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Spišská Nová Ves 
 

1. Tá bolesť je stále v nás 
[05.04.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 10,11; Ingrid Timková] 

 
 

Pred 9 rokmi Sonička (+ 12) zomrela po páde na telocviku +++ Rodičia bojujú za dcérku na súde: 
Prešov - Celých deväť rokov bojujú za spravodlivosť! Smrť Soničky Oravcovej (+ 12) z Lascova pri Bardejove, 

ktorá zomrela po páde na telesnej výchove, stále nie je potrestaná. Polícia a prokuratúra z nej viní dvoch lekárov, 
ktorí včas nezasiahli. 

Roky sa k prípadu nik nechcel vyjadriť. Ani nešťastní rodičia Katarína (40) a Radoslav (44) Oravcovci. Teraz 
sa však rozhodli prelomiť mlčanie. Sonička zomrela po páde pod volejbalovou sieťou na telesnej výchove 26. 
apríla 2010. Neskôr sa ukázalo, že školáčka utrpela pomliaždenie mozgu, zlomeninu lebky s viacerými 
pomliaždeniami mozgovej kôry a silno krvácala do mozgu. Sonička zomrela na druhý deň pred druhou nadránom 
v bardejovskej nemocnici. Až po mesiacoch vyšlo najavo, že lekári pochybili. Keby včas zakročili, tínedžerka 
mohla žiť. Záchranka ju odviezla do nemocnice okolo poludnia. „Až o piatej popoludní, keď nastúpila do služby 
primárka, ktorá ihneď zbadala, že niečo nie je v poriadku, jej robili CT-čko,” opisuje s bolesťou v hlase Katarína. 
Rodičia ju museli sami dopraviť na operačnú sálu. „Dokonca sme jej aj my holili hlavu pred zákrokom, aby to bolo 
čím skôr. No už bolo aj tak neskoro,” vravia smutne. Vynaložili mnoho úsilia, aby sa pravda odhalila. Spočiatku 
policajné vyšetrovanie nikam neviedlo. Až nakoniec našli jednu znalkyňu v Nových Zámkoch a tá potvrdila ich 
domnienku. Najprv bardejovský okresný súd vydal trestný rozkaz s dvojročnou podmienkou a trestom zákazu 
činnosti pre dvoch lekárov z detského oddelenia nemocnice. Za to, že nezhodnotili jej zdravotný stav a urgentne 
nekonali, sa dopustili prečinu usmrtenia z nedbanlivosti na chránenej osobe. No odvolali sa, začali niekoľkoročné 
súdne ťahanice. Prípad mal včera Krajský súd v Prešove uzavrieť. No obžalovaný lekár neprišiel a nedal súhlas 
na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Zasadnutie odročili na koniec apríla. Ingrid Timková, FOTO: autorka, 
archív rod. Oravcovej 

Počas telocviku zomrel aj Adam (+ 14) 
Ôsmak Adam zo základnej školy v Spišskej Novej Vsi skolaboval v júni 2018 počas hodiny telesnej výchovy. 

Prišlo mu zle, telocvikár ho poslal oddýchnuť si, no o pár minút poslednýkrát vydýchol. K tragédii došlo počas 
testovania športovej zdatnosti ôsmakov na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Podľa pitvy bola príčinou smrti 
chlapca zúžená aorta. Ide o vrodenú vadu srdca a veľkých ciev. Rodina o synovej chorobe nevedela. 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Spišská Nová Ves chce zatvoriť jedinú integrovanú škôlku. Rodičia sa búria 
[05.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 8; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

SPISUJÚ PETÍCIU. O OSUDE ZARIADENIA ROZHODNÚ POSLANCI 
Mesto chce zrušiť škôlku na ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi. Okamžite sa zdvihla vlna nevôle, rodičia 

vyrazili do boja. Podarí sa im presvedčiť poslancov? 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Materskú školu na ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi mesto plánuje zrušiť. 

Argumentuje slabšou vyťaženosťou, finančne náročnou prevádzkou a proti sú aj aktuálne demografické čísla. V 
budúcom školskom roku má do 19 škôlok v meste nastúpiť zhruba o 140 detí menej ako v aktuálnom. Škôlka je 
však jedinou v meste, ktorá poskytuje vzdelávanie a výchovu pre mentálne i telesne postihnuté deti. Nespokojní 
Novovešťania podpisujú petíciu. O osude škôlky majú rozhodovať poslanci o dva týždne. Tri triedy škôlky 
navštevuje 40 detí s autizmom, Dawnovým syndrómom či telesným postihnutím. 

Petíciu podpísalo už 750 ľudí 
Minulý týždeň v piatok rada školy informovala o zámere mesta zrušiť túto škôlku. Vytvorený petičný výbor 

spustil petíciu proti jej zatvoreniu. Doposiaľ ju elektronicky podpísalo 650 ľudí, ďalších viac ako sto v tlačenej 
verzii. „Škôlka je jediná, ktorá inkluzívne vzdeláva deti s rôznym hendikepom. Je tu trieda pre autistické deti, do 
škôlky chodia aj deti s Dawnovým syndrómom. Škôlka je aktívna aj nad rámec svojich školských programov v 
mimoškolskej činnosti. Ako jediná v meste bola ochotná prijať detičky s postihnutím, všetky iné škôlky to odmietli. 
Je umiestnená v tichej lokalite v krásnom prostredí, ktoré vplýva na deti,“ zdôraznil šéf petičného výboru Roman 
Garaj. 

Jediná škôlka, ktorá prijala postihnuté deti 
„Keď sme pre našu Mišku hľadali škôlku, oslovili sme viacero zariadení v meste. Všade nám bolo povedaných 

asi 50 argumentov, prečo ju nemôžu prijať a prečo je to problém. V tejto škôlke nám dvere otvorili a Mišku prijali. 
Má Dawnov syndróm a s deťmi sa veľmi rada hrá, stále sa do škôlky teší. Je dôležité, aby škôlka ostala, aby sa 
nezrušila,“ uviedol Novovešťan Peter. Denisa s manželom nosia do škôlky svojho syna, ktorý má problémy s 
dolnými končatinami a pri chôdzi používa barličky. „Stále potrebujeme so synom rehabilitovať, aby sa jeho 
chôdza zlepšovala. Je preto veľmi dôležité aj vzhľadom na jeho zdravotný stav, aby bol zdravý. Táto škôlka je 
komornejšia, s menším počtom detí. Od septembra, čo sem nastúpil, ešte nebol chorý. Obávam sa, že ak 
budeme musieť ísť do zariadenia, kde je 200 detí, bude tam väčšia chorobnosť,“ zamyslela sa Denisa. „Prečo by 
sa malo rušiť niečo, čo funguje a spokojné sú deti aj rodičia?“ pridala sa Alica. Synovia Slavomíry Morávkovej 
navštevovali túto škôlku a teraz tam chodí jej tretí syn. Je matkou zdravých detí, ale tiež nesúhlasí, aby škôlku 
zatvorili. „Tie integrované deti nás učia empatii, učia to naše deti. Učitelia sú tu neskutočne trpezliví, láskaví. 
Svojich synov som nikdy nepočula hovoriť o tom, že tie detičky sú iné, vnímajú to ako niečo prirodzené. Nech sa 
mesto pozerá aj na ten ľudský rozmer, nielen na finančnú stránku veci. Treba šetriť na iných veciach a nie na 
deťoch a už vôbec nie na postihnutých deťoch,“ zdôraznila Slavomíra. 

Detí ubúda, jedna škôlka je navyše 
Ako uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS), mesto sa zaoberalo optimalizáciou predškolských zariadení. 

Dalo si vypracovať analýzy počtu žiakov, počtu škôlok, vyťaženosti, finančných nákladov na prevádzku a 
podobne. Podľa primátora je už dnes jedna škôlka v meste navyše. „Z dostupných demografických údajov 
vyplýva, že od septembra bude detí, ktoré majú nastúpiť do škôlok, o zhruba 140 menej ako v tomto školskom 
roku,“ zdôraznil primátor. Podľa neho o zrušení ešte nie je definitívne rozhodnuté. Uskutočnili sa stretnutia s 
vedením škôlky, s radou školy, urobil sa poslanecký prieskum a následne bude o tom rozhodovať mestské 
zastupiteľstvo. 

Osemnásť škôlok v meste 
V meste v súčasnosti pôsobí 18 škôlok, z toho 14 je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dve sú súkromné a 

dve cirkevné. Od septembra by mala pribudnúť ďalšia, ktorej zriaďovateľom bude charita. Tá sa má špecializovať 
práve na postihnuté deti. „Pravda je taká, že najväčší záujem je o zariadenia v centre mesta a na sídliskách. 
Škôlka na Tomášikovej je mimo centra, mimo autobusového spojenia. Náklady na jedno dieťa tu vysoko 
prevyšujú náklady v iných zariadeniach. Na pomoc sme si vzali aj finančné ukazovatele a vyšlo to tak, že práve 
táto škôlka nie je na tom najlepšie,“ spresnil primátor. „Nikto v tejto chvíli ešte škôlku neruší. V žiadnom prípade 
sa nikto nezbavuje zodpovednosti za postihnuté deti. Ak k tomu aj dôjde, určite nepôjdu ani do Levoče, ani do 
Košíc či Popradu, ale ostanú v meste. Sme ochotní dať priestor aj rodičom, aby si vybrali škôlku, do ktorej by 
chceli svoje dieťa dať. Sme pripravení presunúť aj celý kolektív škôlky do iného zariadenia, kde by fungovali,“ 
zdôraznil primátor. 

Pre deti vytvoria podmienky v inom zariadení 
„Mestské škôlky aktuálne navštevuje 1 069 detí, ďalších 120 je v zariadeniach iných zriaďovateľov. Od 

nového školského roka to bude len 1047 detí, čo je pokles o 142 detí. Pri počte obyvateľov mesta takmer 37-tisíc 
je aktuálna ponuka škôlok dosť široká,“ zdôraznila vedúca Správy školských zariadení mesta Markéta Ďuríková. 
Podľa Ďuríkovej podmienky pre autistické deti budú vytvorené v inej škôlke. Pre telesne postihnuté deti by mali 
fungovať škôlky na Lipovej, Jilemnického a Komenského ulici. Na deti s mentálnym postihnutím sa bude 
špecializovať práve novovznikajúca škôlka. Garaj si nemyslí, že sťahovanie celej škôlky z Tomášikovej ulice do 
iného zariadenia je kapacitne možné. „Vlani tieto zariadenia mali problém deti prijať a teraz by ho už nemali? 



Nemyslím si to,“ uviedol šéf petičného výboru. Na otázku, aký zámer má mesto s budovou škôlky, ak dôjde k jej 
zrušeniu, Bečarik odpovedal: „Počul som už všelijaké klebety, čo chceme s budovou robiť. V žiadnom prípade 
nepôjde do predaja, ani do prenájmu tretím stranám či súkromným osobám. Budeme sa snažiť nájsť využitie v 
sociálnej oblasti. Ani vývarovňa či denný stacionár tam nebude,“ dodal Bečarik. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Lipany sa môžu vyšvihnúť na úkor Lokomotívy. Platí to aj opačne 
[05.04.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22092130/lipany-sa-mozu-vysvihnut-na-ukor-lokomotivy-plati-to-aj-
opacne.html 

 
 

Nad Prešovom sa sťahujú druholigové mrákoty. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Jarná časť futbalovej sezóny 2018/19 je v plnom prúde a situácia z týždňa na 

týždeň graduje. 
V hre zostáva množstvo nevylúštených tajničiek, boj o záchranu v druhej i tretej lige je mimoriadne 

dramatický. 
II. liga 
Aktuálna ponuka je neobyčajne štedrá už v piatok, hrajú sa tri stretnutia. 
Kolo, zahŕňajúce v sebe dve dvojky, finišuje už v sobotu. 
Konfrontácia kola 
Lipany – Lokomotíva Košice 
Oba tímy balansujú nad treťoligovou priepasťou, každé ich víťazstvo je nesmierne dôležité. 
Nebyť hociktorého z nich, už by sme mohli nad nimi prakticky lámať palicu. 
Teraz však potrebujú zabrať vo vzájomnom súboji. 
Pochopiteľne, úspešnejší môže byť len jeden. 
„Očakávam dobrý zápas, Lokomotíva ma svoju kvalitu, my sme však doma silní. Potvrdili sme to v súbojoch s 

ašpirantmi na postup, Skalicou i Popradom, kde sme v niektorých pasážach boli lepším tímom,“ tvrdí stredopoliar 
Lipian Juraj Hovančík, ktorý bude mať o motiváciu postarané. 

Ešte na jeseň bol hráčom Lokomotívy, v zime zamieril domov a v Lipanoch popri futbale aj pracuje. 
Hoci v kádri teraz už súpera došlo k poriadnemu prievanu, stále sú tam aj jeho bývalí spoluhráči. 
V kontakte je najmä s L. Tóthom a Harvilom. 
„Teším sa, že si to s nimi rozdám, ale špeciálne to neprežívam. Neprebehli ani nejaké extra podpichovačky. 

Najdôležitejšie je, aby aj po zápase žila naša nádej na záchranu,“ zdôraznil 28-ročný stredopoliar, ktorý si 
najvyššiu súťaž zahral v MFK Košice, Podbrezovej i Prešove. 

Lokomotíve sa podarilo to, čo Lipanom týždeň pred ňou. 
Zdolala silný Poprad, do zápasu tak pôjde o niečo sebavedomejšia. 
„Bude to ťažké, hráme vonku, vlajky budú mávať opačne,“ s úsmevom podotkol košický gólman Matej Fabini. 
Ten naposledy vytlačil z brány Brazílčana Vitora Ferreiru a zaknihoval víťazný jarný debut. 
„Každý brankár chce chytať, rozhodnutie je na tréneroch. Bez ohľadu na to, kto dostane šancu, pôjdeme za 

víťazstvom,“ vyhlásil Fabini. 
Ak pôjde medzi žrde on, bude čeliť veľkej výzve. 
Vychytať po Šestákovi ďalšieho obávaného kanoniera, lipianskeho Sládka. 
Výkričník kola 
Prešov – Šamorín 
Prešovčania začínajú chytať zajaca za chvost. 
Ak nezaberú naplno proti nevyspytateľnému Šamorínu, ktorý tiež nemá bodov na rozdávanie, dostanú sa do 

prekérnej situácie. 
A aktuálna forma Šarišanom veľa dôvodov na optimizmus nedáva. 
Na jar ešte nevyhrali, zo štyroch zápasov získali jediný bod. 
Celkovo čakajú na víťazstvo už sedem kôl. 
Najvyšší čas zabrať. 
Program 22 . kola II. ligy 
Piatok o 16.30 hod.: Petržalka – Trebišov, o 18.00 hod.: Poprad – Žilina B, Skalica – Komárno. 
Sobota o 16.00 hod.: Lipany – Lok. Košice, Prešov – Šamorín, Bardejov – L. Mikuláš, B. Bystrica – Inter, 

Dubnica n/V – Pohronie. 
III. liga Východ 
Dve tretiny jubilejného 20. kola sú na programe v sobotu, zvyšné dva zápasy v nedeľu. 
Všetky o 15.30 hod. 
Ťahák kola 
Sp. N. Ves – Krompachy 
Pútavé okresné derby je nepochybne ozdobou kola. 
Jedným z tých, ktorých osud je prepletený s oboma klubmi, je domáci kouč Ľuboš Ontko. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22092130/lipany-sa-mozu-vysvihnut-na-ukor-lokomotivy-plati-to-aj-opacne.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22092130/lipany-sa-mozu-vysvihnut-na-ukor-lokomotivy-plati-to-aj-opacne.html


Ten prišiel pred sezónou do Spišskej Novej Vsi práve z Krompách. 

