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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Vajíčka by som nikdy nepil 
[22.03.2019; Zdravie; MUŽI; s. 104,105,106; Martina Palovčíková] 

 
 

Spevák českej skupiny Kabát Pepa Vojtek (53) si trénuje hlasivky podobne ako Schwarzenegger svaly. 
Nedeľu volá detský deň a texty sa učí pred východom slnka. 

text Martina Palovčíková foto Robo Hubač, Matej Jankovič, TV Markíza, Profimedia 
Ako je to s vaším slovenským pôvodom? 
Moja prababička z otcovej strany bola zo Spišskej Novej Vsi. Pradedo bol Maďar. Asi budem mať dodnes na 

Spiši vzdialených príbuzných, ale nie sme v spojení. 
Takže vaši najmladší synovia sú úplný európsky mix, po mame ešte aj Macedónci… 
Manželkin otec Bogdan je Macedónec, ale dlhé roky žije v Česku. A jej mama je z Prahy. 
Je pravda, že vďaka Slovensku ste prestali fajčiť? 
Viackrát som prestal a zase začal fajčiť, bolo to ako na hojdačke. Ale je fakt, že už viac ako dvanásť rokov 

vôbec nefajčím. Môže za to problém, ktorý som mal v krku po návrate z koncertov zo Slovenska. Našťastie, nešlo 
o uzlíky na hlasivkách, ako som si myslel. Len o aftu, ktorá tam robila neplechu. Dosť som sa však zľakol a strach 
je na to asi najlepší, zrazu sa mi podarilo prestať s fajčením zo dňa na deň. 

Uzlíky na hlasivkách dokáže spôsobiť aj ich preťažovanie. Váš spev im musí dávať riadne zabrať. 
Hlasivka je sval, a každý človek má iné svalové dispozície. Ja som im dával riadnu nakladačku od začiatku, 

takže sa nejako vytrénovali. To je ako u Arnolda Schwarzeneggera, ktorý stále trénuje a má obrovské svaly. A 
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ten, kto trénuje málo, ich má malé. Ja som trénoval stále, tak mám hlasivky vycvičené natoľko, že vydržia veľa. 
Musím si zaklopať, ale asi päť rokov som s nimi nemal žiadne problémy. Aj tie skôr súvisia s nachladnutím než s 
tým, že by som si hlasivky na koncerte vyreval a unavil. 

Máte nejaký osvedčený recept, aby vás hlasivky nezradili? Karel Gott vraj píjal surové vajíčka. 
To by som nikdy v živote neurobil! Predvlani sme mali šnúru od októbra do novembra, devätnásť koncertov 

každý druhý deň. Tak som sa vážne obával, že toto moje hlasivky nemôžu vydržať. Ale telo, keď je pred ním 
nejaká úloha, drží. Celé turné som odspieval, no dva dni po návrate som namiesto účinkovania v divadle musel 
zaľahnúť. Telo drží, drží, ale len čo sa uvoľníte, bacil si vás nájde. No turné som zvládol! Koncert som vlastne za 
celé roky nezrušil nikdy. A v divadle sa alternujeme, takže tam sa to občas dá. 

Na divadelné úlohy sa vraj učíte ešte pred šiestou hodinou rannou. Večer mávate predstavenia. Kedy spíte? 
Napríklad za volantom… Medzi polnocou a piatou-šiestou ráno mi ostáva čas na spanie. Je pravda, že ráno 

mi mozog pracuje najlepšie, vtedy sa učím texty, autorizujem rozhovory, ale najviac do pol siedmej, potom ma to 
už nebaví. Začnú vonkajšie podnety – psy, deti a už sa nedá tak sústrediť. Takže kým je ráno tma, pracujem. 

Ale v lete je svetlo skôr. 
Veď v lete aj vstávam skôr. O šiestej som už na prechádzke so psami. 
Kedysi ste boli veľký športovec. Dnes vám stačí behať po pódiu alebo stále športujete? 
Ále, už len televízne športovanie. So psami však chodím na kilometrovú prechádzku tri-štyrikrát denne. Máme 

francúzskeho buldočka, ten je tak trochu „tryskomyš“, a anglického buldoga, ten je úplne pokojný, ide popri mne a 
čaká, kedy mu dám piškótu. Aby ma poslúchali, máme na prechádzke body, kde vždy dostanú piškótu. 

Máte päť detí so štyrmi ženami a medzi najstarším a najmladším potomkom je vekový rozdiel takmer tridsať 
rokov. Sú príležitosti, keď sú všetci spolu? 

Samozrejme, každý víkend. Teda okrem najstaršieho Pepu, ten už má svoj život. Ale štyria mladší sú vždy v 
nedeľu u nás, hovorím tomu detský deň. Naložím do auta Adamka a Bertíka, ideme vyzdvihnúť Matesa, 
Valentýnku, prechádzame sa po lese, potom ideme k nám domov, tam sa ešte pobavia, poobede ich odveziem 
domov a idem do divadla. Chcem, aby boli spolu. Valentýnka síce už bude mať sedemnásť, ale je s mladšími 
bratmi rada. No a Pepa sa presťahoval za prácou do Prahy, takže ich mám pokope. 

Prostredný syn Matyáš má cukrovku. Musíte mu nejako prispôsobovať program? 
Vôbec mu to nepripomíname. Ak kúpim niečo na jedenie, dám to aj jemu a je na ňom, aby si to rozdelil tak, že 

si nebude musieť pridávať inzulín. Má inzulínovú pumpu. Alebo keď behajú po lese, treba myslieť na to, aby sa 
nedostal do hypoglykémie. No nechávam to na ňom, aby bol čo najviac sebestačný a samostatný. A, 
samozrejme, ho neľutujeme. To je asi to najhoršie, čo by sme mohli urobiť. Vždy mu vravím – nikto nevie, prečo 
to vzniklo, ale nikto nevie ani to, či to nezmizne, či na to nenájdu za pár rokov liek. Teraz musíš vydržať, nie je to 
koniec sveta. Ani to ako chorobu neberieme. Cukrovku má od troch rokov a žije dokonca zdravšie, neje toľko 
sladkostí, viac zeleniny… 

Chtiac-nechtiac už teda viete, ktorá potravina má koľko cukru a podobne. Využívate to aj pri svojom 
stravovaní? 

Ako hovoril pán Hrušínský, telo musí ísť do hrobu zhumpľované. Žijem tak, že si dám, na čo mám chuť. Ale 
nikdy som sa neprejedal. Pri mojej práci nemôžem byť obézny. Prispieva k tomu aj pohyb na javisku, spaľujem. 
No nerobím si násilie, dám si bravčové, údené… Prečo nie, ak mám na to chuť? Nezjem toho kilo. 

Niekde ste spomínali, že s pribúdajúcim vekom sa predsa len trochu krotíte. 
Hm, telo si už nežiada toľko alkoholu, ako keď sme boli mladí. Na tom sme sa v kapele zhodli všetci. Bez 

klamania a zbytočného vyťahovania sa priznávame, že telo to už nedáva ako kedysi, keď sme sa po koncerte 
veselili až do rána, na druhý deň sme vstali a nič nám nebolo. Už to tak nie je. Z likérov, páleniek a šnapsov som 
prešiel na biele víno. Jasné, s kapelou stále oslavujeme život, ale doma si dávam každý večer tri deci vína. To  mi 
chutí a je to určite aj zdravé! 

Vaša pokožka je hotová galéria. Pribúdajú ešte nové tetovania? 
Nie je nápad, všetky tetovania musia mať nejaký význam. Keď sa dožijem sedemdesiatky, budem niekde 

sedieť na lavičke, kŕmiť holuby a budem vyzerať ako skrčený obraz, aby som si vedel svoje tetovania obhájiť. 
Som narodený presne na prelome znamení Blíženci a Rak, 21. júna, a podľa čínskeho horoskopu som Had. 
Takže moje tetovania súvisia hlavne s týmito znameniami. 

