
 

Monitoring médií 

21.03.2019 

Viac na siacplus.sk; m: snv.user / h: Vtn15fce 

 
OBSAH 

Spišská Nová Ves 

1. Tajomstvá Spišu odkryté 
[21.03.2019; Plus 7 dní; nezaradené; s. 109; pr-cl NMH214739/01] 

2. Najvyšší plat má nováčik Polaček, zo starých poskočil najviac Čižmár 
[21.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; PETER JABRIK] 

3. V Slovinkách zasahovali kukláči, pre drogy zadržali dvoch mužov 
[21.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

4. Konflikt so susedom nás zaskočil 
[21.03.2019; Hospodárske noviny; Publicistika; s. 7; Andrej Šimončič] 

5. Platy primátorov na východe: Najvyšší má nováčik Polaček, zo starých poskočil najviac 
Čižmár 

[21.03.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Peter Jabrik] 

6. Prezident Andrej Kiska o amnestii neuvažuje 
[21.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

7. FOTO 
[20.03.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 11; Marek Vaščura] 

8. Biografický slovník osobností mesta Poprad 
[20.03.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; Zuzana Kollárová] 

9. V obci Slovinky polícia objavila drogy 
[20.03.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Janete Štefánková] 

10. Policajti našli zelenú sušinu 
[20.03.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Zuzana Pojedincová / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka] 

11. Drogový biznis dvoch kamarátov 
[20.03.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

12. Razia proti dílerom drog 
[20.03.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Jana Majeská] 

13. Prešov je dnes centrom nadaných detí z celého Slovenska 
[20.03.2019; teraz.sk; Školský servis; 11:06; Mgr. Ľuboš Lukáč] 

14. Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; dobrenoviny.sk; 07:53; TASR] 

15. Voľby prezidenta v okrese Spišská: Vieme, kde bola najvyššia a kde najnižšia účasť 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

16. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup 
[20.03.2019; woman.sk; woman.sk; 00:00; Henrieta Karabova] 

17. Lučenec bojoval, no výhru si odviezla Žilina 
[20.03.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

18. Športová streda na východe - sumár výsledkov a faktov 
[20.03.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

19. SBL: Levice s domácou prehrou, BK Inter uspel so Svitom 
[20.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

20. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú spoločné šansónové turné! 
[20.03.2019; dennikrelax.sk; Pikošky a zaujímavosti; 00:00; Redakcia] 

https://siacplus.sk/


21. Tradičné podujatie novoveských gymnazistov: Jarný festival vo vlastnej réžii sa blíži 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

22. Poprad: Majitelia vlastných zdrojov si môžu dať vodu otestovať na dusičnany 
[20.03.2019; enviroportal.sk; Voda; 00:00; TASR] 

23. Aj na Slovensku sa bude zajtra večerať po francúzsky 
[20.03.2019; etrend.sk; Aktuality; 00:00; jh] 

24. VIDEO: Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; 24hod.sk; 24hod.sk; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

25. Extraliga mužov: Zemetrasenie na Spiši. Odchod trénera aj hráčov 
[20.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

26. Poslanci v Spišskej rokovali o zaujímavom projekte: Je ním Cyklistická radiála 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

27. V okrese Spišská Nová Ves prebehla policajná akcia: Zasahovali aj kukláči! 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

28. Zemetrasenie na Spiši. Odchádza tréner aj dvaja legionári 
[20.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

29. FOTO Protidrogový záťah na Spiši: Polícia obvinila dve osoby, hrozí im až 10-ročné väzenie 
[20.03.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

30. VIDEO: Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
 

TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Tajomstvá Spišu odkryté 
[21.03.2019; Plus 7 dní; nezaradené; s. 109; pr-cl NMH214739/01] 

 
 

8. marca 2019 bol verejnosti predstavený nový prírastok v literárnom svete Spiš. K dejinám liehovarníctva 
a ovocinárstva. Slávnostný akt uvedenia publikácie do knižného sveta sa odohral kde inde, ako na Spiši 
v niekdajšom kráľovskom meste Stará Ľubovňa priamo v Spišskej pálenici. 

Autorom knihy, renomovanému historikovi Miroslavovi Števíkovi pôsobiacemu v Múzeu Spiš v Spišskej 
Novej Vsi a Miroslave Sanigovej sa podarilo získať a zosumarizovať množstvo archívnych materiálov, 

zaujímavých faktov a informácií, z ktorých viaceré sú nielen širokej verejnosti, ale aj odborníkom neznáme a budú 
sa môcť s nimi stretnúť po prvýkrát. Kniha uzrela svetlo sveta vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky Združenia Spiš a nadácie Zachovanie dedičstva našich predkov. Samotný akt sa začal 
v sprievode spišskej ľudovej hudby Zamiškovci, ktorí svojou hudobnou vložkou sprevádzali hostí počas celého 
programu. V kultúrnom programe ich doplnili Veselé Harmoniky, detský súbor zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej 
Ľubovni, a Nina Kollárová, ktorá predniesla báseň Je taký kraj. Kultúrny program zavŕšil folklórny súbor Ľubovňan 
svojím vystúpením. 

Kniha bola uvedená do knižného sveta za pomoci múz, ktoré priniesli plody borievok a borievkový destilát – 
symboly ovocinárstva a liehovarníctva Spiša. Krstnými rodičmi boli Ministerka kultúry Ľubica Laššáková, bývalý 
štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva Vladimír Palša a predsedníčka správnej rady n.o. Spolužitia 
zrodeného z minulosti Jozefa Guregová. Traja krstní rodičia ako sudičky knihe popriali a vyveštili tú najlepšiu 
budúcnosť a čítanosť. 

Kniha Spiš. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva. bude zatiaľ dostupná v priamom predaji na stránke 
neziskovej organizácie Spolužitie zrodené z minulosti szm-no.sk. 

Publikácia vychádza vo svojom prvom vydaní v počte 1500 kusov. Na 275 stranách približuje čitateľom štyri 
témy z oblasti ovocinárstva a liehovarníctva na Spiši. Prvou z nich je základný prehľad o administratívnom vývoji 
regiónu s dôrazom na obdobie stredoveku. Druhá kapitola sa z historicko-vlastivedného hľadiska výberovo venuje 
len sídlam severnej časti horného Spiša a je zameraná najmä na predstavenie najvýznamnejších kráľovských 
miest ako aj významnejších obcí regiónu. Tretia kapitola obsahuje základný prehľad poznatkov o ovocinárstve 
v regióne. Je zameraná na pestovanie ovocia a zakladanie ovocných sadov na severnom Spiši od najstaršieho 
obdobia až po súčasnosť. Záhradkárska a ovocinárska činnosť neboli v minulosti predmetom hlbšieho záujmu 



kronikárov a historikov. Mohlo by sa zdať, že z dôvodu najmä klimatických podmienok tu neexistovala 
ovocinárska tradícia. Opak je však pravdou. Hospodárske aktivity Spišiakov mali v minulosti širokú rezonanciu 
ďaleko za hranicami ich župy. Jednou z nich bolo práve aj ovocinárstva a liehovarníctvo. Posledná kapitola 
mapuje jeho vývin so zameraním na sídla severnej časti horného Spiša. 

pr-cl NMH214739/01 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Najvyšší plat má nováčik Polaček, zo starých poskočil najviac Čižmár 
[21.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; PETER JABRIK] 

 
 

STAROSTA KOŠICKÉHO JUHU TROMFOL „VEĽKÝCH“ DANKA 
Viacerí šéfovia samospráv na východe si polepšila oproti minulému volebnému obdobiu o stovky eur. 
VÝCHOD. Samosprávy miest a obcí majú po komunálnych voľbách v novembri 2018 opätovne zvolených i 

nových primátorov a starostov. Zisťovali sme, ako sa to prejavilo na výške ich platov vo vybraných mestách na 
východe. Ovplyvnila ich aj zmena zákona o právnom postavení primátorov a ich platových pomeroch, účinná od 
1. decembra 2018. Priniesla zvýšenie koeficientov pre výpočet základných platov (čím viac obyvateľov mesta, 
tým vyšší koeficient) a zároveň aj zníženie ich maximálne povoleného navýšenia poslancami zo 70 na 60 percent. 
V mestách spôsobila táto zmena zákona nárast len pri základných platoch o niekoľko sto eur. A v tomto roku ešte 
porastú, keďže priemerná mzda za rok 2018 stúpla o desiatky eur oproti tej v roku 2017, podľa ktorej sa 
doterajšie platy prepočítavali. 

Košice: Polaček nemá na východe páru 
Nový primátor metropoly východu s takmer 240-tisíc obyvateľmi Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou 

opozičných strán) ako jediný na východe s platom prekročil 5-tisícovú hranicu. Ale nemusel, keby mu mestskí 
poslanci na februárovom zastupiteľstve po dvoch mesiacoch vo funkcii neschválili navýšenie zákonného minima o 
40 percent. Pri vďaka zmene zákona zvýšenom koeficiente z 3,58 na 3,98-násobok mesačnej priemernej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve (954 eur v roku 2017) je základný plat primátora mesta s počtom 
obyvateľov nad 100-tisíc 3 797 eur v hrubom. Po pridaní ďalších 40 percent dosahuje sumu 5 316 eur. Polaček 
pre Korzár uviedol, že je to adekvátny plat k práci, ktorú treba robiť. Túto adekvátnosť niet na východe s čím 
porovnať, keďže do tejto kategórie nespadá žiadne iné mesto. Na celom Slovensku je to už iba Bratislava, kde 
poberá takisto nový primátor Matúš Vallo (Team Vallo) úplne rovnako ako Polaček – 5 316 eur. 

Prešov: Turčanovej úrad zmätkoval pri jej plate 
Kuriózne je, že za Polačekom druhým najlepšie zarábajúcim nie je na východe žiadny z primátorov, ale jediný 

starosta v celej histórii košickej mestskej časti Juh Jaroslav Hlinka (nezávislý). Jeho 4 832 eur (navýšený základ 3 
063 eur o rekordných 57,76 percenta) netromfla ani staronová primátorka tretieho najväčšieho mesta Slovenska 
Prešova Andrea Turčanová (KDH). V januári uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka 
Novotná v odpovedi pre MY Šariš, že plat primátorky je rovnaký ako pred voľbami, teda 3 579 eur. To by bol tretí 
najnižší plat z nami porovnávaných deviatich miest. Taký istý mala Turčanová v minulom volebnom období a pred 
novelou zákona. Vychádzal zo základného platu vo výške 3 043 eur. Vypočítal sa ako súčin koeficientu 3,19 (pre 
mestá od 50 001 do 100tisíc) a priemernej mzdy (954 eur). Vďaka poslancami schválenému navýšeniu o 17,56 
percenta dosiahol spomínaných 3 579 eur. V utorok zas hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková tvrdila Korzáru, že 
je to už 3 972 eur. „Kolegyňa, žiaľ, komunikovala neaktuálnu informáciu,“ okomentovala Peknušiaková rozpory v 
informovaní o výške platu. Lenže vo februári dostal Korzár ako odpoveď ešte úplne inú verziu. „Podľa zákona je 
základný koeficient určený na 3,19. Základný zákonný plat môže byť uznesením obecného/mestského 
zastupiteľstva zvýšený od 0 do 60 %, v prípade primátorky mesta Prešov je to 17,56 %, čo primátorka plne 
akceptuje," informoval vtedy tlačový referent prešovskej radnice Martin Grejták. Táto verzia bola zmätočná, lebo 
pri výške koeficientu 3,19 sa odvoláva na znenie zákona pred 1. decembrom 2018 (po novom je to už 3,58). 
Zároveň však spomína 60percentné navýšenie, hoci toto číslo uvádza zákon až v novelizovanom znení. V čase 
platnosti koeficientu 3,19 pritom mohlo byť navýšenie platu až 70-percentné. V tejto verzii sa neuvádzala 
konkrétna výška platu a Peknušiaková už jej obsah ani nijako nevysvetlila. V každom prípade aktuálne uvádzaný 
plat 3 972 eur je vyšší o 393 eur. „K sume 3 378 eur (zvýšený základný plat po novele zákona – pozn. red.) sa 
pripočítalo navýšenie o 17,56 percenta (594 eur),“ napísala Peknušiaková. Zodpovedá už teda prepočtom pri 
novom zákonnom koeficiente 3,54 pre mestá veľkosti Prešova. 

Poprad: Danko má o 4 eurá menej 
Tretím najľudnatejším mestom na východe je Poprad, ktorý tesne zotrval v tej istej kategórii ako Prešov (od 50 

001 do 100-tisíc obyvateľov). Novozvolený primátor Anton Danko (nezávislý) však vďaka navýšeniu základu o 35 
percent poskočil na 4 561 eur a prekonal Turčanovú. Po Polačekovi je to druhý najvyšší plat u nami 
porovnávaných primátorov. Vzhľadom na to, že mu plat riadne odsúhlasili na decembrovom zastupiteľstve 
poslanci, nevidel dôvod na ďalšiu reakciu k jeho výške. Jeho predchodca Jozef Švagerko (KDH, neskôr 
nezávislý) mal po starom síce pre výpočet platu nižší koeficient (3,19), ale vďaka 50 percentám navrch mu to aj 
tak dávalo o 4 eurá viac ako Dankovi – 4 565 eur. 

Michalovce: Zahorčák si polepšil o 443 eur 
V ďalšej kategórii miest od 20 001 do 50-tisíc majú najviac obyvateľov Michalovce (zhruba 39-tisíc). Post 

primátora opäť obhájil Viliam Zahorčák (Smer) a aj nové zastupiteľstvo mu základný príjem zdvihlo o totožných 45 



percent ako to minulé. Keďže však došlo k zmene koeficientu z 2,89-násobku priemernej mzdy od 1. decembra 
2018 na 3,21-násobok (nárast základného platu z 2 758 na 3 063 eur), znamenalo to pre Zahorčáka slušný 
platový posun z 3 998 na 4 441 eur. Turčanovú tromfol takmer o 500 a za Dankom zaostal iba o 120 eur. O 
necelé dve tisícky obyvateľov menej má Spišská Nová Ves. Jej bývalý primátor Ján Volný (Smer) sa tešil z 

platového stropu vďaka maximálnemu zákonnému navýšeniu o 70 percent. To mu v hrubom vynieslo 4 687 eur a 
aj teraz by to ešte stačilo na 3. miesto. Nástupca Pavol Bečarik (SNS) ho neprekonal ani pri náraste minimálneho 
platu o tri stovky na 3 063 eur. Poslanci mu ho totiž vylepšili iba o 30 percent, čo dáva 3 982 eur. 

