandidáti. Ministerstvo vnútra oznamuje, že s tlačou hlasovacích lístkov pre voľby 
prezidenta sa začne po 15. februári. Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdajú kandidatúry po tomto dátume, zostanú 
na hlasovacom lístku. Chorých na akútne respiračné ochorenia pribudlo v tomto týždni v porovnaní s 
predchádzajúcim o 13,3 percenta. Štyria tínedžeri z reedukačného centra v okrese Spišská Nová Ves prepadli 

vlani v decembri vychovávateľa. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu lúpeže spáchaného formou 
spolupáchateľstva. 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Exprimátor Volný je späť na radnici 
[09.02.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Stal sa prvým viceprimátorom v Spišskej Novej Vsi. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prvé riadne zasadanie mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo 

vo štvrtok dopoludnia. V jeho závere ohlásil primátor Pavol Bečarik (SNS) meno prvého viceprimátora. Stal sa 
ním exprimátor mesta Ján Volný (Smer). 

Bečarik: Chcem pokračovať v rozbehnutých veciach 
„Už volebná kampaň bola vedená v duchu, že chceme kontinuálne pokračovať v rozbehnutých veciach v 

meste. Preto som sa rozhodol pre Jána Volného. Navyše ako poslanec získal v komunálnych voľbách v obvode 
Juh najviac voličských hlasov,“ vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia Bečarik. Ako zdôraznil, agenda je pomerne 
rozsiahla. Viceprimátor Volný bude mať na starosti projektové záležitosti v oblasti športu a kultúry v meste. 
„Chcem využiť jeho skúsenosti, ako aj jeho pôsobenie na úrovni vyššieho územného celku,“ doplnil primátor. 
Hľadá sa druhý viceprimátor Menovaním svojho zástupcu dodržal zákonnú 60-dňovú lehotu. Počty 
spišskonovoveských viceprimátorov sa však týmto nekončia. „Už v najbližšom čase určím druhého viceprimátora. 
Momentálne prebiehajú nejaké rokovania o možnom kandidátovi. Ak budú náročnejšie, meno viceprimátora 
oznámim najneskôr do 18. apríla, teda do najbližšieho zasadania mestského zastupiteľstva,“ doplnil Bečarik. 

Kaliňák: Po voľbách sa nezačína na novej lúke 
Podľa Michala Kaliňáka, hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a odborníka na samosprávu, to, 

že si novozvolení starostovia či primátori zvolia za svojich zástupcov predchodcov, iba poukazuje na skutočnosť, 
že rozsah kompetencií a realita fungovania samosprávy je omnoho zložitejšia, ako sa ukazuje v nejakej volebnej 
kampani. Ako zdôraznil, v mnohých veciach je potrebné detailne poznať samosprávu a pokračovať v kontinuite. 
„Po voľbách automaticky neznamená, že začíname pracovať na novej lúke. Je aj veľa dobrých vecí, v ktorých je 
potrebné pokračovať. Nebolo by dobré meniť dobré za zlé veci len preto, že prišli voľby. Takže každá účinná 
kontinuita môže vytvárať väčší tlak na dosahovanie úspechov, ktoré sa nedajú jednoducho zarámovať do 
volebných období, ale plynulo prechádzajú na ďalšie roky,“ priblížil Kaliňák. Sú samosprávy, v ktorých si nový 
primátor či starosta vybral za zástupcu svojho predchodcu, ktorého voliči už nechceli vidieť na primátorskom či 
starostovskom poste. Pre niektorých voličov to potom môže byť sklamaním. I keď podľa Kaliňáka je ťažké 
povedať, do akej miery to sklamanie je alebo nie je. „Pravdou však je, že poslanci majú v rukách rozpočet, 
schvaľovanie územného plánu, daní a ich úľav, úverov, projektov a pod. Primátor z tohto pohľadu musí nájsť 
dohodu s celým zastupiteľstvom. Tu nie je ani možné nejako výrazne oddeľovať, že toto je primátor a toto 
zastupiteľstvo. Ide o dva samosprávne orgány, ktoré sú odkázané na spoluprácu,“ dodal Kaliňák. MÁRIA 
ŠIMOŇÁKOVÁ 

Foto: 
Exprimátor, dnes viceprimátor Ján Volný (vľavo) a primátor Pavol Bečarik (vpravo) pri odovzdávaní úradu. 
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42. Na Spiši a pod Tatrami už poznajú postupujúcich 
[09.02.2019; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 11; redakcia] 

 
 

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa rozbehol oblastnými súťažami 
Od matičných funkcionárok Jolany PROCHOTSKEJ a Beáty KALIN 
… Rozkázal by som písať ak nie diela priam veselé, ale rozhodne bez uplakaných čiernych farieb, knihy 

spravodlivé v pomere k duchu mládeže… (J. C. Hronský) 
Už dvadsiaty šiesty ročník Šalianskeho Maťka J. C. Hronského sa koncom januára uskutočnil v Dome Matice 

slovenskej v Spišskej Novej Vsi, kde sa na súťaži v prednese slovenských povestí zúčastnilo tridsaťtri 

recitátorov v troch kategóriách. Najčastejšie siahli po textoch spisovateľa Antona Mareca. V I. kategórii recitovali 



jedenásti žiaci a porota sa zhodla na tom, že najlepší medzi nimi bol Jakub Hanzely zo ZŠ Ing. O. Kožucha. V II. 
kategórii si spomedzi štrnástich súťažiacich odniesla víťazstvo Ella Holečková, opäť žiačka ZŠ Ing. O. Kožucha, a 
v III. kategórii, kde súťažili ôsmi žiaci, sa víťazom stala Sofi a Lesňáková z Gymnázia na Javorovej ulici. 
Hodnotné ceny pre umiestnených na prvých troch miestach venoval riaditeľ spišskonovoveského D MS R. 
Zacher. Víťazi postupujú na krajské kolo v Košiciach. Porota sa o výkonoch tých najlepších vyslovila veľmi 
pochvalne. Podujatie obohatila výstavka tridsiatich piatich vydaných povestí od dvadsiatich štyroch autorov, ktoré 
sú vo fonde Spišskej knižnice. 

Súťaž recitátorov povestí Šaliansky Maťko sa v Podtatranskej knižnici v Poprade uskutočnila 23. januára a bol 
to už dvadsiaty prvý ročník tejto obľúbenej súťaže. Zúčastnilo sa na nej štyridsaťsedem žiakov základných škôl, 
počnúc druhým a končiac siedmim ročníkom. Organizátori – Miestny odbor MS v Poprade, aŠkolský úrad a 
Centrum voľného času v Poprade, na pohostinnej knižničnej pôde vytvorili pre súťažiacich vynikajúce podmienky. 
Podujatie podporilo mesto Poprad poskytnutím kníh pre víťazov a upomienkových predmetov, tiež Dom Matice 
slovenskej v Spišskej Novej Vsi. Mesto Svit prispelo na občerstvenie a rovnako aj sponzor Eduard Markovič. 

Deväťčlenná porota hodnotila prednesy žiakov a jej členovia s potešením konštatovali, že súťaž svojou úrovňou a 
dlhoročnými skúsenosťami organizátorov založila v podtatranskej oblasti pevnú tradíciu. Vzišli z nej víťazi, ktorí 
sa umiestnili na prvých miestach na krajskom kole v Prešove. V roku 2018 Soňa Janigová, ktorá ako prvá 
postúpila aj na celoslovenské kolo v Šali. Zvlášť treba vyzdvihnúť prácu učiteľov pri výbere a dramaturgii povestí. 
Poslúžila im výberová bibliografi a povesťovej mapy Slovenska Za pokladmi dejín, ktorú zostavili pracovníčky 
knižnice. Víťazi v jednotlivých kategóriách – Linda Krišandová zo ZŠ s MŠ Jarná v Poprade, Soňa Janigová zo 
ZŠ s MŠ Francisciho v Poprade a Bianka Antalová zo ZŠ Komenského vo Svite postupujú do krajského kola, 
ktoré sa uskutoční v Prešove. 

foto: 
Atmosféra prebiehajúcich oblastných súťaží Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského v Spišskej Novej 

Vsi a v Poprade 
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43. Z komárňanského zberného tábora sa dostali ľsťou, konca vojny sa dočkali 

v Budapešti 
[09.02.2019; dennikn.sk; Slovensko; 19:37; Dominika Borbélyová] 

 
https://dennikn.sk/1376179/z-komarnanskeho-zberneho-tabora-sa-dostali-lstou-konca-vojny-sa-dockali-v-
budapesti/ 

 
 

Počas oslobodzovania Budapešti sa ukrýval s rodinou v hoteli, kde ich takmer zasiahol granát. Črepy z 
rozbitej presklenej kupoly zasypali celé schodisko. 

Ondrej Petö sa narodil 3. januára 1935 v Budapešti do zámožnej židovskej rodiny Pollákovcov. Jeho rodina 
inak žila vo Vrábľoch, kam prišli Ondrejovi predkovia ešte v roku 1849 z nemeckého Freibergu (neďaleko 
Drážďan). Začali tu obchodovať so zmiešaným tovarom, no neskôr vybudovali aj octáreň, likérku a sýpku. 

Post Bellum je nezávislou občianskou iniciatívou, ktorú financujú predovšetkým drobní darcovia. Pomôžte i vy! 
Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia. 

Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk. 
Post Bellum môžete podporiť aj na darcovskom portáli. 
Aby si ako Židia mohli v Uhorsku ponechať živnosť, zmenili si v roku 1904 priezvisko z Pollák na Petö. 

Židovská identita im neuľahčovala život ani v hustnúcej atmosfére pred druhou svetovou vojnou, a tak v roku 
1938 všetci prestúpili do reformovanej kresťanskej cirkvi. 

Zberný tábor v Komárne 
Po Prvej Viedenskej arbitráži sa Vráble stali súčasťou maďarského územia. Formálna príslušnosť ku 

kresťanskej viere udržiavala rodinu v relatívnom bezpečí. 
Keď mal však Ondrej päť rokov, zomrel mu otec a dva roky na to aj starý otec. Ondrej a jeho o dva a pol roka 

staršia sestra Judita zostali s matkou sami a po nástupe maďarskej fašistickej strany k moci v októbri 1944 sa 
trojica ocitla v ohrození pred chystanými deportáciami. 

Dva týždne sa ukrývali u panej, ktorá im vypomáhala v domácnosti, v neďalekej obci Maňa. Ondrej ako dieťa 
nerozumel tomu, prečo mu zakazovali chodiť na ulicu a mal sa zdržiavať len vnútri, nanajvýš na dvore. 

„Pamätám sa, že môj najväčší zážitok bol, keď na dvore zapriahli dve kravičky do voza a ja som s tými 
kravičkami mohol ísť až po bránu. Ďalej som však nesmel.“ 

Napriek opatrnosti po nich prišli maďarskí žandári a odviezli ich do zberného tábora v Komárne. Ocitli sa 
v cele spolu so židovským šľachticom Weissom a jeho katolíckou manželkou a ešte s jednou rakúskou ženou, 
taktiež katolíčkou. 

Ondrejova mama sa s rakúskou spoluväzenkyňou spriatelila. Rakúšanka sa do tábora dostala tak, že 
maďarskí žandári pôvodne pátrali po jej mužovi, ktorý bol Žid, no keďže sa ukrýval a nemohli ho nájsť, za trest 
odviezli ju. Keď si to vypočula Ondrejova mama, nabádala ju, aby išla za vysokým nemeckým dôstojníkom 
Wehrmachtu, ktorý práve prišiel do tábora, a aby mu vysvetlila okolnosti svojho zatknutia. 

https://dennikn.sk/1376179/z-komarnanskeho-zberneho-tabora-sa-dostali-lstou-konca-vojny-sa-dockali-v-budapesti/
https://dennikn.sk/1376179/z-komarnanskeho-zberneho-tabora-sa-dostali-lstou-konca-vojny-sa-dockali-v-budapesti/


Rakúšanka dala na jej radu a nemeckému dôstojníkovi vyrozprávala, ako ju - katolíčku a občianku Ríše - 
neprávom odvliekli maďarskí žandári a ukázala mu tiež celu, do ktorej ju strčili. Keď zistil, že v cele sú dve deti, 
nezisťoval príčinu ich uväznenia a okrem Rakúšanky prikázal pustiť aj obe deti spolu s ich mamou. 