Na chrbte máte okolo celej chrbtice obtočeného 
obrovského hada. Bolelo? To mi poradil herec Filip Blažek, inteligentne… Vravel som mu, vieš, ako to bolí? A 

on, nebuď mäkký. Tak som si to dal vytetovať. Bolelo to najviac zo všetkých mojich tetovaní. 
A niečo súvisiace s priateľkami, deťmi? Mená, dátumy narodení? 
To už by som potom nemal čo kam dať… Ale nie, ja mám skôr obrázky než písmená. 
V roku 2014 vaša zverenkyňa spevácku súťaž Hlas vyhrala. Prerazila v hudobnom biznise? 
Snažil som sa jej pomôcť. Vystupovala ako predskokanka na výročnom koncerte našej kapely. Našiel som jej 

aj manažéra. Radil som jej: musíš byť v Prahe, pri zdroji, nikto ti nebude volať do Ostravy, aby si pricestovala. 
Musíš byť tu, aby si prišla do piatich minút, nie do piatich hodín. Ale ona sa odsťahovala späť domov a nejako sa 
po nej zľahla zem. Škoda, bola zaujímavý typ, vzhľadom aj hlasom, A dúfam, že tento rok výherca šancu využije. 

—- 
TRÉMISTA 
Keď začínal vystupovať v muzikáloch, mal Pepa Vojtek doslova zničujúcu trému. Ani dnes voči nej nie je 

imúnny, no menšia tréma ho skôr nabudí na dobrý výkon. Ako ale priznáva, do speváckej súťaže by nemal nervy 
sa prihlásiť. 

PLODNÝ 



Josef Vojtek (53), pôvodne opravár telefónov, je 30 rokov spevák rockovej skupiny Kabát, ktorá je držiteľom 
mnohých Českých slávikov. Účinkuje tiež v muzikáloch. Je tretíkrát ženatý a má päť detí, Josefa (31), Valentýnu 
(17), Matyáša (12), Adama (6) a Alberta (2,5). Je vášnivý motorkár, po Prahe jazdí na kolobežke a s deťmi vraj už 
skončil. 

—- 
Ako hovoril pán Hrušínský, telo musí ísť do hrobu zhumpľované. Žijem tak, že si dám, na čo mám chuť. Ale 

nikdy som sa neprejedal. 
Dosť som sa zľakol a strach je na to asi najlepší, zrazu sa mi podarilo prestať s fajčením zo dňa na deň. 
—- 
Foto: 
Ako kouč v šou The Voice si u súťažiacich cení viac originalitu a energiu ako dokonalý hlas. 
V hard rockovej skupine Kabát spieva Pepa Vojtek nepretržite od roku 1988. 
foto David Kundrat/Czech News Center/CNC/Profimedia 
Vojtek často účinkuje v muzikáloch. V Mefistovi má hlavnú dvojrolu Mefista a Fausta. 
Tretia manželka Jovanka (40) bola na druhej Pepovej svadbe svedkyňou nevesty Libušky, exmanželky 

speváka Daniela Hůlku. 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Prezident Kiska neuvažuje o amnestii 
[22.03.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; RÓBERT BEJDA] 

 
 

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. 

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. RÓBERT 

BEJDA 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Popradským žolíkom v semifinále môže byť Belluš 
[22.03.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Patrik Fota] 
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Bývalý hráč Banskej Bystrice verí v postup. 
HK Poprad - HC Košice, 20.3.2019 
(14 fotografií) 
POPRAD. Hokejisti HK Poprad uspeli vo štvrťfinálovej sérii s Košicami 4:2 na zápasy a v semifinále si zahrajú 

s Banskou Bystricou. 
V sezóne 2016/17 sa v drese Bystričanov tešil z majstrovského titulu Martin Belluš, ktorý je v súčasnosti 

hráčom Popradu. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi prišiel pod Tatry v aktuálnej sezóne a semifinále proti svojmu bývalému klubu 

tak bude mať preňho špecifickú príchuť. 
Na striedačke mali už od nervov sivé vlasy 
Prečítajte si tiež:Tréner Stantien vyzdvihol popradské srdce: Keby ste videli tie modriny… 
Popradčania viedli vo štvrťfinále s Košicami 3:0 na zápasy, no potom prišli dve víťazstvá oceliarov, ktoré mohli 

naštrbiť psychiku. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22080863/popradskym-zolikom-v-semifinale-moze-byt-bellus.html


Nestalo sa tak a v šiestom dueli série spečatili svoj postup medzi najlepšie štyri tímy extraligy. 
„My sme ani sami nečakali, že v sérii budeme viesť 3:0. Posledný zápas v Steel Aréne bol nesmierne ťažký. 

Dali sme gól, ktorý nebol uznaný čo bola pre nás veľká škoda,“ povedal popradský útočník Martin Belluš. 
Posledný krok býva najťažší, čo sa Popradčanom potvrdilo aj v šiestom zápase série. 
((piano)) 
„Viedli sme už 3:0 ale opäť sme na chvíľu poľavili a dostali sme dva góly. To sa nám nesmie stávať. Je 

pravda, že už sme poniektorí mali na striedačke sivé vlasy, nechceli sme si to až tak zdramatizovať. Nakoniec sa 
to ale chvalabohu otočilo v náš prospech a dotiahli sme to do víťazného konca.“ 

Na popradskom aj košickom štadióne boli vysoké návštevy a skvelá atmosféra, ktorá k play-off a zvlášť k 
východniarskemu derby patrí. 

„Škoda, že to tak nie je počas celej sezóny, ale je to paráda, keď vás ľudia ženú vpred a fandia vám. Hokej sa 
hrá pre nich a oni nám dodávajú veľa energie,“ uviedol Belluš. 

Varuje pred obranou Banskej Bystrice 
Popradčanom sa proti Banskej Bystrici darilo v základnej časti a na podobné výkony by radi nadviazali aj v 

semifinále. 
„Už v minulej sezóne, keď som ešte hrával v Banskej Bystrici, sa Popradu proti Bystrici darilo a podobne to 

bolo aj teraz v základnej časti. Bude to veľmi ťažké, sú to dvojnásobní majstri extraligy, ale my do toho dáme 
všetko a budeme sa snažiť vyhrať a postúpiť ďalej,“ skonštatoval Belluš. 

Vlani ešte 27-ročný útočník pomáhal Banskobystričanom, ktorých sa teraz bude snažiť v popradskom drese 
pripraviť o piatu finálovú účasť v rade. 

„Taký je hokejový život. Na Slovensku je málo klubov a raz hráte za jeden, inokedy za druhý. Ja sa vždy 
snažím odviesť pre svoj tím maximum a už sa musím pozerať len dopredu. Vieme, že Bystrica má výbornú 
obranu, s Detvou vyhrali tri zápasy na nulu, ale myslím si, že my máme lepšie družstvo. Verím, že sa nám podarí 
nastrieľať nejaké góly a nebudeme mať v tomto smere žiadne ťažkosti.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Tipy na dnes - piatok 22. marca 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Medzinárodný deň tuleňov 
KOŠICE. V tento deň je naplánovaný bohatý program v košickej zoo. Čaká na vás komentované kŕmenie 

tuleňov o 11.00 a 14.00 hod., ďalej sa môžete tešiť na prednášku Antarktída, Arktída a tulene o 15.00 hod. v 
klubovni Himaláje, počas ktorej život na póloch priblíži prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. - člen tímu 
medzinárodnej expedície v Antarktíde. 