Humenné: Zvýšený základ prihral Meričkovi 305 eur 
Aj v Humennom s vyše 33-tisíc obyvateľmi došlo k výmene stráží. Miloš Meričko (nezávislý s podporou 

opozičných strán) začína so základom 3 063 eur. Keby nedošlo k zákonnému navýšeniu koeficientu, musel by sa 
uspokojiť so sumou 2 758 eur (o 305 eur menšou). Jeho dlhoročná predchodkyňa Jana Vaľová (Smer) poberala 
ako poslankyňa parlamentu primátorský plat len vo výške minimálnej mzdy. V roku 2018 to bolo 480 eur. Zhruba 
rovnaký počet obyvateľov má i Bardejov. Tam si však aj po voľbách sadá do primátorského kresla Boris 
Hanuščak (Smer). Predošlý plat 4 055 eur (po pridaní 47 percent) mu o chlp poklesol na 3 982 eur napriek 
vyššiemu základu (z 2 758 na 3 063 eur), lebo podľa vlastných slov rešpektoval poslancami schválené 30-
percentné navýšenie. 

Trebišov: Čižmár si polepšil o tretinu 
Opačný prípad ako Hanuščak je primátor o štvrtinu menšieho Trebišova Marek Čižmár (nezávislý), hoci sú na 

tom teraz platovo úplne rovnako. V minulom volebnom období totiž svietil Čižmárovi pri kolónke hrubá mzda iba 
základ - 2 758 eur. Po voľbách mu zastupiteľstvo doprialo k už aj tak zvýšenému základu 3 063 eur ďalších 30 
percent, takže si celkovo polepšil až o tretinu na 3 982 eur. Je to o 10 eur viac v porovnaní s primátorkou 
Prešova, ktorý má štyrikrát viac obyvateľov. „Môj plat bol prvý raz od roku 2015 navýšený a to poslaneckým 
návrhom o 30 % ako zhodnotenie môjho pracovného pôsobenia a dosiahnutých výsledkov mesta počas 
predchádzajúcich štyroch rokov. Keďže toto uznesenie bolo schválené 20 poslancami z 22 (2 sa zdržali), vnímam 
to ako relevantné zhodnotenie mojej práce,“ reagoval Čižmár. PETER JABRIK 

[Späť na obsah] 

 
 

3. V Slovinkách zasahovali kukláči, pre drogy zadržali dvoch mužov 
[21.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 3; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Kriminálka mala dvoch Slovinčanov v hľadáčiku pre drogy už dlhšie. V utorok večer zasiahla. 
SLOVINKY. V obci Slovinky v Spišskonovoveskom okrese v utorok večer zasahovali kukláči. V dome zadržali 

dvoch mužov. Podozriví sú z drogovej trestnej činnosti. Spišskonovoveská kriminálka mala dvoch Slovinčanov v 
hľadáčiku už dlhšiu dobu. Po mužov si prišla do rodinného domu v časti obce zvanej Legy. Ako informovala 
košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová, v dome boli zaistené aj psychotropné látky. „Počas akcie policajti 
vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zaistili 7 plastových injekčných striekačiek so zataveným hrotom s 
obsahom kryštalickej látky, v ktorej bola predbežnou analýzou zistená prítomnosť účinnej látky metamfetamínu. 
Zo zaisteného množstva by bolo možné podľa predbežnej expertízy pripraviť najmenej 90 bežných jednotlivých 
dávok drogy. Taktiež zaistili zelenú sušinu rastlinného pôvodu a iné predmety súvisiace s touto trestnou 
činnosťou. Zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny ústav PZ." 

Mužom hrozí až desať rokov 
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi zo zločinu 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s 
nimi spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil dvoch mužov z okresu Spišská Nová Ves vo veku 24 a 32 

rokov. „Obvinené osoby minimálne od októbra 2018 získavali omamné a psychotropné látky rôznym spôsobom, 
najmä nákupom od doposiaľ neznámych osôb na území Slovenskej republiky, tieto prechovávali na rôznych 
miestach aj v mieste svojho bydliska," dopĺňa Mésarová. Drogy následne distribuovali, predávali ďalším osobám v 
okrese Spišská Nová Ves a Gelnica. Obaja obvinení boli umiestnení do cely policajného zaistenia s podnetom 

na ich väzobné stíhanie. Za tento skutok obvineným osobám v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody 
na tri až desať rokov. Podľa našich informácií starší zo zadržanej dvojice podozrivých mužov má už za sebou 
drogovú minulosť. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Konflikt so susedom nás zaskočil 
[21.03.2019; Hospodárske noviny; Publicistika; s. 7; Andrej Šimončič] 

 
 

HN HISTORY 



Vláda v Budapešti bola pred 80 rokmi medzi prvými, ktoré uznali samostatný Slovenský štát. O osem dní 
neskôr ho z východu jej armáda napadla. 

Andrej Šimončič 
Bratislava – Sú tri hodiny popoludní 23. marca 1939. Z leteckej základne v Spišskej Novej Vsi štartuje 

trojčlenný roj stíhačiek Avia B.534 a smeruje k východnej hranici Slovenska, ktorú skoro ráno prekročila 
maďarská armáda. Ján Hergott, Ján Svetlík a Martin Danihel sú v tento deň druhou skupinou bojových pilotov, 
usilujúcou sa zastaviť nepriateľa smerujúceho do vnútrozemia. Neďaleko obce Ulič narážajú na maďarské vojsko, 
a to na ich útok odpovedá streľbou z protilietadlových guľometov. Krátko po piatej sa slovenské dvojplošníky 
vracajú na základňu. Hergott s Danihelom síce pristávajú na poškodených strojoch, aj im sa však v bitke podarilo 
zasiahnuť niekoľko nepriateľských vozidiel a kanónov. Na tretieho kamaráta však čakajú márne, jeho Avia v tejto 
chvíli horí severne od Uliča. Poručíka Jána Svetlíka poslala k zemi krátko po začiatku boja dávka z 
nepriateľského guľometu. Utrpel priestrel hlavy a vo chvíli, keď sa jeho lietadlo rozbilo o zem, bol už mŕtvy. Stal sa 
prvou obeťou leteckých bojov a na slovenskej strane jednou z vôbec prvých v konflikte, ktorému nepredchádzalo 
vyhlásenie vojny ani žiadna oficiálna nóta či varovanie. A začal sa paradoxne v deň, keď nadobudla platnosť 
zmluva, ktorou Nemecko prebralo ochranu nad Slovenským štátom. 

Štát s ochromenou armádou 
„Ihneď zhromaždite slovenské mužstvo a gardistov a vykonajte prísahu v tomto znení: Prisahám na živého 

Boha, že budem poslúchať vládu Slovenského štátu a všetkých ňou ustanovených veliteľov. Prisahám, že v 
plnení svojich povinnosti obetujem aj svoj život. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“ Tak znel rozkaz ministra národnej 
obrany podplukovníka Ferdinanda Čatloša, ktorý vydal deň po vyhlásení samostatnosti Slovenska. Nebolo to 
jediné opatrenie. „V každej posádke prevezme najstaršia vojenská osoba slovenskej národnosti ešte dnešného 
dňa velenie, ručí za úplný poriadok a nedopustí, aby došlo k akémukoľvek incidentu,“ znela druhá časť 
Čatlošovho rozkazu. Okrem toho vláda, v súvislosti s možnou hrozbou z Maďarska, povolala na východe krajiny 
do aktívnej služby päť ročníkov záložníkov a gardistov, ktorí mali posilniť obranu. Armáda nového štátu sa totiž 
ocitla v komplikovanej situácii. Prvým problémom bola demobilizácia a repatriácia českých vojakov a najmä 
dôstojníkov, ktorí počas existencie spoločného štátu slúžili na Slovensku. „Veliteľstvo 6. zboru v Spišskej Novej 
Vsi opustilo 120 českých dôstojníkov a zostalo tam iba osem slovenských. Z pôvodného stavu 2 500 až 3 000 

mužov zostalo v peších plukoch 70 až 150 mužov. Ešte horšia situácia bola v delostreleckých jednotkách, ktoré 
boli takmer výlučne obsadené Čechmi a v plukoch obrneného vojska zostalo takisto iba zopár mužov,“ 
vymenúvajú v knihe Slovenská armáda 1939 – 1945 Charles K. Kliment a Břetislav Nakládal niektoré z príkladov. 

Nemusíme sa ničoho báť 
Nezávideniahodný stav umocňoval vývoj za hranicami. Maďarsko totiž so súhlasom Nemecka anektovalo 

Karpatskú Ukrajinu, čím sa mu otvoril priestor pre potenciálny vojenský úder na Slovensko. Vylúčiť sa nedal, na 
hraniciach skutočne dochádzalo k provokáciám a incidentom, no na druhej strane tu boli faktory, ktoré hovorili 
proti nemu. Jedným mohlo byť vyhlásenie samostatnosti, ktorému predchádzalo rokovanie Jozefa Tisa v Berlíne. 
„Stretol sa s Hitlerom a von Ribbentropom, ktorý mu oznámil, že na slovenských hraniciach sa zhromažďuje 
maďarská armáda. Dostal na výber buď vyhlási samostatnosť, alebo bude Slovensko ponechané svojmu osudu, 
čo by znamenalo rozdelenie medzi Maďarsko, Poľsko a Nemecko. Tiso si uvedomoval, že ak to urobí, mohlo by 
to v budúcnosti nahrávať snahám o negáciu celého aktu, preto z Berlína telefonoval prezidentovi Háchovi a 
požiadal ho, aby zvolal zasadnutie Slovenského snemu. Hitler s tým súhlasil, no s podmienkou, že samostatnosť 
bude vyhlásená najneskôr 14. marca do 12. hodiny,“ približuje pre HN berlínske rozhovory historik Peter 
Sokolovič. Vyhlásenie samostatnosti Slovenska sa teda dalo vysvetliť aj ako odvrátenie hrozby maďarského 
útoku. Druhý, na pohľad upokojujúci krok urobila samotná Budapešť. Práve maďarská vláda totiž ako prvá uznala 
Slovenský štát de facto aj de iure, čo sa dalo chápať ako uznanie územnej integrity Slovenska a ukončenie 
teritoriálnych sporov. No a tretím faktorom, ktorý takpovediac eliminoval ohrozenie zo strany južného suseda, 
bola takzvaná ochranná zmluva s Nemeckom. Bola výsledkom rokovania Hitlera a Tisa, ku ktorému došlo 18. 
marca 1939 vo Viedni a ešte v ten istý deň ju predstavitelia slovenskej vlády aj podpísali. „Nemecká ríša 
prevezme ochranu nad politickou nezávislosťou slovenského štátu a nad integritou jeho územia,“ znel prvý článok 
dohody, ktorá nadobudla platnosť 23. marca 1939, keď ju v Berlíne podpísal nemecký minister zahraničných vecí 
Joachim von Ribbentrop. „Náš štát je politicky zaistený a ruka ochrancova tak silná, že nemusíme sa obávať 
nijakého nebezpečenstva,“ písal v reakcii na tento krok s nadšením ľudácky denník Slovák. Bratislava však 
nevedela o tom, čo sa stalo ešte pred tým, ako von Ribbentrop ratifikoval ochrannú zmluvu. Maďarsko získalo 
súhlas Nemecka na korekciu hraníc Karpatskej Ukrajiny, ktorú v polovici marca 1939 anektovalo. Malo ísť o 10 až 
15 kilometrov na západ, čiže smerom na Slovensko, a odôvodnilo to dopravnými potrebami a strategickými 
dôvodmi. 

Takmer nikde sa nevystrelilo 
Prvé jednotky maďarskej armády vstúpili na územie Slovenska 23. marca 1939 približne o pol šiestej ráno. 

Predpoklad jej velenia, že slovenská armáda, ktorá je v štádiu budovania, nebude schopná klásť adekvátny 
odpor, sa naplnil. Postup útočníkov bol pomerne rýchly, viacerých pohraničných stanovísk sa zmocnili bez boja, 
ďalšie slovenské jednotky, ktoré nemali k dispozícii ťažké zbrane, zase bez väčších problémov odzbrojili. V 
priebehu prvého dňa sa maďarské vojská dostali 10 až 20 kilometrov do vnútrozemia, kde sa ich postup zastavil. 
Nie však preto, že by narazili na odpor. Prakticky jediné protiútoky, ktorým čelili, prichádzali zo vzduchu. 
Slovenské letectvo protivníkovi niekoľkými útokmi síce spôsobilo škody, utrpelo však aj straty. Na strojoch – dve 
stíhačky boli zostrelené a ďalšie štyri boli poškodené – i na ľuďoch. Pri bojových operáciách zahynuli dvaja piloti a 
jeden utrpel ťažké zranenia. Situáciu na napadnutom území asi najlepšie vysvetľuje hlásenie veliteľa východnej 
skupiny slovenských vojsk podplukovníka Augustína Malára, ktorý o 20. hodine konštatoval, že „dotyk s 
nepriateľom na fronte nie je nikde naviazaný, takmer nikde sa nevystrelilo“. Protiútok pozemných jednotiek 



nariadil Malár na ďalší deň skoro ráno. Cieľ dostať sa po celej línii frontu na úroveň pôvodných hraníc sa napriek 
veľkému odhodlaniu slovenskej armáde dosiahnuť nepodarilo. Dôvodom však nebol odpor protivníka, ale príkaz 
na zastavenie bojov. Prišiel z Berlína, kde si uvedomili, že konflikt by mohol nabrať nežiaduce rozmery. V ten istý 
deň Budapešť, ktorej predtým slovenská vláda adresovala protestnú nótu a vyzvala ju na zastavenie bojových 
operácií, podala návrh na uzavretie prímeria. Niekoľko hodín predtým však maďarské letectvo napísalo 
najtragickejšiu kapitolu celého ozbrojeného konfliktu, označovaného často, a podľa niektorých historikov 
nepresne, ako Malá vojna. Krátko po pol piatej popoludní zaútočilo na Spišskú Novú Ves, kde bola hlavná 

základňa slovenského letectva, desať maďarských bombardérov a deväť stíhačiek. Na letisko, ktoré bolo ich 
hlavným cieľom, no i na civilné objekty a niektoré obytné štvrte dopadlo približne 500 bômb, ktoré pripravili o život 
13 ľudí, väčšinou civilistov. Samotná agresia, ako aj tento útok, vyvolali na Slovensku vlnu odporu a 
protimaďarských nálad. Napriek tomu, že z Berlína prišiel 24. marca večer príkaz na okamžité zastavenie bojov, 
na viacerých miestach dochádzalo aj v ďalších dňoch k stretom. 