Z tábora ich prepustili neskoro večer. Ondrejova mama si uvedomovala, že návrat do Vrábeľ by pre nich 
znamenal aj návrat do komárňanskej cely. 

Na stanici sa rozlúčili s rakúskou záchrankyňou a nastúpili na prvý vlak do Budapešti. Mesto bolo vtedy plné 
utečencov. Ubytovali sa v hoteli a spoliehali sa na to, že v dave sa nikto nebude zaujímať o ženu s dvomi deťmi. 
Pre každý prípad však mali pripravenú historku, že sú na úteku pred prebiehajúcim Slovenským národným 
povstaním. 

Foto - Post Bellum 
Budapeštiansky pobyt 
V tom istom čase sa začala vojenská operácia oslobodzovania Budapešti sovietskymi jednotkami. Mesto 

nebolo bezpečné a trojica Petöovskej rodiny sa ocitla v rozsiahlych priestoroch hotelového suterénu, kde desiatky 
ľudí prečkávali vojenské obliehanie. Z hotelovej reštaurácie dostávali dvakrát denne jedlo - dopoludnia tanier 
skromnej polievky a popoludní zväčša porciu uvarenej strukoviny. 

Po nejakej dobe strávenej v úkryte už vedeli, že okolo piatej podvečer býva vonku pokoj a nestrieľa sa. Keďže 
im dochádzalo čisté oblečenie, mama sa rozhodla, že všetci traja pôjdu po veci do svojej izby na tretie poschodie. 
Zbalili si, čo potrebovali a izbu zamkli. Ondrejova sestra si však spomenula, že v izbe nechala svoju bábiku 
a uprosila mamu, aby sa po ňu vrátili. Vošli teda opäť do izby po sestrinu hračku a v tej chvíli hotel zasiahol 
granát. Presklená kupola hotela sa rozbila a výbuchom zničené steny zasypali hotelové schodisko. 

„Schody boli celé zasypané troskami. Keby sme v tom momente boli išli práve dole, tak nás to zasiahne“ 
spomína Ondrej. 

V hotelovom suteréne zostali až do oslobodenia Budapešti v polovici februára 1945. Prvýkrát po dlhých 
týždňoch ukrývania tak konečne vyšli von na svetlo. Bol síce slnečný deň, no výjavy na ulici boli pre Ondreja 
rovnako mrazivé ako februárové počasie. 

„Vystúpil som z hotelových dvier a tam ležal jeden mladý nemecký vojak s čiernou bodkou na čele, ruky 
rozhodené, blonďák, príslušník SS. Ten obraz vidím, akoby to bolo dnes. Potom som vyšiel trochu ďalej, tam 
ležali zdochnuté kone a ľudia z nich rezali mäso, najmä zo stehien. Keďže bol hlboký mráz, zrejme to ešte mohli 
jesť, ale keby aj nebol, tak by to zjedli aj tak, keďže nič iné nemali.“ 

Na druhej strane mesta žila jediná sestra Ondrejovej mamy s manželom a synom. Petöovci sa chceli 
k príbuzným dostať a niekoľko dní hľadali možnosť, ako sa prepraviť na druhú stranu Dunaja, keďže všetky mosty 
boli počas bojov zničené. Napokon sa na provizórnom drevenom člne nebezpečne preplavili na druhú stranu. 

O príbuzných síce nemali žiadne správy, no s nádejou sa pešo vybrali na známu adresu. Na mieste sa však 
dozvedeli, že teta s manželom už nežijú. Na trhovisku ich zasiahol mínometný granát. Tetu trafili črepiny do 
brucha a po troch dňoch zomrela na infekciu. Strýkovi preťali tepnu na nohe a po hodine a pol, bez poskytnutia 
pomoci od okoloidúcich, na ulici vykrvácal. Ich syn Peter sa stal sirotou, no Ondrejova mama si ho neskôr 
adoptovala, aby tak získal československé občianstvo a po vojne odišiel študovať do Prahy. 

Návrat domov bez domova 
Vo Vrábľoch ich čakali náročné začiatky. Dom našli úplne vykradnutý a museli si ho postupne nanovo zariadiť. 

Ondrejova sestra Judita sa ako veľmi mladá vydala a s manželom obnovili činnosť niekdajšej octárne, ktorá bola 
počas vojny zastavená. Podarilo sa im kúpiť aj vojenské nákladné auto po americkej armáde a začali ho používať 
na rozvoz octu. Podnikaniu sa darilo, mohli si dovoliť kúpiť osobné auto a ocot dovážali aj do českej časti 
republiky. Plány im však skrížila komunistická vláda, ktorá po prevzatí moci súkromné podnikanie postupne 
zlikvidovala. 

Budova octárne aj s ostatným príslušenstvom mala byť už krátko po februári 1948 znárodnená, avšak stála na 
spoločnom pozemku vedľa rodinného domu Petöovcov. 

„Bol to nádherný dom. Vpredu sme mali ružovú záhradu s veľkým stromom uprostred a živý orgovánový plot, 
ktorý nás oddeľoval od tej priemyselnej časti.“ 

Judita už v tom čase bývala v Spišskej Novej Vsi, kde sa jej manželovi podarilo zamestnať. Ondrejovej 

mame však komunisti kvôli pozemku robili problémy, dokonca ju zaistili a protiprávne odvliekli do väzenia. Andrej 
ako 13-ročný chlapec zostal v dome sám. Chodil za mamou do väzenia, nosieval jej čistú bielizeň a na obed ho 
pozývali domov jeho kamaráti. Po troch týždňoch vo väzení mama podpísala darovaciu listinu o tom, že rodinný 
dom daruje štátu. Tak ich štátna moc pripravila nielen o firmu, ale aj o domov. 

Keďže Ondrejova mama sa začiatkom 50. rokov znovu vydala, odsťahovali sa spolu do Nitry k jej novému 
manželovi. Ondrej začal navštevovať strojársku priemyslovku v Bratislave a do Nitry sa vracal vždy na prázdniny. 
Do ich domu však medzitým nasťahovali straníckeho funkcionára s celou rodinou. Zabrali polovicu izieb aj 
s kuchyňou a voľné nechali len dve miestnosti. Ondrej tým pádom prišiel o svoju izbu. 

„Ja som vlastne nemal kde bývať. Keď som chodil na prázdniny, tak som býval po všelijakých podnájmoch 
v Nitre, alebo som nechodil vôbec domov, lebo som išiel radšej na brigádu. Len aby som nebol doma, kde som 
nemal miesto. Proste, nepatril som nikam.“ 

Akcia Apollo - Matador 
Po skončení priemyslovky Ondrej pokračoval v strojárskom odbore aj na vysokej škole v Bratislave. 

V poslednom ročníku štúdia boli študentom v zmysle hesla „bližšie k masám“ prideľované tzv. pracovné 
umiestenky. 

„Museli sme každý pracovať vo fabrike osem hodín normálne ako v zamestnaní a len v sobotu sme mali 
školu.“ 



Ondrej dostal umiestenku do chemickej fabriky Matador, v ktorej napokon zostal pracovať aj po získaní 
vysokoškolského diplomu. 

Tu si spomína na zaujímavú epizódu z čias pôsobenia vo fabrike, keď bola postavená nová veľká hala na 
výrobu gumových lepidiel. Na prevádzku boli potrebné veľké stotisíclitrové nádoby, v ktorých sa 
skladovali priemyselné riedidlá. Nerezové nádoby mali pre Matador vyrobiť strojárne v Brne, tie však na poslednú 
chvíľu oznámili, že nádrže im dodať nemôžu. Vedenie KSČ totiž rozhodlo, že prednosť má dodávka nádrží pre 
Líbyu, ktorá bola spriateleným štátom a nádrže potrebovala na ropu a benzín. Pre novú halu to znamenalo 
dlhodobý odklad spustenia výroby. 

Ondrej však dostal nápad využiť oceľové nádrže zo zbombardovanej rafinérie Apollo, ktoré boli dostatočne 
veľké a v ktorých sa predtým skladoval olej, vďaka čomu nezhrdzaveli. Problémom zostávalo, ako ich prepraviť 
na druhý breh Dunaja do fabriky, keďže terajší starý most, vtedy jediný most cez rieku, na prepravu 
veľkorozmerných nádob nestačil. Vymyslel teda iný spôsob - s pomocou ťažkej techniky nádrže dopravili k brehu, 
plávajúci žeriav, objednaný z Komárna, nádrže naložil na remorkér, ten ich preplavil na druhú stranu a opäť 
plávajúci žeriav ich vyložil na breh. Ondrej tak ušetril fabrike aspoň dva roky čakania. 

Foto - Post Bellum 
Práca ako hobby 
Od vedenia fabriky sa však pochvaly alebo vďaky za vybavenie celej veci nikdy nedočkal. Bol z toho 

sklamaný, a preto neváhal zúčastniť sa výberového konania do televízie, v ktorom uspel. Začal pracovať vo 
vývojom stredisku a neskôr sa stal vedúcim techniky v novom televíznom štúdiu. 

V roku 1968 mal možnosť odísť pracovať do zahraničia. V televízii dal výpoveď a pripravoval sa na odchod 
z krajiny. Plány mu ale zmaril príchod vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. S manželkou a dvomi malými 
dcérami nechcel riskovať neistotu emigrácie. 

„Zelené pasy prestali platiť, vymysleli nejaké šedé, ku ktorým ste sa nemohli dostať. Ja som zostal bez miesta 
- zaujímavý moment, že som bol nezamestnaný v Československu.“ 

Podarilo sa mu však nájsť si miesto v Telovýchovnej jednote Slovan a postupne sa vypracoval na riaditeľa 
jedného zo siedmich výrobných závodov, ktoré prislúchali k TJ Slovan. Po desiatich rokoch vo funkcii ho 
vymenovali za ústredného riaditeľa všetkých siedmich výrobných podnikov. 

Po Nežnej revolúcii sa zamestnal ako obchodný zástupca jednej švajčiarskej firmy, ktorá mala na Slovensku 
podnikateľské zámery. Aj keď sa švajčiarsko-slovenská spolupráca ukončila pre nepriaznivú politickú situáciu 
v čase vlády Vladimíra Mečiara, Ondrej nestrácal pracovný entuziazmus. 

„Viete, ja som celý život bol v manažérskych funkciách, čiže ja som nemal ani záhradku, ani som nebol rybár, 
ani poľovník, ani som nezbieral známky. Proste nemal som hobby. Ja som mal hobby svoju prácu.“ 

Pracoval ako riaditeľ vo firme pre oblasť automobilizmu aj ako dodávateľ komponentov na výrobu hasiacich 
prístrojov, čím sa zaoberá doteraz. Okrem toho sa mu podarilo po dlhom čase získať späť pozemok vo Vrábľoch. 
Rodinný dom bol v zdevastovanom stave a octáreň už bola rozobratá. Dom však dal postupne do poriadku 
a dnes ho prenajíma a pravidelne navštevuje. Žije s manželkou v Bratislave. 

Post Bellum SK je nezávislou občianskou iniciatívou, ktorú financujú predovšetkým drobní darcovia. 
Pomôžte aj vy! Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia alebo pošlite jednorazový dar na účet 

SK12 0200 0000 0029 3529 9756. 
Pridajte sa k nám! Čím viac nás bude, tým väčšie spomienkové dedičstvo zachováme pre naše deti. 
Aj s vašou pomocou môžeme kontaktovať pamätníkov! 
Príbehy 20. storočia sú projekt neziskovej organizácie Post Bellum SK. 
Združuje stovky prevažne mladých ľudí, ktorí zbierajú spomienky pamätníkov. Nahrávajú rozhovory, 

digitalizujú fotografie, denníky, archívne materiály a ukladajú ich do medzinárodného archívu Pamäť národa. 
Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk. 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Gurmánsky zážitok na Zimnom festivale jedla v Au Café 
[09.02.2019; egoodwill.sk; Potraviny & Nápoje; 00:00; redaktor] 

 
https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/gurmansky-zazitok-na-zimnom-festivale-jedla-v-au-cafe/ 

 
 

Bratislava, Admin – Zimný festival jedla (ZFJ) je jedinečnou príležitosťou ochutnať úplne netradičné jedlá za 
skvelé ceny. Vychutnať si môžete doslova jedlá povýšené na umenie v najvyberanejších reštauráciách každého 
kúta Slovenska – od Bratislavy až po Košice. 