Street dance 
KOŠICE. Street Dance workshop je pravidelný tanečný workshop pod vedením Mery Dott Hajasovej. Tréningy 

sú zamerané na precvičenie tela, krokové variácie, ale hlavne na radosť z pohybu a tanca. Predošlé skúsenosti s 
tancom sú vítané, ale nie potrebné. Tréning začína rozcvičkou a nasleduje nacvičovanie krokov. Vhodné je voľné 
oblečenie a pevná športová obuv. O 18.00 hod. v Tabačke. 

Ankramu 
KOŠICE. Groovujúci psychedelický postrock s poetickými textami a príchuťou ambientu. Slovensko-česká 

kapela Ankramu je zoskupením muzikantov z rôznych hudobných projektov, ktorého prednosťou sú živé koncerty 
obohatené o experimentálnu improvizáciu prevedenú s jazzovým nadhľadom. Formáciu Ankramu tvoria spevák a 
autor textov Michal Kramár, bubeník Jozef Krupa (Stroon), basgitarista Lukáš Mutňanský (Katarzia, Fallgrapp), 
gitarista 

Michal Matejka (Cluster ensemble) a klavirista Vojtěch Procházka (Vertigo). Koncert začína o 20.00 hod. v 
Tabačke. 

Spievam po francúzsky 
KOŠICE. Semifinále súťaže mladých talentov s názvom Spievam po francúzsky začína o 11.00 hod. na 

konzervatóriu na Timonovej. 
Koncert Lukáš Adamec 
KOŠICE. Lukáš Adamec aktuálne pilne pracuje na druhom albume, ktorého zvuk predstaví aj na koncerte v 

Košiciach. O 19.00 hod. v Kulturparku. 
Hudba skupiny Metallica- symfonicky 
KOŠICE. Po veľkom úspechu v Poľsku budete môcť po prvýkrát aj na Slovensku vidieť medzinárodný projekt 

nazvaný Music of Metallica band - symfonic. Uvidíte jednu z najlepších Metallica cover kapiel na svete SCREAM 
INC. obklopenú symfonickým orchestrom. O 19.00 hod. v Spoločenskom pavilóne. 

Finisáž výstavy diel T.J. Moussona 
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KOŠICE. Všetkých milovníkov výtvarného umenia poteší možnosť rozlúčiť sa s výstavou diel T.J.Moussona v 
Múzeu Vojtecha Löfflera.V nedeľu o 15.00 a 16.00 hod. sa uskutoční finisáž výstavy, takže sa môžete tešiť na 
komentovanú prehliadku plnú zaujímavostí o umelcovi. 

Šopa Gallery 
KOŠICE. Šopa Gallery predstavuje novú fotografickú výstavu Kataríny Hudačinovej s názvom Inter - Intimacy. 

Vernisáž výstavy s kurátorom Michalom Jalůvkom sa začne o 19.00 hod. Obrazové diela vyvolávané dlhé hodiny 
vo fotoateliéri si môžete prísť pozrieť až do 16. apríla. 

Hoten Toten 
KOŠICE. Slovenská punk rocková legenda Hoten Toten sa po šesťročnej absencii vracia na koncertné pódia 

v najslávnejšej zostave - Sveťo, Marcel, Cybo a Truba. HT pôsobia na slovenskej rockovej undergroundovej 
scéne už od roku 1989 a za svoju kariéru vydali 8 albumov, jednu “best of” kompiláciu a sériu rarít z archívov. 
Koncert v Collosseu začína o 20.00 hod. 

Vynášanie Moreny 
MOLDAVA NAD BODVOU. Tradičným vynášaním Moreny oslávia Moldavčania príchod jari. Začiatok akcie je 

o 10.00 hod. na námestí pri miestnom 
penzióne. 
Prešovské dni klasickej gitary 2019 
PREŠOV. Posledný koncert v rámci Prešovských dní klasickej gitary 2019 odohrá o 18.00 hod. v PKO – 

Čierny orol akustický gitarista a skladateľ Sönke Meinen. 
Objav okolie Popradu 
POPRAD. Mestská informačná kancelária (MIK) v Poprade pripravila spolu s Podtatranským múzeom a 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) Aerologickým a radiačným centrom v Gánovciach podujatie 
pod názvom Objav okolie Popradu. Zraz a začiatok prehliadky je v areáli Aerologického a radiačného centra v 
piatok 22. marca o 9.30 hod. Samotný deň otvorených dverí v SHMÚ Gánovce je v čase od 9. do 16. hodiny. 
Následne sa pešou prechádzkou návštevníci presunú ku Geoparku Neandertal Gánovce, kde sa o odborný 
výklad postarajú pracovníci z Podtatranského múzea v Poprade. O 12. hodine napoludnie je naplánované aj 
spoločné vypustenie meteorologického balóna s rádiosondou. 

Pôstny večer 
STROPKOV. Kaštieľ Stropkov pozýva záujmecov do svojich priestorov na Pôstny večer, sprievodné podujatie 

k výstave V znamení kríža. Prednášku na tému Sakrálne národné kultúrne pamiatky v Stropkove bude viesť 
historik mesta Stropkov, Ľuboslav Šmajda. Podujatie sa začína o 19.00 hod. 

Frankofónia 
SNINA. Podujatie Gymnázia v Snine v spolupráci s MSKS Snina. Prezentácia francúzskej kultúry a 

francúzskej kuchyne začína o 16.00 hod. v Sninskom kaštieli. 
Jánošík 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V piatok 22. marca o 19.00 uvedie Spišské divadlo hru Jozefa Mokoša: Jánošík alebo 

Pravda je len jedna. 
Trebišovski pisanki 
TREBIŠOV. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a mesto Trebišov pripravili 30. 

jubilejný ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc pod názvom Trebišovski pisanki. Vernisáž 
výstavy sa uskutoční 22. marca 2019 o 16.30 hod. v Dvorane trebišovského kaštieľa. Na tohtoročnej výstave si 
návštevníci môžu prezrieť 676 kraslíc, ktoré vyhotovilo 64 súťažiacich z ôsmych krajov Slovenska. Z 64 súťažiach 
vystavujú 9 muži. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Voľte si v Bratislave Čaputovú, ja z princípu ženu voliť nebudem (reportáž) 
[21.03.2019; dennikn.sk; Slovensko; 15:39; Andrej Bán] 

 
https://dennikn.sk/1417715/volte-si-v-bratislave-caputovu-ja-z-principu-zenu-volit-nebudem-reportaz/ 

 
 

Prešli sme veľké územie na severovýchode od Medzilaborec po Lendak a pýtali sme sa tých, čo volili v prvom 
kole Harabina alebo Kotlebu či a ako budú voliť v druhom kole. 

Bodružal je dedinka v okrese Svidník, ktorú preslávil drevený gréckokatolícky Chrám svätého Mikuláša 
zapísaný do zoznamu UNESCO. Žije tu päťdesiat oprávnených voličov. 

V tomto kontexte údaj, že 65 percent z nich v prvom kole volilo Štefana Harabina, neznie až tak desivo (alebo 
úctyhodne, vyberte si). 

Koho iného ako Harabina? 
Nájsť tu v pracovný deň dopoludnia čo len jedného z voličov je náročná misia. Pustý Bodružal pripomína 

pohľadnicu, nič sa nehýbe. Iba na severnom konci, pred bytovkou, kde majú rómski obyvatelia na dvore zopár 
rozobratých škodoviek, postáva za kovanou bránou rodinného domu starší muž. Na prišelca s bratislavskou 
„ešpézetkou“ zazerá. On nie je Róm. Pes zúrivo šteká, pochopiteľne. 

https://dennikn.sk/1417715/volte-si-v-bratislave-caputovu-ja-z-principu-zenu-volit-nebudem-reportaz/


„Starosta? Ten pošiel do lesnej chaty dačo robiť, neznam,“ pribehne jeho pani a ukáže na lesnú cestu. Obaja 
sú ako členovia okrskových volebných komisií dobre informovaní. O všetkom. Muž, ktorý sa nepredstaví, o čosi 
viac. Má prax. Pochváli sa, že pred rokom 1989 pracoval v ZNB. Pre mladších: za socializmu bol policajtom. 