„Je to špecifická situácia, väčšinu chlapcov z tábora súpera poznám. Keď sme na jeseň hrali v Krompachoch, 
bolo pre mňa trocha nezvyčajné ísť na hosťujúcu lavičku,“ priznáva Ontko. 

Verí, že v prípade pekného počasia by si cestu na štadión mohla nájsť solídna divácka návšteva. 
Spišiaci zatiaľ odohrali na jar dva absolútne odlišné zápasy. 
Po debakli s Košicami si priviezli cenné body zo Sniny. 
„Príčina je najmä v kvalite tímov, proti ktorým sme hrali. Košice si na našom dobre pripravenom ihrisku schuti 

zahrali a zastrieľali. Našťastie sme sa za týždeň dali dokopy, psychika hráčov príliš neutrpela, a v Snine sme 
uspeli, hoci terén bol o niečo horší. Teraz potrebujeme toto víťazstvo potvrdiť,“ dodal rezolútne Ontko. 

Proti však bude motivovaný súper. 
„Po dvoch jarných prehrách už potrebujeme bodovať. Verím, že sa k nám konečne prikloní aj šťastena a z 

derby sa nevrátime s prázdnymi rukami,“ povedal nám manažér hostí František Jochman. 
Krompašania najvýraznejšie doplatili na odstúpenie prešovskej rezervy. 
Prišli až o šesť bodov a ich náskok pred poslednými Giraltovcami je už len trojbodový. 
„Vnímame to ako fakt, nič iné nám neostáva. Na našom cieli udržať pre Krompachy tretiu ligu sa nič 

nezmenilo, akurát je to teraz zložitejšie,“ poznamenal Jochman. 
Otázka kola 
Maria Huta – FC Košice 
Súboj Dávida s Goliášom. 
Kým Košičania nasúkali Spišiakom sedem gólov, Maria Huta o týždeň na to inkasovala v Plavnici osmičku. 
Poriadny prídel visí vo vzduchu aj pred vzájomným zápasom. 
Hoci v športe neradno niečo prognózovať, na jazyk sa natískajú najmä dve otázky. 
Ako sa to v nedeľu v Spišských Vlachoch skončí a koľkokrát sa gólovo presadia hostia? 
Program 20. kola III. ligy 
Sobota o 15.30 hod.: Sp. N. Ves – Krompachy, Vranov n/T – Snina, Humenné – Svidník, Giraltovce – Šar. 

Michaľany. 
Nedeľa o 15.30 hod.: Maria Huta – FC Košice, V. Revištia – Plavnica. 
Voľno majú Stropkov a Bard. N. Ves. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (5. apríl): Rozhodujúci zápas semifinále Tipsport 

Ligy aj Liverpool v Premier League 
[05.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391068/sportove-udalosti-dna-5-april-rozhodujuci-zapas-semifinale-tipsport-
ligy-aj-liverpool-v-premier-league/ 

 
 

Aj dnes Vám prinášame to najzaujímavjšie z dňa, čo budeme sledovať na ŠPORT.sk! 
FUTBAL - 33. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
21:00 Southampton FC – Liverpool FC / ONLINE >> 
FUTBAL - 28. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
20:30 1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg 
FUTBAL - 31. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
20:45 Girondins Bordeaux FC – Olympique Marseille 
FUTBAL - 27. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
18:00 1.FK Příbram – SFC Opava 
FUTBAL - 29. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00 Korona Kielce – Zagłębie Lubin 
20:30 Miedź Legnica – MKS Cracovia Kraków 
FUTBAL - 22. KOLO 2. SLOVENSKEJ LIGY: 
16:30 FC Petržalka – Slavoj Trebišov 
18:00 FK Poprad – MŠK Žilina B 
18:00 MFK Skalica – KFC Komárno 
HOKEJ - SEMIFINÁLE PLAY-OFF TIPSPORT LIGY: 
18:00 HKM Zvolen - HK Nitra (3:3) / NAŽIVO >> 
HOKEJ - BARÁŽ O UDRŽANIE ČESKEJ EXTRALIGY: 
17:30 ČEZ Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 
18:00 HC Dynamo Pardubice – Piráti Chomutov 
HOKEJ - SEMIFINÁLE PLAY-OFF KHL: 
18:30 CSKA Moskva - SKA Petrohrad (2:2) 
HOKEJ - NHL: 
01:00 Buffalo Sabres – Ottawa Senators 

https://sport.aktuality.sk/c/391068/sportove-udalosti-dna-5-april-rozhodujuci-zapas-semifinale-tipsport-ligy-aj-liverpool-v-premier-league/
https://sport.aktuality.sk/c/391068/sportove-udalosti-dna-5-april-rozhodujuci-zapas-semifinale-tipsport-ligy-aj-liverpool-v-premier-league/


01:00 Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 
01:00 Florida Panthers – New York Islanders 
01:00 Pittsburgh Penguins – Detroit Red Wings 
01:00 Washington Capitals – Montreal Canadiens 
01:00 Carolina Hurricanes – New Jersey Devils 
02:00 St. Louis Blues – Philadelphia Flyers 
02:00 Nashville Predators – Vancouver Canucks 
02:00 Minnesota Wild – Boston Bruins 
03:00 Colorado Avalanche – Winnipeg Jets 
03:00 Edmonton Oilers – San Jose Sharks 
04:00 Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 
Sobota: 
01:00 New York Rangers – Columbus Blue Jackets 
02:30 Chicago Blackhawks – Dallas Stars 
04:00 Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 
19:00 Boston Bruins – Tampa Bay Lightning 
22:00 St. Louis Blues – Vancouver Canucks 
BASKETBAL - ŠTVRŤFINÁLE PLAY-OFF SLOVENSKEJ EXTRALIGY: 
18:00 BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (0:0) 

18:00 BK Levickí Patrioti - MBK Handlová (0:0) 
BASKETBAL - NBA: 
02:00 Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 
04:00 Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 
04:30 Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 
Sobota: 
01:00 Orlando Magic - Atlatna Hawks 
01:00 Washington Wizards - San Antonio Spurs 
01:00 Charlotte Hornets - Toronto Raptors 
02:00 Minnesota Timberwolves - Miami Heat 
02:00 Oklahom City Thunder - Detroit Pistons 
02:00 Houston Rockets - New York Knicks 
02:00 Indiana Pacers - Boston Celtics 
02:30 Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies 
03:00 Utah Jazz - Sacramento Kings 
04:00 Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 
04:30 Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 
04:30 Los Angeles Clippers - Los Angeles Lakers 
04:30 Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 
23:00 Milwaukee Bucks - Brooklyn Nets 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Topoľčany vytlieskali tím aj po prehre, najviac skandovali rodákov Šatana a 

Pauloviča 
[04.04.2019; tvnoviny.sk; Hokej; 21:43; TOPOĽČANY/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1961509 

 
 

Handzuš po nevydarenom návrate na striedačku hovorí, že nás čaká veľa práce. 
Galéria 
11 
Tweet 
Premiérový zápas slovenskej hokejovej reprezentácie v Topoľčanoch nemal víťazný punc, ale miestni 

fanúšikovia si štvrtkový prípravný duel so Švédmi (0:4) aj tak užili a po záverečnej siréne domáce mužstvo 
vytlieskali. Zimným štadiónom znelo po stretnutí zborové “ďakujeme”, samozrejme najviac potlesku si užili rodáci 
- generálny manažér Miroslav Šatan a útočník Matej Paulovič, ktorý rozhodol doplnkové samostatné nájazdy. 

“Bolo to fajn. Nečakal som, že pôjdem na nájazd. Mám však niečo nacvičené, vyšlo mi to a som za to rád,” 
povedal Paulovič. V riadnom hracom čase mali navrch “tri korunky”, ktoré potvrdili svoju silu. “Prvých desať minút 
sme nemali ani poriadne strelu na bránku. Po nich sme si povedali, že musíme hrať viac v súperovom pásme, 
potom prišli aj naše šance. Tie musíme proti takému mužstvu využiť. Mali sme pár dobrých striel od modrej čiary, 
ale chýbal nám hráč pred bránkou. Také strely v dnešnom hokeji brankár chytí,” komentoval duel 24-ročný 
útočník Hradca Králové. 

http://www.tvnoviny.sk/a/1961509


Fanúšikovia v Topoľčanoch boli radi, že sa vedenie národného tímu rozhodlo prípravný duel s úradujúcimi 
majstrami sveta umiestniť na hornú Nitru, a aj po prehre vytlieskali slovenských hokejistov. “Bolo to od nich super. 
Celý zápas vládla super atmosféra, myslím si, že ľudia boli šťastní, že videli takýto hokej,” poznamenal Paulovič. 

Spolu s Máriom Grmanom si ako topoľčianski rodáci “domáci” zápas plne užili. “Naposledy som hral na tomto 
štadióne pred tromi rokmi. Teraz, v reprezentačnom drese, som sa tu cítil fantasticky. Fanúšikovia si cenia, že sa 
tu hrá vrcholný hokej, aj po prehre v semifinále play off I. ligy s Michalovcami rovnako odmenili hráčov potleskom. 
Nejde iba o to, kto vyhrá, ale že hokej baví, to je hlavné.” 

Aj ďalší hráči ocenili hlučnú atmosféru na vypredanom topoľčianskom zimáku. "Nie každý deň hrá mužstvo 
reprezentačný zápas v Topoľčanoch. Aj keď sme hrali napríklad v Spišskej Novej Vsi či iných menších mestách, 

tak ľudia boli za to veľmi radi, že môžu vidieť domáci tím a silného súpera k tomu. Škoda, že sme za stavu 0:2 
nestrelili gól. Tam sa zápas lámal, hneď by sme ešte viac prebrali divákov," povzdychol si brankár Július 
Hudáček. 

Michalovi Handzušovi nevyšiel návrat na reprezentačnú striedačku ku Craigovi Ramsaymu podľa predstáv. 
Slovenskí hokejisti prehrali vo štvrtok v Topoľčanoch so Švédskom jasne 0:4, staronový asistent síce videl na hre 
aj pozitíva, no viac sa zameral na nedostatky a upozornil, že v ďalších týždňoch čaká tím veľa práce. 

Držiteľ troch medailí z MS (1-2-0) i slávneho Stanleyho pohára vypomáhal národnému tímu už v minulej 
sezóne, v tomto ročníku však na striedačke absentoval. Od generálneho manažéra Miroslava Šatana dostal 
ponuku na pozíciu asistenta už vlani v lete, ale vtedy ju odmietol. Teraz svoj postoj prehodnotil a obnovenú 
premiéru si odkrútil vo štvrtok. “Máme pred sebou veľa práce,” skonštatoval po zápase so Švédskom 

Začiatok bol veľmi rýchly, polovica hráčov nehrala hokej mesiac a pol a bolo to vidieť. No po desiatich 
minútach sa chalani chytili, dreli, snažili sa hrať rýchlo a v určitých veciach sa prispôsobili Švédom. Ale máme 
veci, na ktorých musíme pracovať. 

Po tom, ako sa domáci hokejisti dostali spod úvodného tlaku Švédov, vypracovali si niekoľko veľmi dobrých 
šancí, tie prišli najmä počas dvoch presiloviek, no nedokázali ich využiť: “Chýbalo nám viacero vecí a jedna z nich 
bola priamočiarosť a sila v súbojoch. Za stavu 0:1 i 0:2 sme mali čisté šance a keby tam padol gól, zmenilo by to 
zápas.” 

Handzuš upozornil, že dôraz v príprave treba dať na eliminovanie výkyvov a výpadkov v zápasoch: 
“Potrebujeme vyrovnané výkony celých 60 minút a nie iba 30. Bolo vidieť, že keď sa chalani chytili, hrali so 
Švédmi vyrovnaný zápas. Snažil som sa im niektoré veci, ktoré som si všimol, naznačiť. Myslím si, že aj ja sa 
budem od zápasu k zápasu zlepšovať. Máme ich ešte osem a verím, že si nájdeme ten systém. Od budúceho 
týždňa sa budeme viac venovať dôležitým veciam, ktoré nám urobia kostru toho, ako chceme hrať.” 

Slovenskí hokejoví reprezentanti síce vo svojom premiérovom zápase v Topoľčanoch jasne prehrali, no 
domáci fanúšikovia ich napriek tomu vytlieskali. Podľa Handzuša aj to ukazuje, že národný tím by mal 
navštevovať aj menšie mestá: “Atmosféra bola super. Myslím si, že je perfektné, že sa chodí aj do menších miest. 
Je dôležité chodiť do regiónov, aby sa najlepší hráči ukázali deťom a mládeži. Teraz to bolo vidieť, prišiel plný 
dom.” 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Topoľčany vytlieskali tím aj po prehre 
[04.04.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 21:00; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/topolcany-vytlieskali-tim-aj-po-prehre-paulovic-potesil-
najazdom/91266 

 
 

Premiérový zápas slovenskej hokejovej reprezentácie v Topoľčanoch nemal víťazný punc, ale miestni 
fanúšikovia si štvrtkový prípravný duel so Švédmi (0:4) aj tak užili a po záverečnej siréne domáce mužstvo 
vytlieskali. 

Zimným štadiónom znelo po stretnutí zborové “ďakujeme”, samozrejme najviac potlesku si užili rodáci - 
generálny manažér Miroslav Šatan a útočník Matej Paulovič, ktorý rozhodol doplnkové samostatné nájazdy. 

“Bolo to fajn. Nečakal som, že pôjdem na nájazd. Mám však niečo nacvičené, vyšlo mi to a som za to rád,” 
povedal Paulovič. V riadnom hracom čase mali navrch “tri korunky”, ktoré potvrdili svoju silu. “Prvých desať minút 
sme nemali ani poriadne strelu na bránku. Po nich sme si povedali, že musíme hrať viac v súperovom pásme, 
potom prišli aj naše šance. Tie musíme proti takému mužstvu využiť. Mali sme pár dobrých striel od modrej čiary, 
ale chýbal nám hráč pred bránkou. Také strely v dnešnom hokeji brankár chytí,” komentoval duel 24-ročný 
útočník Hradca Králové. 