„Siedmy ročník Zimného festivalu jedla umožní každému, kto má záujem o kvalitnú gastronómiu, navštíviť tie 
najlepšie a veľakrát cenovo nedostupné reštaurácie Slovenskej republiky, a to za naozaj symbolické ceny,“ 
povedal riaditeľ Gurmán festivalov Radoslav Nackin. „Okrem Bratislavy, Modry, Tomášova je ZFJ aj v ďalších 
mestách našich krajov – v Piešťanoch, v Galante, Dunajskej Strede, v Nitre, v Mojmírovciach, v Leviciach, Žiline, 
v Bytči, na Donovaloch, v Batizovciach, Košiciach, v Spišskej Novej Vsi, v Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom a 

v Čereňanoch. V Bratislave je až 12 reštaurácií, v ktorých sa festival jedla prezentuje,“ uviedol R. Nackin. 
A práve jednu z nich sme navštívili v tichom prostredí petržalského parku na dunajskom nábreží – Au Café. 

Bratislavčania ju dobre poznajú, keďže snúbi kvalitné jedlo s krásnym prostredím Dunaja. V reštaurácii ponúkajú 

https://egoodwill.sk/potraviny-napoje/gurmansky-zazitok-na-zimnom-festivale-jedla-v-au-cafe/


modernú taliansku kuchyňu pod vedením Executive Chefa Mária Žužiča, ktorý pripravuje domáce čerstvé 
cestoviny, vychýrené rizotá, čerstvé grilované ryby. Zaujala nás ich originálna ponuka jedál na Zimnom festivale 
jedla! Tentokrát nás ohromil dokonalou prepojenosťou rozmanitých chutí v podobe 3 degustačných zážitkov. 

Chute regiónov 
Prvý chod, ktorý Au Café ponúka gurmánom ZFJ sú tortellini plnené penou z králika, carpacio z červenej repy 

s hľúzovkovým krémom fraiche. Zaujímavosťou je, že existuje mnoho povestí o tom, ako vznikli samotné tortellini, 
keďže doposiaľ nie je jasný ich pôvod. Jeden príbeh rozpráva o žene menom Lucrezia Borgia, ktorá vynikala 
krásou. Raz sa ubytovala v istom hostinci v malom mestečku. Hostinský, ktorý bol očarený jej krásou v noci 
nakukol cez kľúčovú dierku a cez ňu uvidel len jej pupok, nakoľko sa práve prezliekala. Hostinský sa potom 
rozhodol spraviť cestoviny v tvare pupka. 

Naše ikonické jedlo 
Druhým gurmánskym zážitkom, ktorý reštaurácia Au Café ponúka počas Zimného festivalu jedla je 

čokoládová tortička espuma z lesného ovocia sorbet z limetky. Táto tortička ohromí človeka svojou lahodnou 
krémovou plnkou a chutným sorbetom. 

Kuchárova voľba 
Reštaurácia sa môže pochváliť dry ager chladničkou, v ktorej zrejú steakové špeciality. Aj preto malo druhé 

jedlo jedinečnú chuť – Rib eye steak, tekvicové pšeno, marinovaná šalotka, omáčka zo špikových kostí. 
Ak máte záujem zavítať do vychýrenej reštaurácie s okúzľujúcou atmosférou, či očariť milujúcu osobu v deň 

Valentína kvalitnou gastronómiou, neváhajte navštíviť www.zimnyfestivaljedla.sk. Priamo cez web stránku si 
môžete zakúpiť kupóny na degustáciu v ľubovolnej festivalovej reštaurácii. 

Za redakciu môžeme smelo vyhlásiť, že nestačí počuť a vidieť… Zimný festival jedla treba zažiť! 
(Zdroj: Eugen Michal Nagy, Foto: Natália Slováková) 

[Späť na obsah] 

 
 

45. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (9. február): Slovensko na Kaufland Cupe, 

Kuzminová s Fialkovou v akcii aj Fed Cup 
[09.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381517/sportove-udalosti-dna-9-februar-slovensko-na-kaufland-cupe-
kuzminova-s-fialkovou-v-akcii-aj-fed-cup/ 

 
 

Aj dnes vám prinášame prehľad toho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na ŠPORT.sk! 
FUTBAL – 26. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Fulham FC – Manchester United / ONLINE >> 
16:00 Crystal Palace FC – West Ham United 
16:00 Huddersfield Town – Arsenal FC / ONLINE >> 
16:00 Liverpool FC – AFC Bournemouth / ONLINE >> 
16:00 Southampton FC – Cardiff City FC 
16:00 Watford FC – Everton FC 
18:30 Brighton & Hove Albion FC – Burnley FC 
FUTBAL – 20. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
15:00 FC Slovan Liberec – 1.FK Příbram 
15:00 MFK Karviná – SFC Opava 
15:00 FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň 
15:00 FC Fastav Zlín – 1.FC Slovácko 
17:00 SK Slavia Praha – FK Teplice 
FUTBAL – 23. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
13:00 Getafe CF – Celta Vigo / ONLINE >> 
16:15 Atlético Madrid – Real Madrid CF / ONLINE >> 
18:30 RCD Espanyol Barcelona – Rayo Vallecano 
20:45 Girona FC – SD Huesca 
FUTBAL – 21. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 Borussia Dortmund – TSG 1899 Hoffenheim 
15:30 SC Freiburg – VfL Wolfsburg 
15:30 Hannover 96 – 1. FC Norimberg 
15:30 Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC / ONLINE >> 
15:30 RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 
18:30 FC Bayern Mníchov – FC Schalke 04 
FUTBAL – 23. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
18:00 ACF Fiorentina – SSC Neapol / ONLINE >> 
20:30 FC Parma – Inter Miláno / ONLINE >> 
FUTBAL – 24. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
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17:00 Paríž Saint-Germain – Girondins Bordeaux FC / ONLINE >> 
20:00 Amiens SC – SM Caen 
20:00 RC Štrasburg Alsace – Angers SCO 
FUTBAL – 21. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
15:30 Śląsk Wrocław – Zagłębie Sosnowiec 
18:00 MKS Cracovia Kraków – Piast Gliwice 
20:30 Lechia Gdańsk – Pogoń Szczecin 
FUTBAL – PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: 
14:00 FC ŠTK Fluminense Šamorín – FC ViOn Zlaté Moravce 
14:00 MŠK Žilina – FC Vysočina Jihlava 
18:00 MFK Ružomberok – FK Fotbal Třinec 
HOKEJ – ZÁKLADNÁ ČASŤ NHL: 
01:00 New York Rangers – Carolina Hurricanes 
19:00 Boston Bruins – Los Angeles Kings 
19:00 Buffalo Sabres – Detroit Red Wings 
19:00 New Jersey Devils – Minnesota Wild 
19:00 New York Islanders – Colorado Avalanche 
19:00 Philadelphia Flyers – Anaheim Ducks 
20:00 St. Louis Blues – Nashville Predators 
20:00 Ottawa Senators – Winnipeg Jets 
22:00 Arizona Coyotes – Dallas Stars 
nedeľa: 
01:00 Edmonton Oilers – San Jose Sharks 
01:00 Montreal Canadiens – Toronto Maple Leafs 
01:00 Tampa Bay Lightning – Pittsburgh Penguins 
01:00 Washington Capitals – Florida Panthers 
04:00 Vancouver Canucks – Calgary Flames 
04:00 Vegas Golden Knights – Columbus Blue Jackets 
18:30 Nashville Predators – St. Louis Blues 
21:00 Chicago Blackhawks – Detroit Red Wings 
21:00 Boston Bruins – Colorado Avalanche 
21:00 Buffalo Sabres – Winnipeg Jets 
21:00 New Jersey Devils – Carolina Hurricanes 
21:00 New York Islanders – Minnesota Wild 
HOKEJ – KAUFLAND CUP: 
16:00 Slovensko – Ruský olympijský tím / ONLINE >> 
TENIS - FED CUP: 
14:00 Jelena Ostapenková (Loty.) - Viktória KUŽMOVÁ (SR) / ONLINE >> 
16:00 Anastasija Sevastovová (Loty.) - Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY – BIATLON: 
19:00 Svetový pohár – hromadný štart mužov (15 km, kanadský Canmore) 
22:45 Svetový pohár – hromadný štart žien (12,5 km, kanadský Canmore) / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY – MAJSTROVSTVÁ SVETA V ALPSKOM LYŽOVANÍ: 
12:30 Zjazd mužov (švédske Aare) / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY – SKOKY NA LYŽIACH: 
16:30 Svetový pohár – tímový pretek, HS130 (fínske Lahti) 
ZIMNÉ ŠPORTY – BEH NA LYŽIACH: 
13:30 Svetový pohár – šprinty mužov a žien (fínske Lahti) 
ZIMNÉ ŠPORTY – SEVERSKÁ KOMBINÁCIA: 
11:30 Svetový pohár - tímový pretek, HS130 (fínske Lahti) 
15:40 Svetový pohár – tímový pretek (beh 2x7,5 km, fínske Lahti) 
BASKETBAL – ZÁKLADNÁ ČASŤ NBA: 
01:00 Detroit Pistons – New York Knicks 
01:00 Philadelphia 76ers – Denver Nuggets 
01:00 Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 
01:30 Brooklyn Nets – Chicago Bulls 
02:30 Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 
03:00 Phoenix Suns – Golden State Warriors 
03:30 New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 
04:00 Sacramento Kings – Miami Heat 
23:00 Utah Jazz – San Antonio Spurs 
nedeľa: 
01:00 Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 
01:30 Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 
01:30 New York Knicks – Toronto Raptors 
02:00 Boston Celtics – Los Angeles Clippers 
02:00 Chicago Bulls – Washington Wizards 



02:00 Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans 
02:30 Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 
03:00 Milwaukee Bucks – Orlando Magic 
21:00 Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 
21:30 Philadelphia 76ers – Los Angeles Lakers 
BASKETBAL – 28. KOLO SLOVENSKEJ EXTRALIGY MUŽOV: 
18:00 BC Prievidza – Žilina 
18:00 MBK Komárno – BKM Lučenec 
18:00 BK Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

18:00 BK Levickí Patrioti – MBK Handlová 
BASKETBAL – SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
4. kolo o 5.-8. miesto: 
18:00 BK Slovan Bratislava – BAM Poprad 
18:00 BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BKM Junior UKF Nitra 
4. kolo o 1.-4. miesto: 
18:00 Piešťanské Čajky – YOUNG Angels Košice 
18:00 ŠBK Šamorín – MBK Ružomberok 
HÁDZANÁ – SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina víťazov – 2. kolo: 
18:00 HC Štart Nové Zámky – MŠK Považská Bystrica 
HÁDZANÁ – 15. KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
17:00 HC Britterm Veselí Nad Moravou - Zora Olomouc 
18:00 HC Zlín – DHC Sokol Poruba 
18:00 HK Gabor Bánovce nad Bebravou – HK Slovan Duslo Šaľa 
18:00 DHK Baník Most – Iuventa Michalovce 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Skupina porazených – 3. kolo: 
14:00 VK Spartak Komárno – TJ Slávia Svidník 
15:00 MVK Zvolen – VKM Stará Ľubovňa 
18:00 TJ Spartak Myjava – COP Trenčín 
Skupina víťazov – 3. kolo: 
18:30 VK KDS Šport Košice – VK Mirand PU Prešov 
19:00 VKP – SPU Nitra – VK Prievidza 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Skupina víťazov – 4. kolo: 
14:00 VTC Pezinok – BVK Bratislava 
18:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VK Slávia EU Bratislava 

[Späť na obsah] 

 
 

46. Extraliga mužov: Levice zdolali Handlovú o tri body 
[09.02.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/381772/extraliga-muzov-levice-zdolali-handlovu-o-tri-body/ 

 
 

V rámci sobotňajších stretnutí 28. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) mužov sa zrodilo niekoľko 
zaujímavých výsledkov. 