Chceli viac, než získali? 
Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt mal napokon dohru za rokovacím stolom. Diplomatické rozhovory sa 

začali 27. marca v Budapešti, maďarská delegácia však počas nich odmietala stiahnuť svoju armádu za líniu, 
ktorú dosiahla, a takisto nebola ochotná diskutovať o prípadných kompenzáciách. Zástupcov Slovenska, ktorí išli 
na rokovanie s cieľom ochrániť územnú integritu nového štátu, čakalo však iné trpké precitnutie. Nielenže narážali 
na neústupnosť druhej strany, ale nedočkali sa ani podpory Nemecka, hoci už niekoľko dní platila spomínaná 
ochranná zmluva. Nakoniec tak museli ustúpiť a 4. apríla 1939 podpísali dohodu o nových hraniciach. V praxi 
znamenala, že Maďarsko získalo na úkor svojho suseda 1 697 štvorcových kilometrov územia, na ktorom v 74 
obciach žilo takmer 70-tisíc obyvateľov. Väčšinou išlo o Slovákov či Rusínov. Historici sú dodnes rozdelení v 
názoroch, či Maďarsko plánovalo obsadiť väčšie územie, než aké počas takzvanej Malej vojny napokon získalo. 
Podľa niektorých chceli zabrať Slovensko až po Poprad a zabránil tomu iba hrdinský odpor slovenskej armády. 
Na druhej strane však stojí názor, že toto takzvané veľké riešenie existovalo iba v predstavách niektorých 
radikálnych maďarských politikov, a to, že nebolo reálne, dokazuje aj skutočnosť, že sa doteraz nenašiel žiadny 
rozkaz, ktorý by ho potvrdzoval. 

1 697 ŠTVORCOVÝCH KILOMETROV muselo Slovensko odstúpiť Maďarsku po takzvanej Malej vojne. 
Foto: 
Slovenské stíhacie letectvo používalo v roku 1939 najmä dvojplošníky Avia B.534. 
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Starosta Juhu tromfol aj Turčanovú či Danka. 
VÝCHOD. Samosprávy miest a obcí majú po komunálnych voľbách v novembri 2018 opätovne zvolených i 

nových primátorov a starostov. 
Zisťovali sme, ako sa to prejavilo na výške ich platov vo vybraných mestách na východe. 
Ovplyvnila ich aj zmena zákona o právnom postavení primátorov a ich platových pomeroch, účinná od 1. 

decembra 2018. 
Priniesla zvýšenie koeficientov pre výpočet základných platov (čím viac obyvateľov mesta, tým vyšší 

koeficient) a zároveň aj zníženie ich maximálne povoleného navýšenia poslancami zo 70 na 60 percent. 
V mestách spôsobila táto zmena zákona nárast len pri základných platoch o niekoľko sto eur. 
A v tomto roku ešte porastú, keďže priemerná mzda za rok 2018 stúpla o desiatky eur oproti tej v roku 2017, 

podľa ktorej sa doterajšie platy prepočítavali. 
Košice: Polaček nemá na východe páru 
Nový primátor metropoly východu s takmer 240-tisíc obyvateľmi Jaroslav Polaček (nezávislý s podporou 

opozičných strán) ako jediný na východe s platom prekročil 5-tisícovú hranicu. 
Prečítajte si tiež:Primátorovi Polačekovi schválili plat 5 316 eur 
Ale nemusel, keby mu mestskí poslanci na februárovom zastupiteľstve po dvoch mesiacoch vo funkcii 

neschválili navýšenie zákonného minima o 40 percent. 
Pri vďaka zmene zákona zvýšenom koeficiente z 3,58 na 3,98-násobok mesačnej priemernej mzdy 

zamestnanca v národnom hospodárstve (954 eur v roku 2017) je základný plat primátora mesta s počtom 
obyvateľov nad 100-tisíc 3 797 eur v hrubom. Po pridaní ďalších 40 percent dosahuje sumu 5 316 eur. 

Polaček pre Korzár uviedol, že je to adekvátny plat k práci, ktorú treba robiť. 
Túto adekvátnosť niet na východe s čím porovnať, keďže do tejto kategórie nespadá žiadne iné mesto. 
Na celom Slovensku je to už iba Bratislava, kde poberá takisto nový primátor Matúš Vallo (Team Vallo) úplne 

rovnako ako Polaček – 5 316 eur. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22079100/platy-primatorov-na-vychode-najvyssi-ma-novacik-polacek-zo-starych-poskocil-najviac-cizmar.html
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(zdroj: archív)Prešov: Turčanovej úrad zmätkoval pri jej plate 
Kuriózne je, že za Polačekom druhým najlepšie zarábajúcim nie je na východe žiadny z primátorov, ale jediný 

starosta v celej histórii košickej mestskej časti Juh Jaroslav Hlinka (nezávislý). 
Jeho 4 832 eur (navýšený základ 3 063 eur o rekordných 57,76 percenta) netromfla ani staronová primátorka 

tretieho najväčšieho mesta Slovenska Prešova Andrea Turčanová (KDH). 
V januári uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Novotná v odpovedi pre MY Šariš, že 

plat primátorky je rovnaký ako pred voľbami, teda 3 579 eur. 
To by bol tretí najnižší plat z nami porovnávaných deviatich miest. 
Taký istý mala Turčanová v minulom volebnom období a pred novelou zákona. 
Vychádzal zo základného platu vo výške 3 043 eur. Vypočítal sa ako súčin koeficientu 3,19 (pre mestá od 50 

001 do 100-tisíc) a priemernej mzdy (954 eur). Vďaka poslancami schválenému navýšeniu o 17,56 percenta 
dosiahol spomínaných 3 579 eur. 

V utorok zas hovorkyňa mesta Eva Peknušiaková tvrdila Korzáru, že je to už 3 972 eur. 
„Kolegyňa, žiaľ, komunikovala neaktuálnu informáciu,“ okomentovala Peknušiaková rozpory v informovaní o 

výške platu. 
Lenže vo februári dostal Korzár ako odpoveď ešte úplne inú verziu. 
((piano)) 
„Podľa zákona je základný koeficient určený na 3,19. Základný zákonný plat môže byť uznesením 

obecného/mestského zastupiteľstva zvýšený od 0 do 60 %, v prípade primátorky mesta Prešov je to 17,56 %, čo 
primátorka plne akceptuje," informoval vtedy tlačový referent prešovskej radnice Martin Grejták. 

Táto verzia bola zmätočná, lebo pri výške koeficientu 3,19 sa odvoláva na znenie zákona pred 1. decembrom 
2018 (po novom je to už 3,58). 

Zároveň však spomína 60-percentné navýšenie, hoci toto číslo uvádza zákon až v novelizovanom znení. V 
čase platnosti koeficientu 3,19 pritom mohlo byť navýšenie platu až 70-percentné. 

V tejto verzii sa neuvádzala konkrétna výška platu a Peknušiaková už jej obsah ani nijako nevysvetlila. 
V každom prípade aktuálne uvádzaný plat 3 972 eur je vyšší o 393 eur. 
„K sume 3 378 eur (zvýšený základný plat po novele zákona – pozn. red.) sa pripočítalo navýšenie o 17,56 

percenta (594 eur),“ napísala Peknušiaková. 
Zodpovedá už teda prepočtom pri novom zákonnom koeficiente 3,54 pre mestá veľkosti Prešova. 
Poprad: Danko má o 4 eurá menej 
Tretím najľudnatejším mestom na východe je Poprad, ktorý tesne zotrval v tej istej kategórii ako Prešov (od 50 

001 do 100-tisíc obyvateľov). 
Novozvolený primátor Anton Danko (nezávislý) však vďaka navýšeniu základu o 35 percent poskočil na 4 561 

eur a prekonal Turčanovú. 
Po Polačekovi je to druhý najvyšší plat u nami porovnávaných primátorov. 
Vzhľadom na to, že mu plat riadne odsúhlasili na decembrovom zastupiteľstve poslanci, nevidel dôvod na 

ďalšiu reakciu k jeho výške. 
Jeho predchodca Jozef Švagerko (KDH, neskôr nezávislý) mal po starom síce pre výpočet platu nižší 

koeficient (3,19), ale vďaka 50 percentám navrch mu to aj tak dávalo o 4 eurá viac ako Dankovi – 4 565 eur. 
Michalovce: Zahorčák si polepšil o 443 eur 
V ďalšej kategórii miest od 20 001 do 50-tisíc majú najviac obyvateľov Michalovce (zhruba 39-tisíc). 
Post primátora opäť obhájil Viliam Zahorčák (Smer) a aj nové zastupiteľstvo mu základný príjem zdvihlo o 

totožných 45 percent ako to minulé. 
Keďže však došlo k zmene koeficientu z 2,89-násobku priemernej mzdy od 1. decembra 2018 na 3,21-

násobok (nárast základného platu z 2 758 na 3 063 eur), znamenalo to pre Zahorčáka slušný platový posun z 3 
998 na 4 441 eur. 

Turčanovú tromfol takmer o 500 a za Dankom zaostal iba o 120 eur. 
O necelé dve tisícky obyvateľov menej má Spišská Nová Ves. 

Jej bývalý primátor Ján Volný (Smer) sa tešil z platového stropu vďaka maximálnemu zákonnému navýšeniu o 
70 percent. To mu v hrubom vynieslo 4 687 eur a aj teraz by to ešte stačilo na 3. miesto. 

Nástupca Pavol Bečarik (SNS) ho neprekonal ani pri náraste minimálneho platu o tri stovky na 3 063 eur. 
Poslanci mu ho totiž vylepšili iba o 30 percent, čo dáva 3 982 eur. 

Humenné: Zvýšený základ prihral Meričkovi 305 eur 
Aj v Humennom s vyše 33-tisíc obyvateľmi došlo k výmene stráží. Miloš Meričko (nezávislý s podporou 

opozičných strán) začína so základom 3 063 eur. 
Keby nedošlo k zákonnému navýšeniu koeficientu, musel by sa uspokojiť so sumou 2 758 eur (o 305 eur 

menšou). 
Jeho dlhoročná predchodkyňa Jana Vaľová (Smer) poberala ako poslankyňa parlamentu primátorský plat len 

vo výške minimálnej mzdy. V roku 2018 to bolo 480 eur. 
Zhruba rovnaký počet obyvateľov má i Bardejov. Tam si však aj po voľbách sadá do primátorského kresla 

Boris Hanuščak (Smer). 
Predošlý plat 4 055 eur (po pridaní 47 percent) mu o chlp poklesol na 3 982 eur napriek vyššiemu základu (z 2 

758 na 3 063 eur), lebo podľa vlastných slov rešpektoval poslancami schválené 30-percentné navýšenie. 
Trebišov: Čižmár si polepšil o tretinu 
Opačný prípad ako Hanuščak je primátor o štvrtinu menšieho Trebišova Marek Čižmár (nezávislý), hoci sú na 

tom teraz platovo úplne rovnako. 
V minulom volebnom období totiž svietil Čižmárovi pri kolónke hrubá mzda iba základ - 2 758 eur. 



Po voľbách mu zastupiteľstvo doprialo k už aj tak zvýšenému základu 3 063 eur ďalších 30 percent, takže si 
celkovo polepšil až o tretinu na 3 982 eur. 

Je to o 10 eur viac v porovnaní s primátorkou Prešova, ktorý má štyrikrát viac obyvateľov. 
„Môj plat bol prvý raz od roku 2015 navýšený a to poslaneckým návrhom o 30 % ako zhodnotenie môjho 

pracovného pôsobenia a dosiahnutých výsledkov mesta počas predchádzajúcich štyroch rokov. Keďže toto 
uznesenie bolo schválené 20 poslancami z 22 (2 sa zdržali), vnímam to ako relevantné zhodnotenie mojej práce,“ 
reagoval Čižmár. 

Rožňava: Primátor rozdáva celý plat 
Na záver nášho prieskumu tu máme bonbónik v podobe Rožňavy - najzápadnejšieho okresného mesta 

Košického kraja. Práve preto sme si ju vybrali do porovnania miest, hoci ako jediná z nich už tesne spadá do 
kategórie s počtom obyvateľov od 10 001 do 20-tisíc. 

Ale nielen preto. Primátorom sa totiž stal známy miestny podnikateľ a prezident futbalového klubu MFK 
Rožňava Michal Domik (nezávislý). 

Už v predvolebnej kampani avizoval, že celý svoj primátorský príjem rozdelí medzi sociálne slabších 
obyvateľov. 

Novozvolené zastupiteľstvo mu schválilo iba základný mesačný plat 2 681 eur pri aktuálnom koeficiente 2,81-
násobok prie-mernej mzdy pre takéto mestá. 

„Primátor prostredníctvom transparentného účtu svoj plat rozdeľuje a podporuje sociálne slabších obyvateľov 
mesta,“ dozvedeli sme sa vo februári z rož-ňavskej radnice. 

Ak by tento sľub dodržal počas celých štyroch, mohla by sa darovaná suma vyšplhať odhadom až nad 130-
tisíc eur. 

„Chcem, aby bola Rožňava krajšia a nikto už neparazitoval na predražených zákazkách, keď mesto fungovalo 
na báze podpory len vyčlenených VIP podnikateľov,“ povedal Domik krátko po zvolení pre Nový čas. 

Bývalý primátor Pavol Burdiga (Most-Híd) bol na tom iba o 26 eur horšie. 
Pri už neplatnom nižšom koeficiente 2,53 mu vychádzal plat na 2 414 eur, ale vďaka 10-percentnému 

navýšeniu dosiahol 2 655 eur. PETER JABRIK 
POROVNANIE POLAČEKA S PREDCHODCAMI 
Rašimu zvýšili plat o 60 percent 
Porovnať plat košického primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý s podporou opozičných strán) nemožno 

okrem iných miest na východe adekvátne ani s jeho predchodcami na čele Košíc. 
Základný mesačný zárobok primátora pre mesto veľkosti Košíc je teraz zo zákona 3 797 eur v hrubom (3,98-

násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve). Po pridaní 40 percent mestským zastupiteľstvom 
to poskočilo na 5 316 eur. 

Vlani zastupujúci primátor Martin Petruško (Smer) nemal volebnú legitimitu. K základnému platu vo výške 3 
416 eur pri starom a nižšom koeficiente 3,58 mu poslanci pridali 10 percent, takže v hrubom to mesačne 
predstavovalo 3 757 eur. Bolo to pritom ešte o 40 eur menej ako súčasné zákonné minimum platu košického 
primátora. 

Pred Petruškom šéfoval mestu od konca roka 2010 až do marca 2018 Richard Raši (Smer), ktorý však okrem 
primátorského zároveň dostával aj plat poslanca parlamentu, no ten istý čas podľa vlastných slov dával na 
charitu. 

Od roku 2016 však bol jeho primátorský príjem po novele zákona už iba vo výške minimálnej mzdy (v tom 
čase 404 eur). 

Ani predtým síce Raši neprelomil 5-tisícovú hranicu, ale už po polroku jeho prvého mandátu mu mestské 
zastupiteľstvo od júna 2011 pridalo 60 percent k základnému platu 2 754 eur. Dosiahol tak v hrubom 4 400 eur (o 
rok neskôr to už bolo 4 503 eur). 