Fanúšikovia v Topoľčanoch boli radi, že sa vedenie národného tímu rozhodlo prípravný duel s úradujúcimi 
majstrami sveta umiestniť na hornú Nitru, a aj po prehre vytlieskali slovenských hokejistov. “Bolo to od nich super. 
Celý zápas vládla super atmosféra, myslím si, že ľudia boli šťastní, že videli takýto hokej,” poznamenal Paulovič. 
Spolu s Máriom Grmanom si ako topoľčianski rodáci “domáci” zápas plne užili. “Naposledy som hral na tomto 
štadióne pred tromi rokmi. Teraz, v reprezentačnom drese, som sa tu cítil fantasticky. Fanúšikovia si cenia, že sa 
tu hrá vrcholný hokej, aj po prehre v semifinále play off I. ligy s Michalovcami rovnako odmenili hráčov potleskom. 
Nejde iba o to, kto vyhrá, ale že hokej baví, to je hlavné.” 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/topolcany-vytlieskali-tim-aj-po-prehre-paulovic-potesil-najazdom/91266
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/topolcany-vytlieskali-tim-aj-po-prehre-paulovic-potesil-najazdom/91266


Aj ďalší hráči ocenili hlučnú atmosféru na vypredanom topoľčianskom zimáku. "Nie každý deň hrá mužstvo 
reprezentačný zápas v Topoľčanoch. Aj keď sme hrali napríklad v Spišskej Novej Vsi či iných menších mestách, 

tak ľudia boli za to veľmi radi, že môžu vidieť domáci tím a silného súpera k tomu. Škoda, že sme za stavu 0:2 
nestrelili gól. Tam sa zápas lámal, hneď by sme ešte viac prebrali divákov," povzdychol si brankár Július 
Hudáček. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Spišská Nová Ves: Prídu o škôlku? 
[04.04.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Adriana Kmotríková] 

 
 

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Demografické krivky presvedčili vedenie Spišskej Novej Vsi o tom, aby 

zrušilo materskú školu. Pre pokles počtu detí preto chce zatvoriť prvú škôlku, presne tú, ktorú navštevujú 
hendikepované deti, no a na ich miesto podľa rodičov prídu dôchodcovia.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Rodičia sa takpovediac bijú o túto škôlku na Tomášikovej ulici. Mesto ju chce zrušiť 
kvôli ekonomickej neefektivite. Podľa rodičov je to poriadna hlúposť.“ 

(začiatok ankety) 
Rodičia 
Opýtaná 1: „Toto je krásna príležitosť a inklúzia tých postihnutých detí, ako naučiť empatii.“ 
Opýtaná 2: „V našej spoločnosti by toto mala byť priorita, ako po tej ľudskej stránke a nie je hľadieť na 

financie.“ 
(koniec ankety) 
Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení SNV: „Táto materská škola má veľkú rozlohu, triedy 

sú veľké, vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o tisíc EUR.“ 
Matúš Gavlák: „Do tejto škôlky chodí aj slečna s Downovým syndrómom Je všeobecne známe, že takéto deti 

potrebujú špeciálnu starostlivosť. Umiestniť dieťa do škôlky bol pre jej rodičov vážny problém.“ 
Peter Okresa, otec postihnutej školáčky: „Sme zháňali dlho, dlho škôlku, kým nás tuto boli ochotní zobrať. Nás 

odmietli v toľko škôlkach, všade na povedali sto dôvodov ako sa to nedá a tu jedine vlastne nebol problém.“ 
Matúš Gavlák: „Rodičia sa túto správu dozvedeli pred necelým týždňom. Odvtedy sa mobilizujú v boji proti 

zrušeniu. Spustili aj petíciu, dokopy majú už vyše 700 podpisov. Výhoda materskej školy spočíva aj v lokalite.“ 
Roman Garaj, predseda petičného výboru: „Je tu veľmi kľudné prostredie ako vidíte, deti tu majú svoj kľud, nie 

je to žiadna rušná ulica, kde chodia autá, takže môžu sa plne venovať svojim aktivitám.“ 
Matúš Gavlák: „K problému došlo po tom, čo vedenie mesta sa začalo zaoberať optimalizáciou siete 

materských škôl v meste. Demografický vývoj im ukázal toto.“ 
Pavol Bečarik, primátor SNV: „Nám to vychádza tak, že jedna z materských škôlok je asi navyše a vývoj 

ukazuje, že aj v tomto školskom roku už bude o ďalších 150 detí menej.“ 
Matúš Gavlák: „Podľa primátora mesta zrušenie tejto materskej školy ešte nie je hotovou vecou, je to len 

teoretická možnosť. Ak by k tomu reálne došlo, majú pripravený aj náhradný plán.“ 
Pavol Bečarik: „Nikto sa nezbavuje zodpovednosti za to, aby sa celý tento výchovnovzdelávací proces 

s týmito hendikepovanými deťmi presunul tak ako je na inú škôlku, kde je táto kapacita.“ 
Roman Garaj: „Nie sú škôlky, kde z kapacitných dôvodov by bolo možné umiestniť všetky tieto detičky.“ 
Matúš Gavlák: „Teraz sú na ťahu mestskí poslanci, na tohto mesačnom zastupiteľstve by sa totiž malo 

rokovať o osude tejto materskej školy. Čo s týmto objektom bude ak v ňom zrušia materskú školu primátor ešte 
presne nevie. Rodičia majú informácie, že by deti mali nahradiť dôchodcovia. Zo Spišskej Novej Vsi Matúš 

Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Chcú zatvoriť škôlku pre postihnuté deti 
[04.04.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi navrhujú zrušiť materskú školu, ktorá prijíma 

hendikepované deti. Mesto potrebuje zoštíhliť sieť škôlok a na túto podľa radnice padla voľba z ekonomických 
dôvodov. Najmä rodičia chorých detí tvrdia, že pre ne je táto materská škola kľúčová.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V Materskej škole na Tomášikovej ulici v Spišskej Novej Vsi sú tri 

triedy. Jedna z nich slúži deťom, ktoré trpia autizmom, Downovým syndrómom alebo iným zdravotným 
znevýhodnením. Škôlku, ktorú navštevuje štyridsať detí, chce mesto zrušiť.“ 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi (SNS): „Vychádza nám to z hľadiska toho demografického vývoja 

tak, že už dnes jedna z materských škôlok je asi navyše.“ 



Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi: „Sme aj tie ekonomické 

ukazovatele zobrali do úvahy. Vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o tisíc eur ako v iných materských 
školách.“ 

Marie Balážová Melníková: „Mnohí obyvatelia Spišskej Novej Vsi s tým nesúhlasia, zorganizovali preto 

petíciu. Podpísalo ju už sedemstopäťdesiat ľudí.“ 
Roman Garaj, šéf petičného výboru: „Už som aj začal oslovovať jednotlivých poslancov, aby nehlasovali len 

prostredníctvom financií a čísel, ale aby vyhlasovali aj srdcom. Pretože si myslíme, že naozaj táto škôlka by mala 
ísť príkladom iným škôlkam nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj na celom Slovensku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do škôlky chodí aj dcéra pána Petra, ktorá má Downov syndróm.“ 
Peter, otec: „My, keď sme hľadali škôlku pre Mišku, tak sme oslovili viacero škôlok. Všade nám vlastne bolo 

povedané asi päťdesiat dôvodov, ako sa to nedá. No a tuto jediná škôlka, kde nebol problém, kde ju zobrali.“ 
Denisa, mama: „Moje dieťa má problémy s dolnými končatinami, momentálne funguje o barličkách. Minulého 

roku sme vlastne obvolali nejakých dvanásť škôlok v Spišskej Novej Vsi. Všetko skončilo pri telefonických 

rozhovoroch, že teda takéto deti neprijímajú. A táto škôlka bola jediná, ktorá v tom nevidela problém. Deti sú 
vedené k empatii, tolerancii, pomáhajú mu. Prečo máme zrušiť niečo, čo funguje tak dobre?“ 

Pavol Bečarik: „Nikto v tejto chvíli ešte škôlku nezrušil. Nikto sa nezbavuje zodpovednosti za to, že všetky deti 
budú umiestnené. Nikto sa nezbavuje zodpovednosti aj za hendikepované deti. To znamená, nepôjdu nikde inde, 
len v rámci Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková: „Rodičom hendikepovaných detí takýto argument nestačí.“ 
Roman Garaj: „Nie sú škôlky, kde z kapacitných dôvodov by bolo možné umiestiť všetky tieto detičky, 

prípadne umiestniť detičky, ktoré majú postihnutie, keďže v minulosti už boli odmietnuté a nič sa za ten rok 
nezmenilo v tých škôlkach.“ 

Marie Balážová Melníková: „Mesto má s budovou, v ktorej je dnes škôlka, iné plány. Chceli by ju využiť v 
oblasti sociálnych služieb. O osude tejto materskej školy na Kozom vŕšku budú rozhodovať poslanci na mestskom 
zastupiteľstve osemnásteho apríla.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Podozrenia na drogový biznis 
[04.04.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: “Policajní kriminalisti opäť zasahovali na Spiši. Zaujímala ich drogová trestná 
činnosť. Včera celý deň prehľadávali objekty v 2 okresoch. Podvečer navštívili aj dom v Krompachoch.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Autá policajných kriminalistov, technika, aj psovod obsadili túto ulicu. Podľa susedov 
ich zaujímal muž, ktorý mal veľmi blízko k drogám. Policajti boli v dome Krompašana Vladimíra a susedia na 
tichej slepej ulici vídavali najmä v nočných hodinách častý pohyb áut z rôznych okresov.” 

Obyvateľka Krompách: “Tam sme videli, ako idú policajti. A my nevieme, že čo sa tam stalo. Len sme videli, 
že tam idú autá a ako ho berú.” 

Matúš Gavlák: “Že vraj niečo s drogami. Máte informácie, že by sa hore mali predávať drogy?” 
Obyvateľka Krompách: “Ja neviem.” 
Matúš Gavlák: “Iní susedia nám mimo kamery povedali, že drogová trestná činnosť Krompašana trvala roky. 

Popradskí kriminalisti sa do akcie pustili vo včerajších ranných hodinách.” 
(stanovisko) 
Gabriela Gabošová, oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ Prešov (text v obraze): "Vykonávali realizáciu 

v drogovej trestnej veci v okrese Poprad a Spišská Nová Ves, kde následne z dôvodu vecnej príslušnosti v 

uvedenej realizácií pokračoval vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície KR PZ Prešov." 
Matúš Gavlák: “Po tom, čo prípad od popradských kriminalistov v nočných hodinách prevzali ich krajskí 

kolegovia, pokračovali vo vyšetrovacích úkonoch. Z drogovej trestnej činnosti už obvinili jednu osobu. Či ide o 
Krompašana Vladimíra, nám nepotvrdili.” 

(stanovisko) 
Gabriela Gabošová (text v obraze): “Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a rozhodovanie o vzatí 

obvineného do väzby bližšie informácie k uvedenému prípadu zatiaľ nie je možné zverejniť.” 
Matúš Gavlák: “Susedia nám mimo kamery prezradili, že Vladimír, ktorého dom prehľadávali, mal blízko aj k 

dvojici mužov zo Sloviniek. Tých pri razii zadržali na Slovinkách pred 2 týždňami. Obvinili ich z drogovej trestnej 
činnosti.” 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Chcú zatvoriť škôlku pre postihnuté deti 
[04.04.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Stanislav Lažo] 



 
 

Stanislav Lažo, moderátor: „V rámci optimalizácie siete materských škôl navrhuje mesto Spišská Nová Ves 

jednu z nich zrušiť. Rozhodli sa pre škôlku, ktorá prijíma aj hendikepované deti, a to najmä z ekonomických 
dôvodov. Samozrejme, rodičom sa to nepáči, tvrdia, že pre ich deti je táto škôlka kľúčová.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V Materskej škole na Tomášikovej ulici v Spišskej Novej Vsi sú tri 

triedy. Jedna z nich slúži deťom, ktoré trpia autizmom, Downovým syndrómom alebo iným zdravotným 
znevýhodnením. Škôlku, ktorú navštevuje štyridsať detí, chce mesto zrušiť.“ 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi (SNS): „Vychádza nám to z hľadiska toho demografického vývoja 

tak, že už dnes jedna z materských škôlok je asi navyše.“ 
Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi: „Sme aj tie ekonomické 

ukazovatele zobrali do úvahy. Vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o tisíc eur ako v iných materských 
školách.“ 

Marie Balážová Melníková: „Mnohí obyvatelia Spišskej Novej Vsi s tým nesúhlasia, zorganizovali preto 

petíciu. Podpísalo ju už sedemstopäťdesiat ľudí.“ 
Roman Garaj, šéf petičného výboru: „Už som aj začal oslovovať jednotlivých poslancov, aby nehlasovali len 

prostredníctvom financií a čísel, ale aby vyhlasovali aj srdcom. Pretože si myslíme, že naozaj táto škôlka by mala 
ísť príkladom iným škôlkam nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj na celom Slovensku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Do škôlky chodí aj dcéra pána Petra, ktorá má Downov syndróm.“ 
Peter, otec: „My, keď sme hľadali škôlku pre Mišku, tak sme oslovili viacero škôlok. Všade nám vlastne bolo 

povedané asi päťdesiat dôvodov, ako sa to nedá. No a tuto jediná škôlka, kde nebol problém, kde ju zobrali.“ 
Denisa, mama: „Moje dieťa má problémy s dolnými končatinami, momentálne funguje o barličkách. Minulého 

roku sme vlastne obvolali nejakých dvanásť škôlok v Spišskej Novej Vsi. Všetko skončilo pri telefonických 

rozhovoroch, že teda takéto deti neprijímajú. A táto škôlka bola jediná, ktorá v tom nevidela problém. Deti sú 
vedené k empatii, tolerancii, pomáhajú mu. Prečo máme zrušiť niečo, čo funguje tak dobre?“ 

Pavol Bečarik: „Nikto v tejto chvíli ešte škôlku nezrušil. Nikto sa nezbavuje zodpovednosti za to, že všetky deti 
budú umiestnené. Nikto sa nezbavuje zodpovednosti aj za hendikepované deti. To znamená, nepôjdu nikde inde, 
len v rámci Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková: „Rodičom hendikepovaných detí takýto argument nestačí.“ 
Roman Garaj: „Nie sú škôlky, kde z kapacitných dôvodov by bolo možné umiestiť všetky tieto detičky, 

prípadne umiestniť detičky, ktoré majú postihnutie, keďže v minulosti už boli odmietnuté a nič sa za ten rok 
nezmenilo v tých škôlkach.“ 

Marie Balážová Melníková: „Mesto má s budovou, v ktorej je dnes škôlka, iné plány. Chceli by ju využiť v 
oblasti sociálnych služieb. O osude tejto materskej školy na Kozom vŕšku budú rozhodovať poslanci na mestskom 
zastupiteľstve osemnásteho apríla.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Ohrozená škôlka v Spišskej Novej Vsi 
[04.04.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Peter Béreš] 

 
 

Peter Béreš, moderátor: „Mesto Spišská Nová Ves chce zrušiť materskú školu, ktorá prijíma aj deti so 

zdravotným znevýhodnením. Dôvodom sú vysoké náklady. Rodičia detí s Downovým syndrómom či autizmom, 
ktoré škôlku navštevujú, sú proti. Tvrdia, že v meste je mimoriadne potrebná. Rozbehli preto aj petíciu. O zrušení 
škôlky majú rozhodnúť mestskí poslanci na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „V materskej škole na Tomášikovej ulici v Spišskej Novej Vsi sú tri 

triedy. Jedna z nich slúži deťom, ktoré trpia autizmom, Downovým syndrómom, alebo iným zdravotným 
znevýhodnením. Škôlku, ktorú navštevuje štyridsať detí, chce mesto zrušiť. Vysvetľuje riaditeľka Správy 
školských zariadení v Spišskej Novej Vsi Markéta Ďuríková.“ 

Markéta Ďuríková, riaditeľka Správy školských zariadení v Spišskej Novej Vsi: „Vychádzajú náklady na jedno 

dieťa vyššie skoro o tisíc eur ako v iných materských školách.“ 
Marie Balážová Melníková: „Mnohí obyvatelia Spišskej Novej Vsi s tým nesúhlasia. Rozbehli preto petíciu, 

ktorú podpísalo už sedemstopäťdesiat ľudí. Šéf petičného výboru Roman Garaj.“ 
Roman Garaj, šéf petičného výboru: „Už som aj začal oslovovať jednotlivých poslancov, aby nehlasovali len 

prostredníctvom financií a čísel, ale aby hlasovali aj srdcom. Pretože si myslíme, že naozaj táto škôlka by mala 
ísť príkladom iným škôlkam nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj na celom Slovensku.“ 

Marie Balážová Melníková: „Dcéra pána Petra má Downov syndróm.“ 
pán Peter: „My keď sme hľadali škôlku pre Mišku, tak sme oslovili viacero škôlok. Všade nám vlastne bolo 

povedané vlastne päťdesiat dôvodov, ako sa to nedá. A tuto jedine, jediná škôlka, kde nebol problém a ju 
zobrali.“ 

Marie Balážová Melníková: „Odmietanie zažila aj Denisa, matka päťročného Miška, ktorý trpí istou formou 
detskej mozgovej obrny.“ 



pani Denisa: „Moje dieťa má problémy s dolnými končatinami. Momentálne funguje o barličkách. A táto škôlka 
bola jediná, ktorá v tom nevidela problém. Deti sú vedené k empatii, tolerancii, pomáhajú mu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Reaguje primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Nikto v tejto chvíli ešte škôlku nezrušil. Nikto sa 

nezbavuje zodpovednosti za to, že všetky deti budú umiestnené. Nikto sa nezbavuje zodpovednosti aj za 
hendikepované deti. To znamená, nepôjdu nikde inde, len v rámci Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková: „O osude materskej školy na Tomášikovej ulici budú rozhodovať poslanci na 
mestskom zastupiteľstve osemnásteho apríla.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Slovensko: Historický kalendár na 4. apríla 
[04.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 06:25; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-4-a/48408-clanok.html 

 
 

Štvrtok 4. apríla 2019. Je to štrnásty pracovný týždeň a 94. deň roka 2018. Do konca roka zostáva 271 dní. 
Bratislava 4. apríla (TASR) - 
SLOVENSKO - OSOBNOSTI 
1749 - Narodil sa v Banskej Štiavnici botanik, odborný spisovateľ a bratislavský lekár ŠTEFAN LUMNITZER. 