Výsledky sobotňajších stretnutí 28. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) mužov 2018/2019: 
Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 90:76 (18:23, 25:14, 23:17, 24:22) 

Najviac bodov: D. Davis 25 (12 doskokov), Vučičevič 18, Washburn 14 - Presutti 16, Juríček 15, Rocca a 
Belardo po 14, 600 divákov 

BC Prievidza - PP & TV Raj Žilina 85:71 (25:19, 15:10, 21:14, 24:28) 
Najviac bodov: Derksen 29, Jahmal Jones 14, Glasgow 11 - Rožánek 19, Tot 14, Merešš 12, 696 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - MBK Lučenec 99:62 (23:20, 20:12, 19:16, 37:14) 
Najviac bodov: Delič 25 (11 doskokov), O’Reilly 22, Jankovič 15 - Shelton 21, Skvašik 13, Agusi 11, 200 

divákov 
BK Levickí Patrioti - MBK Handlová 90:87 (30:12, 24:14, 16:28, 20:33) 
Najviac bodov: S. Davis 26, Benjamin 21 (12 doskokov), Krajčovič 12 - Ross-Miller 24. Tresač 23, Halada 15, 

1550 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 28. kolo 
1 

https://sport.aktuality.sk/c/381772/extraliga-muzov-levice-zdolali-handlovu-o-tri-body/


X 
2 
MBK Rieker Komárno Komárno 
99 : 62 
BKM Lučenec Lučenec 
(23:20, 20:12, 19:16, 37:14) 
BC Prievidza Prievidza 
85 : 71 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(25:19, 15:10, 21:14, 24:28) 
BK Iskra Svit Svit 
90 : 76 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(18:23, 25:14, 23:17, 24:22) 
BK Levickí Patrioti Levice 
90 : 87 
MBK Handlová Handlová 
(30:12, 24:14, 16:28, 20:33) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
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47. Víkendové dni v našom meste a okolí? Navštíviť môžete aj takéto zaujímavé 

akcie 
[09.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vikendove-dni-v-nasom-meste-a-okoli-navstivit-mozete-aj-taketo-zaujimave-
akcie-322071 

 
 

Môžeme sa tešiť z ďalšieho víkendu. A čo ponúkne v našom meste a okolí? Spomedzi chystaných akcií sme 
vybrali viacero tipov, tu sú. 

Prechod Kláštorskou roklinou a Prielomom Hornádu 
9. februára 2019 od 8:20 
Klub slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves pozýva všetkých záujemcov v rámci Zimného prechodu 

tiesňavami Slovenského raja na Prechod Prielomom Hornádu a Kláštorskou roklinou. Zraz je o 8:20 hod na 
autobusovej stanici Spišskej Novej Vsi. 

Žena v čiernom 
9. februára 2019 o 17:00 a 19:30, Divadlo Kontra 
Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. Megaúspešný svetový 

titul z West Endu si budete môcť pozrieť v divadle Kontra. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura 
Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého sídla na Úhorných močariskách odohrajú herci o 17:00 aj o 19:30 hod. 

Verejné korčuľovanie 
9. a 10. februára od 17:30, Zimný štadión 
Počas víkendu môžete zrelaxovať aj aktívne a stráviť dve hodinky na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi 

pri korčuľovaní. Zimný štadión bude pre priaznivcov tohto zimného športu otvorený v sobotu aj v nedeľu 
podvečer. 

Ples v maskách 
9. februára 2019 o 19:00, PARK Hotel Čingov 
Zatancovať v kostýmoch si budete môcť už na 3. ročníku Plesu v maskách , ktorý sa uskutoční na Čingove. 

Tento rok bude hrať do tanca Dj Tom a spievať finalistka Košického zlatého pokladu 2017 – ZDENKA. Nebude 
chýbať ani tombola či vyhlásenie najlepšej masky večera, ktorá bude ocenená. 

Koncert / spomienka na Martina Škorvánka 
9. februára 2019 o 20:00, KD Smižany 
Koncert na počesť nedávno zosnulého Martina Škorvánka – ochrancu prírody, horského nosiča, skvelého 

kamaráta, otca, manžela… Vstupné na akciu dobrovoľné, peniažky z neho pôjdu v plnej výške ako symbolické 
gesto podpory Maťovej žene so synom. Vystúpia: Jano Svetlan Majerčík, 3násť ciest, Kapura, Clfitons, Midnight 
Noon, Idea, kapela Divadla hudby -Košice, Barbora Opielová, Martin Pižem, Peťo Kováč & družina a Braňo 
„Muro“ Bodnovič 

Perinbaba – premiéra 
10. februára 2019 o 10:30 a 16:00, Spišské divadlo 

https://spisska.dnes24.sk/vikendove-dni-v-nasom-meste-a-okoli-navstivit-mozete-aj-taketo-zaujimave-akcie-322071
https://spisska.dnes24.sk/vikendove-dni-v-nasom-meste-a-okoli-navstivit-mozete-aj-taketo-zaujimave-akcie-322071


Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť. Perinbaba, 
múdra starenka, ktorá sype na zem sneh, zachráni malého Jakuba pred Zubatou a vychováva ho vo svojom 
svete, kde sa zastavil čas a ľudia starnú len veľmi pomaly. Jakuba to však čoraz viac láka dolu, medzi bežných 
smrteľníkov, najmä keď si cez Perinbabin ďalekohľad všimne richtárovu dcéru Alžbetku a zaľúbi sa do nej… 

Snežní ľudkovia 
10. februára 2019 o 16:00, podkrovie Domu Matice slovenskej 
Bábkové divadlo spod Spišského hradu pripravilo pre všetky deti a ich rodičov nežnú snehuliacku rozprávku o 

veľkej obetavosti a priateľstve. Po predstavení vás čaká animačný program. 
Korčuľovanie pre deti 
10. februára 2019 od 16:00, malá ľadová plocha pri Zimnom štadióne 
Pridajte sa k členom Športového klubu Ferčekovce, vezmite deti, kamarátov a príďte stráviť popoludňajšiu 

hodinku zdravým pohybom. Nezabudnite si hokejky a prilby. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Počas pracovného týždňa zasadalo aj mestské zastupiteľstvo. Zábery z neho si môžete pozrieť v priloženej 

galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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48. Polícia: Obvinila tínedžerov. Na Spiši lúpežne prepadli vychovávateľa 
[08.02.2019; teraz.sk; Školský servis; 11:47; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/policia-obvinila-tinedzerov-ktori/47275-clanok.html 

 
 

Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. 
Spišská Nová Ves 8. februára (TASR) – Štyroch mladistvých obvinila polícia zo zločinu lúpeže spáchaného 

formou spolupáchateľstva. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v 
Košiciach Lenka Ivanová, vlani v decembri sa dohodli na úteku z reedukačného centra v okrese Spišská Nová 
Ves a lúpežne prepadli vychovávateľa. 

“Jeden z obvinených (15) strekol vychovávateľovi do očí dezodorant, čím ho dočasne oslepil, a následne ho 
fyzicky napadol. Ostatní obvinení mladíci sa navzájom povzbudzovali, aby sa pridali k útoku na vychovávateľa, 
avšak vychovávateľovi sa podarilo postaviť a obvineného mladíka spacifikovať. Poškodenému boli spôsobené 
zranenia, ktoré si však nevyžiadali lekárske ošetrenie ani práceneschopnosť. K odcudzeniu vecí ani škode na 
majetku nedošlo,” spresnila. 

Za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. “Vzhľadom na to, že ide o mladistvé osoby, 
trestná sadzba sa znižuje na polovicu,” dodala Ivanová. 

sem lem 
[Späť na obsah] 

 
 

49. Tipy na víkend 9. a 10. februára 
[08.02.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22045974/tipy-na-vikend-9-a-10-februara.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
SOBOTA 
Ľadový expres 
KOŠICE. Mimoriadny turistický vlak Ľadový expres premáva aj túto sobotu zo železničnej stanice v Košiciach 

do železničnej stanice Červená Skala a späť. Nástup, resp. výstup je možný po celej trase v 
zastávkach/staniciach: Košice - Kysak - Margecany - Gelnica - Nálepkovo - Mlynky - Dedinky - Stratená - 
Dobšinská ľadová jaskyňa - Telgárt, penzión - Červená Skala a opačne. Z košickej stanice odchádza o 7.55 hod. 

Show cup 2018 
KOŠICE. Tanečná škola SHOW DS Košice organizuje už 6. ročník choreografickej súťaže SHOW CUP 2019 

pre všetky tanečné štýly, ktorá sa uskutoční 9. februára 2019 v Kunsthalle. Stretnú sa tanečníci rôznych vekových 
kategórií od troch rokov po seniorov. Určená je pre sólo tanečníkov, skupiny či formácie. Začiatok je o 9.30 hod. 
Súťažiacich bude hodnotiť medzinárodná odborná porota, zložená z uznávaných tanečníkov a choreografov. 

Snežné psy 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/policia-obvinila-tinedzerov-ktori/47275-clanok.html
https://korzar.sme.sk/c/22045974/tipy-na-vikend-9-a-10-februara.html


TATRANSKÁ LOMNICA. Od soboty 9. do pondelka 11. februára sa v Tatranskej Lomnici uskutoční v rámci 
Eskimáckeho víkendu podujatie Snežné psy. V našich krásnych veľhorách sa už po desiatykrát uskutoční toto 
zábavné podujatie a to priamo pod rozprávkovým Lomnickým štítom, na medzistanici Štart, na svahu Čučoriedky 
západ. Spríjemnite svojím najmenším ich víkend v prostredí zasneženého strediska Tatranskej Lomnice v 
spoločnosti najlepších priateľov človeka. Spoznajte tento netradičný šport, ale aj spôsob prepravy v krajinách 
tuhej zimy a nechajte sa vtiahnuť do atmosféry života na severnom póle. S rodinou si budete môcť užiť 2 dni plné 
súťaží, rozprávok, vystúpení psíkov, lavínových hier, či zažiť skvelú rodinnú lyžovačku na zjazdovkách strediska 
Tatranská Lomnica. Deti ako správni objavitelia sa budú môcť zúčastniť expedičných výprav do ďalekých–
neďalekých zákutí ľadovej krajiny. Počas soboty aj nedele je pre ne pripravená dobrodružná expedícia od póla k 
pólu, ktorá je plná zábavných úloh. 

NEDEĽA 
Prežijú len milenci (Only Lovers Left Alive) 
KOŠICE. Tabačka si v rámci valentínskeho týždňa pripravila vo svojom kine film Prežijú len milenci (Only 

Lovers Left Alive) od režiséra Jima Jarmusha. Hovorí príbeh o hudobníkovi Adamovi z ponurého Detroitu. Jeho 
tajomná a štýlová priateľka Eva, žijúca v teplom Tangere, miluje poéziu a večere s Christoperom Marlowom. Hoci 
maju obaja viac než tisíc rokov, len nedávno sa rozhodli žiť oddelene. Dlho im to však nevydrží. Eva nastupuje do 
lietadla do Detroitu citiac, že sa má stať niečo nebezpečné. 

Tančiareň pre seniorov 
KOŠICE. Najbližšia tanečná nedeľa bude 10. februára 2019 a parket bude k dispozícii od 15.00 do 19.00 hod. 

Všetkých dobre naladených seniorov postaví zo stoličiek hudobná dvojica Duo Gemini, ktorá ich už tradične baví 
a hrá ich obľúbené šlágre zo svojho bohatého repertoáru. 

Perinbaba 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 10.30 hod. a o 16.00 odohrá Spišské divadlo v premiére divadelnú hru Ľubomíra 

Feldeka a Petra Palika s názvom Perinbaba, nesmrteľný príbeh, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a 
chamtivosť. 

Prednášky 
TREBIŠOV. V trebišovskom farskom kostole sa koná šnúra prednášok o miestnom pavlínskom kláštore. 

Prednášajúcim je rímskokatolícky farár a dekan Jozef Gnip- Aktuálna téma prednášky znie: Odborný teologický 
výklad o freskách v pavlínskom kostole zhotovených v roku 1777. 
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50. Cifra je už známa: Takýto plat bude poberať novoveský primátor Bečarik 
[08.02.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/cifra-je-uz-znama-takyto-bude-mat-plat-novovesky-primator-becarik-322122 

 
 

Cifra je už známa. Pozrite si, v akej výške bude dostávať plat primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol 

Bečarik. 
Vo štvrtok prebehlo druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. Pri prerokovaní bodu s 

názvom Zásady odmeňovania poslancov, členov mestských výborov a členov komisií zriadených pri Mestskom 
zastupiteľstve v Spišskej Novej Vsi navrhla poslankyňa Janka Brziaková ( Smer – SD, SNS), aby k základnej 

mzde 3000 eur odsúhlasili prítomní poslanci primátorovi Spišskej aj 30-percentné navýšenie, ktoré činí 900 eur. 
„Ako vieme, je tu možnosť navýšenia platu až do 60 percent. Vzhľadom na to, že primátorov základný plat je 

3000 eur, myslím si, že by si to zvýšenie o 30 percent pre začiatok zaslúžil. Táto suma predstavuje zhruba 900 
eur, takže by mal plat 3900 eur, čo je adekvátne aj v porovnaní s inými obcami," doplnila poslankyňa. 