„Prečo Harabin? A koho iného z tých štyroch sme mali voliť?“ kladie si sám ten typ otázok, ktoré sú s ohľadom 
na hnev, aký obsahujú, aj odpoveďami. Tými štyrmi myslí okrem sudcu Najvyššieho súdu Zuzanu Čaputovú, 
Maroša Šefčoviča a Mariana Kotlebu. Ostatní kandidáti nestoja za zmienku. A tí traja (okrem Harabina) tiež nie sú 
nič moc. Sú podľa neho „smetie“. 

„Harabin nebude s jednou ani druhou stranou, má svoje trápenie. Dal som mu svoj hlas. Čaputová bude robiť 
zlobu ako Kiska doteraz. S Kotlebom nikam nepôjdete. A Šefčoviča osrali za to, že je so Smerom…“ 

Vetu už nedokončí. „Pssst!“ zahriakne ho manželka, aby nebol vulgárny. Muž mávne rukou. 
V Bodružali získal Harabin 65 percent hlasov. Foto N - Andrej Bán 
Mečiara vraj nikdy nepodporoval, najmä nie potom, ako v zime 1989 vyšiel s klobúkom na hlave na tribúnu 

a kričal, že väznice pre komunistov sú prázdne. To si člen KSČ a ZNB zapamätal nadosmrti. Harabin ako 
Mečiarov minister spravodlivosti mu však neprekáža. 

„Druhé kolo? Verím, že viac budú Šefčoviča, aj keď ona má také percentá, že ju asi nedobehne. Tam si voľte 
v Bratislave Čaputovú, ja už z princípu ženu nebudem voliť,“ zahlási s dešpektom starší muž. Manželka, ktorá 
stojí vedľa neho, sklopí zrak. Obaja svorne dodajú, že prezident je pre nich nepodstatná figúra. Veď v Bodružali 
nemajú vlak ani autobus. Ako to súvisí s hlavou štátu, nevedno. 

Lenin, Biľak, Švec 
Okres Svidník má dnes väčšie atrakcie ako drevené chrámy (cerkve) zo zoznamu UNESCO. Takpovediac 

„kultúrnym dedičstvom“ sa po prvom kole prezidentskej voľby stal aj fakt, že ide o jediný okres, kde v prvom kole 
vyhral Štefan Harabin. 

Iba o pár kilometrov ďalej, keď križujete cestu medzi Svidníkom a Duklianskym priesmykom a keď si dáte 
v rázovitom motoreste so sadrovou bustou V. I. Lenina (je tu od pádu socializmu a hostia si pri nej robia selfíčka) 
tatarčané, teda tmavé opečené pirohy so smotanou a slaninou, ocitnete sa v svojho druhu skanzene. Krajná 
Bystrá si už celoštátnu slávu užila, keď tu Peter Kalmus a Ľuboš Lorenc postriekali v rodnej dedine Vasila Biľaka 
jeho pamätník červenou farbou. 

Motorest pod Duklou a zátišie s bustou Lenina. Foto N - Andrej Bán 
Opäť: dedinka je na pravé poludnie prázdna ako vo westerne, iba skupinky rómskych obyvateľov nových 

bytoviek na dolnom konci sa vybrali po asfaltke nevedno kam. Kto tu vyhral prvé kolo? Nebudeme vás trápiť, 
beztak neuhádnete - Béla Bugár. Počuli sme viaceré  verzie tajomstva jeho úspechu v obci, kde Maďara nevideli. 
Jedna znie najpravdepodobnejšie. Vedúcim príslušného úradu práce (a teda chlebodarcom) je nominant strany 
Most-Híd. 

Čísla o fenomenálnom úspechu toho-ktorého kandidáta odrazu strácajú desivý nádych. V dedinke s pár 
desiatkami obyvateľov stačí jedna mienkotvorná osobnosť. Tá už ostatných presvedčí. 

Program kandidáta? Postoje k NATO, EÚ, Rusku či nebodaj démonizovanej agende LGBTI? Hodnoty, či už 
tradičné, alebo netradičné? Osobný šarm kandidáta či kandidátky? Nebláznite. 

A potom, aj v ére Facebooku ide o archaickú poctivú prácu v teréne. Nielen Hunkovce, aj ostatné dediny na 
trase Giraltovce-Dukla sú oblepené plagátmi softfašistického kandidáta Roberta Šveca. Nitran? Tu? Bizarný fakt, 
keďže chalúpka v susedstve obecného úradu a obchodu s lacnými destilátmi (volá sa sklep, Poľsko je za 
kopcom) má na čelnej fasáde obrovský kosák s kladivom. Červený, pochopiteľne. 

Aby sme nezabudli, na hornom konci Hunkoviec je osamelý bilbord so Šefčovičom. Tak trochu nezmyselne 
umiestnený, pretože ho vidia najmä poľskí kamionisti. 

Človek z Bratislavy a teplákový ples 
S dôvodmi, prečo tu volili Harabina a koho budú v druhom kole, to nie je až také jednoduché. Miestne 

mienkotvorné osobnosti nestačia, musí sa činiť aj kandidát. Presnejšie, musí o ten-ktorý región prejaviť osobný 
záujem a zavítať tam. Najlepšie opakovane. Iba to si miestni považujú. 

Harabin chodil intenzívne za voličmi, do konca aj počas jeho práceneschopnosti. Na zábere je na prezentácii 
v Spišskej Novej Vsi. Foto N - Ján Krošlák 

A presne to Harabin vo Svidníku urobil. Vyhral tu, lebo sa ako jediný z kandidátov osobne zaujímal o pre 
miestnych najcitlivejšiu kauzu - zrušenie gynekologického a pôrodníckeho oddelenia sieťou nemocníc Svet 
zdravia. 

„Už dávno pred voľbami, vlani v lete sa mi sám od seba ohlásil pán Harabin. Zaujímal sa o prípad nemocnice,“ 
hovorí mestský a župný poslanec Ján Vook (nezávislý). 

Získal si ho aj tým, že ako prvé sa ho opýtal, či by bolo možné ísť k pamätníku na Duklu a položiť kytice 
padlým vojakom. „Pre mňa to bola česť, sprevádzať takéhoto človeka z Bratislavy, sudcu. Ocenil by som 
ktoréhokoľvek kandidáta, keby urobil to isté.“ 

Poslanec vysvetľuje, že v odľahlom okrese, ktorý má dve mestá a 65 obcí, sa plus-mínus milión eur, ktoré 
vláda priniesla vlani v septembri počas výjazdového zasadnutia, roztratilo bez zjavnej stopy. 

Miestni ťažko nesú aroganciu politikov, aj tú, ktorú si iba namýšľajú a zle vysvetľujú. Vookovi prekážalo, že 
keď bol v ich meste prezident Andrej Kiska, navštívil dve úspešné firmy, no nie Odevu, kde hrozilo prepúšťanie. 
A ministerka zdravotníctva zasa nezavítala do problémovej nemocnice. 

Dobre, Harabin je už za nami, koho si vyberú v druhom kole? 
„Voliči vo Svidníku sa už nedajú opiť rožkom. Neveria politikom, ktorí sú príliš vysoko. Mladší a stredná 

generácia asi dajú hlas Čaputovej, starší Šefčovičovi. Bude to u nás medzi nimi tesné. Keby mal Šefčovič vysokú 
podporu, akože nemá, volili by ho viacerí už prvom kole,“ odhaduje poslanec Vook. Štve ho, že médiá riešia 
Harabina, ale neriešia „extrémne liberálnu“ kandidátku, ktorá „za dva a pol mesiaca oblbla Slovensko“. 