Ako jeden z prvých propagoval Jennerovu metódu očkovania proti kiahniam. Vydal monografiu Flora Posoniensis 
(Bratislavská kvetena) a jeho herbár sa stal základom botanickej zbierky Národného múzea v Pešti (dnes 
Budapešť - Maďarsko. Zomrel 11.1.1806. 

1899 - Narodil sa v Gbeloch významný lekár-chirurg, vedec, pedagóg a publicista KONŠTANTÍN ČÁRSKY, 
ktorý sa venoval predovšetkým brušnej chirurgii a bol priekopníkom plastickej chirurgie na Slovensku. Zomrel 
23.5.1987. 

1913 - Narodil sa v Rybanoch etnológ, folklorista a prekladateľ RUDOLF ŽATKO. Zomrel 24.5.1976. 
1930 - Narodil sa v Čadci televízny režisér a spisovateľ ERNEST STREDŇANSKÝ, ktorý bol v roku 1981 

odmenený najvyšším televíznym ocenením v USA cenou EMMY. V roku 1968 emigroval do vtedajšej Spolkovej 
republiky Nemecko (SRN), kde pôsobil ako hlásateľ Rádia Slobodná Európa. Neskôr odišiel do USA, kde robil 
hlásateľa rozhlasovej stanice Hlas Ameriky. Ako režisér inscenoval na Slovensku v roku 1958 prvú pôvodnú 
televíznu hru Prípad Verony Tkáčovej. Zomrel 30.3.2017. 

1931 - Narodil sa v Budapešti (dnes Maďarsko) výtvarný kritik, teoretik a pedagóg TOMÁŠ ŠTRAUSS, 
uznávaný odborník na európske avantgardné umenie 20. storočia. Zomrel 28.5.2013 v Bratislave. 

1933 - Narodil sa v Spišskej Novej Vsi architekt - pamiatkar a odborný publicista so špecializáciou na 

výskum a rekonštrukciu stredovekých hradov ANDREJ FIALA. 
1939 - Narodila sa v Bratislave výtvarná a scénografická teoretička a historička IVA MOJŽIŠOVÁ. Zomrela 

26.1.2014. 
1941 - Narodil sa v Bratislave dlhoročný pracovník Encyklopedického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) 

ĽUDOVÍT KOPA. Zomrel 6.2.2011. 
1972 - Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec IVAN MARTINKA, ktorý pred filmovou kamerou 

debutoval vo filme Martina Šulíka Krajinka. Jednu z hlavných postáv zahral aj v ďalšom Šulíkovom filme Slnečný 
štát. Účinkoval aj v seriáli Záchranári a v najnovšom filme o Jánošíkovi - Juraj Jánošík. Pravdivá história - stvárnil 
zbojníka Tomáša Uhorčíka. 

1973 - Narodila sa v Ružomberku herečka a moderátorka SILVIA ŠUVADOVÁ. 
SLOVENSKO - UDALOSTI 
1562 - V bitke pri Sečanoch (dnes Maďarsko) zvíťazili Turci nad vojskom stredoslovenských banských miest, 

ktoré viedol kapitán a zvolenský župan Ján Balaša. Od bitky pri Moháči z roku 1526 to bola najväčšia porážka 
uhorského vojska. 

1939 - Vznikla Slovenská národná banka (SNB) ako emisná banka vojnovej Slovenskej republiky (1939-1945) 
na čele s guvernérom Imrichom Karvašom a viceguvernérom Jozefom Funárkom. 

1945 - Prezident Československej republiky (ČSR) Edvard Beneš vymenoval v Košiciach prvú 
československú povojnovú vládu (tzv. vláda Národného frontu Čechov a Slovákov) na čele so Zdenkom 
Fierlingerom. 

1945 - Vojská 2. ukrajinského frontu s rumunským tankovým plukom oslobodili Bratislavu. 
2009 - Konalo sa druhé kolo priamej voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR). Rozhodovalo sa v ňom 

medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi prvého kola. Staronovým prezidentom SR sa stal Ivan Gašparovič so 
ziskom 1.234.787 hlasov, čo predstavovalo 55,53 percenta. Protikandidátka Iveta Radičová získala 988.808 
hlasov, teda 44,46 percenta. 

2012 - Vtedajší prezident Slovenskej republiky (SR) Ivan Gašparovič za nového premiéra vymenoval 
predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, ktorý túto pozíciu obhájil aj po parlamentných voľbách 5.3.2016. 

- Predsedom Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) sa stal Pavol Paška (Smer-SD). Vo funkcii nahradil 
Pavla Hrušovského (Kresťanskodemokratické hnutie - KDH). V novembri 2014 bol Paška spájaný s kauzou 
predraženého CT prístroja v nemocnici v Piešťanoch. Pod tlakom verejnej mienky a viacerých protestoch z 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/slovensko-historicky-kalendar-na-4-a/48408-clanok.html


funkcie odstúpil a 25. novembra 2014 ho vo funkcii predsedu NR SR nahradil Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý 
tento post zastával do konca volebného obdobia. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Spojená škola v Spišskej pokračuje v trende obnovy školy na 

Hviezdoslavovej ulici 
[04.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Spojená škola Spišská N. Ves] 

 
https://spisska.dnes24.sk/spojena-skola-v-spisskej-pokracuje-v-trende-obnovy-skoly-na-hviezdoslavovej-
ulici-326977 

 
 

Spojená škola Spišská Nová Ves pokračuje v obnove svojich budov formou Zníženia energetickej náročnosti 

budovy Odborného učilišťa na Hviezdoslavovej ulici. Žiaci, rodičia ale i zamestnanci sa môžu tešiť na 
rekonštruované prostredie a výrazné zmeny. 

Na základe schválenej Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia pre projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy Odborného učilišťa Spojenej 
školy v Spišskej Novej Vsi prejde budova odborného učilišťa výraznou rekonštrukciou. Hlavným cieľom projektu 

je zníženie energetickej náročnosti tejto verejnej budovy, a to na všetkých miestach spotreby energie a tiež zvýšiť 
podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie. 

„Navrhovaná rekonštrukcia budovy je v súlade s platnou legislatívou a záväznými technickými normami s 
dôrazom na všetky energetické, tepelno-technické, hygienické i ekologické kritéria. Všetky tieto kritéria zlepšujú 
stav a podmienky budovy v rámci energetickej efektívnosti s ohľadom na ekonomickú návratnosť a 
realizovateľnosť. Predmetom sú opatrenia, ktoré výrazne znížia náklady na vykurovanie, osvetlenie a celkovú 
spotrebu energie v budove – stavebné úpravy vrátane tepelných izolácií obvodového plášťa, stropov a strechy, 
výmena otvorových konštrukcií výmena zariadení na výrobu tepla, výmena svetelných zdrojov a bleskozvodov, 
inštalácia fotovoltických zariadení a doplnenie systému rekuperačných jednotiek,“ hovorí Mgr. Zuzana Sokolovská 
– riadenie projektu zo strany investora – školy. 

Spojená škola sa v marci roku 2017 zapojila do projektu OPKZP-PO4-SC431–2017–19 – 19. VÝZVA NA 
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na 
zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Sprostredkovateľským orgánom je Slovenská inovačná a 
energetická agentúra (SIEA). Úspešnosťou v tomto projekte získala plnú podporu a 100% finančné krytie na 
realizáciu opatrení vo výške 349 311,91 Eur, ktorými sa dosiahne úspora nákladov na energie až do výšky 65%. 

„Realizácia všetkých naplánovaných aktivít projektu bude prebiehať za plnej prevádzky školy – výchovno-
vzdelávacieho procesu, preto sa väčšina dodávateľských prác bude uskutočňovať v poobedňajších hodinách. 
Generálnym dodávateľom stavby je firma Alkon SV, s.r.o., ktorá svojou bezkonkurenčnou ponukou a prístupom 
vyhrala verejnú súťaž,“ dodáva PaedDr. Ľuboš Bazár – riaditeľ školy. 

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy 
Zdroj: Spojená škola Spišská N. Ves 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Muž cez internet ponúkal elektroniku, kupujúci dostali polámané tablety aj 

mikroténové sáčky 
[04.04.2019; webnoviny.sk; Krimi správyFiľakovoKrimi správy z lokality Fiľakovo; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/muz-cez-internet-ponukal-elektroniku-kupujuci-dostali-polamane-tablety-aj-
mikrotenove-sacky/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) – Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil z pokračujúceho zločinu podvodu 41-

ročného muža z Fiľakova. Predával poškodený tovar a peniaze poškodeným nevrátil. 
Ako agentúru SITA ďalej informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová, obvinený od júna 

2017 do marca 2018 prostredníctvom internetového portálu ponúkal na predaj mobilné telefóny a tablet, ktoré 
kupujúcim posielal poštou ako zásielky na dobierku. 

„Namiesto dohodnutého tovaru poslal kupujúcim poškodený a nekompletný tovar, napríklad mobil, ktorý mal 
rozbitý displej, nemal baterku, nedal sa zapnúť, polámaný tablet, alebo si v balíku našli mikroténové sáčky, 

https://spisska.dnes24.sk/spojena-skola-v-spisskej-pokracuje-v-trende-obnovy-skoly-na-hviezdoslavovej-ulici-326977
https://spisska.dnes24.sk/spojena-skola-v-spisskej-pokracuje-v-trende-obnovy-skoly-na-hviezdoslavovej-ulici-326977
https://www.webnoviny.sk/muz-cez-internet-ponukal-elektroniku-kupujuci-dostali-polamane-tablety-aj-mikrotenove-sacky/
https://www.webnoviny.sk/muz-cez-internet-ponukal-elektroniku-kupujuci-dostali-polamane-tablety-aj-mikrotenove-sacky/


špongie, papiere a podobne. Na urgencie kupujúcich o dodanie objednaného tovaru nereagoval, tovar im nedodal 
a ani peniaze nevrátil,“ uviedla hovorkyňa. Na inzerát reagovali ľudia z rôznych častí Slovenska (Trebišov, 
Spišská Nová Ves, Ružomberok, Rožňava, Levoča a Šahy). 

Šiestim poškodených osobám takýmto konaním 41-ročný muž spôsobil celkovú škodu 519 eur. Prípad je v 
štádiu vyšetrovania a nie je vylúčené, že poškodených je viac. 

Obvinený bol v minulosti už viackrát súdne trestaný za rôznu trestnú činnosť a za takéto závažné konanie 
môže byť potrestaný odňatím slobody na tri až desať rokov, podotkla Faltániová. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Čo nás v Spišskej čaká do konca apríla? Vybrali sme TOP podujatia! 
[04.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/co-nas-v-spisskej-caka-do-konca-aprila-vybrali-sme-top-podujatia-327237 

 
 

Neprehliadnite tento výber. Nájdete v ňom akcie, ktoré prebehnú v Spišskej Novej Vsi do konca apríla a 

vybrali sme ich medzi tie naj. 
6. apríl: Marek Szarvaš Projekt 
Broadway Pub & Music Venue sa vám predstaví projekt košického bubeníka Mareka Szarvaša. Predstavia sa 

vám takmer výlučne autorskými skladbami z ich debutového CD. Ľahké melodické až popové linky sú spracované 
decentne jazzovými aranžmánmi s dostatočne veľkým priestorom na improvizácie. 

6. apríl: Koncert Jána Svetlana Majerčíka 
Koncert Jána Svetlana Majerčíka, liptovského folkového pesničkára inšpirovaného prírodou a slovenskými 

tradíciami si budete môcť vypočuť v čajovni Alchýmka. 
8. apríl: Kandráčovci 
Už 8. apríla bude Dom kultúry patriť Kandráčovcom a ich koncertnému vystúpeniu. Toto hudobné zoskupenie 

zrejme ani netreba v týchto končinách bližšie predstavovať. Kapela odohrá v ten deň rovno dva koncerty. 
11. apríl: Naším krokom, celým rokom 
Vernisáž výstavy kreatívnych prác žiakov s mentálnym postihnutím Špeciálnej základnej školy v Spišskej 

Novej Vsi odštartuje v Spišskom osvetovom stredisku. Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 56 výtvarných 

prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. Výstavu si môžete pozrieť do 30. mája. 
15. apríl: Richard Rikkon a talenty Spišskej Novej Vsi 
Základná umelecká škola Spišská Nová Ves pripravila v koncertnej sále Reduty slávnostný umelecký koncert 

žiakov školy s popredným slovenským klaviristom Richardom Rikkonom. Koncert moderuje Karol Farkašovský. 
21. apríl: Flut 
Počas Veľkonočnej nedele zavíta do Komunitnej záhrady – Zázračné zelené miesto, na sídlisku Mier hudobný 

hosť z Nemecka. Vychutnať si na čerstvom vzduchu môžete kompletne akustický family-friendly koncert kapely 
Flut. Okrem hudby sa môžete tešiť aj na chutné občerstvenie. 

27. apríl: Spišská burza starožitností a kuriozít 
V poslednú aprílovú sobotu sa zmení staré trhovisko v Spišskej Novej Vsi na niekoľko hodín na miesto 

spomienok. Bude sa tam konať totiž pravidelná burza starožitností, ale nájdete tam aj zberateľské predmety a 
predmety minulých čias. 

Začiatkom týždňa sa konal v koncertnej sále Reduty slávnostný program k blížiacej sa Veľkej noci. Zábery z 
neho nájdete v priloženej galérii. 

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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16. MS 2019: Topoľčany vytlieskali tím aj po prehre, Paulovič potešil 
[04.04.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 
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24hod.sk Šport 
Premiérový zápas slovenskej hokejovej reprezentácie v Topoľčanoch nemal víťazný punc, ale miestni 

fanúšikovia si štvrtkový prípravný duel so Švédmi (0:4) … 
Topoľčany 4. apríla (TASR) - Premiérový zápas slovenskej hokejovej reprezentácie v Topoľčanoch nemal 

víťazný punc, ale miestni fanúšikovia si štvrtkový prípravný duel so Švédmi (0:4) aj tak užili a po záverečnej 

https://spisska.dnes24.sk/co-nas-v-spisskej-caka-do-konca-aprila-vybrali-sme-top-podujatia-327237
https://www.24hod.sk/ms-2019-topolcany-vytlieskali-tim-aj-po-prehre-paulovic-potesil-cl667102.html


siréne domáce mužstvo vytlieskali. Zimným štadiónom znelo po stretnutí zborové “ďakujeme”, samozrejme 
najviac potlesku si užili rodáci - generálny manažér Miroslav Šatan a útočník Matej Paulovič, ktorý rozhodol 
doplnkové samostatné nájazdy. 