Tento návrh vyvolal medzi mestskými poslancami diskusiu. Ako prvý sa o slovo prihlásil Jozef Gonda 
(Spoločný klub), ktorý navrhol, aby tento návrh v rámci ďalšej spolupráce s primátorom poslanci podporili aj 
napriek tomu, že nebol vopred daný v klasických materiáloch na prejednanie. 

Vyjadril sa aj Igor Geletka (Spoločný klub): „Možno by bolo dobré zamyslieť sa nad tým, či navýšenie platu 
patrí vôbec do tohto bodu, je to neštandardné a bolo by treba počkať ešte počakať, aby sme zvýšili pánu 
primátorovi plat,“ povedal. 

„Chcel by som povedať toľko, že sme boli viacerí týmto návrhom zaskočení, chcel by som požiadať o kratučkú 
prestávku pre Spoločný klub, lebo pani poslankyňa nám o tomto návrhu nepovedala dopredu,“ uviedol počas 
rokovania Tomáš Cehlár (Spoločný klub). 

„Myslím si, že nebolo potrebné prehodnocovať tento návrh dopredu, každý má hlasovať podľa svojho vedomia 
a svedomia,“ vystúpila s faktickou poznámkou poslankyňa Janka Brziaková ( Smer – SD, SNS). 

O slovo sa prihlásil napokon aj predseda Spoločného poslaneckého klubu Ladislav Ruttkay. „V tejto chvíli 
vnímam pána primátora ako človeka, ktorý venuje obrovské množstvo úsilia, aby zdynamizoval fungovanie 
mesta. Mal som možnosť s ním veľa rokovať a videli sme, že chce veci posúvať vpred a venuje tomu veľké 
množstvo času. S pozície Spoločného poslaneckého klubu navrhujem, aby sme navrhované navýšenie platu 
primátora odsúhlasili,“ povedal. Navrhnuté navýšenie platu hlavy Spišskej Novej Vsi nakoniec prítomní mestskí 

poslanci jednohlasne schválili. 
Celé vyjadrenie predsedu Spoločného poslaneckého klubu si môžete pozrieť v priloženom videu. 

https://spisska.dnes24.sk/cifra-je-uz-znama-takyto-bude-mat-plat-novovesky-primator-becarik-322122


Zdroj: Dnes24.sk 
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51. Pracuje v Rakúsku, na Slovensku má päť detí. Príde o šesťtisíc eur ročne 
[08.02.2019; ekonomika.sme.sk; Ekonomika / Slovensko; 00:00; Daniela Hajčáková] 

 
https://ekonomika.sme.sk/c/22048659/slovak-ktory-pracuje-v-rakusku-ma-nizsie-pridavky.html 

 
 

Rakúsko znížilo prídavky na deti v krajinách s nižšími nákladmi na život. 
BRATISLAVA. Dva týždne v mesiaci sa v Rakúsku stará o seniorov, aby doma uživil päť detí. 
Prečítajte si tiež:Na rozsudok o prídavkoch môžu čakať roky 
Dušan Valach žije v Spišskej Novej Vsi, za prácou cestuje do Viedne. Pôvodne mala opatrovať rakúskych 

seniorov jeho manželka. Krátko pred jej odchodom však zistili, že čakajú piate dieťa. 
Dušan Valach si urobil kurz a už šiesty rok pracuje v rakúskych domácnostiach. Perie, varí, podáva lieky. 
V januári prvýkrát priniesol domov výrazne menej peňazí - o 500 eur. Od začiatku roka totiž začali platiť 

zmeny pri vyplácaní rakúskych prídavkov na deti. 
((piano)) 
Ide o rodičov, ktorí pracujú v Rakúsku, svoje deti však nechali doma na Slovensku. 
Slováci dostanú po novom na prídavkoch menej o približne 36 percent. Rakúska vláda pri zavádzaní zmien 

argumentovala, že na Slovensku sú životné náklady nižšie ako v Rakúsku. 
Zákon sa týka približne 30-tisíc slovenských detí. 
Európska komisia zasiahla proti Rakúsku, spor môže skončiť na súdnom dvore v Luxemburgu. Ťahať sa však 

môže roky. Na Brusel sa spolieha aj Dušan Valach a verí, že Rakúšania pravidlá upravia. 
Len hranolčeky 
Pán Valach má tri deti na základnej škole, dve dcéry už chodia na vysokú školu. Najmladší syn má sedem 

rokov, manželka nepracuje. 
Sedemčlenná rodina žije skromne. „Nesťažujem sa. Niekedy si vybehneme na výlet aj na lyžovačku. Keď je 

príležitosť, tak aj keď si nedáme v reštaurácii hlavné jedlo, občas si sadneme na džús a hranolčeky,“ vysvetľuje. 
Dva týždne v mesiaci trávi Dušan Valach v Rakúsku. Stará sa o 81-ročného dôchodcu, ktorý je samostatný a 

chodí. Nenadrie sa vraj pri ňom tak ako pri predošlých klientoch. 
Dohromady Dušan Valach za šesť rokov opatroval ôsmich ľudí, niektorí sa vôbec nedokázali hýbať. Musel ich 

prekladať, umývať a pomáhať im s toaletou. 
“ 
Aj keď si nedáme v reštaurácii hlavné jedlo, občas si sadneme na džús a hranolčeky. 
„Dušan Valach, otec piatich detí 
Predtým pracoval v poisťovni. Vycestoval, keď si v očakávaní piateho dieťaťa s manželkou zrátali, že niekto 

za prácou odísť musí. 
„Naraz sa pritrafilo piate dieťa. A teraz čo? Tak som žene povedal, že sa musíme prehodiť. Nechal som na 

Slovensku všetko tak a odišiel som.“ 
Keďže spí v dome muža, o ktorého sa stará, v pohotovosti je 24 hodín denne. Chystá raňajky, obedy aj 

večere, perie, upratuje, nakupuje, podáva lieky a pichá inzulín. 
Nedávno si poranil ruku, má ju obviazanú. „Zvládam to aj s jednou rukou. Radšej však nakúpim nakrájaný 

chlieb a potraviny, nech sa nemusím namáhať. Čo mám robiť? Nemôžem si dovoliť z práce vypadnúť.“ 
Mínus šesťtisíc 
Vlani Dušan Valach na prídavkoch na deti, na príplatkoch za to, že má viac detí a je samoživiteľ, dostal 

priemerne 1100 eur mesačne. Podľa nových pravidiel mu každý mesiac vyplatia zhruba 700 eur. 
Ročne teda dostane rodina Valachova o šesťtisíc eur menej. 
„Tá suma nie je pre sedemčlennú rodinu maličkosť. Len vodičský pre dcéru stojí 650 eur. Ďalší syn povie, že 

by potreboval gitaru. Minúť päťsto eur u nás, to je ako nič.“ 
Dušan Valach priznáva, že prídavky na deti sú motiváciou, prečo šiel za prácou do Rakúska. 
„To, čo zarobíte v čistom ako opatrovateľ v Rakúsku, je smiešna suma. Po odrátaní poplatkov pre pracovnú 

agentúru či hospodársku komoru to vychádza na 700 eur mesačne,“ hovorí. “Rodinám s deťmi, ako sme my, 
prídavky veľmi pomáhali.” 

Slovenské opatrovateľky preto podľa neho zvážia, či sa im oplatí do Rakúska stále odchádzať. „Ja mám 57 
rokov a do rakúskeho dôchodku mám ešte ďaleko. Sám sa zamýšľam, čo budem robiť ďalej.“ 

Niektorí mu odporúčali, aby sa presťahoval s rodinou do Rakúska. Ak by jeho deti žili tam, mohol by poberať 
vyššie prídavky. „Žena sa sťahovať bojí, deti majú svoj domov na Slovensku. Nad tým nerozmýšľame.“ 

[Späť na obsah] 
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52. Exprimátor Ján Volný sa vracia na spišskonovoveskú radnicu 
[08.02.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22048580/exprimator-jan-volny-sa-vracia-na-radnicu.html 

 
 

Stal sa prvým viceprimátorom. Navrhol ho súčasný primátor. 
Ján Volný sa stal viceprimátorom Spišskej Novej Vsi. 

(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Prvé riadne zasadanie mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnilo 

vo štvrtok dopoludnia. 
V jeho závere ohlásil primátor Pavol Bečarik (SNS) meno prvého viceprimátora. 
Stal sa ním exprimátor mesta Ján Volný (Smer). 
Bečarik: Chcem pokračovať v rozbehnutých veciach 
„Už volebná kampaň bola vedená v duchu, že chceme kontinuálne pokračovať v rozbehnutých veciach v 

meste. Preto som sa rozhodol pre Jána Volného. Navyše ako poslanec získal v komunálnych voľbách v obvode 
Juh najviac voličských hlasov,“ vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia Bečarik. 

Ako zdôraznil, agenda je pomerne rozsiahla. Viceprimátor Volný bude mať na starosti projektové záležitosti v 
oblasti športu a kultúry v meste. 

„Chcem využiť jeho skúsenosti, ako aj jeho pôsobenie na úrovni vyššieho územného celku,“ doplnil primátor. 
Hľadá sa druhý viceprimátor 
Menovaním svojho zástupcu dodržal zákonnú 60-dňovú lehotu. 
Prečítajte si tiež:Primátor Spišskej Novej Vsi bude zarábať takmer štyritisíc eur 

Počty spišskonovoveských viceprimátorov sa však týmto nekončia. 
„Už v najbližšom čase určím druhého viceprimátora. Momentálne prebiehajú nejaké rokovania o možnom 

kandidátovi. Ak budú náročnejšie, meno viceprimátora oznámim najneskôr do 18. apríla, teda do najbližšieho 
zasadania mestského zastupiteľstva,“ doplnil Bečarik. 

Kaliňák: Po voľbách sa nezačína na novej lúke 
Podľa Michala Kaliňáka, hovorcu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a odborníka na samosprávu, to, 

že si novozvolení starostovia či primátori zvolia za svojich zástupcov predchodcov, iba poukazuje na skutočnosť, 
že rozsah kompetencií a realita fungovania samosprávy je omnoho zložitejšia, ako sa ukazuje v nejakej volebnej 
kampani. 

Ako zdôraznil, v mnohých veciach je potrebné detailne poznať samosprávu a pokračovať v kontinuite. 
„Po voľbách automaticky neznamená, že začíname pracovať na novej lúke. Je aj veľa dobrých vecí, v ktorých 

je potrebné pokračovať. Nebolo by dobré meniť dobré za zlé veci len preto, že prišli voľby. Takže každá účinná 
kontinuita môže vytvárať väčší tlak na dosahovanie úspechov, ktoré sa nedajú jednoducho zarámovať do 
volebných období, ale plynulo prechádzajú na ďalšie roky,“ priblížil Kaliňák. 

Sú samosprávy, v ktorých si nový primátor či starosta vybral za zástupcu svojho predchodcu, ktorého voliči už 
nechceli vidieť na primátorskom či starostovskom poste. 

Pre niektorých voličov to potom môže byť sklamaním. 
I keď podľa Kaliňáka je ťažké povedať, do akej miery to sklamanie je alebo nie je. 
„Pravdou však je, že poslanci majú v rukách rozpočet, schvaľovanie územného plánu, daní a ich úľav, úverov, 

projektov a pod. Primátor z tohto pohľadu musí nájsť dohodu s celým zastupiteľstvom. Tu nie je ani možné nejako 
výrazne oddeľovať, že toto je primátor a toto zastupiteľstvo. Ide o dva samosprávne orgány, ktoré sú odkázané 
na spoluprácu,“ dodal Kaliňák. 

[Späť na obsah] 

 
 

53. Chovanci reedukačného centra napadli svojho vychovávateľa 
[08.02.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Monika Almášiová] 
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Chceli utiecť, teraz im hrozí väzenie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi po vykonaní 

potrebných úkonov a vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov zo zločinu lúpeže spáchaného formou 
spolupáchateľstva obvinil štvorlístok mladistvých osôb. 

Obvinení mladíci sa v decembri minulého roku vzájomne dohodli na úteku z reedukačného centra v okrese 
Spišská Nová Ves. 