Bob Dylan spieva, že časy sa menia a platí to aj na severovýchode. Ani tradične ľavicový (komunistický) 
 Svidník, ktorým sa prehnali dve svetové vojny a ktorý na panelákové sídliská so zeleňou, parkami, pešou zónou, 
pamätníkom vojenskej histórie a nadživotnou sochou osloboditeľa generála Svobodu pozdvihol najmä 
husákovský režim od 70. rokov, už nie je, čo býval. Smer upadá, na sile naberajú extrémisti. Aj tu. 

Socha generála Ludvíka Svobodu a Peter Marcin na vývesnej tabuli vo Svidníku. Foto N - Andrej Bán 
Zistila to aj nová primátorka Marcela Ivančová, ktorá pred pár mesiacmi na svoje nemalé prekvapenie porazila 

dvoch silných smeráckych kandidátov. Moderne vystupujúca politička vyhrala ako nezávislá, v minulosti 
v mestskom zastupiteľstve bola dvakrát za  SDKÚ. 

„Po komunálnych voľbách som sa nádejala, že sa Svidník prebúdza, víťazstvo Harabina ma vrátilo na zem. 
Rozumiem, prečo sa tak stalo. Prišiel sem ako jediný kandidát, dokonca viackrát. Bol na pravoslávnej 
bohoslužbe, na folklórnych slávnostiach, dokonca unavený zavítal aj na teplákový ples, ktorý tradične organizujú 
naši seniori. Neponúkol riešenia, ale stačilo, že prejavil záujem,“ hovorí Ivančová. 

Na Svidník sa pritom valia pohromy. Príliš dlho sľubovaná rýchlostná komunikácia R4 sa najnovšie odsúva až 
kdesi k roku 2029, sto šičiek vo fabrike čaká prepúšťanie. Bašta Smeru sa aj tu rúca, nie však pre Fica, Kočnera 
či Bašternáka. A pritom, Šefčovič (skončil v prvom kole druhý) by tu možno Harabina porazil, ak by, pravda, meral 
ešte tých pár kilometrov z mítingu Giraltoviec až do Svidníka. 

Primátorka Svidníka Marcela Ivančová. Foto N - Andrej Bán 
„Druhé kolo? Neviem odhadnúť, ako u nás dopadne. Keby tu volilo tých približne štyristo mladých ľudí, 

prevažne študentov, ktorí si vybavili voličský preukaz a volili mimo okresu, asi by aj u nás vyhrala pani Čaputová“ 
dodáva primátorka s tým, že aj tunajšie ženy prevažne podporujú túto kandidátku. 

Nehorázna bieda v Karpatoch 
„Starší ľudia sú silno ovplyvniteľní. A najväčší vplyv majú na nich duchovní,“ povie Iveta Vančišinová zo 

Svidníka. Rodáčka z prevažne katolíckej Radomy pracuje v dennom stacionári pre dospelých ako ošetrovateľka. 
Tipuje, že jej klienti budú v druhom kole voliť skôr Šefčoviča. Teda, ak tak povie pán farár alebo pop. 

Naopak, celá päťčlenná rodina Michala Kosťa z Ladomírovej (tisíc obyvateľov) volí Čaputovú. 61-ročný 
referent na okresnom úrade skúma dejiny regiónu, pričinil sa o vznik Karpatskej drevenej cesty, ktorá prepája 
cerkvi na území Slovenska a Poľska. 

„Moja mama pracovala ako slúžka u Nemca Reichenberga v Liberci. Ľudia tu nikdy nič dobré nezažili. Ani za 
monarchie, ani za prvej republiky, a už vôbec nie za Tisa, keď slovakizovali Rusínov. A tí, ktorí sa zamiešali do 
dejinných udalostí, na to vždy doplatili. Preto sme tu opatrní,“ vysvetľuje Kosť. 

Sebadeštrukcia, nostalgia za minulosťou, dezilúzia z vodcu: to sú tu podľa neho určujúce vzorce správania, 
ktoré vedú dnes k podpore ľudí, ako je Harabin. 

Michal Kosť z Ladomírovej. 
Foto N - Andrej Bán 
„V roku 1976 som skončil gymnázium. Keď som sa v roku 1982 vrátil po vysokej škole z Nitry, Svidník som 

nespoznal. Trojtisícové mestečko viac ako trojnásobne narástlo, odrazu tu boli sídliská, obchody, všetko,“ 
spomína Kosť príčiny nostalgie miestnych za socializmom. 

Čím ďalej na východ, tým má, zdá sa, vyššiu podporu Šefčovič. V okrese Medzilaborce, ktorý dal svetu 
predkov Andyho Warhola, volilo v prvom kole 27,4 percenta voličov Šefčoviča, 23,1 percent Harabina a 18,6 
percent Čaputovú. 

„Myslím si, že náskok pána Šefčoviča v druhom kole bude u nás ešte výraznejší. Rusíni toho prežili dosť. 
Neverím, že by chceli podporovať najextrémnejší liberálny smer v politike, otváranie dverí iným civilizáciám 
a kultúram. Isto by nám to neprospelo,“ hovorí tajomník Svetového kongresu Rusínov Vladimír Protivňák s tým, 
že obyvateľstvo biedneho regiónu trápi (od nepamäti) vysťahovalectvo, ochrana ľudovej kultúry či podpora 
strednej vrstvy a živnostníkov. 

Jeden liberál, druhá liberálka 
Čím ďalej z východu na severozápad, tým ubúda Šefčoviča a pribúda Kotlebu. Takmer šesťtisícový Lendak 

(5326 obyvateľov), odkiaľ vidno tatranské štíty, by už pokojne mohol byť mestom. Mohol… Ale nechce, je to 
odnepamäti štát v štáte. S vlastnými pravidlami a bez jediného Róma, na rozdiel od okolitých obcí. 

Slávu pašerákov koní cez Maguru z Poľska tu najnovšie vystriedala  bobová dráha či cintorín s WiFi 
pripojením. Keby to neznelo morbídne, je to azda aj vtipné. 

„Čvarga cigánska! My sme tu všetci Ľudová strana, vidíte?“ ukáže so smiechom na zelenú stenu, ktorú má za 
chrbtom v krčme, mladý zarastený muž. Predstaví sa ako Jakub. Práve je doma z Írska, kde si zarába. 

Jakub z Lendaku pracuje v Írsku. Foto N - Andrej Bán 
„Minule som čakal pred Lidlom na ženu v aute. Ja nenakupujem, to je pod moju úroveň. Nudil som sa, a tak 

som počítal ľudí. Iba každý päťdesiaty prvý nebol Róm,“ zašomre druhý. 
Kotleba, Kotleba a opäť Kotleba. Svet chlapov pri pive sa točí okolo neho. Na argument, že ako bystrický 

župan toho veľa neukázal, majú pohotovú odpoveď: „Ani nemohol. A ak nič neurobil, ani nič nepokazil. Horší 
prezident ako iní by nebol.“ 

Lendak je pozoruhodný aj v iných ohľadoch. Dedina volila v minulosti SDKÚ alebo KDH, v roku 2016 ale 
zabodovala ĽSNS. Aj teraz v prvom kole prezidentských volieb tu pri nadpriemernej účasti 52,9 percenta vyhral 
Kotleba (673 hlasov), druhý bol František Mikloško (548), tretí Harabin (240). Ten tu mal na mítingu v kine Goral 
viac ľudí ako Mikloško. 

„Úprimne? Sám tomu nerozumiem, Vidím dve príčiny podpory extrémistov. Kotlebu u nás volia skôr mladí, 
Harabina starší. Spájajú ich dva dôvody. V Lendaku Rómov nemáme, no vždy na jeseň nám Rómovia z okolia 
kradnú úrodu na poliach a nevládzeme ju strážiť,“ vysvetľuje 58-ročný starosta Lendaku Pavel Hudáček (KDH), 
vo funkcii je od roku 1998. 