“Bolo to fajn. Nečakal som, že pôjdem na nájazd. Mám však niečo nacvičené, vyšlo mi to a som za to rád,” 
povedal Paulovič. V riadnom hracom čase mali navrch “tri korunky”, ktoré potvrdili svoju silu. “Prvých desať minút 
sme nemali ani poriadne strelu na bránku. Po nich sme si povedali, že musíme hrať viac v súperovom pásme, 
potom prišli aj naše šance. Tie musíme proti takému mužstvu využiť. Mali sme pár dobrých striel od modrej čiary, 
ale chýbal nám hráč pred bránkou. Také strely v dnešnom hokeji brankár chytí,” komentoval duel 24-ročný 
útočník Hradca Králové. 

Fanúšikovia v Topoľčanoch boli radi, že sa vedenie národného tímu rozhodlo prípravný duel s úradujúcimi 
majstrami sveta umiestniť na hornú Nitru, a aj po prehre vytlieskali slovenských hokejistov. “Bolo to od nich super. 
Celý zápas vládla super atmosféra, myslím si, že ľudia boli šťastní, že videli takýto hokej,” poznamenal Paulovič. 
Spolu s Máriom Grmanom si ako topoľčianski rodáci “domáci” zápas plne užili. “Naposledy som hral na tomto 
štadióne pred tromi rokmi. Teraz, v reprezentačnom drese, som sa tu cítil fantasticky. Fanúšikovia si cenia, že sa 
tu hrá vrcholný hokej, aj po prehre v semifinále play off I. ligy s Michalovcami rovnako odmenili hráčov potleskom. 
Nejde iba o to, kto vyhrá, ale že hokej baví, to je hlavné.” 

Aj ďalší hráči ocenili hlučnú atmosféru na vypredanom topoľčianskom zimáku. "Nie každý deň hrá mužstvo 
reprezentačný zápas v Topoľčanoch. Aj keď sme hrali napríklad v Spišskej Novej Vsi či iných menších mestách, 

tak ľudia boli za to veľmi radi, že môžu vidieť domáci tím a silného súpera k tomu. Škoda, že sme za stavu 0:2 
nestrelili gól. Tam sa zápas lámal, hneď by sme ešte viac prebrali divákov," povzdychol si brankár Július 
Hudáček. 

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

 
 

17. ANKETA KLUBOV II: O hokeji otvorene a nahlas, ako vo Švédsku 
[04.04.2019; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková/PR] 
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Dalito.sk/Martin Kohút, prezident SZĽH pri rozhovore pre Dalito/foto: Dalito.sk Podľa mediálnej dohody 
DALITO so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) redakcia oslovila všetky hokejové kluby na Slovensku, 
ktorých je takmer 102. 

Cieľom rozhovorov s vedením jednotlivých klubov, vrátane samostatných ankiet, je podľa prezidenta SZĽH 
Martina Kohúta zistiť reálny stav v hokejovom hnutí, ktorý podľa neho nemusí odzrkadľovať medializované nálady 
medzi hokejistami. 

Na anketovú otázku DALITO do druhej uzávierky 1.4.2019 reagovalo ďalších 8 klubov. Uverejňujeme ich 
podľa toho, ako ich postupne zasielali do redakcie. Ďalšie reakcie uverejníme v tretej časti ankety. Pôvodne mali 
kluby na vyjadrenie 10-15 viet, postupne sa však všetci, takmer všetci, začali rozpisovať. Reakcie zverejňujeme v 
plnom znení. 

OTÁZKA: Čo sa za posledné 3 roky v slovenskom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu a naopak, čo 
vás sklamalo, čo možno nové vedenie SZĽH sľúbilo a nenaplnilo a čo ste vy, ako klub z vlastnej iniciatívy za 3 
roky urobili, aby sa veci posunuli dopredu? 

Miroslav Lipovský, riaditeľ HK Skalica 
Ako funkcionár som v hokeji tri roky, takže sa mi ťažko porovnáva. Páči sa mi elektronizácia matriky a 

postupné jej vylepšovanie, reorganizácia súťaží stále prebieha a dúfam, že sa podarí, lebo dokončená ešte nie je. 
Finančná podpora klubov je nastavená podľa vzorcov – motivačný systém je veľmi pohyblivý. Naproti tomu je 
štartovné, ktoré je dané a je príliš vysoké. Páčia sa mi projekty ako Strelnice, Minimantinely, Rolba, Deti na hokej. 
Zatiaľ nevnímam veľký význam regionálnych manažérov, ale tam asi ešte treba čas treba. Určite sa ale pracuje a 
veci sa hýbu. 

Jozef Kasanický, podpredseda OZ – štatutár, Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš,o.z. 
Pozitíva: 
vytvorenie informačných brožúr pre rodičov a trénerov 
Negatíva: 
Čo sme spravili v klube: 
Ľudovít Jurinyi, predseda predstavenstva HK Poprad a.s, výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad 
Dôležité bolo z môjho pohľadu to, že vôbec došlo k nejakej zmene, ktorá určite nebola ľahká a hlavne 

očakávania, ktoré mala hokejová verejnosť boli veľmi vysoké. Zmenilo sa veľmi veľa, celý prístup a myslenie a to 
nie je jednoduché aplikovať. Poviem to všeobecne, vnímam to pozitívne a držím slovenskému hokeju palce. 
Avšak čaká nás ešte veľmi veľa roboty,všetkých, nielen zväz, ale aj kluby samotné. Ak chceme pomýšľať na 
komplexnú zmenu, musíme mať spoločne jednotný cieľ. Pripúšťam aj zle rozhodnutia, ktoré sa neosvedčili a je 
potrebné ich odstrániť. Sme hokejová krajina, ktorá patrí na hokejovú mapu, ale musíme citlivo zvažovať každý 
krok, ktorý rozhoduje o tom, či na tej mape zostaneme. Našou úlohou za posledné roky bolo ozdraviť kluby a 
naviesť ich na cestu transparentnosti a zdravého financovania a stabilizáciu! Čo si myslím, že sme dosiahli. 

https://www.dalito.sk/anketa-klubov-ii-o-hokeji-otvorene-nahlas-ako-vo-svedsku/


Naplnili sme ciele, ktoré sme si dali a z krachujúceho klubu sme spravili klub so skvelým zázemím, kde 
vychovávame reprezentantov, či už mládežníckych až po tých seniorských. Príkladom sú minuloročné MS. 

Ladislav Gross, manažér HK Gelnica 
Čo sa za posledné 3 roky našom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu? Určite najväčším prínosom je 

informačný systém SZĽH. Tento jednoznačne napomáha, skvalitňuje a zrýchľuje prácu manažérov v kluboch. 
Tréneri a vedúci družstiev získali prehľad vo vlastných, ako aj súperových družstvách. Ušetril klubom množstvo 
času a aj finančných prostriedkov. Je prehľadný a v dostatočnej miere aj zrozumiteľný. Páči sa mi aj systém 
prideľovania dotácii, napr. za hráčov a hráčky umiestnených vo vyšších ligách. V minulosti sa malé kluby z 
nižších súťaží len prizerali, ako z nich veľké a silné kluby profitujú. V neposlednom rade je to aj možnosť 
predkladať projekty, ktorými po úspešnom odsúhlasení môžu kluby zveľadiť svoje športoviská, alebo dopĺňať 
materiálno technické zabezpečenie. Ono sa to možno nezdá, ale pred niekoľkými rokmi takéto možnosti neboli, 
alebo boli len v obmedzenom množstve a počte. My sme z takýchto prostriedkov napríklad vybudovali krásnu 
dvojbránkovú strelnicu. Doplnili sme brankársku, ako aj hráčsku výstroj vyššej kvality. Nakúpili sme aj pomôcky k 
tréningovému procesu na ľade a suchu. Nápadov, koncepcií a myšlienok má nové vedenie dosť, ale myslím si, že 
3 roky na ich viditeľnosť je krátka doba, najmä ak všetko podstatné musí schvaľovať kongres. Tam je asi najväčší 
kameň úrazu. Niektoré kluby brzdia ich realizáciu. Musí tu byť metodické oddelenie, ktoré určí smer, akým má 
napredovať slovenský hokej. Musí pripraviť a nastaviť časový harmonogram na konci ktorého zhodnotíme jeho 
úspešnosť. Predošlé vedenie SZĽH dopustilo, aby druhá liga žiakov skupina východ zanikla. Novému vedeniu sa 
nepodarilo, vlastne vyvinulo minimálnu snahu o jej plnohodnotnú obnovu. Skoro všetky kluby sa nahlási li do 1. 
ligy, ale tam výsledky s rozdielom 20, alebo aj 25 gólov nie sú výnimkou, ale bežnou vecou. To uzná každý, ani 
nie veľký odborník, že to nie je v poriadku. Toto je na škodu klubov, trénerov, rodičov, ale hlavne hráčov, či už 
víťazného, alebo porazeného družstva. Kvalita sa musí oddeliť. Aj malé kluby majú svoje miesto na mape 
„Hokejového Slovenska“. Aj v takýchto kluboch vyrastajú veľmi dobrí hokejisti. 

ANKETA KLUBOV: Zmenilo sa niečo v slovenskom hokeji? 
Nemusím ani chodiť ďaleko. Jeden z malých slovenských klubov Sabinova má napr. v prebiehajúcej sezóne 

hneď niekoľkých hráčov odchovancov v semifinále slovenskej extraligy – Bortňák, Mihálik, Zagrapan. Gelnica 
mala odchovanca V KHL – Sersen, v českej extralige Skalický, v slovenskej extralige Ščurko, vo francúzskej 
najvyššej súťaži Macejko. Toto sú nesporné dôkazy, že netreba na nás zabúdať. Gelnica každý rok vychová 
niekoľko hráčov a hráčok, ktorí sú posunutí do vyšších súťaží v okolitých mestách. Aj v tejto sezóne pôsobili naši 
hráči a hráčky – odchovanci hneď v niekoľkých kluboch ako Spišská Nová Ves, Košice, Martin, Prešov, 

Michalovce. Toto sú argumenty na zachovanie 2. ligy žiakov a pomoc malým klubom. A čo za posledné 3 roky HK 
Slovan Gelnica? Tu musím hneď na začiatku povedať, že klub bol pred 3 rokmi na kolenách, s minimálnou 
možnosťou pokračovať v tradícii akou hokej v meste je. Zimný štadión bol okrem haly v dezolátnom stave. 
Chladenie 25 rokov staré, dávno po dobe životnosti, budova ZŠ 30 rokov stará bez akejkoľvek rekonštrukcie, 
rolba 20 rokov stará. Avšak s príchodom nového vedenia mesta na čele s primátorom p. Dušanom Tomaškom sa 
naštartoval proces obnovy celého areálu. Prvou etapou bola kompletná výmena chladenia v hodnote cca 
900.000,00 EUR, ďalšou akciou v poradí bola rekonštrukcia a zateplenie budovy ZŠ v hodnote 250.000,00 EUR 
cez projekt SZĽH a nákup rolby na úpravu ľadu za 60.000,00 eur. Takto sa hokej v Gelnici zachránil. Dnes máme 
v prípravke do 50 detí a hneď aj väčšiu chuť pracovať pre hokej v Gelnici a hokej na slovensku. 

Peter Dvorský, prezident klubu ŠLN 34 HK Brezno 
Klub rozdelil odpovede na dva okruhy – všeobecne manažérsko-ekonomický pohľad a pohľad na športovú 

stránku. 
Pozitíva: – zavedenie elektronickej matriky, a teda zníženie administratívnej záťaže klubov – preplácanie 

rozhodcov detských zápasov SZĽH (aj keď celá mzdová agenda by mala byť prevzatá SZĽH tak, ako je to pri 
zápasoch dorast, juniori, seniori). Mzdová agenda s tým spojená je pre malé a stredné kluby neúnosná – 
motivančné financovanie klubov cez projekty je možnosťou aj pre malé kluby ako rozvíjať svoju činnosť – 
zavedenie inštitútu Regionálnych rozvojových manažérov (zatiaľ je ešte skoro na posúdenie reálneho prínosu, ale 
vnímame to pozitívne ako možnosť priamej spätnej vazby od klubov v regiónoch smerom k SZĽH) – podpora 
SZĽH týkajúca sa infraštruktúry 

Negatíva: – netransparentnosť posudzovania projektov – neexistencia zverejneného rebríčka projektov, 
chýbajúca alokácia/rozdelenie finančných prostriedkov po regiónoch, aby sa zabránilo prerozdeľovaniu 
prostriedkov na základe geografických preferencií – zavedenie systému štartovného a zrušenie inštitútu 
mandátnych trénerov v konečnom dôsledku spôsobilo oveľa nižší objem finančných prostriedkoch smerujúcich od 
SZĽH do nášho klubu, co je pre nás takmer likvidačné – náš klub nepocítil každoročné avizované navýšenie 
dotácie ministerstva školstva, práve naopak – absolútne nezvládnutý model súťaže 2. ligy seniorov, keď sezóna 
pre niektoré kluby skončí v januári – financovanie klubov prostredníctvom projektov je síce dobré a motivačné 
riešenie, ale tieto zdroje sú vždy viazané účelovo na daný projekt, čo neumožňuje klubom z týchto zdrojov 
prefinancovať svoje najväčšie nákladové položky, t.j. dopravné a mzdové náklady 

Najdôležitejšie aktivity HK Brezno smerujúce k rozvoju hokeja v našom regióne: – od sezóny 2018/2019 sme 
spustili pilotný projekt jazykového vzdelávania hráčov 5. ročníka prostredníctvom anglickej lektorky. Cieľom je do 
projektu zapojiť všetky mládežnícke kategórie nášho klubu. Aj keď tento projekt nebol v rámci výzvy SZĽH 
úspešný, mienime v ňom pokračovať a hľadať alternatívne zdroje jeho financovania, kedže sme presvečení, že 
hokejista musí ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, čo mu pomôže nielen v hokejovom, ale aj profesnom živote – od 
sezóny 2015/2016 sme rozbehli veľmi úspešný projekt „Horehronská Hokejová Príležitosť“, v rámci ktorého sme 
na vlastné náklady prepravovali deti z horehronských obcí na tréningy 3xtýždenne. Takýmto spôsobom sa dostali 
k hokeju aj deti zo vzdialenejších obcí nášho regiónu a tiež zo znevýhodnených sociálnych podmienok. Našim 
cieľom je aj v budúcnosti v tomto projekte pokračovať, pokiaľ sa nám naň podarí získať dostatočný objem 



finančných prostriedkov – neustále sa venujeme náborovej činnosti v podobe prezentácií na škôlkach a školách, 
organizácii turnajov pre neregistrované deti z regiónu, atď. 