“Jeden z obvinených striekol vychovávateľovi do očí dezodorant, čím ho dočasne oslepil, a následne ho 
fyzicky napadol. Ostatní obvinení mladíci sa navzájom povzbudzovali, aby sa pridali k útoku na vychovávateľa, 
avšak vychovávateľovi sa podarilo postaviť a obvineného mladíka spacifikovať. Poškodenému boli spôsobené 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22048580/exprimator-jan-volny-sa-vracia-na-radnicu.html
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zranenia, ktoré si však nevyžiadali lekárske ošetrenie ani práceneschopnosť,” informuje hovorkyňa KR PZ Košice 
Lenka Ivanová. 

K odcudzeniu vecí ani škode na majetku nedošlo. 
Za tento skutok hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na sedem až dvanásť rokov, vzhľadom na to, že ide o 

mladistvé osoby, sa trestná sadzba znižuje na polovicu. 
[Späť na obsah] 

 
 

54. Počet chorých na chrípku rastie, objavujú sa aj komplikácie 
[08.02.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Kristián Sabo] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22048739/pocet-chorych-na-chripku-rastie-objavuju-sa-aj-komplikacie.html 

 
 

Košický aj Prešovský kraj hlásia viac ochorení, zatvárajú školy. 
KOŠICE. Chrípková epidémia je v plnom prúde. Len za posledný týždeň stúpla chorobnosť v Košickom kraji o 

15,1 percenta. 
Podľa informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach je momentálne 

chorých 13981 ľudí v kraji. 
„Najviac chorých je vo vekovej hranici od 0 – 5 rokov. V šiestom kalendárnom týždni evidujeme chorobnosť 

3184,1 chorých na 100-tisíc osôb,“ dozvedeli sme sa z RÚVZ v Košiciach. 
Školy stále zatvárajú, najhoršie sú na tom Košice 
Podľa informácií od RÚVZ bol komplikovaný priebeh ochorení u 263 ľudí, čo činí 1,9 percenta. 
Medzi najčastejšie komplikácie patria pneumónie, sinusitídy a otitídy. 
„Počas šiesteho kalendárneho týždňa bol prerušený výchovno – vzdelávací proces v 55 školských 

zariadeniach. Ide o 39 materských škôl, z toho sú v okrese Košice I zavreté tri, v okrese Košice dva zavreli osem, 
na území okresu Košice III sú pre chrípku zavreté tri škôlky a v okrese Košice IV jedna.“ 

Na území okresu Košice – okolie je pre chrípku prerušené vyučovanie v trinástich škôlkach, Michalovce a 
Rožňava hlásia po dve zavreté škôlky, Spišská Nová Ves tri a Trebišov štyri. 

V kraji je zavretých aj 14 základných škôl, najviac, až osem na okolí Košíc. 
Neučia ani dve stredné školy, obe sú v Košiciach. 
Prešovský kraj hlási viac chorých i zavretých škôl 
Nepriaznivá situácia je aj v Prešovskom kraji. 
V šiestom kalendárnom týždni RÚVZ v Prešove eviduje hlásených 15706 chorých, čo znamená 3043 ochorení 

na 100-tisíc obyvateľov. 
Liečba sprevádzala aj 471 komplikácií, až 317 sa týkalo sinusitídy. 
„Zvýšil sa počet zatvorených školských zariadení, medzitýždenne z 52 na 56. Zatvorených je 28 materských 

škôl, 24 základných a štyri stredné školy. Najviac školských zariadení, až pätnásť, je zavretých v okrese Vranov 
n/Topľou. Dvanásť škôl neučí kvôli chrípke ani v okrese Humenné. Šesť škôl je zavretých v okrese Bardejov, päť 
v okrese Stará Ľubovňa. Štyri zatvorené školy hlásia Snina a Stropkov a tri Kežmarok. 

„V okrese sú zavreté dve škôlky a v prešovskom okrese dve stredné školy.“ 
V súvislosti s chrípkou vydala zákaz návštev na oddeleniach Fakultná nemocnica 
J.A.Reimana v Prešove. 
Zákaz je aj v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, okres 

Poprad. 
[Späť na obsah] 

 
 

55. Primátor Spišskej Novej Vsi bude zarábať takmer štyri tisíc eur 
[08.02.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22048636/primator-spisskej-novej-vsi-bude-mesacne-zarabat-takmer-styri-
tisic-eur.html 

 
 

Zákonné mesačné minimum mu poslanci zvýšili o tridsať percent. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) bude mesačne dostávať takmer 4-

tisíc eur. 
Na štvrtkovom rokovaní mu poslanci jednohlasne odklepli zvýšenie základného platu o tridsať percent. 
Brziaková: Pre začiatok si to zaslúži 
V úvode rokovania nastúpila náhradníčka na uprázdnený mandát poslanca Janka Brziaková (Smer – SD). 
Poslanecký mandát sa uvolnil z dôvodu zvolenie Pavla Bečarika (SNS) za primátora mesta. 
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Brziaková hneď po zložení poslaneckého sľubu v ďalšom bode rokovania, kedy sa schvaľovali zásady 
odmeňovania poslancov, členom mestských výborov a komisií pri MsZ, navrhla zvýšenie platu primátora. 

„Jeho základný plat je vo výške okolo tritisíc eur. Navrhujem, aby sme to zvýšili o tridsať percent. Myslím si, že 
si to pre začiatok zaslúži. Ide o zvýšenie o nejakých 900 eur. V porovnaní s inými mestami či obcami platy 
primátorov presahujú túto sumu,“ dôvodila svoj návrh Brziaková. 

„Je to neštandardné riešiť plat pri bode o odmeňovaní poslancov. Bolo by možno lepšie počkať nejaký čas, 
aby sme primátorovi zvýšili plat,“ zdôraznil poslanec Igor Geletka (KDH, SaS, OĽaNO, Spolu). 

„Boli sme zaskočení týmto návrhom, navrhujem nechať si pauzu, aby sme sa neunáhlili. Bolo by dobré, aby 
pani Brziaková predtým prišla za nami a povedala svoj zámer,“ doplnil Tomáš Cehlár (KDH, SaS, OĽaNO, Spolu). 

„Návrh nebolo potrebné prehodnocovať dopredu. Každý poslanec hlasuje podľa svojho vedomia a svedomia,“ 
odpovedala Brziaková. 

Ruttkay (Spoločný klub): Navýšenie ukáže aj činmi 
Podľa Ladislava Ruttkaya (KDH, SaS, OĽaNO, Spolu), predsedu Spoločného klubu, je v tejto chvíli 

rozhodnutie ťažké. 
„V tejto chvíli vnímam primátora, ako človeka, ktorý venuje veľké úsilie, aby prácu úradu zdynamizoval. Z 

pozície predsedu Spoločného klubu navrhujem, aby sme prijali navýšenie platu a verím, že nás primátor 
nesklame a navýšenie ukáže aj činmi. Je to aj gesto uznania. Dali by sme ostatným mestám najavo, že si ho 
nevážime, ak by sme hlasovali proti. Preto navrhuje, aby sme navýšenie prijali všetci za Spoločný klub,“ vysvetlil 
Ruttkay. 

Po slovách predsedu SK stiahol svoj návrh na prestávku poslanec Cehlár. 
Nasledovalo záverečné hlasovanie. 
Všetkých 16 prítomných poslancov schválilo navýšenie platu primátorovi Pavlovi Bečarikovi. 
Jeho základný plat je vo výške 3060 eur. Navýšenie predstavuje sumu 918 eur. Mesačne bude 

spišskonovoveský primátor dostávať 3 978 eur, po navýšení. 
L. Ruttkay - predseda Spoločného klubu, v popradí. (zdroj: Mária Šimoňáková) 

[Späť na obsah] 

 
 

56. Rozhodol skvelý nástup do druhého polčasu 
[08.02.2019; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/22048599/rozhodol-skvely-nastup-do-druheho-polcasu.html 

 
 

Komárňania zastavili v rozlete Handlovú. 
EUROVIA SBL 
27.kolo 
MBK Rieker Com-Therm Komárno – MBK Handlová 89:72 (18:21, 22:19, 26:17, 23:15) 
Prvé dva koše za dva body dali domáci, ale počas celej prvej štvrtiny to bola ťahanica o každý bod, napokon 

ju vyhrali o tri hostia po nevídanej trojke Ross-Millera z vlastnej polovice. V druhej časti hry to bolo stále 
vyrovnané, o krôčik vpredu však boli väčšinou hostia. Na veľkú prestávku sa však šlo za nerozhodného stavu, 
keď 22 sekúnd pred klaksónom vyrovnával z trestných hodov O’Reilly. 

Komárňania mali do druhého polčasu skvelý nástup, keď dvanásťbodovou šnúrou dokonale zaskočili svojho 
súpera a rozhodli tak prakticky o osude zápasu. Handlovčania sa v ďalšom priebehu zápasu nevzdávali, bojovali, 
ale na dobre rozbehnutých Komárňanov to už stačiť nemohlo. Červeno-bieli si tak zaknihovali dôležité víťazstvo a 
prerušili štvorzápasovú víťaznú šnúru Handlovej . 

TH: 14/12 – 16/12, Fauly: 23 – 18, Trojky: 7 – 6, Rozhodovali: Margala, Doušek, Gacík 
Komárno: Miloševič 23, Brooks 20, Delič 16, O’Reilly 12, Jankovič 0 (Goodman 12, Hlivák 6, Hunter, Marchyn 

a Stojanov 0) 
Povedali po zápase: 
Miljan Čurovič, tréner Komárna: „Ďakujem fanúšikom za fantastickú podporu, z našej strany to bol veľmi dobrý 

tímový výkon. Družstvo Handlovej a ich tréner Maksimovič má môj plný rešpekt.“ 
Dayon Goodman, hráč Komárna: „Prvý polčas sme hrali naozaj zle. Trošku so šťastím sme napokon vyrovnali 

polčasový stav, no zo šatní sme vybehli nabudení a s veľkou energiou, čo bolo aj vidieť. Získali sme vedenie, 
začali sme hrať kolektívne a na výsledku to bolo hneď vidieť. Teší nás toto víťazstvo a už sa tešíme na ďalší 
zápas v sobotu proti Lučencu.“ 

Ostatné výsledky: Svit – Lučenec 107:83, Inter – Žilina 95:60, Prievidza – Spišská Nová Ves 98:63. Levice 

mali voľno. 
1.Inter Bratislava 24 20 4 2007:1574 44 
2.Patrioti Levice 24 17 7 1971:1779 41 
3.BK Svit 24 15 9 1993:1904 39 
4.BC Prievidza 24 14 10 1858:1737 38 
5.Žilina 24 12 12 1899:1932 36 
6.MBK Komárno 24 11 13 1934:1942 35 
7.MBK Handlová 24 9 15 1832:2015 33 

https://mynovezamky.sme.sk/c/22048599/rozhodol-skvely-nastup-do-druheho-polcasu.html


8.Spišská Nová Ves 24 8 16 1959:2149 32 

9.BKM Lučenec 24 2 22 1706:2127 26 
[Späť na obsah] 

 
 

57. Z NULY NA DVOJKU 
[06.02.2019; Forbes; NEXT; s. 46,47,48,49,50; LUCIA VANKOVÁ] 

 
 

Práve v čase, keď väčšina zľavových portálov na českom trhu krachovala, sa dvaja 22-roční kamaráti rozhodli 
založiť ďalší. Nielenže prežili, ale bez pôžičky či investora vybudovali firmu s tržbami vyše 15 miliónov eur a stali 
sa dvojkou na českom trhu. Dnes hovoria, že nálepka „zľavového portálu" im bráni v ďalšom rozvoji. Po piatich 
rokoch sa tak zo Slevokingu od marca stane Travelking. 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že na český trh so zľavovými portálmi prišli práve v tom najhoršom čase. Bolo 
to v roku 2014, čiže v čase, keď bol už trh výrazne saturovaný. Podľa odhadov vzniklo po roku 2010, keď boom 
na trhu spôsobil príchod českého Slevomatu, vyše 300 rôznych portálov, ktoré lákali zákazníkov na zľavy. Už o 
rok na to približne polovica z nich skrachovala alebo zanikla. Príkladom toho je Hypersleva.cz, ktorý v roku 2013 
podal návrh na konkurz. 