V roku 2013 to kleslo na 4 323 eur pri 50-percentnom navýšení a v roku ďalších volieb primátora (2014) si dal 
plat znížiť na minimum (2 882 eur). 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Prezident Andrej Kiska o amnestii neuvažuje 
[21.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22079875/prezident-andrej-kiska-o-amnestii-neuvazuje.html 

 
 

Počas piatich rokov udelil päť individuálnych milostí. 
POPRAD. U niektorých slovenských prezidentov sa stalo zvykom, že na začiatku alebo konci svojho 

funkčného obdobia, prípadne pri inej príležitosti, vyhlásili amnestiu. 
Napríklad Rudolf Schuster udelil dve amnestie. Prvú po nástupe do úradu v júli 1999 a druhú v decembri 2000 

pri príležitosti končiaceho sa jubilejného roka. 
Ivan Gašparovič udelil amnestiu v januári 2013 pri príležitosti 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej 

republiky. 
Kontroverznú amnestiu, neskôr zrušenú, udelil aj Vladimír Mečiar vo funkcii zastupujúceho prezidenta v marci 

1998. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22079875/prezident-andrej-kiska-o-amnestii-neuvazuje.html


Nikdy neuvažoval 
Keďže aktuálne úradujúcemu prezidentovi Andrejovi Kiskovi skončí funkčné obdobie v polovici júna, zaujímalo 

nás, či uvažuje rozlúčiť sa s úradom vyhlásením amnestie. Pred piatimi rokmi totiž túto svoju právomoc nevyužil. 
„Prezident Andrej Kiska o amnestii nikdy neuvažoval," odpovedal nám jeho hovorca Roman Krpelan. 
Päť milostí 
Dodal, že počas svojho funkčného obdobia udelil prezident päť individuálnych milostí. Prvú v októbri 2016, 

zatiaľ poslednú vlani v novembri. 
Dve dostali 26 a 79-roční muži, tri sa ušli ženám vo veku 32, 34 a 45 rokov. 
Ich príbehy sú sprístupnené na webovej stránke prezidentského úradu, no bez bližšej identifikácie. 
Krpelan nám však prezradil, že z piatich prípadov bol jeden z východu, konkrétne išlo o muža zo Spišskej 

Novej Vsi. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. FOTO 
[20.03.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 11; Marek Vaščura] 

 
 

V pondelok 18. marca sa v Aréne Poprad konalo predposledné štvrté regionálne kolo SBA Minibasketshow, 
na ktorom sa okrem troch popradských škôl zúčastnili aj družstvá z Michaloviec, Starej Ľubovne, Košíc, Svitu, 
Spišskej Teplice a Spišskej Novej Vsi. Do celoslovenského finále, ktoré bude tento rok v Bratislave, sa 

prebojovali Košičania. ZŠ s MŠ Francisciho Poprad obsadila 5. priečku, za ňou skončila ZŠ s MŠ Jarná Poprad a 
na 7. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Komenského Poprad. FOTO - Marek Vaščura 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Biografický slovník osobností mesta Poprad 
[20.03.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; Zuzana Kollárová] 

 
 

V marci si pripomíname 
120 rokov od narodenia učiteľa Ervína MARCYHO (*4. 3. 1899 Stráže). 28. februára 1917 ukončil Štátny 

učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Ovládal nemecký a maďarský jazyk. Pôsobil v Štátnej ľudovej škole v 

Ľubici (1920 - 1921), v Stráňach pod Tatrami (1921 - 1922) a do Štátnej ľudovej školy v Spišskej Sobote nastúpil 
1. septembra 1922. Nevedno zatiaľ presne, kedy sa stal správcom Štátnej ľudovej školy s vyučovacím jazykom 
nemeckým v rodných Strážach, ktorú navštevovali prevažne evanjelické a. v. deti a začala svoju činnosť 1. 
septembra 1940. S jeho menom sa stretávame v tomto roku, kedy žiadal povolenie usporiadať v decembri divadlo 
na podporu chudobných žiakov. 

120 rokov od narodenia lekára MUDr. Jozefa ŠELENGA (*14. 3. 1899 Spišská Teplica). Otec Ján, matka 
Anna, brat Ján, sestra Anna Pribylincová. Obecnú Školu vyštudoval v rodisku, strednú školu na 
Československom reálnom gymnáziu v Trenčíne, kde maturoval v roku 1920. Vysokú školu študoval na Karlovej 
univerzite v Prahe a na Komenského univerzite v Bratislave. Pôsobil ako klinický asistent na ženskej a 
pôrodníckej klinike v Bratislave (1927 - 1935), súkromnú prax vykonával v Bratislave v rokoch 1935 - 1945. V 
rokoch 1945 - 1946 bol primárom a riaditeľom Babskej školy v Košiciach. Neskôr (1946 - 1951) bol primárom v 
Štátnej nemocnici v Piešťanoch a od roku 1951 pôsobil v OÚNZ v Poprade. 

220 rokov od narodenia podnikateľa Karola (Karla) SCHOLTZA (*14. 3. 1799 Matejovce - + 30. 3. 1881 
Matejovce). Jeho otcom bol evanjelický farár Ján Scholtz a matkou Anna Zuzana, rod. Roxerová. So Zuzanou 
Julianou, rod. Raabovou (*12. 2. 1809 - +1868) sa oženil v roku 1825 a mali deti Julianu Herminu (*24. 9. 1826 - 
+19. 8. 1918), Jána Emila (*22. 6. 1828 - +16. 8. 1910), Adelinu Augustu (*17. 10. 1831), Máriu Karolínu (*4. 2. 
1833) a Arpáda Karola (*5. 12. 1841 - +25. 2. 1848). Jeden z najznámejších a najvýznamnejších podnikateľov a 
obchodníkov pod Vysokými Tatrami. Už v tridsiatych rokoch 19. storočia viedol obchod s poľnohospodárskym 
železiarskym tovarom. Dosvedčujú to záznamy z obchodnej knihy z roku 1833. Uvádza sa tam spolupráca s 
Pohorellai Eisenwerk (výroba klincov pre konské a volské podkovy a tesárskych klincov), obchodovanie s 
plodinami (kukurica, paprika), pochutinami (vanilka, sladké mandle, šafrán) a chemikáliami (salmiak, lakmus, 
gáfor). V roku 1845 založil malú dielňu s vlastnou výrobou jednoduchšieho náradia. Bez dokonalejšieho náradia, 
v jednoduchých podmienkach začal s tromi pracovníkmi ručne vyrábať česáky na kone a dobytok a kravské 
zvonce. Plechy na túto výrobu donášali pešo z Horehronia, z Pohorelej, plechy na zvonce zo Zvolena. Dielňa 
začala prosperovať v päťdesiatych rokoch 19. storočia, od nástupu syna Jána (Johanna) Emila do firmy (1848). 

420 rokov od úmrtia kňaza Pavla MÜNCHENA (*Spišská Sobota - +17. 3. 1599 Spišská Sobota). Pochádzal 
zo Spišskej Soboty. Pôsobil ako učiteľ v roku 1576, v tom istom roku bol zapísaný ako pastor evanjelickej a. v. 
cirkvi v Spišskej Sobote, odkiaľ odišiel na zahraničné štúdiá. Hovorí sa o nich v Marckbuchu v roku 1579, kedy 
dostal od mesta pôžičku 8 zlatých na štúdiá, ktoré mal vrátiť alebo odpracovať. Po návrate sa stal rektorom školy 



v Kežmarku (1583 - 1585), odkiaľ sa vrátil do rodiska. Aj v Kežmarku bol považovaný za múdreho a učeného 
muža. V Sobote ho privítali ako „unser liebes Stadtkind (naše milované mestské dieťa)“. 19. novembra 1586 bol 
prijatý do Bratstva . Podľa P. Münchena zomrel 11. marca, podľa J. Scholtza 17. marca v Spišskej Sobote. 

Zuzana Kollárová 
[Späť na obsah] 

 
 

9. V obci Slovinky polícia objavila drogy 
[20.03.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; R / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „V obci Slovinky v okrese Spišská Nová Ves zasahovali kukláči, zadržali 

dvoch mužov podozrivých z drogovej trestnej činnosti. V rodinnom dome zaistili deväťdesiat bežných dávok 
pervitínu a marihuanu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Policajti našli zelenú sušinu 
[20.03.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Zuzana Pojedincová / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: “Dvadsaťdvaročný Matúš a o 3 roky mladší Adam dnes v noci skončili v 
policajných putách, zadržali ich príslušníci NaKA.” 

Pavol Michalka, moderátor: “Obvinení sú z drogovej trestnej činnosti. Kukláči zasahovali na viacerých 
miestach.” 

Zuzana Pojedincová, redaktorka: “Bolo niekoľko minút pred 23. hodinou, keď kukláči na ceste za Veľkým 
Slavkovom zastavili nenápadnú striebornú Octaviu s popradským evidenčným číslom. Nešlo však o náhodnú 
kontrolu. Tento úsek príslušníci Národnej kriminálnej agentúry úplne uzavreli z oboch strán. Kolegom z NaKA 
pomáhali aj kriminalisti z Popradu. Svojej úlohy sa ujal kriminalistický technik a nechýbal ani psovod so špeciálne 
vycvičeným psom. Podrobnej kontrole neunikol vodič Octavie. Práve on policajtov zaujímal a aj jeho tovar. Podľa 
našich informácií mali činnosť mladíka muži zákona sledovať už dlhšiu dobu. Mal byť totiž dílerom drog a v noci 
neskončil v putách sám. NaKA zatýkala v rovnakom čase aj v Košiciach.” 

Denisa Baloghová, hovorkyňa PPZ SR: “Vyšetrovateľ obvinil 2 osoby z drogovej trestnej činnosti, po dokázaní 
viny im hrozí trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.” 

Zuzana Pojedincová: "Podľa policajných zistení mali obaja mladí muži zadovažovať drogy v Poprade, 
Košiciach, Spišskej Novej Vsi a potom ich ďalej distribuovať a predávať konečným užívateľom. Aj za Veľkým 

Slavkovom NaKA zaistila väčšie množstvo zelenej sušiny a nasledovali ďalšie nočné prehliadky." 
Denisa Baloghová: “Policajti vykonali dve domové prehliadky a jednu prehliadku nebytových priestorov. Podľa 

predbežných výsledkov kriminalistického skúmania by bolo možné zo zaisteného množstva marihuany vyrobiť 
viac ako 440 jednotlivých dávok drogy.” 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Drogový biznis dvoch kamarátov 
[20.03.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: “Dvaja kamaráti zo Sloviniek mali spoločný biznis - predaj drog. Zadržali ich 
však kriminalisti, ktorým vyšla dlho pripravovaná utajovaná akcia. Podľa miestnych zadržali najväčších dílerov v 
okolí Krompách.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Spišskonovoveskí kriminalisti sledovali dvojicu podozrivých niekoľko rokov. Vo 
večerných hodinách udreli na tejto ulici, zadržali 2 mužov. Rodinný dom, kde býval starší z dvojice, navštívilo 
policajné komando po zotmení. Akcia bola prísne tajná, nič o razii nevedeli ani samotní obyvatelia ulice.” 

Obyvateľ Sloviniek: “Neviem o tom nič.” 
Matúš Gavlák: “Vôbec?” 
Obyvateľ Sloviniek: “Nie.” 
Matúš Gavlák: “To tak v tichosti bolo?” 
Obyvateľ Sloviniek: “Nevieme o tom nič.” 
Obyvateľka Sloviniek: “Ja sa k tomu nevyjadrujem.” 



Matúš Gavlák: “Prečo?” 
Obyvateľka Sloviniek: “Nie.” 
Matúš Gavlák: “V obci sme sa dozvedeli, že v dome okrem domáceho Lukáša býval aj jeho mladší zadržaný 

kamarát Oliver. Toho však údajne nezadržali na Slovinkách.” 
Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): "Obvinené osoby minimálne od októbra minulého roka 

získavali omamné a psychotropné látky rôznym spôsobom, najmä nákupom od doposiaľ neznámych osôb na 
území Slovenskej republiky. Tieto prechovávali na rôznych miestach, aj v mieste svojho bydliska. Drogy následne 
distribuovali a predávali ďalším osobám v okrese Spišská Nová Ves a Gelnica." 

Matúš Gavlák: “Starší z dvojice Lukáš už v minulosti mal mať problémy so zákonom. Policajti mali nájsť pri 
domových prehliadkach 7 striekačiek s pervitínom a taktiež zelenú sušinu. Pravdepodobne marihuanu.” 

Jana Mésarová: “Zo zaisteného množstva by bolo možné podľa predbežnej expertízy pripraviť najmenej 90 
bežných jednotlivých dávok drogy.” 

Matúš Gavlák: “Dvojica Slovinčanov je už policajným vyšetrovateľom obvinená za drogovú trestnú činnosť. 
Aktuálne sú v policajnej cele, kriminalisti s nimi vykonávajú vyšetrovacie úkony. Chcú tiež spracovať návrh na 
väzobné stíhanie.” 

Jana Mésarová: “Za tento skutok obvineným osobám v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na 
3 až 10 rokov.” 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Razia proti dílerom drog 
[20.03.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; R / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „V obci Slovinky v okrese Spišská Nová Ves včera okolo pol šiestej večer 

zasahovali kukláči. V rodinnom dome zadržali dvoch mužov, tridsaťdvaročného Lukáša a dvadsaťštyriročného 
Olivera. Na mieste zaistili až deväťdesiat bežných dávok pervitínu aj marihuanu. Vyšetrovateľ obvinil dvojicu 
mužov zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. V prípade dokázania viny im hrozia tri 
až desať rokov za mrežami.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Prešov je dnes centrom nadaných detí z celého Slovenska 
[20.03.2019; teraz.sk; Školský servis; 11:06; Mgr. Ľuboš Lukáč] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/presov-je-dnes-centrom-nadanych-deti/48094-clanok.html 

 
 

V školských kolách sa Logickej olympiády nadaných žiakov zúčastnilo takmer 2400 intelektovo nadaných 
žiakov, spomedzi ktorých zavíta do Prešova 138 najlepších. 

Prešov 20. marca (SkolskyServis.sk) - V Prešove sa začal 7. ročník celoslovenského finálového kola Logickej 
olympiády, ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska. Nadané deti 
zasadnú do vysokoškolských lavíc a otestujú si logické myslenie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v 
Prešove. 

V školských kolách sa Logickej olympiády nadaných žiakov zúčastnilo takmer 2400 intelektovo nadaných 
žiakov, spomedzi ktorých zavíta do Prešova 138 najlepších. Prešov sa môže tešiť na finalistov, ktorí k nám 
pricestujú z rôznych miest: Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Hliník nad Hronom, Humenné, Košice, Levice, 
Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Poprad, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Ružomberok, 
Sabinov, Sliač, Spišská Nová Ves, Svätý Peter, Svidník, Šaľa, Trenčín, Trnava, Vranov nad Topľou, Zemplínske 

Hámre, Žiar nad Hronom a Žilina. 
Celoslovenské finálové kolo bude prebiehať v dvoch súťažných kategóriách, a to v kategórii žiaci 1.-4. ročníka 

ZŠ a v kategórii žiaci 5.-9. ročníka. Jednotlivé úlohy sú rozdelené do štyroch okruhov: logický úsudok, 
matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. 

Náročné testovanie logického myslenia intelektovo nadaných žiakov vystrieda zaujímavý workshop pod 
názvom Výtvarná výchova a digitálne médiá, nad ktorým taktovku preberie vysokoškolský pedagóg Mgr. Tomáš 
Telepák, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta). 