A pridáva aj druhý dôvod -  do zdravotníckeho strediska chodia rómske deti zo susednej Výbornej. „Sú hluční, 
rozhadzujú odpadky a poviem tak ako je, cítiť ich. To našich ľudí hnevá.“ 

Starosta Hudáček sa usiluje mladším voličom Kotlebu vysvetliť, že aj oni sú v Anglicku či Írsku migranti, takže 
je smiešne, ak proti migrantom broja. Neúspešne. Oni sa vidia inak. 

„Druhé kolo? Tam to bude ťažké, podľa mňa naši mladí voliť nepôjdu, neoslovuje ich Šefčovič ani Čaputová. 
Počujú iba na to, keď im poviete Za Boha, za národ,“ dodá starosta. 

Lendak. Foto N - Andrej Bán 
Veľká mobilizácia voličov Šefčoviča v Lendaku sa teda očakávať nedá. Čísla z prvého kola hovoria za všetko - 

Čaputová 234 hlasov, Šefčovič 101. Smer upadá aj tu. Podľa starostu významná časť tých, čo volili Kotlebu či 
Harabina (čo bolo 42 percent tunajších hlasov), voliť nepôjde. 

„Keby postúpil Mikloško, zmobilizujú sa a idú. Ale teraz? Jeden liberál, druhá liberálka…“ dodá Hudáček. 
Jeho slová potvrdzuje aj rímskokatolícky farár Ján Záhradník: „Ľudská dôstojnosť a ochrana života od počatia, 

to je pre nás hlavné. Ľudia tu nevolia Kotlebu preto, že je extrémista, na tom im až tak nezáleží, ale preto, že 
hovorí o kresťanských hodnotách.“ 

Ján Záhradník, rímskokatolícky farár z Lendaku. Foto N - Andrej Bán 
42-ročný Záhradník pôsobí v Lendaku 3,5 roka. Predtým slúžil v čisto rómskej obci Lomnička. Tvrdí, že 

kandidát, ktorý pripustí zabitie bezbranného človiečika (interrupcie) je u nich odpísaný. Aj keby múdro hovoril 
o boji s mafiami či oligarchami, spravodlivom štáte a ukotvení na Západe. 

Lendačania si už od revolúcie postavili domy, kúpili autá, slušne zarábajú, hmotný štandard si teda vyriešili. 
Na rade sú, ako vravia, hodnotové témy. Aj keď ich presadzujú nehodní politici. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Ozbrojený konflikt so susedom Slovensko zaskočil, nemecké garancie 

zostali na papieri 
[21.03.2019; hnonline.sk; Nové dejiny; 11:15; Andrej Šimončič] 
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Vláda v Budapešti bola pred 80 rokmi medzi prvými, ktoré uznali samostatný Slovenský štát. O osem dní 
neskôr ho z východu jej armáda napadla. 

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 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. 

Zdroj: 
Slovenský národný archív - fond Slovenská tlačová kancelária 
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. 

https://history.hnonline.sk/nove-dejiny/1910558-ozbrojeny-konflikt-so-susedom-slovensko-zaskocil-nemecke-garancie-zostali-na-papieri
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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. 

Zdroj: 
Wikimedia Commons 
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. 

Zdroj: 
archív 
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 v prvý deň konfliktu 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. 

Zdroj: 
Univerzitná knižnica v Bratislave / digitalna.kniznica.info 
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. 

Zdroj: 
Repro z časopisu Nový svet č. 14/1939 
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. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Ponožková výzva? Zapojila sa do nej aj novoveská škôlka, sledujte tie 

FOTKY 
[21.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ponozkova-vyzva-zapojila-sa-do-nej-aj-novoveska-skolka-sledujte-tie-fotky-
325788 

 
 

Podporiť ľudí s Downovým syndrómom môžu dnes všetci obutím si ponožiek rôznych farieb či veľkostí. Do 
výzvy sa zapojila aj Materská škola S. Tomášika v Spišskej. 

V dnešný deň môžeme stretnúť ľudí, ktorí si obuli dve rôzne ponožky. Súvisí to s tým, že si dnes pripomíname 
Svetový deň Downovho syndrómu. Dnešný dátum však nebol stanovený náhodou. Je symbolom zhluku troch 
chromozómov na 21. chromozómovom páre, ktoré spôsobujú toto ochorenie. Prvýkrát bol 21. marec venovaný 
ľuďom s touto diagnózou v roku 2006 a od tohto momentu si ho každoročne pripomína viac ako 65 krajín sveta 
spolu so Slovenskom. 

Tento deň nenechal ľahostajnými ani ľudí v našom meste. Ako nám povedala pani riaditeľka Eva Karaffova, aj 
Materská škola S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi sa zapojila do ponožkovej výzvy, ktorá bola vyhlásená pri 

príležitosti Svetového dňa Downovho syndrómu a ľudia ňou vyjadrujú svoje sympatie a podporu ľuďom s danou 
diagnózou. 

„Týmto sme podporili tento deň, keďže aj v našej materskej škole máme dievčatko s Downovým syndrómom. 
Je taká ako my, len trochu odlišná, “ doplnila učiteľka s tým, že s rôznymi ponožkami neprišli len deti materskej 
školy ale aj pani učiteľky. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 
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8. Dediny Poráč a Hnilec? Takáto volebná zaujímavosť sa s nimi spája! 
[21.03.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 
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Spomínané dediny zrejme netreba v našich končinách nikomu extra predstavovať. A práve s nimi sa spája 
takáto zaujímavosť týkajúca sa 1. kola prezidentských volieb. 

Prvé kolo prezidentských volieb je už za nami a pomaly ale iste sa chystá to druhé, do ktorého postúpili 
Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič. Na malú chvíľu sa však ešte vrátime k výsledkom prvého kola so zaostrením 
na okres Spišská Nová Ves. 

Aj v našom okrese totiž pri bližšom pohľade na výsledky prvého kola volieb hlavy nášho štátu môžete nájsť 
obce, v ktorých došlo k tomu, že na prvom mieste tam skončili viacerí prezidentskí kandidáti. 

V rámci Spišskonovoveského okresu takáto volebná zaujímavosť nastala hneď v dvoch obciach. Konkrétne 
ide o dediny Poráč a Hnilec. 

V Poráči mali Zuzana Čaputová a Marián Kotleba, ktorí tam obaja vo voľbách skončili na 1. mieste, zhodne po 
25,07 %, čo znamená po 84 platných hlasov. 

Ešte väčšia zaujímavosť nastala v obci Hnilec. Tam na prvom mieste totiž skončili hneď štyria kandidáti na 
prezidenta. Zuzana Čaputová, Štefan Harabin, Marián Kotleba, a Maroš Šefčovič v Hnilci získali zhodne 21, 38 
%, teda po 34 platných hlasov. 

A pozrite si aj to, ako dopadli prezidentské voľby v 25 známych dedinách okresu Spišská Nová Ves. Viac už 

v našej fotogalérii. 
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Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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9. Šéf SFZ Kováčik: Výhra s Chorvátmi má cenu dvestotisíc eur 
[21.03.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Redakcia] 
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Slovenskí futbalisti rozbiehajú svoju trinástu kvalifikáciu. O nej, o prémiách, ale aj výstavbe štadiónov a 
ďalších aktuálnych otázkach sme hovorili so šéfom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom (56). 