V roku 2016 skončil zadĺžený portál NakupvAkci.cz, ktorý prešetrovala polícia. Podobne zatvorili aj kedysi 
populárne portály Zapakatel.cz a Kouzelnýdéda.cz. Čiže približne v čase, keď sa na scéne objavil neznámy portál 
Slevoking, už bola väčšina trhu zaplnená neúspešnými debutantmi a ďalší počas ich prvých rokov rozvoja 
skrachovali. Po turbulentných časoch zostalo na trhu iba do desať významnejších hráčov. 

Mimochodom, prerieďovanie trhu sa čiastočne deje aj dnes: iba v septembri minulého roka priznala 
Hypermedia (majiteľ Hyperslevy.cz) v liste partnerom nedostatočnú likviditu na uhradenie platieb z predaných 
voucherov. Informáciu potvrdila po tom, čo sa list dostal do rúk redaktorom MF Dnes. V decembri minulého roka 
sa zas klientom odmlčal portál Pepa.cz, niekdajšia trhová dvojka, ktorá po zmene majiteľa zápasí s vyplácaním 
hotelov. 

Práve toto je atmosféra, v akej sa píše príbeh česko-slovenského portálu Slevoking.cz, za ktorým stoja dvaja 
kamaráti, Slovák Peter Koša a Cech Tomáš Čmelík. Nielenže v týchto podmienkach prežili, ale aj vybudovali 
úspešnú firmu, s ktorou ďalej expandujú. Ako sa im to podarilo? 

KEĎ JE ZĽAVOVÝ PORTÁL „NICHE" 
Neľahká situácia na trhu prinútila dvojicu premýšľať od samotného počiatku inak. Pochopili, ako dôležité bude 

vymedziť sa od ostatných. To dosiahli kombináciou sústredenia sa výlučne na segment cestovania, osobného 
prístupu a budovania vzťahov s hotelmi. Najmä v Maďarsku, čím otvorili českým a slovenským turistom úplne 
nové možnosti. „Priniesli sme na trh zahraničné hotely, čo bolo omnoho náročnejšie, než ponúknuť českým 
turistom zľavu na Morave," opisuje Peter Koša rozhodnutie, ktoré im prinieslo titul najväčšieho českého 
zľavového portálu so špecializáciou na maďarský trh. Ako dnes so smiechom dodáva, v čase vzniku firmy aj 
jediného. Či sa to zákazníkom oplatí? Za povedzme 150 eur dostanete v Maďarsku 4-hviezdičkový hotel, kým na 
Slovensku a v Česku iba 3-hviezdičkový, skonštatuje Kóša. 

„Naším cieľom bolo jednak zvýšiť prezentáciu produktov i kvalitu našich služieb. Zamerali sme sa 
predovšetkým na zákaznícky servis," dopĺňa ho Tomáš Čmelík a pokračuje: „Dávame si záležať na osobnom 
prístupe k zákazníkom, chceme, aby sa zakaždým dovolali vyškoleným ľudom na zákazníckej linke, nie 
automatu." Dodáva, že každý z ich zamestnancov na zákazníckej podpore ovláda angličtinu, nemčinu, prípadne 
maďarčinu. Pokiaľ majú zákazníci problém s jazykovou bariérou, pomôžu im so všetkým - od vyplnenia 
registračného formuláru až po odubytovanie. Takáto pomoc je pritom dôležitá, keďže veľkú časť ich zákazníkov 
tvoria - popri mladých rodinách s deťmi - práve seniori a dôchodcovia. To sú ľudia, ktorí síce nie sú počítačovo 
zruční, no radi sa rekreujú a cestujú na pobyty s procedúrami, ktoré im zväčša kúpia deti. 

To, že si na kvalite služieb potrpia, ilustrujú aj na ďalšom príklade. Ešte predtým, ako spustia nákup 
voucherov, si každý hotel dôkladne preveria - zisťujú, či nemá exekúcie, insolvencie a čítajú veľa recenzií. 
Dokonca si v začiatkoch za usporené peniaze kúpili GoPro kameru z druhej ruky, s ktorou sa vydávali na 
prieskum. „Nakrúcali sme videá, ľuďom sme ukazovali reálne, nezeditované zábery toho, ako to v hoteloch vyzerá 
a zverejňovali sme ich na youtube," opisuje Koša. Počas pobytov zaznamenávali, ako funguje recepcia, čo je 
dobré v hotelovej reštaurácii, čo sa nachádza v okolí hotela. S videami pokračujú dodnes, ibaže už majú na to 
vytvorenú špeciálnu pracovnú pozíciu. 

Takýto prístup sa im podarilo vybudovať aj vďaka tomu, že na začiatku spolupracovali iba s tridsiatkou 
hotelov. „Pokiaľ by sme predávali zľavu na tatarák po celom Česku, nemali by sme šancu ustriehnuť kvalitu," 
vysvetľujú zakladatelia. „Naším cieľom je byť špecialista, chceme toho radšej robiť menej, ale byť v tom najlepší v 
okolí," dodávajú. 

Dnes spolupracujú približne s tisíckou hotelov. Dlhodobým cieľom je klásť na partnerské hotely vyššie nároky 
a preriediť počet hotelov, ktoré na stránke ponúkajú. Po chvíli sa Koša zamyslí a dodáva: „Náš biznis je o 
odstraňovaní nákupných prekážok -najprv predselektujeme hotely, o ktorých vieme, že sú kvalitné a dostupné, 
uľahčíme ľuďom rezervačný proces, už len tým, že máme užívateľsky prívetivý web a snažíme sa o čoraz väčšiu 
automatizáciu, aby sme nemuseli preverovať obsadenosť…" Čmelík sa pridáva: „Áno, aj preto sme päťnásobne 
zväčšili náš IT tím." Napriek tomu, že zvyšujú automatizáciu, počet ľudí na zákazníckej linke, ktorí tvoria asi 
pätinu ich zamestnancov, zostáva rovnaký. 



Pobyty ponúkajú okrem Česka, Slovenska a Maďarska aj v Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku či v 
Chorvátsku. Skonštatujú, že všade, kam sa dá v priebehu pár hodín dôjsť autom. „Chceme preberať 
zodpovednosť iba za jedného partnera v procese. Len čo by sme ponúkali pobyty aj v iných destináciách, už by 
sme museli rokovať nielen s hotelmi, ale aj s dopravnými spoločnosťami, riešiť zmeškané lety. Je väčšia šanca, 
že sa niečo môže pokaziť," dodá Čmelík. 

Po piatich rokoch od vzniku je Slevoking, ktorý sídli v Brne, firmou s 50 ľuďmi, ktorá sa veľkosťou i obratmi 
pasuje do pozície trhovej dvojky. Do tejto pozície sa dostali ani nie po 1,5 roku fungovania. „Od začiatku sme 
vedeli, že na to, aby sme uspeli, musíme predbehnúť veľkých hráčov, ktorí začali pred nami," vraví Koša. 
Prezrádzajú, že ich vlaňajší cieľ, pokoriť sprostredkovaný obrat na úrovni pol miliardy českých korún (asi 19,6 
milióna eur) nesplnili o pár miliónov, no zvládnu to tento rok. Pritom medziročne rastú s obratmi asi o 20 percent. 
Na porovnanie: sprostredkovaný obrat najväčšieho giganta, Slevomatu, dosiahol za vlaňajšok na českom trhu 
dve miliardy korún (vyše 78 miliónov eur). 

Navyše, od úplne prvého roku fungovania sa dvojica mladíkov drží v zisku. „Je pre nás úplne kľúčové 
podnikať zodpovedne a transparentne. Radšej sme priškrtili niektoré výdavky, ako sa prepadnúť do straty," tvrdia 
zhodne. Na ich portáli dosiaľ urobilo nákup asi pol milióna zákazníkov. 

KRÁĽ NA CESTOVANIE 
Neúspechy zľavových portálov, ktoré sprevádzali ich prvé roky na trhu, naštrbili dôveru zákazníkov. Tí, čo 

prežili, sa zhodujú, že im „špekulanti" spravili zlé meno. Postupne sa tak snažia od nálepky „zľavového portálu" 
vymaniť. Brnianski podnikatelia zo Slevokingu sa rozhodli pre zásadnú zmenu - opustiť trh zliav a pokračovať 
ďalej so značkou Travelking. Dokončia tak ich transformáciu na „špecialistu na online cestovanie“. Dôvodom je aj 
fakt, že zľava pre nich prestala hrať kľúčovú úlohu. „Filozofiou zľavových portálov je primárne dopredávať 
kapacity hotelov mimo sezóny. Tento koncept opúšťame, naším cieľom je predávať balíčky za najlepšiu cenu na 
trhu, a to bez ohľadu na sezónu a predovšetkým v tých najluxusnejších hoteloch,” hovorí Koša. 

Od marca tohto roka sa tak zo Slevokingu stane Travelking. „Je to názov, ktorý nám umožní medzinárodnú 
expanziu," načrtne Koša. Na náš spýtavý pohľad odpovedá, že budúci rok sa rozšíria s jazykovou mutáciou webu 
do Maďarska a uvažujú aj nad Poľskom. (V súčasnosti pôsobia nielen na českom, ale aj na slovenskom trhu ako 
Zľavoking, kde sa vidia ako trhová trojka, do podobnej pozície sa však stavia aj portál Zamenej.sk.) 

Na hotely tej najvyššej triedy sa chcú zameriavať aj pre iné dôvody. „Pokiaľ zákazník navštívi 
štvorhviezdičkový hotel, zväčša dostane kvalitný servis a z pobytu odchádza nadšený. Pri trojhviezdičkovom 
hoteli sa nestáva, že sa zákazník uspokojí aj s horším servisom a odôvodní si to pomerom cena - kvalita. Nároky 
zákazníkov sú takmer rovnaké, líši sa hodnotenie v komentároch," vysvetľuje Koša. 

Podobne je tu aj akási psychologická bariéra. „Zistili sme, že napríklad muži nechcú kupovať svojim 
partnerkám pobyty na Slevokingu a už vôbec nie preukazovať sa na recepcii voucherom. Travelking im 
neprekáža," dopĺňa ho Čmelík. Podobne je to s majiteľmi firiem, ktorí nechcú odmeňovať voucherom 
zamestnancov. 

Ponúka sa však otázka, aký je rozdiel medzi Travelkingom a online cestovnými kanceláriami, ako je napríklad 
Invia? „Ich portfólia nezriedka zahŕňajú 30- až 40-tisíc produktov. My sme prieberčiví, dávame si záležať, aby sme 
ponúkali iba tie hotely, ktoré sami odporúčame. Nepotrebujeme mať v ponuke 200 hotelov z Prahy, stačí nám 5-6 
kvalitných," reaguje okamžite Koša. „Podobne to máte v dobrých reštauráciách alebo v dizajnových obchodoch - 
ponuka je obmedzená, ale nech si vyberiete čokoľvek, nesklamete sa." 

Zmena názvu firmy nie je iba marketingovým ťahom. Dvojica si dobre uvedomuje, že trh so zľavovými portálmi 
ešte pred desiatimi rokmi neexistoval, či bude stále o ne záujem aj povedzme v roku 2030, je otázne. Pri online 
hráčoch v cestovnom ruchu sa tieto pochybnosti rýchlo vytratia. Ľudia budú cestovať stále. 

ČO SA STANE. KEĎ HOTEL SKRACHUJE 
Prozákaznícky prístup, na ktorom si zakladajú, sa podľa nich najviac preukáže vtedy, keď niektorý z hotelov 

skrachuje. Napriek tomu, že im to zákon neprikazuje, radšej preberajú zodpovednosť za hotel a peniaze vracajú z 
firemných prebytkov. „Zákazník nerozlišuje, aké má zodpovednosti hotel a aké my. Radšej sa chceme vyhnúť 
tomu, aby sme si odniesli zákazníkov hnev," opisuje Čmelík. 

Aby ku krachom dochádzalo čo najmenej, hotely preverujú, no je možné, že po čase sa zmení hotelový 
manažment alebo sa hotel dostane do straty. Preto majú automaticky nastavené systémy tak, aby sledovali, ako 
sa vyvíjajú hodnotenia od zákazníkov. 

„Máme heslo, že zákazník nemôže doplatiť na neserióznosť hotela alebo na našu administratívnu chybu. Ak 
preferuje ísť do iného hotela, okamžite to vybavíme a ešte k tomu pridáme aj ďalší zľavový kupón na naše 
náklady," hovorí Koša. 