Počas testovania nadaných žiakov je pre učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov detí, 
študentov VŠ a širokú verejnosť pripravený odborný seminár pod názvom Rozumieme nadaným. 

Účastníci odborného seminára získajú informácie od skúsených odborníkov na výchovu a vzdelávanie 
nadaných detí. So svojimi príspevkami vystúpia: Mgr. Anna Kováčiková – Vzdelávanie nadaných žiakov v 
Banskej Bystrici (Základná škola, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici), Mgr. Milena Sedláková – Učíme sa správne 
rozprávať – rozvoj komunikačných schopností u detí formou hry (Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/presov-je-dnes-centrom-nadanych-deti/48094-clanok.html


v Prievidzi), Mgr. Alena Sedláková – Diagnostika nadania žiaka – žiak so všeobecným intelektovým nadaním 
(Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove), Mgr. Ľuboš Lukáč – Rozumieme 
nadaným? (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove), Mgr. Anton Frič – 
Mozog teenagera – je tam viac, než si myslíme! Najnovšie poznatky z výskumu mozgov teenagerov (LEAF 
Academy v Bratislave) a stredoškolský študent Michael Filip McLean – Kto vám dal počítač? (Gymnázium Jána 
Adama Raymana v Prešove). 

Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov začala úspešne písať dejiny v roku 2013. Súťaž nadaných 
žiakov patrí medzi projekty celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Organizátormi 7. ročníka 
celoslovenskej súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je Centrum pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Sabinove v spolupráci s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a 
mestom Prešov. 

Informácie o Logickej olympiáde nájdete na webovej stránke súťaže www.logickaolympiada.sk. 
Mgr. Ľuboš Lukáč 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; dobrenoviny.sk; 07:53; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/158358/lider-smola-a-hrusky-jozef-kramar-vydava-solovy-singel-plamene 

 
 

Jedným z impulzov sólového projektu je viac ako trojročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z 
basketbalového prostredia. 

Smola a Hrušky, archíévna snímka. — Foto: smolaahrusky.sk 
Bratislava 20. marca (TASR) - Po viac ako 20 rokoch na scéne a desiatkach skladieb, ktoré Jozef Kramár 

napísal pre domovskú skupinu Smola a Hrušky aj iných umelcov, vychádza jeho prvá sólová skladba Plamene, v 
ktorej sa prezentuje pod umeleckým menom Spoko. TASR informoval manažér Martin Hlavatý. 

Jedným z impulzov sólového projektu je viac ako trojročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z 
basketbalového prostredia. Približuje nielen návrat Spoka ako kedysi dlhoročného hráča pod domáce koše, ale aj 
dramatický priebeh a pozadie klubu v Spišskej Novej Vsi, prepletený výraznými postavami a príbehmi osobností 

zo športovej i hudobnej scény. Počas tvorby tohto dokumentu zložil Spoko skladby, ktoré sú svojou emóciou a 
výpoveďou odlišné v porovnaní s tým, čo produkuje jeho kapela. 

„Chcel som ukázať viac z mojej duše. Dlho som váhal, či má zmysel začínať prakticky odznova nový projekt, 
obzvlášť, keď sa nám so skupinou darí a pracovne aj ľudsky si rozumieme. Prehrabal som šuplíky, v ktorých mám 
desiatky nápadov a skladieb, ktoré potrebovali dozrieť, a teraz prišiel ten správny čas. Ďalším impulzom boli 
kolegovia z branže, zvukári či producenti, ktorí ma dlhodobo presviedčali, že by som mal ukázať aj inú tvar môjho 
umeleckého prejavu a využiť potenciál svojho hlasu. Pamätám si na moment, keď som púšťal dlhoročnému 
kamarátovi, ktorý pôsobí ako hudobný manažér, demo skladby, zložené pre duo Alžbeta a Júlia. Vyberali sme pre 
nich singel a on sa ma opýtal, kto spieva na tej nahrávke. Odpovedal som mu s malou dušičkou že ja. Oslovilo ho 
to a mňa výrazne nakoplo, keď podotkol, že spevákov s mojou farbou hlasu a uveriteľnosťou je málo a mal by 
som tie skladby nahrať sám,“ opisuje svoje pocity a prvé signály od okolia Jozef Spoko Kramár. 

Prvý videoklip k singlu Plamene sa nakrúcal v Kanade, v magickej prírode a okolí rieky Niagara. Za výbornou 
prácou s kamerou a vizuálnou poéziou výsledného klipu stojí Martin Krestián Documentary. Video vzniklo práve 
počas nakrúcania ďalších scén do spomínaného filmového dokumentu, ktorého príbeh zavial tvorcov až za 
Atlantický oceán. 

Na skladbe Plamene sa hudobne podieľal aj Spokov kolega z kapely Smola a Hrušky Matúš Miženko, ktorý 
nahral trúbky, zbory naspievala Blanka Richnavská, mixáž a zvuk mal na starosti Pavol Fecík z nahrávacieho 
štúdia Recording Studio 11.11. Spoko aktuálne pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého 
plánuje vydať EP a odohrať pár exkluzívnych koncertov s hosťami. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Voľby prezidenta v okrese Spišská: Vieme, kde bola najvyššia a kde 

najnižšia účasť 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/volby-prezidenta-v-okrese-spisska-vieme-kde-bola-najvyssia-a-kde-najnizsia-
ucast-325707 

https://www.dobrenoviny.sk/c/158358/lider-smola-a-hrusky-jozef-kramar-vydava-solovy-singel-plamene
https://spisska.dnes24.sk/volby-prezidenta-v-okrese-spisska-vieme-kde-bola-najvyssia-a-kde-najnizsia-ucast-325707
https://spisska.dnes24.sk/volby-prezidenta-v-okrese-spisska-vieme-kde-bola-najvyssia-a-kde-najnizsia-ucast-325707


 
 

Prvé kolo prezidentských volieb je za nami a my sme zaostrili na to, kde v rámci okresu Spišská Nová Ves 

bola najvyššia volebná účasť a kde naopak najnižšia. 
Niekoľko čísiel týkajúcich sa volebnej účasti sme vám už priniesli. Ak ste ich prehliadli tak vedzte, že 

celoslovenská účasť v prvom kole prezidentských volieb dosiahla 48,74 %. Volebná účasť v Spišskonovoveskom 
okrese predstavovala 43,44 %. No a v samotnom meste Spišská Nová Ves prišlo k volebných urnám 49,40 % 

voličov. 
Teraz sme však zaostrili na to, kde bola v rámci okresu Spišská Nová Ves najvyššia volebná účasť v prvom 

kole prezidentských volieb a kde naopak tá najnižšia. Tá úplne najvyššia bola zaznamenaná v obci Danišovce, 
kde prišlo k urnám až 66,59% voličov a najnižšia v obci Žehra, kde dosiahla len 11, 08 %. 

Pozrite si rebríček 5 obcí s najvyššou a 5 obcí s najnižšou volebnou účasťou v rámci Spišskonovoveského 
okresu. 

Obce s najvyššou volebnou účasťou: 
Obec Volebná účasť 

v % 
Danišove 66, 59 
Odorín 60,38 
Lieskovany 58,97 
Matejovce nad 

Hornádom 
58,61 

Jamník 57,50 
Obce s najnižšou volebnou účasťou: 
Obec Volebná účasť 

v % 
Žehra 11,08 
Bystran

y 
13,87 

Rudňan
y 

22,73 

Markuš
ovce 

23,17 

Arnutov
ce 

28,31 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Pozrite si ďalšie info o volebnej účasti v prvom kole prezidentských volieb na Slovensku aj vo videu. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup 
[20.03.2019; woman.sk; woman.sk; 00:00; Henrieta Karabova] 

 
https://www.woman.sk/relax/relax-kultura/richard-muller-michael-kocab-a-ondrej-soukup/ 

 
 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú spoločné šansónové turné! 
Tak toto bude naozaj výnimočné! Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 

spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup fanúšikom zahrajú a zaspievajú „Šansóny a iné 
piesne“. Program jesenného turné s týmto názvom síce ešte len tvoria, no už teraz vedia, že významnú časť 
repertoáru budú tvoriť piesne z albumu „V penziónu svět“. Nenechajte si ujsť túto hudobnú lahôdku. Turné sa 
začína 23.9.2019. 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa síce poznajú už desaťročia, no na spoločné turné sa 
vyberú prvýkrát. Okrem známych šansónov zaznejú v programe aj menej hrávané piesne z diskografie Richarda 
Müllera a Michaela Kocába, ako aj overené hity v jedinečných aranžmánoch sprievodnej hudobnej skupiny. 

„S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa, a úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu „V penzionu svět“, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli, ale pridáme aj nejaké overené „odpalováky“, ktoré ľudia majú radi. Ako 
každý rok, znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch… Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú 
overenými hitmi, pracujeme, dolaďujeme ich, a vždy som zvedavý ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s 
nadšením, verím, že aj tentokrát to bude tak,“ povedal Richard Müller. 

https://www.woman.sk/relax/relax-kultura/richard-muller-michael-kocab-a-ondrej-soukup/


Michael Kocáb aj Ondřej Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa 
ponuke spoločného turné s Richardom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a 
Slovensku. 

„Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som, naozaj veľmi zaneprázdnený, a keď som počul, koľko 
tých koncertov bude… Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však 
nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho strašne uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú 
veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja 
som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame „S cizí ženou v 
cizím pokoji“, alebo „V penziónu svět“. Uvidíme,“ dodal Michael Kocáb. 

„S Richardom sa poznáme – alebo skôr nepoznáme – dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej pop-
kultúry. Ja som skladateľ, nie „performer“, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,“ doplnil Ondřej Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček, s tematicky 
nosným albumom „V penziónu svět“, na ktorom v roku 1988 excelovali okrem iných interpretov aj Richard Müller 
a Michael Kocáb. 

„Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania, alebo lepšie povedané nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále, prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. 
Aktívne koncertovať po 35-tich rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada, a ja si nesmierne vážim, že 
mám túto možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,“ uzavrel Richard Müller. 

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup 
Šansóny a iné piesne 
23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Dom kultúry 
24.9. 2019 RUŽOMBEROK – Kultúrny dom A. Hlinku 
25.9. 2019 MARTIN – Kino Strojár 
27.9. 2019 ROŽŇAVA – Divadlo Actores 
28.9. 2019 LUČENEC – Kino Apollo 
29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA – Športová hala Dukla na 
Štiavničkách 
7.10. 2019 SENICA – Mestské kultúrne stredisko 
8.10. 2019 TRNAVA – Holiday Inn 
9.10. 2019 NITRA – Estrádna sála PKO 
11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň 
12.10. 2019 KOMÁRNO – Mestská športová hala 
13.10. 2019 BRATISLAVA – Hant Aréna 
18.11. 2019 PRIEVIDZA – ŠH City Nike Arena 
19.11. 2019 TOPOĽČANY – Mestské kultúrne stredisko 
20.11. 2019 PIEŠŤANY – Dom umenia 
23.11. 2019 ŽILINA – Dom odborov 
24.11. 2019 TRENČÍN – Mestská športová hala 
02.12. 2019 PREŠOV – Kino Scala 
03.12. 2019 POPRAD – Dom Kultúry 
04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Športová hala 

07.12. 2019 MICHALOVCE – Mestské kultúrne stredisko 
08.12. 2019 KOŠICE – Spoločenský Pavilón 
Henrieta Karabova 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Lučenec bojoval, no výhru si odviezla Žilina 
[20.03.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22080247/lucenec-bojoval-no-vyhru-si-odviezla-zilina.html 

 
 

Domáci mali vynikajúcu najmä tretiu štvrtinu. 
BKM Lučenec - PP & TV Raj Žilina. 
(25 fotografií) 
BKM Lučenec – PP & TV Raj Žilina 79:90 (13:27, 23:18, 32:20, 11:25) 
Lučenec: Isby 13, Griffin 12, Agusi 11, Shelton 10, Pipíška 5 (Jacobs 25, Jackuliak 3, Skvašik 0). 
Žilina: Djordjevič 21, Tot 14, Rožánek 13, Dickson 9, Merešš 8 (Jackson 23, Karalič 2, Podhorský 0). 
TH: 19/14 – 17/15. Fauly: 18 – 19. Trojky: 11 – 11. Rozhodovali: Kúkelčík, Lukáč, Karniš. 
LUČENEC. Stredajšie (20. 3.) 33. extraligové kolo ponúklo aj zápas medzi Lučencom a Žilinou. Hráči BKM 

majú úspešný záver sezóny a tak sa čakal napínavý súboj o víťazstvo. 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22080247/lucenec-bojoval-no-vyhru-si-odviezla-zilina.html


Aktívnejšie začali hostia, na čo domáci stihli včas zareagovať a nedovolili im výrazne bodovo odskočiť. 
Lučenec ale zlyhával v koncovke a náskok Žiliny sa potom začal zvyšovať. Aj vďaka premeneným trojkám hostia 
viedli o dvadsať bodov. Karta sa pred polčasom obrátila a Novohradčania začali znižovať rozdiel. Do kabín sa 
odišlo za stavu 36:45. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Na pomoc deťom vyzbierali vyše dvesto kilogramov vecí 
Hráči Tibora Jányho nastúpili do druhého polčasu energicky. Náskok sa naďalej znižoval. Značnú zásluhu na 

tom mal aj Američan Jacobs, ktorý si krásnou sériou trojok ukradol tretiu štvrtinu pre seba a dostal domáci tím do 
trojbodového vedenia. Lučenec však v záverečnom dejstve poľavil a taktovky sa zhostil tím Ivana Kurillu. Hostia 
zo Žiliny boli úspešnejší v koncovke aj obrane a zaknihovali si cenné víťazstvo. 