Prezident SFZ Ján Kováčik. Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Tesne pred kvalifikáciou sa vzdali reprezentačného dresu traja skúsení hráči. Podľa mnohých nechali trénera 

Hapala v štichu. Aký je váš názor? 
Ja si to nemyslím. Najmä Martin Škrtel o tom uvažoval dlhšie. Pre mňa to až také prekvapenie nebolo. Je 

dobré, že to urobili pred kvalifikáciou, bolo by horšie, keby sa rozhodli počas nej. 
V kádri nastali na poslednú chvíľu viaceré zmeny. Mení sa aj cieľ, ktorým je postup na Euro 2020? 
Nie, ten zostal. Je daný a nič iné nemôžeme považovať za úspech. Aj keď musíme byť pripravení aj na 

alternatívu, že sa to nepodarí. 
Slovensko začalo kvalifikáciu s Maďarskom v Trnave. Kedy uvidíme reprezentáciu na Tehelnom poli? 
Na Národnom futbalovom štadióne sa reprezentácia prvý raz predstaví na začiatku septembra proti 

Chorvátsku. Pred niekoľkými dňami nám potvrdil účasť na tomto stretnutí aj prezident UEFA Alexander Čeferin. 
Na novom štadióne zostalo ešte dosť práce. Rátate aj s inou alternatívou? 
My máme iba jednu inú alternatívu – trnavský štadión. Veríme však, že kompetentní urobia všetko pre to, aby 

mal štadión certifikát od UEFA a budeme môcť zápas s Chorvátskom odohrať v Bratislave. 
Vypísal zväz nejaké prémie za postup na šampionát? 
Mužstvo a realizačný tím si rozdelia tretinu sumy, ktorá nám pripadne za prípadný postup. Druhú tretinu 

pohltia náklady spojené s účasťou tímu na ME a tretia pôjde na rozvoj mládežníckeho futbalu. 
Dá sa výška tejto sumy odhadnúť, máte nejaké informácie z UEFA? 
Nie, suma ešte nie je stanovená. Za postup do Francúzska 2016 sme však zinkasovali osem miliónov eur. 
Ako budete odmeňovať hráčov v aktuálnej kvalifikácii? 
Stanovili sme vopred sumu za víťazstvo v každom zápase, za remízu dostane mužstvo jej polovicu, ak prehrá, 

tak nič. Z dohodnutej čiastky vyplatíme hráčom 50 percent hneď po zápase, ďalších 50 len v prípade postupu. 
Teda rovnaký systém ako v minulej kvalifikácii? 
Áno. Je jediná zmena, navýšili sme sumu za zisk troch bodov s mužstvom z prvého koša, ktorým je 

Chorvátsko. V predchádzajúcej kvalifikácii išlo o 150-tisíc eur, teraz má víťazstvo hodnotu 200-tisíc. Ak sa zrodí 
remíza, tak si v tíme rozdelia 100-tisíc eur. 

Nehrozí prípad z predchádzajúcej kvalifikácie, keď hráči otvorili túto tému a rozhádzala ich koncentráciu v 
úvodných zápasoch? 

Na pravidlách rozdeľovania odmien sme sa dohodli už vlani v novembri, aby sme sa na tomto zraze podobnej 
debate vyhli. Nijaká extra diskusia nebola. Je to uzavreté, všetko je podpísané a všetci sú spokojní. 

Slováci hostili rivala z Maďarska 
Fotogaléria 16 fotiek 
+13 
Ako ovplyvňuje chod SFZ fakt, či Slovensko postúpi alebo nepostúpi na veľký turnaj? 
Samozrejme, že to má vplyv na chod zväzu. A nejde len o financie. Je to významný úspech a aj neoceniteľná 

skúsenosť, ktorá sa nedá nijako inak získať, len ak sa na šampionáte zúčastníme. 
Ako ste využili peniaze, ktoré ste zarobili na ME vo Francúzsku? 
Použili sme ich na rozvoj a dobudovanie akadémií. Každá dostala po dvestotisíc eur. Máme ich dovedna 

desať. 
Nedávno delegáti na konferencii SFZ schvaľovali rozpočet. Aký je vysoký? 
Vyšší ako v minulom roku. O štátny príspevok, ktorý medziročne stúpol. Pracujeme s rozpočtom 21 325 000 

eur plus SFZ Marketing s vyše štyrmi miliónmi. 
Platí, že rozpočet musí byť vyrovnaný? 
Nič iné si ani nemôžeme dovoliť. Túto zásadu máme stanovenú v stanovách. Darí sa nám to. Ale úvodné roky 

boli dosť zložité, lebo sme museli riešiť mnohé dlhy z minulosti. 
Na čo vynakladá zväz najviac peňazí? 
Najviac peňazí zhltne financovanie reprezentačných tímov. Je to štvrtina rozpočtu, vyše päť miliónov. 

Zabezpečujeme 150 stretnutí ročne. Každý druhý-tretí deň hráme nejaký zápas. Muži, ženy, mládežnícke výbery. 
Obrovský je nárast. Keď som nastupoval do tejto funkcie pred necelými deviatimi rokmi, bolo ich 84. Veľa peňazí 
ide na rozvoj, akadémie, infraštruktúru. 

https://sport.pravda.sk/https:/futbal.pravda.sk/reprezentacia/clanok/506290-sef-sfz-kovacik-proti-vicemajstrom-sveta-budeme-hrat-v-bratislave/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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Konferencia SFZ nedávno prebehla hladko, bez vážnejšej diskusie. Nemá slovenský futbal nijaké problémy? 
Konferencia je najvyšší orgán SFZ a mala by odsúhlasiť to, čo sa medzi konferenciami dohodne. Nedávame 

do programu, na čom nie je zhoda. To, o čom vopred vieme, že sa na tom nedohodneme. 
TV Pravda: Šéf SFZ Ján Kováčik pred štartom kvalifikácie ME 2020 odpovedal na otázky Pravdy 
Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
Všetci však nemajú na všetko rovnaký názor… 
Naučili sme sa, že obdobie medzi konferenciami utvára priestor, aby sme o problémoch diskutovali a hľadali 

spoločné riešenia. Až dovtedy, kým sa nám to nepodarí. Na konferenciách nebýva veľká diskusia, vedieme ju v 
medziobdobí a predkladáme návrhy, ktoré podstatná väčšina odsúhlasí. 

Jednou z kľúčových úloh slovenského futbalu je rekonštrukcia a modernizácia štadiónov. Pôvodne ich bolo 
21, ale neskôr pribudli ešte tri. Koľko ich je už dokončených? 

Šestnásť. Verejné obstarávanie prebieha momentálne na štadión v Prešove a v Spišskej Novej Vsi, 

rozostavaný je stánok v Trenčíne a Košiciach. 
Všade sa už práce rozbehli? 
Posledný štadión, kde sa projekt ešte nehýbe, je v Rimavskej Sobote. Zatiaľ chýba záväzné stanovisko 

mestského zastupiteľstva, či sa do rekonštrukcie pustia alebo nie. V projekte je stanovené spolufinancovanie 
mesta alebo investora vo výške štyridsať percent nákladov. Konečné vyjadrenie by sme mali mať do konca apríla. 

Štát prispieva ročne 4,5 milióna eur a projekt by mal byť dokončený do roku 2022. Vy ste si však dali 
ambiciózny plán a chceli ste ho uzavrieť o dva roky skôr. Je to podľa vás ešte reálne? 

Stále je to reálne. Na štadiónoch, ktoré som už spomenul, v Trenčíne, Košiciach, Spišskej Novej Vsi a verím, 

že aj v Prešove, dokončia práce v roku 2020. Otáznik visí len nad Rimavskou Sobotou. Ale taký typ 
rekonštrukcie, aký plánujú, sa dá zvládnuť v pomerne krátkom čase. 

Objavili sa tvrdenia, že výstavba a rekonštrukcia štadiónov bola predražená a spochybňovalo sa aj verejné 
obstarávanie. Ako reagujete na obvinenia o neregulárnosti a neférovosti? 

Pre mňa sú nepochopiteľné. Jednoznačne sme sa ohradili a v polemike s týždenníkom Trend sme 
presvedčivo zdôvodnili náš postoj. Nie je vylúčené, že tento problém bude mať dohru na súde. Momentálne sa 
ním zaoberajú naši právnici, čakám na ich vyjadrenie. 