Tomáš Turňa, tréner a manažér mládeže HK Brezno: Na prvom stretnutí manažérov klubov s Martinom 
Kohútom po výmene vedenia SZĽH, v hotely Lux v Banskej Bystrici zaznela z úst nového prezidenta hokejového 
hnutia otázka: „Aké bariéry v Slovenskom hokeji vidíte v praxi?“ Za HK Brezno som vtedy definoval dva 
najvypuklejšie problémy. Prvým boli baráže v súťažiach, táto téma bola v tom čase veľmi citlivá a väčšina najmä 
tzv. „veľkých“ klubov nechcela ani dopustiť otvorenie tejto témy, logicky z obavy, že by sa mohli ocitnúť v nižšej 
súťaži. Existoval systém baráže, ktorý oficiálne mohol viesť k postupu, ale neoficiálne boli súťaže zo športovej 
stránky uzavreté. Na postup cez posledného extraligistu ste potrebovali v 1. lige extraligový káder, čo stálo 
nemálo financií a narážalo to na konflikt záujmov s ambíciami jednotlivcov. Aby niekto postúpil „nakúpil“ 
cudzincov, pred deadlineom získal za rôznu odplatu hráčov na hosťovanie z iných klubov a títo hráči im vybojovali 
postup, čo je u seniorov ešte ako tak akceptovateľné, ale pri výchove mládeže a koncepčnej práci v klube mi 
takýto postup nepríde práve najmorálnejší a prospešný pre slovenský hokej. Našťastie už dve sezóny baráže 
aspoň v junioroch a doraste nekazia hokej, žiaľ v seniorskom hokeji áno, tam na to dopláca najmä 1. a 2. liga, 
ktorých kalendáre sezóny musia byť nastavené tak, aby sa mohli hrať baráže, 2. liga tak pre jedného účastníka 
končila 5.1.! pre ďalšie tímy okolo polovice februára! To nemá logiku, hrať hokej v auguste a v polke februára 
ukončiť sezónu. Druhým popísaným problémom bola finančná poddimenzovanosť extraligy, „výkladnej skrine“ 
nášho hokeja a tiež 1. ligy, ktorá má byť prestupnou stanicou juniorov medzi mládežníckym a profesionálnym 
seniorským hokejom. Ešte tak pred 15 – 17 rokmi bola naša extraliga, či 1. liga výzvou pre juniorov. Dnes, ak má 
20 ročný hráč hrať zadarmo 1. ligu a rodičia ho majú dotovať, tak to nejde, mnohí mladí hráči dostávajú smiešne 
peniaze aj v extralige, tak sa stali naše seniorské súťaže nezaujímavé pre juniorov, kvalitní hráči práve preto už v 
dorasteneckom veku utekajú do zahraničia, tím sa znižuje kvalita dorasteneckej aj juniorskej najvyššej súťaže a 
sme v začarovanom kruhu. A treba zdôrazniť, že záujmu mladých kvalitných hráčov nepridáva ani vysoký počet 
zahraničných hráčov v našej najvyššej súťaži. Nedá mi nevyjadriť sa k organizácii a modelu v súťaži prípraviek. 
Už sme aj žiadali o spätnú väzbu ku zmenám, ktoré realizoval zväz pod vedením riaditeľa súťažného oddelenia 
Ing. Igora Guryču. Počet hráčov na tím sa zmenil z 18+2 na 12+1, kde ale hrá menej detí naraz, ak chce klub 
prihlásiť druhý tím, musí mať opäť 12+1 hráčov, nikto ale nevedel odpovedať, čo máme urobiť za predpokladu, že 
máme napríklad 18+2 detí? Na jeden tím je to veľa, mnohé deti nehrajú, na dva málo. Tento model bol z môjho 
pohľadu tendenčne tvorený pre určité kluby, určite to nebolo kompromisné riešenie. Malé deti, druháci, tretiaci 
hrajú v súčasnom modeli príliš veľa zápasov, takmer každý víkend, kedy podliehame diletantským tlakom, bez 
triezveho náhľadu, aký dopad to bude mať v neskoršom veku na chuť hrať hokej u tejto generácie detí. Môj názor 
je, že by sa v tejto kategórii mali viac rozvíjať všeobecne ako ich predčasne profesionalizovať. Dobrým krokom 
bolo vytvorenie kategórie kadetov, oddelením hráčov U16 od žiakov vznikol väčší priestor na skvalitnenie 
tréningového procesu aj väčšiu pozornosť realizačného tímu v poslednej sezóne pred tzv. hokejovým „sitom“ 
ktorým chlapci prechádzajú v kategórii dorastu. Naša iniciatíva sa prejavuje pri návrhoch pred kongresmi, ako aj 
pri výzve na hodnotenie a návrhy na zmenu súťaží. Jeden z takých návrhov sme adresovali aj na súťažné 
oddelenie, odpoveď alebo spätnú väzbu sme ale nedostali, či je návrh zaujímavý a bude sa posudzovať alebo ho 
zamietli. Veľkú pozornosť venujeme náborovej činnosti, okrem zapojenia do zväzového projektu „Deti na hokej“ 
sme robili viacero individuálnych projektov, „Rozlúčka s letom“ kde máme vlastné stanovište pre deti „Turnaj 
základných škôl neregistrovaných detí“, pravidelnú „Školičku korčuľovania“, „Otvorenú Arénu pre rodiny“, šírenie 
informácií cez letáky na rôznych akciách. Ako ukazuje trend, napriek tomu, že sme videní, nemáme pri nábore 
významný úspech, z toho je zrejmé, že bez výraznejšej kampane a zmeny celkového pohľadu spoločnosti na 
šport a hokej nezmeníme klesajúci počet základne hokeja. Inšpirovať by sme sa mohli u našich južných susedov, 
kde po systémových zmenách zo strany štátu prudko rastie záujem o hokej. 

Peter Potočňák, riaditeľ P.H.K. Prešov 
+Za posledné 3 roky: · Elektronická matrika – rýchla, efektívna · História hráča príspevok SZĽH – ohodnotenie 

klubov za výchovu hráčov · príspevky SZĽH už na začiatku kalendárneho roka · zlepšená komunikácia medzi 
oddeleniami SZĽH a klubom ( matrika, súťažné oddelenie, ekonomické oddelenie) 

– Za posledné 3 roky: · Štartovné – malo by byť odstupňované podľa úrovne súťaže EXL, 1.liga · nezáujem 
SZĽH o náš hokejový klub počas rekonštrukcie zimného štadióna · prestupy hráčov bez súhlasu klubu ( mesiac 
máj) – aj keď hráči majú nevysporiadané záväzky s klubom 

Aktivity klubu za 3 roky: · snaží sa o zachovanie športových hokejových tried (pre kluby ktoré nemajú vlastnú 
ľadovú plochu je dôležite využívať ľad-hodiny v do obedňajších hodinách) · v aktuálnej sezóne ( počas 
rekonštrukcie zimného štadióna v Prešove ) zabezpečuje tréningový proces všetkých kategórii mimo mesta 
Prešov · spolupráca s hokejovým klubom NHL PENGUINS Pitthsburgh – zviditeľnenie slovenského hokeja v 
zahraničí · spolupráca so ženským hokejovým klubom Šarišanka 2000 Prešov 

Peter Potenga, riaditeľ HK SNV o.z. 
Za posledné obdobie je vidieť snahu veci meniť, či už zlepšením marketingu, rozvojom infraštruktúry a 

množstvom projektových výziev. Žiaľ, nie všetko sa dá zlepšiť hneď a zvlášť v takom športe ako je hokej, tam je 
ten proces nastavenia všetkého dlhodobý. Ako negatívum vnímame formu platenia štartovného, zdá sa nám to 
ako len zavaliť kluby opäť väčším množstvom byrokracie a pritom by to bolo také jednoduché. Rozdielové sumy 
by mal vyrátať slovenský zväz ľadového hokeja, tie klubom následne zaslať a neriešiť to takou komplikovanou 
formou ako je to doteraz. Ďalším negatívom hlavne pre menšie kluby je, že na základe modelov súťaží po 
skončení základných častí začnú tímy umiestnené tabuľkovo vyššie doslova ,, vykrádať ,, tie menšie kluby, kde 
zostane už len zopár jedincov a pomaly je problém dohrať súťaže. Samozrejme na ďalšiu sezónu musia mať 
kluby dostatočné počty deti v ročníkoch, to je podmienkou slovenského zväzu. Ako to máme potom dosiahnuť, 
keď nám každú sezónu odíde zopár detí údajne „za lepším“? A vrcholom toho všetkého je, že sa telefonicky 



komunikuje s rodičmi už počas sezóny, obchádzajú sa tak tréneri a funkcionári klubu, ktorí sú potom už len 
postavení pred hotovú vec. Máme s tým vlastné skúsenosti. Model súťaží by mal byť nastavený aspoň podľa 
olympijského cyklu na 4 roky a nemeniť ho každú sezónu. Posledným bodom v čom vidíme asi jeden z najväčších 
problémov je minimálne množstvo náborových akcií pre deti zo strany zväzu a celkovo slabá podpora. Myslíme 
si, že stavať štadióny nám až tak netreba, skôr zrenovovať tie staršie a hlavne ich naplniť, lebo o chvíľku budú 
zívať prázdnotou. Podporiť kluby kúpou detských výstrojí /setov/, ktoré by sa požičiavali a dobre zaplatiť 
mládežníckých trénerov /ako boli v minulosti mandátny tréneri/. 

Ján Taraba, akcionár HK Ružinov ‘99 
Ďakujeme za možnosť vyjadriť sa prostredníctvom vášho média k dianiu a k fungovaniu SZĽH. Myslíme si, že 

riešenie problémov najprv na verejnosti a následne vo vnútri hnutia nie je správna cesta nielen v hoke ji, ale 
všeobecne vo fungovaní spoločnosti. SZĽH je občianske združenie, slobodne sme si zvolili vedenie a v prípade 
problémov, ich riešenie komunikujeme s vedením. 

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. 
Ďakujeme. 

Prečítajte si, prečo to vo Švédsku v hokeji funguje. A nielen v hokeji. Niektorým kolegom z klubov to vysvetľuje 
hokejový tréner v rozhovore: LEBO TAM CELÁ KRAJINA FUNGUJE NA ZÁKLADE OTVORENEJ 
SPOLOČNOSTI, TEDA ÚPRIMNE, VEREJNE, TRANSPARENTNE A OTVORENE. 

Miloš Šeliga: „Česi vedia, že sú na tom v hokeji zle, my si stále myslíme, veď môže byť aj horšie, pritom sme 
na tom horšie, ako si dokážeme pripustiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Krásny úspech tanečníkov zo Spišskej: Denzz Industry postúpili do 

svetového finále 
[04.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/uspesny-start-tanecnej-skupiny-zo-spisskej-denzz-industry-postupili-do-
svetoveho-finale-327196 

 
 

Tanečná skupina Denzz Industry odštartovala svoju súťažnú sezónu. Ako prvá ich čakala medzinárodná 
súťaž o postup do svetového finále Dancestar. 

Známa tanečná skupina zo Spišskej Novej Vsi Denzz Industry odštartovala svoju súťažnú sezónu vskutku vo 

veľkom. Ako nám povedala vedúca tanečnej skupiny Katarína Halasová, prvej súťaže sa zúčastnili koncom 
marca. Išlo o medzinárodnú súťaž, ktorej sa zúčastnilo päť krajín – okrem Slovenska aj Rakúsko, Maďarsko, 
Nemecko a Česká republika. A to s možnosťou kvalifikácie sa na svetové finále súťaže Dancestar, ktoré sa bude 
konať v meste Poreč v Chorvátsku v termíne 22 – 26. mája. 

„Celý tento proces sme absolvovali rovnako aj minulého roku, postavenú sme mali len jednu choreografiu, 
čisto hip-hopovú s Názvom Nevreskaj, ktorá v Nitre skončila na 2. mieste a v Chorvátsku sme skončili jedenásty,“ 
priblížila s tým, že tento rok sa rozhodli dopriať vzácnu skúsenosť, či už po tanečnej stránke alebo len z hľadiska 
nových zážitkov, inšpirácie a motivácie do budúceho osobného života aj mladým juniorom. 

Juniori sa teda na medzinárodnej súťaži predstavili podľa jej slov s veľmi dynamickou choreografiou, tak 
trochu líznutou funkom, s vtipným názvom Idem, prídem, jeden, POĎ!, ktorá nakoniec obsadila 1. miesto z 9-tich 
súťažných formácií. A postúpili tak do spomínaného svetového finále. 

Na súťaži zabojovali aj tanečníci v hlavnej vekovej kategórii. A to choreografiou s názvom First breath of 
freedom. „Táto choreografia má o niečo vážnejšiu atmosféru, pointa choreografie spočíva v tom, aby sa ľudia 
nesprávali ako ovce, ale práve naopak, aby si utvorili vlastný názor, zabojovali a objavili samého seba,“ ozrejmila 
s tým, že tanečníci s ňou obsadili druhé miesto. A taktiež si zabezpečili postup do svetového finále Dancestar 

Čo sa týka ďalších súťaží, skupina má pred sebou ešte tento mesiac veľmi kvalitnú akciu Dance for Gold 
Košice a následne v máji Svetové finále Dancestar. „Konkurencia je veľká, stále nie sme po technickej stránke 
tam, kde by sme chceli byť, ale vždy vravím, že základ je obrovský chtíč a makačka a to my máme, takže 
makáme ďalej. Milujeme tanec a to je jediné čo nám treba na to, aby sme stúpali hore. Obrovská vďaka patrí 
všetkým, ktorí nás podporujú,“ dodala vedúca tanečnej skupiny Denzz Industry. 

Fotky z medzinárodnej súťaže nájdete v našej fotogalérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Ľudia si objednali mobil či tablet: Podvodník im poslal mikroténové sáčky! 
[04.04.2019; dnes24.sk; Lučenec; 00:00; lucenec.dnes24.sk] 
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https://lucenec.dnes24.sk/ludia-si-objednali-mobil-ci-tablet-podvodnik-im-poslal-mikrotenove-sacky-
327198 

 
 

Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil z pokračujúceho zločinu podvodu 41-ročného muža z Fiľakova. 
Obvinený od júna 2017 do marca 2018 pod zámienkou získania finančných prostriedkov, prostredníctvom 

internetového portálu ponúkal na predaj mobilné telefóny a tablet, ktoré mal kupujúcim odosielať prostredníctvom 
pošty, ako zásielky na dobierku. 

„Namiesto dohodnutého tovaru zaslal kupujúcim poškodený a nekompletný tovar, napr. mobil, ktorý mal 
rozbitý displej, nemal baterku, nedal sa zapnúť, polámaný tablet, alebo si v balíku našli mikroténové sáčky, 
špongie, papiere a podobne,“ uviedla Mária Faltániová, hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrice. 

Na urgencie kupujúcich o dodanie objednaného tovaru nereagoval, tovar im nedodal a ani peniaze nevrátil. 
Na inzerát reagovali ľudia z rôznych častí Slovenska (Trebišov, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Rožňava, 

Levoča a Šahy). 
Šiestim poškodených osobám takýmto konaním spôsobil celkovú škodu 519 eur. Prípad je v štádiu 

vyšetrovania a nie je vylúčené, že poškodených je viac. Obvinený bol v minulosti už viac krát súdne trestaný za 
rôznu trestnú činnosť a za takéto závažné konanie môže byť potrestaný odňatím slobody na 3 až 10 rokov. 

Ilustračné foto, pixabay.com 
Zdroj: lucenec.dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Podvodník namiesto mobilov posielal aj špongie či mikroténové sáčky 
[04.04.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Krimi; 00:00; Marcela Balová] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22091555/podvodnik-namiesto-mobilov-posielal-aj-spongie-ci-mikrotenove-
sacky.html 

 
 

Poškodení nemajú mobily ani peniaze. 
FIĽAKOVO. Podvodník z Fiľakova predával prostredníctvom interentu mobily a tablety. Kupujúcim pripravil 

nemilé prekvapenie. Tovar bol buď poškodený alebo v balíku našli len špongie a mikroténové sáčky. Obvinený 
bol už v minulosti viackrát súdne trestaný. 

„Vyšetrovateľ v Lučenci obvinil z pokračujúceho zločinu podvodu 41-ročného muža z Fiľakova. Ten od júna 
2017 do marca 2018, pod zámienkou získania peňazí, ponúkal prostredníctvom internetového portálu mobilné 
telefóny a tablet, ktoré mal kupujúcim posielať na dobierku," informovala Mária Faltániová, krajská policajná 
hovorkyna s tým, že kupujúcim namiesto dohodnutého tovau zaslal poškodený alebo nekompletný tovar. 