V 34. kole bude Lučenec oddychovať. Posledné dva zápasy odohrá pred domácimi fanúšikmi v lučeneckej 
Arene. Najprv v stredu (27. 3.) o 18.00 hod. privíta Handlovú a sezónu zavŕši v sobotu tiež o 18.00 hod. proti 
Svitu. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Vyhrajte wellness pobyt, voľné vstupy či darčekové balíčky za správne tipy 
Povedali po zápase: 
Tibor Jány, tréner Lučenca: „Vôbec sa to nepodobalo hre, ktorú sme doposiaľ produkovali. Začali sme 

nekoncentrovane, súper získal postupne až 20-bodové vedenie. Samozrejme, že sme sa snažili znížiť stav, čo sa 
nám nakoniec aj na malú chvíľku podarilo, keď sme viedli o 3 body. Potom sme už nedokázali skórovať ani z 
dobrých pozícií. Hrali sme nedisciplinovane. Mali sme byť koncentrovaní, čo sa nám nedarilo. A aj preto súper 
zvíťazil.“ 

Ethan Jacobs, hráč Lučenca: „Žilina hrala veľmi dobre. Síce som sa stal najlepším strelcom zápasu, no 
basketbal je kolektívna hra a keďže sme prehrali, tak sa nemôžem tešiť. Od prvej minúty som veril vo víťazstvo. 
Dokonca sme viedli o 3 body, no našou zlou obrannou činnosťou sme vedenie udržať nedokázali.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: “Lučenec dokázal doma poraziť veľké mančafty. Klobúk dole, ako sa na záver 
sezóny zmobilizoval. Treba povedať, že to bolo aj príchodom Isbyho. Ja chcem poďakovať svojim chalanom. 
Pripravili sme stratégiu hry, ktorá nám vyšla dokonale. Veci, čo sme si povedali, sme na ihrisku aj naplnili. Práve 
to ma strašne teší. Veľa sa tu hovorí o kríze, ale my žiadnu nemáme. Sme mladý tím, do každého zápasu ideme 
bojovať a vyhrať. Toto víťazstvo nás veľmi teší. Mali sme veľké zdravotné problémy. Celý týždeň s nami 
netrénoval Karalič, to isté bol Oliver predtým. Všetci dnes zabojovali a každý z chalanov si zaslúži veľkú pochvalu 
za to, ako dokázali splniť veci, ktoré som od nich chcel. Odvážame si z Lučenca nie povinné, ale veľmi cenné 
víťazstvo.” 

Traevon Jackson, hráč Žiliny: “Veľmi dobre (povedal po slovensky, pozn. red.). Hrali sme tvrdo, odolali sme 
tlaku Lučenca a zaznamenali sme dôležitú výhru. Za mojimi bodmi stoja moji spoluhráči. Prihrali mi loptu v 
správny čas a dôverovali mi, že ju dokážem dostať do koša. Za to im ďakujem. Máme talentovaný tím, tvrdo 
pracujeme, takže každý jeden z nás môže v zápase nazbierať najviac bodov.” 

TABUĽKA 
1.BK Inter Bratislava 29 25 4 2444:1933(+511) 54 
2.BK Levickí Patrioti 30 20 10 2450:2279(+171) 50 
3.Iskra Svit 29 18 11 2402:2294(+108) 47 
4.BC Prievidza 29 18 11 2266:2092(+174) 47 
5.PP & TV Raj Žilina 29 14 15 2318:2365(-47) 43 
6.MBK Rieker Com-Therm Komárno 30 13 17 2431:2405(+26) 43 
7.MBK Handlová 29 11 18 2234:2436(-202) 40 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 29 8 21 2361:2632(-271) 37 

9.BKM Lučenec 30 5 25 2206:2676(-470) 35 
BKM Lučenec podporujú: mesto Lučenec, BUDIŠ, Ernstprofil s.r.o., Stavebné stroje Slovakia s.r.o., 

Slovexpres autoslužby s.r.o., Bagetka Puccino, Creative, Hey Taxi, B6 Slovakia s.r.o., KAM Rent s.r.o., IKE s.r.o., 
Transsilv s.r.o., D-Nábytok, SPHERE, M-NOVOMAX-D, OK Móda, EX PRINT s.r.o., NOTRE Pizza&bar, 
Autosport Silágyi s.r.o., BALEX Centrum Fiľakovo, CENTEX s.r.o. RS, Dvor u Jozefa, U ČIERNEHO ORLA 
Reštaurácia, 23FOOD COMPANY s. r. o., DISCO CASCO, Brokeria a.s., hotel Clavis, AXIS - Pokladničné 
centrum, s.r.o. Lučenec, CENTEX RS, spol.s.r.o. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Športová streda na východe - sumár výsledkov a faktov 
[20.03.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22080191/sportova-streda-na-vychode-sumar-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas stredy 

20. marca 2019. 
HÁDZANÁ 

https://korzar.sme.sk/c/22080191/sportova-streda-na-vychode-sumar-vysledkov-a-faktov.html


Slovnaft handball extraliga, nadstavba, 7. kolo 
HKM Šaľa - Tatran Prešov 18:34 (8:17) 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Hádzanári Prešova sú opäť bližšie k 1. priečke pred play-off 
BASKETBAL 
SBL, 33. kolo: 
BK Inter Bratislava - Iskra Svit 73:68 (45:36) 
Najviac bodov: Smith 18, Perkovič 17, Kinney a Skinner po 10 - Kuntič 18, Washburn 15, Guillory 12, 330 

divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 105:76 (56:30) 

Najviac bodov: Delič a Brooks po 19, Jankovič 17 - Rocca 25, Juríček 15, Antoni 13 
[Späť na obsah] 

 
 

19. SBL: Levice s domácou prehrou, BK Inter uspel so Svitom 
[20.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/389099/sbl-levice-s-domacou-prehrou-bk-inter-uspel-so-svitom/ 

 
 

Výsledky stredajších stretnutí 33. kola Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) mužov 2018/2019. 
SBL - 33. kolo: 
BK Inter Bratislava - Iskra Svit 73:68 (26:22, 19:14, 8:16, 20:16) 
Najviac bodov: A: Smith 18, Perkovič 17, Skiner a Kinney po 10 - Kuntič 18, Washburn 15 (11 doskokov), 

Guillory 12 
213 divákov 
BK Levickí Patrioti - BC Prievidza 55:75 (13:15, 15:19, 17:25, 10:16) 
Najviac bodov: Council 12, Krajčovič 8, Steven Davis 6 - Stacy Davis 19, Glasgow 15, Körner 11 
1450 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 105:76 (28:15, 28:15, 31:22, 18:24) 

Najviac bodov: Delič a Brooks po 19, Jankovič 16, Goodman a Hunter po 16 - Rocca 25, Juríček 15 (11 
doskokov), Antoni 13 

300 divákov 
MBK Lučenec - PP & TV Raj Žilina 79:90 (13:27, 23:18, 32:20, 11:25) 
Najviac bodov: Jacobs 25, Isby 13, Griffin 12 (11 doskokov) - Jackson 23, Djordjevič 21, Tot 14 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 33. kolo 
1 
X 
2 
MBK Rieker Komárno Komárno 
105 : 76 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(28:15, 28:15, 31:22, 18:24) 
BK Levickí Patrioti Levice 
55 : 75 
BC Prievidza Prievidza 
(13:15, 15:19, 17:25, 10:16) 
BKM Lučenec Lučenec 
79 : 90 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(13:27, 23:18, 32:20, 11:25) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
73 : 68 
BK Iskra Svit Svit 
(26:22, 19:14, 8:16, 20:16) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

KHL_SLOVAN_TIPERSKY_SPECIAL_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

https://sport.aktuality.sk/c/389099/sbl-levice-s-domacou-prehrou-bk-inter-uspel-so-svitom/


20. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup pripravujú spoločné 

šansónové turné! 
[20.03.2019; dennikrelax.sk; Pikošky a zaujímavosti; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Pikosky-a-zaujimavosti/Richard-Mller-Michael-Kocab-a-Ondrej-
Soukup-pripravuju-spolocne-sansonove-turne/ 

 
 

Tak toto bude naozaj výnimočné! Tri výrazné osobnosti česko-slovenskej hudobnej scény sa spojili a chystajú 
spoločné turné. Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup fanúšikom zahrajú a zaspievajú „Šansóny a iné 
piesne“. Program jesenného turné s týmto názvom síce ešte len tvoria, no už teraz vedia, že významnú časť 
repertoáru budú tvoriť piesne z albumu „V penziónu svět“. Nenechajte si ujsť túto hudobnú lahôdku. Turné sa 
začína 23.9.2019. 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup sa síce poznajú už desaťročia, no na spoločné turné sa 
vyberú prvýkrát. Okrem známych šansónov zaznejú v programe aj menej hrávané piesne z diskografie Richarda 
Müllera a Michaela Kocába, ako aj overené hity v jedinečných aranžmánoch sprievodnej hudobnej skupiny. 

„S týmto nápadom prišiel môj manažér a kapelník Juraj Kuchárek. Mne sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad. 
Michaela Kocába si veľmi vážim a mám ho rád, rovnako ako aj Ondřeja Soukupa, a úprimne sa teším, že spolu 
strávime skoro pol roka. Budeme hrať piesne z legendárneho albumu „V penzionu svět“, kde sme sa s Michaelom 
Kocábom po prvý raz pracovne stretli, ale pridáme aj nejaké overené „odpalováky“, ktoré ľudia majú radi. Ako 
každý rok, znova to bude v iných úpravách, iných aranžmánoch… Mám rád, keď s pesničkami, ktoré sú 
overenými hitmi, pracujeme, dolaďujeme ich, a vždy som zvedavý ako na to ľudia zareagujú. Zatiaľ to prijímali s 
nadšením, verím, že aj tentokrát to bude tak,“ povedal Richard Müller. 

Michael Kocáb aj Ondřej Soukup sú české hudobné legendy, ktoré majú na konte množstvo hitov. Obaja sa 
ponuke spoločného turné s Richardom potešili. Počas turné absolvujú viac ako 30 koncertov po Česku a 
Slovensku. 

„Zvažoval som to len z hľadiska časového, pretože som, naozaj veľmi zaneprázdnený, a keď som počul, koľko 
tých koncertov bude… Pravdupovediac, ešte stále ma to trochu desí. Z hľadiska umeleckého som však 
nezvažoval ani chvíľu, Richard je vynikajúci umelec, ja ho strašne uznávam. Všetky jeho koncerty bývajú 
veľkolepé, bude to zážitok aj pre mňa. Zatiaľ sa program ešte tvorí, čiže neviem presne, čo sa bude hrať, ale ja 
som za svoj život napísal niekoľko šansónov, myslím, že je z čoho vyberať. Možno zaspievame „S cizí ženou v 
cizím pokoji“, alebo „V penziónu svět“. Uvidíme,“ dodal Michael Kocáb. 

„S Richardom sa poznáme – alebo skôr nepoznáme – dobre cez 30 rokov. Nikdy sme spolu nič nerobili, ale ja 
mám jeho tvorbu a jeho osobne celý ten dlhý čas veľmi rád. Patrí k tej inteligentnejšej časti našej spoločnej pop-
kultúry. Ja som skladateľ, nie „performer“, a tak sa našej spolupráce aj s Michaelom Kocábom trochu bojím, ale 
na druhej strane sa na ňu aj veľmi teším,“ doplnil Ondřej Soukup. 

Koncertný program bude pozostávať zo šansónových piesní z autorskej dielne Hapka/Horáček, s tematicky 
nosným albumom „V penziónu svět“, na ktorom v roku 1988 excelovali okrem iných interpretov aj Richard Müller 
a Michael Kocáb. 

„Nech je program akýkoľvek, vždy mám rovnaké očakávania, alebo lepšie povedané nádej. Chcem, aby 
medzi nami, ktorí sme na pódiu, a ľuďmi v sále, prebehla energia. Verím, že si užijeme každý jeden večer. 
Aktívne koncertovať po 35-tich rokoch kariéry nie je samozrejmosť, ale je to výsada, a ja si nesmierne vážim, že 
mám túto možnosť. Preto chcem dať môjmu publiku zo seba všetko,“ uzavrel Richard Müller. 

Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup štartujú turné už 23.9.2019 v Liptovskom Mikuláši. Lístky sa 
dajú zakúpiť v sieti Predpredaj (https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/sansony-ine-piesne-
2019/?fbclid=IwAR2yIcITpxhVNKFzyT4a8i835FzrCtLn-IiCd7w4t9e4iH5JIuwC9Tn). 

Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup 
Šansóny a iné piesne 
23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry 
24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku 
25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár 
27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores 
28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo 
29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na 
Štiavničkách 
7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko 
8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn 
9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO 
11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň 
12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestská športová hala 
13.10. 2019 BRATISLAVA - Hant Aréna 
18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena 
19.11. 2019 ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum 
20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia 
23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov 

https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Pikosky-a-zaujimavosti/Richard-Mller-Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-spolocne-sansonove-turne/
https://www.dennikrelax.sk/Viete-ze/Pikosky-a-zaujimavosti/Richard-Mller-Michael-Kocab-a-Ondrej-Soukup-pripravuju-spolocne-sansonove-turne/


24.11. 2019 TRENČÍN - Mestská športová hala 
02.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala 
03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry 
04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Športová hala 

07.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko 
08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Tradičné podujatie novoveských gymnazistov: Jarný festival vo vlastnej 

réžii sa blíži 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/tradicne-podujatie-novoveskych-gymnazistov-jarny-festival-vo-vlastnej-rezii-sa-
blizi-325646 

 
 

Stal sa už akousi tradíciou. Novoveské gymnázium na Javorovej ulici pripravuje už piaty ročník vlastného 
festivalu. Tu sú podrobnosti. 

Jarný festival v podaní študentov gymnázia na Javorovej ulici v Spišskej Novej Vsi si môžeme vychutnať už 

o niekoľko dní. Ako nám prezradila autorka nápadu – pani učiteľka Daniela Lozanová – ide o špecifické podujatie, 
asi jediné svojho druhu v našom regióne, ktoré sa uskutoční už po piatykrát. 

Prvosienka 2019 sa sa bude konať dňa 4. apríla 2019 od 17:00 v Koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej 
Vsi. 

„Prvoradým cieľom tejto akcie je umožniť našim žiakom a študentom ukázať svoj výnimočný talent. Pretože 
naši študenti, okrem toho, že sú výborní študenti sú aj vynikajúci hudobníci, speváci, tanečníci a aktívne pôsobia 
v mnohých ďalších umeleckých oblastiach,“ priblížila s tým, že účinkovanie na festivale je výhradne dobrovoľná 
akcia a všetci, ktorí sa v programe predstavia, to robia z vlastnej vôle, s láskou k umeniu. 

Talentovaní študenti Javorky sa podľa jej slov tentokrát predvedú v angličtine, nemčine, ruštine, taliančine, 
španielčine, poľštine, češtine a slovenčine. „Veríme, že poteší, pohladí a prinesie všetkým viac jarných, slnečných 
lúčov, tohtoročným mottom je „srdiečko,“ uzavrela pedagogička. 

V priloženej archívnej galérii si môžete pozrieť fotky z tretieho ročníka jarného festivalu gymnazistov. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Poprad: Majitelia vlastných zdrojov si môžu dať vodu otestovať na 

dusičnany 
[20.03.2019; enviroportal.sk; Voda; 00:00; TASR] 

 
http://www.enviroportal.sk/clanok/poprad-majitelia-vlastnych-zdrojov-si-mozu-dat-vodu-otestovat-na-
dusicnany 

 
 

Poprad, 19. marca – Počas osláv Svetového dňa vody, ktoré pripadajú na piatok 22. marca, si Podtatranská 
vodárenská prevádzková spoločnosť (PVPS) aj tento rok pripravila svoju najžiadanejšiu aktivitu. Tou je bezplatná 
analýza pitnej vody na dusičnany z vlastných zdrojov. 

„Kvalitu pitnej vody vo verejnom vodovode pravidelne kontrolujeme a sledujeme, aby spĺňala najprísnejšie 
kritériá určené na ľudskú spotrebu. Majitelia domácich studní však často ani netušia, či ich vlastný vodný zdroj 
vyhovuje stanovenej kvalite a normám,“ zdôvodnila hovorkyňa PVPS Božena Dická. 