Nie je to však len v duchu náš zákazník - náš pán. „Sme aj na strane hotelov - dôkladne preverujeme, prečo 
bol zákazník nespokojný a či je to pravda. Podobne nechceme hotely tlačiť do toho, aby sme mali čo najvyššie 
marže. Chceme im nechať aj dostatočné množstvo zisku, aby mali z čoho investovať do rekonštrukcie a do 
zvyšovania kvality služieb," opisujú zakladatelia. 

HĽADANIE NOVÝCH ĽUDÍ 
Na začiatku dvojica zapĺňala každú funkciu vo firme. „Stávalo sa, že nám zavolali zákazníci a chceli, aby sme 

ich prepojili na niekoho, kto rieši financie… Hm, tak hovorte," opisuje Čmelík, ako odpovedali na takéto 
požiadavky. 

Dnes sa za tým ohliadajú ako za skúsenosťou, vďaka ktorej majú perfektný prehľad o firme a o tom, čo musí 
človek na danej pozícii ovládať alebo aká náročná je jeho práca. Pred dvoma rokmi si však začali uvedomovať, 
že musia do firmy prijať skúsenejších, drahších ľudí. „Povedali sme si - okej, potrebujeme ľudí, ktorých už 
nebudeme učiť my, ale oni budú učiť nás," hovorí Koša. 



Najjednoduchšie to bolo na maďarskom trhu, kde až troch zo štyroch ich súčasných obchodníkov našli 
spomedzi radov hotelových manažérov, ktorých nadchla myšlienka mladej firmy s rastovým potenciálom. 
Postupne tak stúpa priemerný vek vo firme, kým pred rokom to bolo 21 - 22 rokov, dnes to je 28 - 29 a o rok to 
bude, odhadom zakladateľov, okolo 32 rokov. 

Je toho ešte viac: pred dvoma rokmi investovali do softvérového startupu Legal Systems, ktorý spája právo a 
technológie. Na pár kliknutí dokáže automatizovať aj zložité právne dokumenty. Potenciál v startupe je dokonca 
ešte vyšší, ako v Travelkingu, hovoria zakladatelia. Popritom organizujú charitatívne zbierky, celkom vyzbierali 
viac ako milión českých korún (40-tisíc eur). 

NA ZAČIATKU PREDALI MOTORKU 
Tomáš Čmelík, mladý elektrotechnik z okolia Brna, sa s Petrom Košom, študentom práva zo Spišskej Novej 

Vsi, stretli v predchádzajúcom zamestnaní, kde obaja pôsobili ako obchodníci. Popri práci začali premýšľať nad 

vlastnou firmou - a onedlho sa pustili do jej budovania. 
„Našou výhodou bolo, že sme mali nulové fixné náklady. Pracovali sme z komory v Tomášovom podnájme, 

ktorú nevyužíval ani len ako sklad, pretože bola tmavá a špinavá. Prvé štyri mesiace sme si nevyplatili ani cent a 
všetko, čo sme mali, asi 200- až 300-tisíc korún, sme vrazili do firmy," opisuje začiatky Koša. „Pokiaľ by to 
nevyšlo, tak dnes nemáme nič," pritaká Čmelík. 

Spomínajú aj na to, ako v začiatkoch firmy nemali peniaze na zaplatenie poplatku za internetovú reklamu. 
„Pozreli sme sa na to, čo sme vlastnili, a nebolo to nič iné, než Tomášova motorka. Predali sme ju a poplatok 
zaplatili," hovorí Kóša so smiechom. 

Od začiatku im záležalo, aby hospodárili zodpovedne. Práve preto nepremýšľali ani nad investorom či nad 
bankovým úverom. „Investor by nám mohol priniesť osobný komfort, no v tom prípade by sme sa nikdy ne-
vybičovali k takému výkonu, ako keď išlo o naše peniaze," zamýšľa sa Kóša. „Možno by sme mali perá a 
zakladače s vlastným logom, ale takto sme sa aspoň naučili, že keď ideme robiť poctivý biznis, nič z toho 
nepotrebujeme," dodáva Čmelík. 

Dnes sú s týmto prístupom spokojní. „Máme plnú kontrolu nad firmou a plnú flexibilitu," dôvodí Koša. 
Na trhu bol pritom o firmu záujem. „Dosiaľ sme dostali niekoľko ponúk na odkúpenie firmy. Išli sme i na zopár 

stretnutí, aby sme zistili, akú má náš portál pre záujemcov hodnotu, či aké by mali plány s ďalším vývojom firmy." 
Podnikateľským vzorom dvojice dnes 27-ročných mladíkov je český milionár a filantrop Dalibor Dédek, 

zakladateľ firmy na bezpečnostné alarmy Jablotron. (Český Forbes jeho majetok odhaduje zhruba na 5,7 miliardy 
českých korún, čiže na asi 223 miliónov eur). „Pán Dědek je pokorný podnikateľ, ktorý je pre nás aj ľudským 
vzorom, je nám sympatická jeho životná filozofia. Podobne ako on, ani my nechápeme dnešnú módu, že si mladí 
chcú založiť startup, predať ho a stráviť zvyšok života na pláži," hovoria zhodne. Na to, aby ilustrovali, že to 
myslia vážne, sa stačí pozrieť na stenu ich brnianskeho officu - visia tam obrazy troch pánov: Steva Jobsa, 
Václava Havla a Dalibora Dědeka. 

Foto: 
Peter Koša (vľavo), pôvodom zo Spišskej Novej Vsi, sa spoznal s Tomášom Čmelíkom v Brne. Práve tam 

sídli ich portál Slevoking. Založili ho ako 22-ročný a po piatich rokoch na trhu sa chystajú rebrandovať na 
Travelking. 

Na začiatku boli vo firme traja: prvý programátor firmy Lukáš Fecko (vľavo) a zakladatelia portálu Peter Koša 
(v strede) a Tomáš Čmelík (vpravo). Dnes majú vo firme 50 ľudí. 

Partia zo Slevokingu organizuje aj množstvo charitatívnych akcií, napríklad na podporu psích útulkov. 
[Späť na obsah] 
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„To je neskutočné! Presne taká bola najčastejšia veta nášho Maťka G. počas celého výletu do Štrasburgu. A 
postupne aj Miškova, Adina, Lenkina, Kikina i moja. Nakazil nás týmto inak veľmi výstižným slovíčkom. Lebo 
neskutočné to naozaj bolo…" píše Zuzana Hercegová z občianskeho združenia Spišiačik o výlete do 
europarlamentu v Štrasburgu. Zúčastnila sa na ňom 16-členná skupina diabetikov v novembri minulého roka pri 
príležitosti Svetového dňa diabetu. Zuzana dokonca predniesla reč. 

„Rečniť v európskom parlamente bola nezabudnuteľná skúsenosť. Obzvlášť hrdá som na skutočnosť, že sa 
nám podarilo dosiahnuť úspech a získať podporu poslancov i Medzinárodnej diabetologickej federácie. Krajší 
darček na náš sviatok, Svetový deň diabetu, sme si nemohli priať. Verím, že situácia diabetikov na Slovensku sa 
v najbližšom čase zmení. A to výrazne k lepšiemu," povedala Zuzka a pokračovala v rozprávaní: 

„Naša púť sa začala v nedeľu 11. 11. 2018 v Spišskej Novej Vsi. V Bratislave sme potom nasadli do malého 

autobusu s ďalšími diabetikmi azda z celého Slovenska. Sme radi, že sme práve my mohli zastupovať Spišiačik a 
východnú časť našej krajiny. Čakala nás 14-hodinová cesta do cieľa. Postupne cez Rakúsko, Nemecko až do 
Francúzska. Zvládli sme to, ale okolo pol ôsmej večer sme boli úplne hotoví. Dostali sme inštrukcie a pekne-
krásne spolu, ako to už majú Spišiačikovia vo zvyku, sme si vyšli na našu prvú francúzsku večeru. A kde sme 
skončili? U Taliana! Neskutočné, nie? Jediná reštaurácia v blízkosti ubytovne bola práve tá, ale aspoň sme mali 
plné brušká a teplé jedlo po celom dni. Ubytovanie bolo taktiež neskutočné. Najlepšie to vychytal Maťko, ktorý sa 



musel o jednu perinu a manželskú posteľ podeliť, dá sa povedať, s cudzím chlapcom - diabetikom z Bratislavy. 
Podľa informácií nakoniec poslúžila ako zábrana. Ktovie prečo…:-) 

Nasledujúci deň bol deň D. Alebo, ak chcete, P - ako Parlament. Všetci sme sa pekne obliekli už na raňajky, 
kde nás opäť prekvapil neskutočný kontinentálny sortiment. Šunku, salámu, vajcia, syry či zeleninu by ste hľadali 
márne. Všetko sladké. No neskutočné! Náš prvý program dňa, ešte pred Parlamentom, bol z veľkej časti tajomný, 
mysteriózny, čarovný. Po našom - neskutočný. Hrad Haut-Koenigsbourg, ktorý vrele odporúčam, a to najlepšie v 
takej hmle, v akej sme ho zažili my. Naozaj pekný zážitok. Po prezutí opätkov, úprave dám i niektorých pánov 
sme konečne dorazili do Parlamentu. Keď poviem, že to bolo obrovské, tak vážne neklamem. Po obede sme sa 
snažili nachytať miestnych .meračov’ glykémií a zistiť, čo nám asi povedia na glykémiu po výdatnej bielej 
francúzskej bagete na obed. Najprv zbledli, potom, chvalabohu, pochopili. Niektorí z nás, napríklad ja, sme 
venovali prvé rozhovory médiám a dokonca sme si s Kikou a Lenkou našli aj novú dia kamošku z Belgicka. Tá 
nám dala tip na špeciálne upravené kabelky pre mladé diabetičky, kontakt rada posuniem. 

Postupne sme sa presunuli na konferenciu s hlavnou témou diabetes. Mali sme zabezpečený aj preklad, preto 
sme všetkým poslancom i hosťom dobre rozumeli. A viete, čo prišlo potom? Pán poslanec z Malty ma vyzval, aby 
som povedala pár slov. Do poslednej chvíle som sa rozhodovala, či budem rozprávať v angličtine alebo 
slovenčine. Nakoniec som sa hecla a môj prejav v angličtine o našom Združení, projekte Dia šlabikár i o aktuálnej 
neuspokojivej situácii diabetikov na Slovensku mal naozaj úspech. Dokonca potlesk, a to že vraj ako jediný zo 
všetkých. Ja sa priznám, že som v tom momente akosi prestala vnímať. Po odznení prejavu totiž zástupca 
Medzinárodnej diabetickej federácie (IDF) ponúkol, že daná inštitúcia pomôže zafinancovať náš ďalší projekt. Čo 
vám poviem, mám taký pocit, že Dia šlabikár 3 je na ceste… 

Celý deň strávený v Európskom parlamente nám priniesol krásne zážitky. Niečo sme sa dozvedeli, niečo 
vybojovali, možno niekomu aj otvorili oči. Za pozvanie môžeme ďakovať pani poslankyni Jane Žitňanskej, s 
ktorou sme sa stihli porozprávať aj navečerať. 

Záver dňa sme prežili, ako inak, spolu a so zábavou. Asistentka pani poslankyne poznamenala peknú vec: 
,Mne sa tak páči, že vy Spišiačikovia ste stále spolu.’ Veď ako inak. Boli sme skvelá partia, ktorá opäť 

potvrdila pravidlo, že nie je dôležité, kam ideme, ale s kým. 
Náš posledný deň v Štrasburgu sme si užili ako turisti v centre. Dostali sme totiž presné inštrukcie od našich 

rodičov: ,Bez magnetiek sa nevracajte!’ Celý deň sme teda spoznávali miestne pamiatky a nakupovali suveníry. 
Cesta naspäť domov zbehla rýchlejšie, predsa len sme boli vyšťavení a unavení po náročných dňoch. Tak, a 

sme na konci. Domov sme sa vrátili bezpečne, so sľúbenými suvenírmi a s nezabudnuteľnými zážitkami. 
Ďakujeme Združeniu, pani poslankyni, spolucestujúcim a všetkým, ktorí tieto dni urobili akými? No predsa 
neskutočnými!" 

Vaša Zuzana Hercegová 
—- 
“MÔJ PREJAV V ANGLIČTINE O NAŠOM ZDRUŽENÍ, PROJEKTE DIA ŠĽABIKÁR MAL NAOZAJ ÚSPECH.” 

[Späť na obsah] 
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