„Napríklad mobil, ktorý mal rozbitý displej, nemal baterku, nedal sa zapnúť či polámaný tablet," priblížila 
hovorkyňa. Kupujúci si v zásielkach dokonca našli mikroténové sáčky, špongie, papiere a podobne. Odosielateľ 
na urgencie kupujúcich o dodanie objednaného tovaru nereagoval, tovar im nedodal a peniaze nevrátil. 

„Na inzerát reagovali ľudia z rôznych častí Slovenska - Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Ružomberku, 

Rožňavy, Levoče aj Šiah. Šiestim poškodeným osobám takýmto konaním spôsobil celkovú škodu 519 eur," 
upresnila Faltániová. 

Prípad je v štádiu vyšetrovania. Nie je vylúčené, že poškodených je viac. 
„Obvinený bol už v minulosti viackrát súdne trestaný za rôznu trestnú činnosť. Za takéto závažné konanie 

môže byť potrestaný odňatím slobody na 3 až 10 rokov," zakončila hovorkyňa. 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Malí herci na divadelných doskách: Ďalší ročník súťažnej prehliadky pozná 

víťazov, FOTO 
[04.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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vitazov-foto-327193 

 
 

Milovníci detskej dramatiky si aj tohto roku mohli prísť na svoje vďaka tradičnej divadelnej prehliadke. 
Odborná porota rozhodla aj o postupe na krajské kolo. 
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Pred pár dňami sa predviedli na doskách Spišského divadla tí najmenší. Konal sa tam totiž ďalší ročník už 
tradičnej regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“. Spišské 
osvetové stredisko sa môže pocháliť už niekoľko desaťročnou organizáciou tohto podujatia. 

Päť detských divadelných súborov z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica sa predstavilo pred zrakom 

pozorných malých divákov, so šiestimi divadelnými inscenáciami. Podľa slov odbornej pracovníčky Spišského 
osvetového strediska Moniky Tkáčovej, diváci mohli spolu s deťmi nazrieť do sveta rozprávkových postáv, zažiť 
dobrodružstvá Danky a Janky, boriť sa s problémami „Hmyzúškov“ či držať palce (Ne) smelej myške. 

„Boli sme pozvaní na oslavu deduškových narodenín a spolu s Markom a Betkou sme zažívali ich prvé pocity 
a problémy s láskou. V závere prehliadky sme si mohli vychutnať aj klasický folklórny námet o hlúpej žene 
zaodetý do vlastného poetického šatu,“ doplnila Tkáčová. 

Odborná porota na záver rozhodla takto: 
1. miesto, priamy postup na krajské kolo „Marko a Betka“, Studio 12+20 ZUŠ Spišská Nová Ves, réžia: Eva 

Kopperová, Dis. art. 
2. miesto, návrh na postup na krajské kolo „O hlúpej žene“, Studio 12+20 ZUŠ Spišská Nová Ves, réžia: Eva 

Kopperová, Dis. art. 
3. miesto, návrh na postup na krajské kolo „Hmyzúškovia“, Divadielko pri ZŠ s MŠ Poráč, réžia: Mgr. Jana 

Dupčáková 
Krajské kolo súťaže Detské divadelné Košice sa bude konať 11.-12. apríla 2019 v Košiciach. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Spišská Nová Ves chce zatvoriť jedinú integrovanú škôlku v meste 
[04.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22091941/spisska-nova-ves-chce-zatvorit-jedinu-integrovanu-skolku-v-
meste.html 

 
 

Novoveštania spisujú petíciu, o osude zariadenia rozhodnú poslanci. 
Novovešťania podpisujú petíciu proti zrušeniu integrovanej škôlky 
(6 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Materskú školu na ulici S. Tomášika v Spišskej Novej Vsi mesto plánuje zrušiť. 

Argumentuje slabšou vyťaženosťou, finančne náročnou prevádzkou a proti sú aj aktuálne demografické čísla. 
V budúcom školskom roku má do 19 škôlok v meste nastúpiť zhruba o 140 detí menej ako v aktuálnom. 
Škôlka je však jedinou v meste, ktorá poskytuje vzdelávanie a výchovu pre mentálne i telesne postihnuté deti. 
Nespokojní Novovešťania podpisujú petíciu. O osude škôlky majú rozhodovať poslanci o dva týždne. 
Tri triedy škôlky navštevuje 40 detí s autizmom, Dawnovým syndrómom či telesným postihnutím. 
Petíciu podpísalo už 750 ľudí 
Minulý týždeň v piatok rada školy informovala o zámere mesta zrušiť túto škôlku. 
Vytvorený petičný výbor spustil petíciu proti jej zatvoreniu. Doposiaľ ju elektronicky podpísalo 650 ľudí, ďalších 

viac ako sto v tlačenej verzii. 
„Škôlka je jediná, ktorá inkluzívne vzdeláva deti s rôznym hendikepom. Je tu trieda pre autistické deti, do 

škôlky chodia aj deti s Dawnovým syndrómom. Škôlka je aktívna aj nad rámec svojich školských programov v 
mimoškolskej činnosti. Ako jediná v meste bola ochotná prijať detičky s postihnutím, všetky iné škôlky to odmietli. 
Je umiestnená v tichej lokalite v krásnom prostredí, ktoré vplýva na deti,“ zdôraznil šéf petičného výboru Roman 
Garaj. 

Jediná škôlka, ktorá prijala postihnuté deti 
„Keď sme pre našu Mišku hľadali škôlku, oslovili sme viacero zariadení v meste. Všade nám bolo povedaných 

asi 50 argumentov, prečo ju nemôžu prijať a prečo je to problém. V tejto škôlke nám dvere otvorili a Mišku prijali. 
Má Dawnov syndróm a s deťmi sa veľmi rada hrá, stále sa do škôlky teší. Je dôležité, aby škôlka ostala, aby sa 
nezrušila,“ uviedol Novovešťan Peter. 

Denisa s manželom nosia do škôlky svojho syna, ktorý má problémy s dolnými končatinami a pri chôdzi 
používa barličky. 

((piano)) 
„Stále potrebujeme so synom rehabilitovať, aby sa jeho chôdza zlepšovala. Je preto veľmi dôležité aj 

vzhľadom na jeho zdravotný stav, aby bol zdravý. Táto škôlka je komornejšia, s menším počtom detí. Od 
septembra, čo sem nastúpil, ešte nebol chorý. Obávam sa, že ak budeme musieť ísť do zariadenia, kde je 200 
detí, bude tam väčšia chorobnosť,“ zamyslela sa Denisa. 

„Prečo by sa malo rušiť niečo, čo funguje a spokojné sú deti aj rodičia?“ pridala sa Alica. 
Synovia Slavomíry Morávkovej navštevovali túto škôlku a teraz tam chodí jej tretí syn. Je matkou zdravých 

detí, ale tiež nesúhlasí, aby škôlku zatvorili. 
„Tie integrované deti nás učia empatii, učia to naše deti. Učitelia sú tu neskutočne trpezliví, láskaví. Svojich 

synov som nikdy nepočula hovoriť o tom, že tie detičky sú iné, vnímajú to ako niečo prirodzené. Nech sa mesto 
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pozerá aj na ten ľudský rozmer, nielen na finančnú stránku veci. Treba šetriť na iných veciach a nie na deťoch a 
už vôbec nie na postihnutých deťoch,“ zdôraznila Slavomíra. 

Detí ubúda, jedna škôlka je navyše 
Ako uviedol primátor mesta Pavol Bečarik (SNS), mesto sa zaoberalo optimalizáciou predškolských zariadení. 
Dalo si vypracovať analýzy počtu žiakov, počtu škôlok, vyťaženosti, finančných nákladov na prevádzku a 

podobne. Podľa primátora je už dnes jedna škôlka v meste navyše. 
„Z dostupných demografických údajov vyplýva, že od septembra bude detí, ktoré majú nastúpiť do škôlok, o 

zhruba 140 menej ako v tomto školskom roku,“ zdôraznil primátor. 
Podľa neho o zrušení ešte nie je definitívne rozhodnuté. 
Uskutočnili sa stretnutia s vedením škôlky, s radou školy, urobil sa poslanecký prieskum a následne bude o 

tom rozhodovať mestské zastupiteľstvo. 
Osemnásť škôlok v meste 
V meste v súčasnosti pôsobí 18 škôlok, z toho 14 je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, dve sú súkromné a 

dve cirkevné. Od septembra by mala pribudnúť ďalšia, ktorej zriaďovateľom bude charita. Tá sa má špecializovať 
práve na postihnuté deti. 

„Pravda je taká, že najväčší záujem je o zariadenia v centre mesta a na sídliskách. Škôlka na Tomášikovej je 
mimo centra, mimo autobusového spojenia. Náklady na jedno dieťa tu vysoko prevyšujú náklady v iných 
zariadeniach. Na pomoc sme si vzali aj finančné ukazovatele a vyšlo to tak, že práve táto škôlka nie je na tom 
najlepšie,“ spresnil primátor. 

„Nikto v tejto chvíli ešte škôlku neruší. V žiadnom prípade sa nikto nezbavuje zodpovednosti za postihnuté 
deti. Ak k tomu aj dôjde, určite nepôjdu ani do Levoče, ani do Košíc či Popradu, ale ostanú v meste. Sme ochotní 
dať priestor aj rodičom, aby si vybrali škôlku, do ktorej by chceli svoje dieťa dať. Sme pripravení presunúť aj celý 
kolektív škôlky do iného zariadenia, kde by fungovali,“ zdôraznil primátor. 

Pre deti vytvoria podmienky v inom zariadení 
„Mestské škôlky aktuálne navštevuje 1 069 detí, ďalších 120 je v zariadeniach iných zriaďovateľov. Od 

nového školského roka to bude len 1047 detí, čo je pokles o 142 detí. Pri počte obyvateľov mesta takmer 37-tisíc 
je aktuálna ponuka škôlok dosť široká,“ zdôraznila vedúca Správy školských zariadení mesta Markéta Ďuríková. 

Podľa Ďuríkovej podmienky pre autistické deti budú vytvorené v inej škôlke. Pre telesne postihnuté deti by 
mali fungovať škôlky na Lipovej, Jilemnického a Komenského ulici. Na deti s mentálnym postihnutím sa bude 
špecializovať práve novovznikajúca škôlka. 

Garaj si nemyslí, že sťahovanie celej škôlky z Tomášikovej ulice do iného zariadenia je kapacitne možné. 
„Vlani tieto zariadenia mali problém deti prijať a teraz by ho už nemali? Nemyslím si to,“ uviedol šéf petičného 

výboru. 
Na otázku, aký zámer má mesto s budovou škôlky, ak dôjde k jej zrušeniu, Bečarik odpovedal: „Počul som už 

všelijaké klebety, čo chceme s budovou robiť. V žiadnom prípade nepôjde do predaja, ani do prenájmu tretím 
stranám či súkromným osobám. Budeme sa snažiť nájsť využitie v sociálnej oblasti. Ani vývarovňa či denný 
stacionár tam nebude,“ dodal Bečarik. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Trenčianski juniori sú opäť majstri Slovenska: Víťazná atmosféra na 

FOTKÁCH a VIDEU 
[04.04.2019; dnes24.sk; Trenčín; 00:00; Marek Vatraľ] 
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Majstrovský titul v kategórii Extraliga juniorov znovu obhájili hokejisti Dukly Trenčín, ktorí v celkovej sérii s 
prehľadom porazili mužstvo z Popradu. 

Mládežníckemu hokeju sa v Trenčíne darí. Dokazuje to nielen deviaty titul majstra Slovenskej republiky HK 
Dukla Trenčín v najvyššej Kaufland Extralige dorastu, keď trenčianski hokejisti v treťom zápase série zdolali v 
predĺžení HK Spišská Nová Ves za stavu 3:2. O tomto úspechu informovala oficiálna web stránka Slovenského 

zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Hockey Slovakia. 
„Naši dorastenci po dvoch výhrach na domácom ľade nezaváhali ani u súpera zo Spišskej Novej Vsi. V 

dnešnom treťom finálovom zápase sa rozhodlo o víťazovi až v predĺžení, kde bol úspešný Samuel Krajč a svojmu 
žlto-červenému tímu sa tak postaral o majstrovské zlato!,“ uviedla v súvislosti s víťazstvom mladých dorastencov 
oficiálna facebooková stránka HK Dukla Trenčín. 

To však ešte nie je všetko. HK Dukla Trenčín obhájila majstrovský titul aj v kategórii Extraligy juniorov, v ktorej 
trenčianski hokejisti zdolali HK ŠKP Poprad výsledkom 3:1 za konečného stavu série 4:2. Poprad si v súťaži po 
dvoch štvrtých miestach odniesol striebro a Banská Bystrica získala bronz. 

„Do klubovej vitríny tak môže pribudnúť ďalšia cenná mládežnícka trofej. Za ostatných šesť sezóne je to už 
dvanásty mládežnícky majstrovský titul pre Trenčanov. O päť z nich sa postarali dorastenci, tri získali starší žiaci 
a štyri juniori. Zaujímavosťou je, že práve ročníky 1998, 1999 a 2000, ktoré hrali prím v tohtoročnej juniorke Dukly 
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Trenčín, stáli aj pri zisku prvého titulu starších žiakov pred piatimi rokmi. Tohtoročný káder juniorky Trenčína tak 
je z veľkej časti tvorený hráčmi, ktorí získali zlatú medailu v každej z týchto troch vekových kategórií,“ informovala 
stránka SZĽH. 

Káder HK Dukla Trenčín: Katreniak, Kostelný – Janík, Husár, Božík, Dúžek, Stacha, Martiška, Párička, 
Zekucia – Škvarka, Jakubec, Luhový, Komloš, Džugan, Pelech, Maniaček, Ferenyi, Ďurina, Krajč, Haščák, 
Chromiak 

Trenčianski juniori sa tešia z majstrovského titulu 
Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Trenčína a okolia 
Sledujte nás aj na Instagrame 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Odstávka vody v našom meste: Pozrite si, ktorých ulíc sa to týka 
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Na niektorých uliciach v Spišskej Novej Vsi treba počítať na niekoľko hodín s odstávkou vody. O ktoré ulice 

konkrétne ide? 
Zbystrite pozornosť. Niektorí obyvatelia Spišskej Novej Vsi musia počítať s niekoľkohodinovou odstávkou 

vody. 
Podľa informácii Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti dnes od 8.00 do 14.00 hod. bude 

odstávka vody v Spišskej Novej Vsi na ul. Ing. Rojkoviča, Duklianska, Chrapčiakova a Medza a to z dôvodu 

rekonštrukcie vodovodného potrubia. 
Kompetentní sa zároveň za vzniknutú situáciu ospravedlňujú. Prípadné ďalšie informácie poskytne 

zákaznícka linka PVPS, telefón 0850 111 800 alebo dispečing spoločnosti 053 / 41 55 216. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
A keď sme už pri vode, v priloženom videu si môžete pozrieť zaujímavé informácie o prameňoch pitnej vody v 

Rajeckej doline. 
Hl. foto:ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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25. ANKETA KLUBOV II: O hokeji otvorene a nahlas, ako vo Švédsku 
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Dalito.sk/Martin Kohút, prezident SZĽH pri rozhovore pre Dalito/foto: Dalito.sk Podľa mediálnej dohody 
DALITO so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) redakcia oslovila všetky hokejové kluby na Slovensku, 
ktorých je takmer 102. 

Cieľom rozhovorov s vedením jednotlivých klubov, vrátane samostatných ankiet, je podľa prezidenta SZĽH 
Martina Kohúta zistiť reálny stav v hokejovom hnutí, ktorý podľa neho nemusí odzrkadľovať medializované nálady 
medzi hokejistami. 