Dodala, že najčastejším problémom domácich studní býva zvýšený obsah dusičnanov alebo iných 
mikrobiologických ukazovateľov, najmä v poľnohospodársky využívaných alebo často zaplavovaných oblastiach. 
Dusičnany a dusitany, ktoré presahujú limitné hodnoty, ohrozujú pri akútnom pôsobení najmä zdravie dojčiat, pri 
dlhodobom príjme však zvyšujú riziko vzniku niektorých závažných ochorení. „Takýmito aktivitami, ako je 
bezplatná analýza, môžeme ľahšie predísť vážnym zdravotným rizikám a následkom dlhodobej konzumác ie 
nevhodnej vlastnej pitnej vody,“ vyzýva Dická. 

Obyvatelia regiónov v pôsobnosti PVPS, ktorí využívajú vlastné studne, si môžu dať analyzovať dusičnany vo 
štvrtok 21. marca v čase od 7. do 13. hodiny. Podmienkou je priniesť minimálne 100 mililitrov vzorky pitnej vody v 
čistej a označenej fľaši na vrátnicu spoločnosti v Poprade alebo v pobočkách v Spišskej Novej Vsi a Starej 

https://spisska.dnes24.sk/tradicne-podujatie-novoveskych-gymnazistov-jarny-festival-vo-vlastnej-rezii-sa-blizi-325646
https://spisska.dnes24.sk/tradicne-podujatie-novoveskych-gymnazistov-jarny-festival-vo-vlastnej-rezii-sa-blizi-325646
http://www.enviroportal.sk/clanok/poprad-majitelia-vlastnych-zdrojov-si-mozu-dat-vodu-otestovat-na-dusicnany
http://www.enviroportal.sk/clanok/poprad-majitelia-vlastnych-zdrojov-si-mozu-dat-vodu-otestovat-na-dusicnany


Ľubovni. „Pri tejto príležitosti ponúkneme aj zľavu na minimálny rozbor vody v zmysle vyhlášky ministerstva 
zdravotníctva. Jeho súčasťou bude fyzikálno-chemická, mikrobiologická a biologická analýza vody s cieľom 
posúdenia jej kvality a vhodnosti použitia na pitie. Záujemcovia si môžu objednať uvedený rozbor až do piatka. 
Vzorky odoberú pracovníci laboratória po dohode so zákazníkom,“ upozornila Dická. 

Zároveň dodala, že v rámci dňa otvorených dverí pripravili počas tohto týždňa exkurzie pre školské kolektívy 
do vybraných vodárenských objektov a čistiarní odpadových vôd. O túto aktivitu podľa nej každoročne prejavuje 
veľký záujem mnoho študentov. „V posledných obdobiach sme zaevidovali viac ako 300 návštevníkov našich 
vodárenských zariadení nielen v rámci Svetového dňa vody, ale aj počas celého školského roka,“ doplnila 
hovorkyňa s tým, že žiaci a študenti majú možnosť navštíviť rôzne výrobné procesy, pre návštevníkov sú 
pripravené prehliadky exteriérov i zaujímavé prezentácie. 

Svetový deň vody je venovaný naliehavej téme dostupnosti vody pre všetkých. V tomto roku sa zaoberá na 
základe cieľov udržateľného rozvoja riešením vodnej krízy, hľadá dôvody, prečo množstvo ľudí zostáva bez tejto 
životodarnej tekutiny. Dvadsiaty druhý marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody Organizáciou Spojených 
národov. „Oslava dňa vody je mimoriadnou príležitosťou pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť vody,“ uzatvára 
Dická. 

Copyright © TASR 2019 
[Späť na obsah] 

 
 

23. Aj na Slovensku sa bude zajtra večerať po francúzsky 
[20.03.2019; etrend.sk; Aktuality; 00:00; jh] 

 
https://restauracie.etrend.sk/restauracie-aktuality/aj-na-slovensku-sa-bude-zajtra-vecerat-po-
francuzsky.html 

 
 

Desať slovenských reštaurácií sa zapojilo do piateho ročníka projektu Chuť Francúzska/Got de France", ktorú 
inicioval francúzsky šéfkuchár Alain Ducasse a Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja 
Francúzska. Good France 

V 150-tich krajinách sa bude zajtra v reštauráciách a na francúzskych veľvyslanectvách podávať večera „ la 
française“, s cieľom osláviť francúzsku gastronómiu. Podujatie sa každoročne koná v mesiaci marci, ktorý je 
venovaný frankofónii, oslave francúzskeho jazyka a kultúry. Šéfkuchári ponúknu vo svojich reštauráciách 
francúzske menu spolu s tradičným francúzskym aperitívom, potom predjedlo, hlavné jedlo, francúzsky syr, 
dezert a francúzske vína. Francúzska kuchyňa je otvorená všetkým, počnúc malými bistrami až po veľké 
reštaurácie, hlavnými zásadami sú využitie čerstvých lokálnych surovín a rešpekt k životnému prostrediu. 

Na Slovensku majú gurmáni najväčšiu šancu navečerať „po francúzsky“ na východe Slovenska, z desiatich 
zapojených reštaurácií sa šesť nachádza v Prešovskom a Košickom kraji. Jedna je v Bratislave a tri na západe 
Slovenska. 

Tu sa bude večerať po francúzsky 
Reštaurácia pod Hradom - Trenčín 
Hotel Metropol - Spišská Nová ves 

Reštaurácia Zorno - Lozorno 
Reštaurácia Le Colonial - Košice 
Reštaurácia Zore - Košice 
Reštaurácia Fabrika- Poprad 
Kaviareň Slávia - Košice 
Reštaurácia Poézia - Kežmarok 
Reštaurácia Signature - Bratislava 
Kaštieľ Mojmírovce - Mojmírovce 

[Späť na obsah] 

 
 

24. VIDEO: Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; 24hod.sk; 24hod.sk; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/video-lider-smola-a-hrusky-jozef-kramar-vydava-solovy-singel-plamene-
cl662673.html 

 
 

24hod.sk 
Smola a Hrušky, archíévna snímka. 
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Bratislava 20. marca (TASR) - Po viac ako 20 rokoch na scéne a desiatkach skladieb, ktoré Jozef Kramár 
napísal pre domovskú skupinu Smola a Hrušky aj iných umelcov, vychádza jeho prvá sólová skladba Plamene, v 
ktorej sa prezentuje pod umeleckým menom Spoko. TASR informoval manažér Martin Hlavatý. 

Jedným z impulzov sólového projektu je viac ako trojročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z 
basketbalového prostredia. Približuje nielen návrat Spoka ako kedysi dlhoročného hráča pod domáce koše, ale aj 
dramatický priebeh a pozadie klubu v Spišskej Novej Vsi, prepletený výraznými postavami a príbehmi osobností 

zo športovej i hudobnej scény. Počas tvorby tohto dokumentu zložil Spoko skladby, ktoré sú svojou emóciou a 
výpoveďou odlišné v porovnaní s tým, čo produkuje jeho kapela. 

„Chcel som ukázať viac z mojej duše. Dlho som váhal, či má zmysel začínať prakticky odznova nový projekt, 
obzvlášť, keď sa nám so skupinou darí a pracovne aj ľudsky si rozumieme. Prehrabal som šuplíky, v ktorých mám 
desiatky nápadov a skladieb, ktoré potrebovali dozrieť, a teraz prišiel ten správny čas. Ďalším impulzom boli 
kolegovia z branže, zvukári či producenti, ktorí ma dlhodobo presviedčali, že by som mal ukázať aj inú tvar môjho 
umeleckého prejavu a využiť potenciál svojho hlasu. Pamätám si na moment, keď som púšťal dlhoročnému 
kamarátovi, ktorý pôsobí ako hudobný manažér, demo skladby, zložené pre duo Alžbeta a Júlia. Vyberali sme pre 
nich singel a on sa ma opýtal, kto spieva na tej nahrávke. Odpovedal som mu s malou dušičkou že ja. Oslovilo ho 
to a mňa výrazne nakoplo, keď podotkol, že spevákov s mojou farbou hlasu a uveriteľnosťou je málo a mal by 
som tie skladby nahrať sám,“ opisuje svoje pocity a prvé signály od okolia Jozef Spoko Kramár. 

Prvý videoklip k singlu Plamene sa nakrúcal v Kanade, v magickej prírode a okolí rieky Niagara. Za výbornou 
prácou s kamerou a vizuálnou poéziou výsledného klipu stojí Martin Krestián Documentary. Video vzniklo práve 
počas nakrúcania ďalších scén do spomínaného filmového dokumentu, ktorého príbeh zavial tvorcov až za 
Atlantický oceán. 

Na skladbe Plamene sa hudobne podieľal aj Spokov kolega z kapely Smola a Hrušky Matúš Miženko, ktorý 
nahral trúbky, zbory naspievala Blanka Richnavská, mixáž a zvuk mal na starosti Pavol Fecík z nahrávacieho 
štúdia Recording Studio 11.11. Spoko aktuálne pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého 
plánuje vydať EP a odohrať pár exkluzívnych koncertov s hosťami. 

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

 
 

25. Extraliga mužov: Zemetrasenie na Spiši. Odchod trénera aj hráčov 
[20.03.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/389021/zemetrasenie-na-spisi-odchod-trenera-aj-hracov/ 

 
 

Slabá forma a neuspokojivé výsledky tímu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vyústili do menšieho 

zemetrasenia v tomto basketbalovom klube. Odskákali si to traja cudzinci. 
Zo Spiša odchádza grécky tréner Georgios Bitzanis ako aj dvaja hráči - Srb Miloš Vraneš a Portoričan Gabriel 

Belardo. Tréner Bitzanis neustál momentálny výkonnostný prepad modro-bielych a povestným klincom bola 
víkendová prehra na domácej palubovke s posledným Lučencom (86:104). 

"V klube sme to vyhodnotili tak, že tím jednoznačne potrebuje nový impulz. Chceme ešte družstvo naštartovať 
pred play-off a zvolili sme si tento spôsob. Chcem však vysloviť odchádzajúcemu trénerovi veľkú vďaku. Priniesol 
do klubu profesionálny prístup a niekedy som mal pocit, že nie všetci sa s týmto prístupom úplne stotožnili. Toto 
však budeme riešiť až po sezóne. Teraz sa chceme plne koncentrovať na záver súťažného ročníka. Mužstvo 
povedie doterajší asistent Erich Korfanta,“objasnil pozadie Bitzanisovho odchodu športový manažér Spišiakov 
Michal Búza na klubovom webe basketball-snv.sk. 

"Po konverzácii s manažmentom sme sa priateľsky dohodli na ukončení spolupráce. Myslím si, že sme urobili 
kus dobrej roboty, tím sa rokoch dostal do play- off, uhrali sme semifinále v Slovenskom pohári. Ďakujem 
predsedovi klubu ako aj celému manažmentu i trénerským kolegom za podporu počas môjho pôsobenia. Vďaka 
patrí aj hráčom a aj fanúšikom. Určite budem naďalej sledovať tím a veľmi mu držať prsty,“ rozlúčil sa Bitzanis. 

Spišiakov povedie do zvyšku sezóny ako aj do bojov v play-off doterajší asistent Erich Korfanta. “Tím 
preberám v istom útlme, chlapci sú dolu najmä po psychickej stránke. Aj oni si uvedomujú, že ich možnosti 
nezodpovedajú postaveniu v tabuľke. Možnosti a limity však treba ukázať na ihrisku, nie v šatni, či 
predzápasových komentároch.” 

"Musíme sa v prvom rade zamerať na seba, príliš často sme riešili hru súperov a akosi sme zabúdali na 
vlastnú ‘povahu’. Musíme do hry vložiť oveľa viac emócie, viac srdca, musíme chcieť a bojovať za svoj klub. Ak 
sa reálne pozrieme na tabuľku, pravdepodobne nás čaká play-off s Interom Bratislava a všetci odborníci 
očakávajú hladký postup favorita. Určite nemám ružové okuliare, no môžem fanúšikom sľúbiť, že kožu na 
palubovke nepredáme lacno,“ skonštatoval staronový tréner BK 04 AC LB SNV Erich Korfanta. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 33. kolo 
1 
X 

https://sport.aktuality.sk/c/389021/zemetrasenie-na-spisi-odchod-trenera-aj-hracov/


2 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
20.03.2019 
BC Prievidza Prievidza 
1.36 15.66 3.21 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
20.03.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
1.08 22.00 7.16 
BKM Lučenec Lučenec 
18:00 
20.03.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.45 16.00 2.79 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
20.03.2019 
BK Iskra Svit Svit 
1.10 19.00 6.70 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

SLOVENSKO_EXTRALIGA_DuklaTrencin-Nitra_675x40’,’view’] }); } 
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26. Poslanci v Spišskej rokovali o zaujímavom projekte: Je ním Cyklistická 

radiála 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/poslanci-v-spisskej-rokovali-o-zaujimavom-projekte-je-nim-cyklisticka-radiala-
325684 

 
 

Na pondelkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej sa poslanci zaoberali aj projektom s názvom 
Cyklistická radiála. O čo konkrétne ide? 

Na druhom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa konalo v 

pondelok popoludní sa poslanci zaoberali aj schválením spolufinancovania projektu s názvom Cyklistická radiála: 
Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I. 

Podľa dôvodovej správy sa mesto Spišská Nová Ves plánuje zapojiť do výzvy na predkladanie Žiadosti o 

nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým 
cyklistickej dopravy. Trendom riešenia dopravy vo väčších mestách v súčasnosti je obmedzovanie motoristickej 
dopravy a jej postupné nahrádzanie dopravou nemotoristickou, medzi ktorú patrí aj doprava cyklistická. Mesto 
Spišská Nová Ves má v centrálnej časti námestia vyriešené cyklistické trasy, chýba však ucelenejšia koncepcia 

s následným dobudovaním trás vedúcich tak k sídliskám, ako aj k potenciálnym cieľom dopravy. 
Dve trasy 
Na zasadnutí zastupiteľstva vedúca referátu rozvoja mesta Darina Paveleková uviedla, že z celkovej 

koncepcie cyklistickej dopravy navrhovaná trasa „A“ bude rozširovať existujúce cyklochodníky v centrálnej časti 
mesta smerom na sídlisko Západ I. (resp. prepojí už existujúci cyklochodník od Kauflandu do centra), trasa „B“ 
prepojí trasu „A“ s autobusovou a železničnou stanicou. Účelom výstavby cykloradiály je úprava a rekonštrukcia 
komunikácií pre cyklistov v smere najviac využívanom od centra mesta smerom na sídlisko Západ I. 