Vylučujete, že došlo k predraženiu? 
Predraženie je nezmysel. Vo verejnom obstarávaní sme mali len jednu ponuku. Vyhlásili sme ho na menšie 

štadióny. Do tejto skupiny nepatrili veľké stavby – v Trnave, Dunajskej Strede, Žiline, Košiciach. Týmto subjektom 
sme len posunuli finančné prostriedky a ony robili verejné obstarávanie. Nám peniaze len zúčtovali. Do Dunajskej 
Stredy sme napríklad dali 2,4 milióna eur a tá nám ich vyúčtovala. 

Pavel Hapal (vpravo) a Ján Kováčik na tlačovej konferencii. Autor: Pravda, Robert Hüttner 
Ale aj vo vašom prípade sa prihlásili dvaja záujemcovia… 
Jedného sme museli vylúčiť. Nesplnil podmienky súťaže. Preto sme ani neotvorili obálku s jeho ponukou. To 

všetko sú verejne dostupné informácie, ktoré sa dajú jednoducho overiť. Chceli sme, aby partner, ktorý bude 
štadióny budovať a prerábať, bol dostatočne silný a dokáže tento dlhodobý projekt realizovať. Preto v 
podmienkach bolo, že musí predložiť úverovú zmluvu s bankou. Mal len kontokorentný úver, čo nie je to isté. 

Úver si zobral aj SFZ. Darí sa vám ho splácať? 
Máme od štátu garantovaných 4,5 milióna ročne na desať rokov, nie naraz sumu 45 miliónov. Úver sme si 

vzali, aby sme rýchlejšie získali potrebné finančné prostriedky a mohli štadióny rýchlejšie stavať. Teraz by sme 
neboli v takom časovom predstihu. Všetky záväzky, splátky i úroky včas splácame. Postupovali sme na základe 
zákona. Keď sme druhú firmu vylúčili, úrad verejného obstarávania nám dal zapravdu. Firma sa odvolala, ale 
odvolací orgán úradu potvrdil naše rozhodnutie. Preto je táto kauza pre mňa nepochopiteľná. 

Prečo podľa vás nebolo viac záujemcov, ktorí by sa prihlásili do súťaže? 
To nie je otázka na mňa. Ja by som bol najradšej, keby sa ich prihlásilo desať a vyberali by sme z viacerých 

ponúk. Mohli sme sa možno dopracovať k nižším sumám. 
Podmienky na štadiónoch sa zlepšujú, diváci nájdu kultúrnejšie prostredie, viac pohodlia. Ale návštevy 

nestúpajú… 
Rád by som doplnil, že sme vlani rozdelili šesť miliónov eur na 408 projektov do malých miest, dedín, klubov. 

To boli prvé významnejšie peniaze, ktoré išli do amatérskeho futbalu. Sumy sa pohybovali od 10 do 50 tisíc a 
spoluúčasť musela byť 25 percent z pridelenej sumy. Štadióny sa nebudujú na rok či dva. Musíme byť trpezliví. 
Aby stúpli návštevy, diváci musia vidieť na štadiónoch aj kvalitu, dobrý futbal, atraktívnych hráčov. Impulz by 
mohol prísť, keď sa reprezentanti, ktorí niečo dosiahli, budú vracať zo zahraničia do slovenských tímov, ľudia 
budú na nich zvedaví. 

Môže byť takým impulzom aj dobudovanie štadióna na Tehelnom poli? 
Veľmi by som si to želal. Ale tiež to bude záležať aj od toho, ako bude Slovan hrať, či bude úspešný aj na 

medzinárodnej scéne. Potom budú ľudia chodiť viac aj na ligu. 
Slovan oznámil, že nový štadión sa bude nazývať Tehelné pole, vy používate termín Národný futbalový 

štadión… Ako to teda je s jeho názvom? 
Pre mňa je to Národný futbalový štadión, iný názov ani nepoužívam. Tak sme ho stále vnímali. Platilo to celé 

obdobie výstavby – aj zo strany vlády, ministerstva školstva či investora. 
Bude na novom štadióne Slovenský futbalový zväz aj sídliť? 
Nie, minulý rok sme kúpili budovu, v ktorej teraz SFZ sídli. Chceli by sme mať na štadióne Sieň slávy i 

fanshop, máme prísľub, že potrebné priestory sa nájdu. Chceme na ňom hrať reprezentačné zápasy áčka a 
pravidelne aj finálové zápasy Slovenského pohára. 
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10. V Spišskej zasadala komisia kultúry: Hovorilo sa aj o nápadoch na nové 
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Komisia kultúry má za sebou prvé stretnutie. Jej predseda, ktorým je Addy Akram, nám prezradil, o čom sa na 
jej zasadnutí hovorilo. 

Na prvom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi bola schválená aj komisia 

kultúry, ktorá je poradným orgánom primátora. Predsedom komisie sa stal jednohlasne Addy Akram a boli 
schválení aj členovia komisie. Jej prvé zasadnutie sa konalo pred niekoľkými dňami na Radnici mesta. Ako 
povedal pre Spišskú 24 predseda komisie, hlavný dôvod úvodného stretnutia komisie bolo doplnenie nového 
akčného plánu mesta na obdobie rokov 2019–2020 v súlade s definovanými opatreniami v rozvojovom pláne 
mesta na roky 2011–2020. 

„Zasadnutie sa tak zaoberalo skôr koncepčnými záležitosťami, ale aj niektorými operatívnymi vecami 
potrebnými pre aktualizáciu akčného plánu za účelom plynulého fungovania kultúry u nás v Spišskej Novej Vsi,“ 

ozrejmil predseda komisie. Ako ďalej vysvetlil, rozvojový dokument mesta obsahuje konkrétne ciele týkajúce sa 
kultúry v našom meste, ktorými sú zlepsenie technickej infrastruktury a technickeho vybavenia kulturnych 
zariadeni, zefektivnenie koordinacie cinnosti kulturnych institucii v meste a vytvorenie prilezitosti pre cinnosti 
neprofesionalnej kultury a pre realizaciu kultury aj na sidliskach. 

Návrhy do akčného plánu majú podľa jeho slov vychádzať z týchto určených a špecifických cieľov. „Počas 
dlhého a veľmi plodného zasadnutia sme hovorili o rôznych nápadoch a návrhoch nových kultúrnych podujatí, 
ktoré by mohli doplniť tie existujúce a plánovaných podujatiach, na ktoré sú obyvatelia nášho mesta už zvyknutí. 
Prezradíme presne, čo nové by sme chceli robiť, keď nám bude jasné, že financie na tieto veci sa nájdu. V 
skratke ja ako predseda budem rád, ak presvedčím komisiu, aby sme decentralizovali a presunuli niektoré 
podujatia aj do iných častí mesta, vrátane sídlisk, aby sme podporovali miestne talenty a vytvorili novú pozíciu 
promoter/event manager, ktorý by organizoval a propagoval nové plánované činnosti,“ priblížil Akram. 

„Samozrejme si uvedomujeme, že sme poradný orgán primátora, ale verím, že spolu s vedením mesta, MKC 
a pracovníkmi kancelárie primátora, ktorí majú na starosti aj kultúru, budeme môcť určovať smerovanie kultúry v 
meste na vysokej a dôstojnej úrovni tak, aby občania mali čo najväčší prínos a úžitok z kultúrneho života v 
Spišskej Novej Vsi, “ doplnil predseda komisie kultúry s tým, že prvé zasadnutie uzavrel výzvou pre ostatných 

členov, aby pripravili myšlienky a návrhy pre tvorbu ďalších konceptov a cieľov pre budúci rozvojový dokument 
mesta na obdobie po roku 2020. 

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