„Keďže komunikácia pre motorové vozidlá v trase „A“ je riešená pomerne veľkolepo (jej šírka je cca 11,0 m) a 
vzhľadom na intenzitu je možné vytvoriť samostatný cyklistický pruh v smere z centra na Smižany na úkor 
spevnenej krajnice predmetnej komunikácie (okrem úseku križovatky Duklianska – Sládkovičova, kde budú 
cyklisti vedení v spoločnom pruhu s ostatnou dopravou s vyznačením cyklistického koridoru)," uvádza sa v 
dôvodovej správe. 

Pre opačný smer sa podľa slov kompetentných na časti trasy vytvorí obdobný samostatný pruh na úkor 
krajnice, v úseku od križovatky Duklianska – Ing. Rojkoviča sa pozemná komunikácia rozšíri a na tejto rozšírenej 
časti sa zriadi (upraví) cyklistický pruh. Pruhy pre cyklistov sú navrhnuté ako jednopruhové jednosmerné, so 
šírkou pruhu 1,25 m + 0,25 m odstup od obrubníka. Spolu je trasa „A“ radiály navrhovaná v dĺžke 2719,90 m. 

Aj cyklostanovište 
Na trase „B“ spájajúcej trasu „A“ s autobusovou a železničnou stanicou podľa slov kompetentných budú 

cyklisti vedení spoločne v jazdných pruhoch s ostatnou dopravou (v oboch smeroch). Dodávajú, že na 

https://spisska.dnes24.sk/poslanci-v-spisskej-rokovali-o-zaujimavom-projekte-je-nim-cyklisticka-radiala-325684
https://spisska.dnes24.sk/poslanci-v-spisskej-rokovali-o-zaujimavom-projekte-je-nim-cyklisticka-radiala-325684


komunikácii sa vyznačí koridor pre cyklistov vodorovnou dopravnou značkou. Plánovaná dĺžka trasy „B“ je 490,70 
m. Súčasťou projektu podľa radnice bude aj zriadenie cyklostanovišťa so stojanom pre 10 bicyklov a spevnenou 
plochou pri autobusovej stanici (medzi budovou a stanovišťom taxíkov). 

Ako kompetentní uvádzajú, celkové investičné výdavky projektu sú 208 013,03 E (priame výdavky projektu), 
nepriame výdavky projektu (náklady na riadenie a informovanie a publicitu vo výške max 3 % z celkových 
investičných výdavkov) sú vo výške 6 201,06 E, spolu celkové výdavky projektu sú 214 214,09 eur. Výška 
spolufinancovania projektu je v zmysle výzvy stanovená na 5 % z celkových výdavkov projektu, t.j. 10 710,70 eur. 
Uznesenie bolo napokon prítomnými mestskými poslancami na rokovaní jednohlasne prijaté. 

Fotky zo zasadnutia zastupiteľstva v Spišskej Novej vsi nájdete v priloženej galérii. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

27. V okrese Spišská Nová Ves prebehla policajná akcia: Zasahovali aj kukláči! 
[20.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-nova-ves-prebehla-policajna-akcia-zasahovali-aj-kuklaci-
325728 

 
 

Muži zákona informovali, že v Spišskonovoveskom okrese bola vykonaná policajná akcia. Dodali, že 
zasahovali aj kukláči. 

Krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová informovala, že polícia v pondelok (18.3.) zasahovala v jednej z 
obcí v okrese Spišská Nová Ves. 

„Išlo o policajnú akciu zameranú na zadržanie páchateľov drogovej trestnej činnosti. Vďaka skvelej tímovej 
práci príslušníkov odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi a košických 

„kukláčov“ boli počas úspešnej policajnej akcie zadržané dve podozrivé osoby a zaistené omamné a 
psychotropné látky,“ uviedla Mésarová. 

Krajská policajná hovorkyňa dodala, že počas akcie policajti vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zaistili 7 
plastových injekčných striekačiek so zataveným hrotom s obsahom kryštalickej látky, v ktorej bola predbežnou 
analýzou zistená prítomnosť účinnej látky metamfetamínu. 

„Zo zaisteného množstva by bolo možné podľa predbežnej expertízy pripraviť najmenej 90 bežných 
jednotlivých dávok drogy. Taktiež zaistili zelenú sušinu rastlinného pôvodu (marihuanu) a iné predmety súvisiace 
s touto trestnou činnosťou. Zaistené veci boli zaslané na expertízne skúmanie na Kriminalistický a expertízny 
ústav PZ,“ povedala Mésarová. 

Tá zároveň dodala, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej 
Vsi po vykonaní potrebných procesných úkonov zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných 

látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil 
dvoch mužov z okresu Spišská Nová Ves vo veku 24 a 32 rokov. 

„Obvinené osoby minimálne od októbra 2018 získavali omamné a psychotropné látky rôznym spôsobom, 
najmä nákupom od doposiaľ neznámych osôb na území Slovenskej republiky, tieto prechovávali na rôznych 
miestach aj v mieste svojho bydliska. Drogy následne distribuovali, predávali ďalším osobám v okrese Spišská 
Nová Ves a Gelnica. Obaja obvinení boli umiestnení do cely policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné 

stíhanie. Za tento skutok obvineným osobám v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na tri až 10 
rokov,“ uviedla Mésarová. 

Pozrite si aj fotogalériu. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Zemetrasenie na Spiši. Odchádza tréner aj dvaja legionári 
[20.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22079926/zemetrasenie-na-spisi-odchadza-trener-aj-dvaja-legionari.html 

 
 

Basketbalový klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves má neuspokojivé výsledky. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slabá forma a neuspokojivé výsledky tímu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves vyústili do 

menšieho zemetrasenia v tomto basketbalovom klube. 
Odskákali si to traja cudzinci. 

https://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-nova-ves-prebehla-policajna-akcia-zasahovali-aj-kuklaci-325728
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Zo Spiša odchádza grécky tréner Georgios Bitzanis ako aj dvaja hráči - Srb Miloš Vraneš a Portoričan Gabriel 
Belardo. 

Tréner Bitzanis neustál momentálny výkonnostný prepad modro-bielych a povestným klincom bola víkendová 
prehra na domácej palubovke s posledným Lučencom (86:104). 

Potrebujú nový impulz 
"V klube sme to vyhodnotili tak, že tím jednoznačne potrebuje nový impulz. Chceme ešte družstvo naštartovať 

pred play-off a zvolili sme si tento spôsob. Chcem však vysloviť odchádzajúcemu trénerovi veľkú vďaku. Priniesol 
do klubu profesionálny prístup a niekedy som mal pocit, že nie všetci sa s týmto prístupom úplne stotožnili. Toto 
však budeme riešiť až po sezóne. Teraz sa chceme plne koncentrovať na záver súťažného ročníka. Mužstvo 
povedie doterajší asistent Erich Korfanta,“objasnil pozadie Bitzanisovho odchodu športový manažér Spišiakov 
Michal Búza na klubovom webe basketball-snv.sk. 

Prečítajte si tiež:Spišská Nová Ves v novej sezóne s gréckym trénerom 
"Po konverzácii s manažmentom sme sa priateľsky dohodli na ukončení spolupráce. Myslím si, že sme urobili 

kus dobrej roboty, tím sa rokoch dostal do play- off, uhrali sme semifinále v Slovenskom pohári. Ďakujem 
predsedovi klubu ako aj celému manažmentu i trénerským kolegom za podporu počas môjho pôsobenia. Vďaka 
patrí aj hráčom a aj fanúšikom. Určite budem naďalej sledovať tím a veľmi mu držať prsty,“ rozlúčil sa Bitzanis. 

Povýšili asistenta 
Spišiakov povedie do zvyšku sezóny ako aj do bojov v play-off doterajší asistent Erich Korfanta. 
"Tím preberám v istom útlme, chlapci sú dolu najmä po psychickej stránke. Aj oni si uvedomujú, že ich 

možnosti nezodpovedajú postaveniu v tabuľke. Možnosti a limity však treba ukázať na ihrisku, nie v šatni, či 
predzápasových komentároch. Musíme sa v prvom rade zamerať na seba, príliš často sme riešili hru súperov a 
akosi sme zabúdali na vlastnú ‘povahu’. Musíme do hry vložiť oveľa viac emócie, viac srdca, musíme chcieť a 
bojovať za svoj klub. Ak sa reálne pozrieme na tabuľku, pravdepodobne nás čaká play-off s Interom Bratislava a 
všetci odborníci očakávajú hladký postup favorita. Určite nemám ružové okuliare, no môžem fanúšikom sľúbiť, že 
kožu na palubovke nepredáme lacno,“ skonštatoval staronový tréner BK 04 AC LB SNV Erich Korfanta. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. FOTO Protidrogový záťah na Spiši: Polícia obvinila dve osoby, hrozí im až 

10-ročné väzenie 
[20.03.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1780601/FOTO-Protidrogovy-zatah-na-Spisi–Policia-obvinila-dve-osoby–
hrozi-im-az-10-rocne-vazenie 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Polícia obvinila z drogovej trestnej činnosti dve osoby zo Spiša. Krajská policajná 
hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová informovala o tom, že mužov vo veku 24 a 32 rokov z okresu Spišská Nová 
Ves zadržali počas pondelkovej (18. 3.) policajnej akcie. 

„Vďaka tímovej práci príslušníkov odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR 
PZ) v Spišskej Novej Vsi a košických kukláčov boli počas úspešnej razie zadržané dve podozrivé osoby a 

zaistené omamné a psychotropné látky,“ ozrejmila hovorkyňa. 
Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 
Zároveň dodala, že počas akcie policajti vykonali domovú prehliadku, pri ktorej zaistili sedem plastových 

injekčných striekačiek so zataveným hrotom s obsahom kryštalickej látky, v ktorej bola predbežnou analýzou 
zistená prítomnosť účinnej látky metamfetamínu. 

Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 
Zo zaisteného množstva by bolo možné podľa predbežnej expertízy pripraviť najmenej 90 bežných 

jednotlivých dávok drogy. „Taktiež zaistili zelenú sušinu rastlinného pôvodu - marihuanu, a iné predmety súvisiace 
s touto trestnou činnosťou,“ doplnila Mésarová. Zaistené veci policajti zaslali na expertízne skúmanie na 
Kriminalistický a expertízny ústav PZ. 

Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 
Kriminálny vyšetrovateľ OR PZ v Spišskej Novej Vsi po vykonaní potrebných procesných úkonov zo zločinu 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s 
nimi spáchaného formou spolupáchateľstva obvinil dvoch mužov. 

Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 
Tí mali podľa polície minimálne od októbra minulého roka získavať omamné a psychotropné látky rôznym 

spôsobom, najmä nákupom od doposiaľ neznámych osôb na území Slovenskej republiky. 
Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 
Drogy mali prechovávať na rôznych miestach aj v mieste svojho bydliska a následne ich distribuovať a 

predávať ďalším osobám v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica. „Obaja obvinení boli umiestnení do cely 

policajného zaistenia s podnetom na ich väzobné stíhanie. Za tento skutok im v prípade dokázania viny hrozí trest 
odňatia slobody na tri až desať rokov,“ uzavrela Mésarová. 

Zdroj: TASR/KR PZ v Košiciach 

https://www.topky.sk/cl/100370/1780601/FOTO-Protidrogovy-zatah-na-Spisi--Policia-obvinila-dve-osoby--hrozi-im-az-10-rocne-vazenie
https://www.topky.sk/cl/100370/1780601/FOTO-Protidrogovy-zatah-na-Spisi--Policia-obvinila-dve-osoby--hrozi-im-az-10-rocne-vazenie
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30. VIDEO: Líder Smola a Hrušky Jozef Kramár vydáva sólový singel Plamene 
[20.03.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 
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Smola a Hrušky, archíévna snímka. Foto: smolaahrusky.sk 
Jedným z impulzov sólového projektu je viac ako trojročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z 

basketbalového prostredia. 
Bratislava 20. marca (TASR) - Po viac ako 20 rokoch na scéne a desiatkach skladieb, ktoré Jozef Kramár 

napísal pre domovskú skupinu Smola a Hrušky aj iných umelcov, vychádza jeho prvá sólová skladba Plamene, v 
ktorej sa prezentuje pod umeleckým menom Spoko. TASR informoval manažér Martin Hlavatý. Jedným z 
impulzov sólového projektu je viac ako trojročná práca na dokumentárnom filme 0:52, ktorý je z basketbalového 
prostredia. Približuje nielen návrat Spoka ako kedysi dlhoročného hráča pod domáce koše, ale aj dramatický 
priebeh a pozadie klubu v Spišskej Novej Vsi, prepletený výraznými postavami a príbehmi osobností zo 

športovej i hudobnej scény. Počas tvorby tohto dokumentu zložil Spoko skladby, ktoré sú svojou emóciou a 
výpoveďou odlišné v porovnaní s tým, čo produkuje jeho kapela. „Chcel som ukázať viac z mojej duše. Dlho som 
váhal, či má zmysel začínať prakticky odznova nový projekt, obzvlášť, keď sa nám so skupinou darí a pracovne aj 
ľudsky si rozumieme. Prehrabal som šuplíky, v ktorých mám desiatky nápadov a skladieb, ktoré potrebovali 
dozrieť, a teraz prišiel ten správny čas. Ďalším impulzom boli kolegovia z branže, zvukári či producenti, ktorí ma 
dlhodobo presviedčali, že by som mal ukázať aj inú tvar môjho umeleckého prejavu a využiť potenciál svojho 
hlasu. Pamätám si na moment, keď som púšťal dlhoročnému kamarátovi, ktorý pôsobí ako hudobný manažér, 
demo skladby, zložené pre duo Alžbeta a Júlia. Vyberali sme pre nich singel a on sa ma opýtal, kto spieva na tej 
nahrávke. Odpovedal som mu s malou dušičkou že ja. Oslovilo ho to a mňa výrazne nakoplo, keď podotkol, že 
spevákov s mojou farbou hlasu a uveriteľnosťou je málo a mal by som tie skladby nahrať sám,“ opisuje svoje 
pocity a prvé signály od okolia Jozef Spoko Kramár. Prvý videoklip k singlu Plamene sa nakrúcal v Kanade, v 
magickej prírode a okolí rieky Niagara. Za výbornou prácou s kamerou a vizuálnou poéziou výsledného klipu stojí 
Martin Krestián Documentary. Video vzniklo práve počas nakrúcania ďalších scén do spomínaného filmového 
dokumentu, ktorého príbeh zavial tvorcov až za Atlantický oceán. Na skladbe Plamene sa hudobne podieľal aj 
Spokov kolega z kapely Smola a Hrušky Matúš Miženko, ktorý nahral trúbky, zbory naspievala Blanka 
Richnavská, mixáž a zvuk mal na starosti Pavol Fecík z nahrávacieho štúdia Recording Studio 11.11. Spoko 
aktuálne pracuje na ďalších skladbách pre svoj sólový projekt, z ktorého plánuje vydať EP a odohrať pár 
exkluzívnych koncertov s hosťami. 

[Späť na obsah] 

 
 
 
 

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03  Bratislava, Slovenská republika 

 

http://www.teraz.sk/kultura/lider-skupiny-smola-a-hrusky-jozef-kra/384915-clanok.html