Na anketovú otázku DALITO do druhej uzávierky 1.4.2019 reagovalo ďalších …. klubov. Uverejňujeme ich 
podľa toho, ako postupne odpovede zasielali do redakcie. Ďalšie reakcie uverejníme v tretej časti ankety. 
Pôvodne mali kluby na vyjadrenie svojho názoru asi 10-15 viet, postupne sa však všetci, takmer všetci, začali 
rozpsovať. Reakcie zverejňujeme v plnom znení. 

OTÁZKA: Čo sa za posledné 3 roky v slovenskom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu a naopak, čo 
vás sklamalo, čo možno nové vedenie SZĽH sľúbilo a nenaplnilo a čo ste vy, ako klub z vlastnej iniciatívy za 3 
roky urobili, aby sa veci posunuli dopredu? 

Miroslav Lipovský, riaditeľ HK Skalica 
Ako funkcionár som v hokeji tri roky, takže sa mi ťažko porovnáva. Páči sa mi elektronizácia matriky a 

postupné jej vylepšovanie, reorganizácia súťaží stále prebieha a dúfam, že sa podarí, lebo dokončená ešte nie je. 
Finančná podpora klubov je nastavená podľa vzorcov – motivačný systém je veľmi pohyblivý. Naproti tomu je 
štartovné, ktoré je dané a je príliš vysoké. Páčia sa mi projekty ako Strelnice, Minimantinely, Rolba, Deti na hokej. 
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Zatiaľ nevnímam veľký význam regionálnych manažérov, ale tam asi ešte treba čas treba. Určite sa ale pracuje a 
veci sa hýbu. 

Jozef Kasanický, podpredseda OZ – štatutár, Hokejové talenty MHK 32 Liptovský Mikuláš,o.z. 
Pozitíva: 
vytvorenie informačných brožúr pre rodičov a trénerov 
Negatíva: 
Čo sme spravili v klube: 
Ľudovít Jurinyi, predseda predstavenstva HK Poprad a.s, výkonný riaditeľ HK ŠKP Poprad 
Dôležité bolo z môjho pohľadu to, že vôbec došlo k nejakej zmene, ktorá určite nebola ľahká a hlavne 

očakávania, ktoré mala hokejová verejnosť boli veľmi vysoké. Zmenilo sa veľmi veľa, celý prístup a myslenie a to 
nie je jednoduché aplikovať. Poviem to všeobecne, vnímam to pozitívne a držím slovenskému hokeju palce. 
Avšak čaká nás ešte veľmi veľa roboty,všetkých, nielen zväz, ale aj kluby samotné. Ak chceme pomýšľať na 
komplexnú zmenu, musíme mať spoločne jednotný cieľ. Pripúšťam aj zle rozhodnutia, ktoré sa neosvedčili a je 
potrebné ich odstrániť. Sme hokejová krajina, ktorá patrí na hokejovú mapu, ale musíme citlivo zvažovať každý 
krok, ktorý rozhoduje o tom, či na tej mape zostaneme. Našou úlohou za posledné roky bolo ozdraviť kluby a 
naviesť ich na cestu transparentnosti a zdravého financovania a stabilizáciu! Čo si myslím, že sme dosiahli. 
Naplnili sme ciele, ktoré sme si dali a z krachujúceho klubu sme spravili klub so skvelým zázemím, kde 
vychovávame reprezentantov, či už mládežníckych až po tých seniorských. Príkladom sú minuloročné MS. 

Ladislav Gross, manažér HK Gelnica 
Čo sa za posledné 3 roky našom hokeji podarilo vyriešiť a posunúť dopredu? Určite najväčším prínosom je 

informačný systém SZĽH. Tento jednoznačne napomáha, skvalitňuje a zrýchľuje prácu manažérov v kluboch. 
Tréneri a vedúci družstiev získali prehľad vo vlastných, ako aj súperových družstvách. Ušetril klubom množstvo 
času a aj finančných prostriedkov. Je prehľadný a v dostatočnej miere aj zrozumiteľný. Páči sa mi aj systém 
prideľovania dotácii, napr. za hráčov a hráčky umiestnených vo vyšších ligách. V minulosti sa malé kluby z 
nižších súťaží len prizerali, ako z nich veľké a silné kluby profitujú. V neposlednom rade je to aj možnosť 
predkladať projekty, ktorými po úspešnom odsúhlasení môžu kluby zveľadiť svoje športoviská, alebo dopĺňať 
materiálno technické zabezpečenie. Ono sa to možno nezdá, ale pred niekoľkými rokmi takéto možnosti neboli, 
alebo boli len v obmedzenom množstve a počte. My sme z takýchto prostriedkov napríklad vybudovali krásnu 
dvojbránkovú strelnicu. Doplnili sme brankársku, ako aj hráčsku výstroj vyššej kvality. Nakúpili sme aj pomôcky k 
tréningovému procesu na ľade a suchu. Nápadov, koncepcií a myšlienok má nové vedenie dosť, ale myslím si, že 
3 roky na ich viditeľnosť je krátka doba, najmä ak všetko podstatné musí schvaľovať kongres. Tam je asi najväčší 
kameň úrazu. Niektoré kluby brzdia ich realizáciu. Musí tu byť metodické oddelenie, ktoré určí smer, akým má 
napredovať slovenský hokej. Musí pripraviť a nastaviť časový harmonogram na konci ktorého zhodnotíme jeho 
úspešnosť. Predošlé vedenie SZĽH dopustilo, aby druhá liga žiakov skupina východ zanikla. Novému vedeniu sa 
nepodarilo, vlastne vyvinulo minimálnu snahu o jej plnohodnotnú obnovu. Skoro všetky kluby sa nahlásili do 1. 
ligy, ale tam výsledky s rozdielom 20, alebo aj 25 gólov nie sú výnimkou, ale bežnou vecou. To uzná každý, ani 
nie veľký odborník, že to nie je v poriadku. Toto je na škodu klubov, trénerov, rodičov, ale hlavne hráčov, či už 
víťazného, alebo porazeného družstva. Kvalita sa musí oddeliť. Aj malé kluby majú svoje miesto na mape 
„Hokejového Slovenska“. Aj v takýchto kluboch vyrastajú veľmi dobrí hokejisti. 

ANKETA KLUBOV: Zmenilo sa niečo v slovenskom hokeji? 
Nemusím ani chodiť ďaleko. Jeden z malých slovenských klubov Sabinova má napr. v prebiehajúcej sezóne 

hneď niekoľkých hráčov odchovancov v semifinále slovenskej extraligy – Bortňák, Mihálik, Zagrapan. Gelnica 
mala odchovanca V KHL – Sersen, v českej extralige Skalický, v slovenskej extralige Ščurko, vo francúzskej 
najvyššej súťaži Macejko. Toto sú nesporné dôkazy, že netreba na nás zabúdať. Gelnica každý rok vychová 
niekoľko hráčov a hráčok, ktorí sú posunutí do vyšších súťaží v okolitých mestách. Aj v tejto sezóne pôsobili naši 
hráči a hráčky – odchovanci hneď v niekoľkých kluboch ako Spišská Nová Ves, Košice, Martin, Prešov, 

Michalovce. Toto sú argumenty na zachovanie 2. ligy žiakov a pomoc malým klubom. A čo za posledné 3 roky HK 
Slovan Gelnica? Tu musím hneď na začiatku povedať, že klub bol pred 3 rokmi na kolenách, s minimálnou 
možnosťou pokračovať v tradícii akou hokej v meste je. Zimný štadión bol okrem haly v dezolátnom stave. 
Chladenie 25 rokov staré, dávno po dobe životnosti, budova ZŠ 30 rokov stará bez akejkoľvek rekonštrukcie, 
rolba 20 rokov stará. Avšak s príchodom nového vedenia mesta na čele s primátorom p. Dušanom Tomaškom sa 
naštartoval proces obnovy celého areálu. Prvou etapou bola kompletná výmena chladenia v hodnote cca 
900.000,00 EUR, ďalšou akciou v poradí bola rekonštrukcia a zateplenie budovy ZŠ v hodnote 250.000,00 EUR 
cez projekt SZĽH a nákup rolby na úpravu ľadu za 60.000,00 eur. Takto sa hokej v Gelnici zachránil. Dnes máme 
v prípravke do 50 detí a hneď aj väčšiu chuť pracovať pre hokej v Gelnici a hokej na slovensku. 

Peter Dvorský, prezident klubu ŠLN 34 HK Brezno 
Klub rozdelil odpovede na dva okruhy – všeobecne manažérsko-ekonomický pohľad a pohľad na športovú 

stránku. 
Pozitíva: – zavedenie elektronickej matriky, a teda zníženie administratívnej záťaže klubov – preplácanie 

rozhodcov detských zápasov SZĽH (aj keď celá mzdová agenda by mala byť prevzatá SZĽH tak, ako je to pri 
zápasoch dorast, juniori, seniori). Mzdová agenda s tým spojená je pre malé a stredné kluby neúnosná – 
motivančné financovanie klubov cez projekty je možnosťou aj pre malé kluby ako rozvíjať svoju činnosť – 
zavedenie inštitútu Regionálnych rozvojových manažérov (zatiaľ je ešte skoro na posúdenie reálneho prínosu, ale 
vnímame to pozitívne ako možnosť priamej spätnej vazby od klubov v regiónoch smerom k SZĽH) – podpora 
SZĽH týkajúca sa infraštruktúry 

Negatíva: – netransparentnosť posudzovania projektov – neexistencia zverejneného rebríčka projektov, 
chýbajúca alokácia/rozdelenie finančných prostriedkov po regiónoch, aby sa zabránilo prerozdeľovaniu 



prostriedkov na základe geografických preferencií – zavedenie systému štartovného a zrušenie inštitútu 
mandátnych trénerov v konečnom dôsledku spôsobilo oveľa nižší objem finančných prostriedkoch smerujúcich od 
SZĽH do nášho klubu, co je pre nás takmer likvidačné – náš klub nepocítil každoročné avizované navýšenie 
dotácie ministerstva školstva, práve naopak – absolútne nezvládnutý model súťaže 2. ligy seniorov, keď sezóna 
pre niektoré kluby skončí v januári – financovanie klubov prostredníctvom projektov je síce dobré a motivačné 
riešenie, ale tieto zdroje sú vždy viazané účelovo na daný projekt, čo neumožňuje klubom z týchto zdrojov 
prefinancovať svoje najväčšie nákladové položky, t.j. dopravné a mzdové náklady 

Najdôležitejšie aktivity HK Brezno smerujúce k rozvoju hokeja v našom regióne: – od sezóny 2018/2019 sme 
spustili pilotný projekt jazykového vzdelávania hráčov 5. ročníka prostredníctvom anglickej lektorky. Cieľom je do 
projektu zapojiť všetky mládežnícke kategórie nášho klubu. Aj keď tento projekt nebol v rámci výzvy SZĽH 
úspešný, mienime v ňom pokračovať a hľadať alternatívne zdroje jeho financovania, kedže sme presvečení, že 
hokejista musí ovládať aspoň jeden cudzí jazyk, čo mu pomôže nielen v hokejovom, ale aj profesnom živote – od 
sezóny 2015/2016 sme rozbehli veľmi úspešný projekt „Horehronská Hokejová Príležitosť“, v rámci ktorého sme 
na vlastné náklady prepravovali deti z horehronských obcí na tréningy 3xtýždenne. Takýmto spôsobom sa dostali 
k hokeju aj deti zo vzdialenejších obcí nášho regiónu a tiež zo znevýhodnených sociálnych podmienok. Našim 
cieľom je aj v budúcnosti v tomto projekte pokračovať, pokiaľ sa nám naň podarí získať dostatočný objem 
finančných prostriedkov – neustále sa venujeme náborovej činnosti v podobe prezentácií na škôlkach a školách, 
organizácii turnajov pre neregistrované deti z regiónu, atď. 

Tomáš Turňa, tréner a manažér mládeže HK Brezno: Na prvom stretnutí manažérov klubov s Martinom 
Kohútom po výmene vedenia SZĽH, v hotely Lux v Banskej Bystrici zaznela z úst nového prezidenta hokejového 
hnutia otázka: „Aké bariéry v Slovenskom hokeji vidíte v praxi?“ Za HK Brezno som vtedy definoval dva 
najvypuklejšie problémy. Prvým boli baráže v súťažiach, táto téma bola v tom čase veľmi citlivá a väčšina najmä 
tzv. „veľkých“ klubov nechcela ani dopustiť otvorenie tejto témy, logicky z obavy, že by sa mohli ocitnúť v nižšej 
súťaži. Existoval systém baráže, ktorý oficiálne mohol viesť k postupu, ale neoficiálne boli súťaže zo športovej 
stránky uzavreté. Na postup cez posledného extraligistu ste potrebovali v 1. lige extraligový káder, čo stálo 
nemálo financií a narážalo to na konflikt záujmov s ambíciami jednotlivcov. Aby niekto postúpil „nakúpil“ 
cudzincov, pred deadlineom získal za rôznu odplatu hráčov na hosťovanie z iných klubov a títo hráči im vybojovali 
postup, čo je u seniorov ešte ako tak akceptovateľné, ale pri výchove mládeže a koncepčnej práci v klube mi 
takýto postup nepríde práve najmorálnejší a prospešný pre slovenský hokej. Našťastie už dve sezóny baráže 
aspoň v junioroch a doraste nekazia hokej, žiaľ v seniorskom hokeji áno, tam na to dopláca najmä 1. a 2. liga, 
ktorých kalendáre sezóny musia byť nastavené tak, aby sa mohli hrať baráže, 2. liga tak pre jedného účastníka 
končila 5.1.! pre ďalšie tímy okolo polovice februára! To nemá logiku, hrať hokej v auguste a v polke februára 
ukončiť sezónu. Druhým popísaným problémom bola finančná poddimenzovanosť extraligy, „výkladnej skrine“ 
nášho hokeja a tiež 1. ligy, ktorá má byť prestupnou stanicou juniorov medzi mládežníckym a profesionálnym 
seniorským hokejom. Ešte tak pred 15 – 17 rokmi bola naša extraliga, či 1. liga výzvou pre juniorov. Dnes, ak má 
20 ročný hráč hrať zadarmo 1. ligu a rodičia ho majú dotovať, tak to nejde, mnohí mladí hráči dostávajú smiešne 
peniaze aj v extralige, tak sa stali naše seniorské súťaže nezaujímavé pre juniorov, kvalitní hráči práve preto už v 
dorasteneckom veku utekajú do zahraničia, tím sa znižuje kvalita dorasteneckej aj juniorskej najvyššej súťaže a 
sme v začarovanom kruhu. A treba zdôrazniť, že záujmu mladých kvalitných hráčov nepridáva ani vysoký počet 
zahraničných hráčov v našej najvyššej súťaži. Nedá mi nevyjadriť sa k organizácii a modelu v súťaži prípraviek. 
Už sme aj žiadali o spätnú väzbu ku zmenám, ktoré realizoval zväz pod vedením riaditeľa súťažného oddelenia 
Ing. Igora Guryču. Počet hráčov na tím sa zmenil z 18+2 na 12+1, kde ale hrá menej detí naraz, ak chce klub 
prihlásiť druhý tím, musí mať opäť 12+1 hráčov, nikto ale nevedel odpovedať, čo máme urobiť za predpokladu, že 
máme napríklad 18+2 detí? Na jeden tím je to veľa, mnohé deti nehrajú, na dva málo. Tento model bol z môjho 
pohľadu tendenčne tvorený pre určité kluby, určite to nebolo kompromisné riešenie. Malé deti, druháci, tretiaci 
hrajú v súčasnom modeli príliš veľa zápasov, takmer každý víkend, kedy podliehame diletantským tlakom, bez 
triezveho náhľadu, aký dopad to bude mať v neskoršom veku na chuť hrať hokej u tejto generácie detí. Môj názor 
je, že by sa v tejto kategórii mali viac rozvíjať všeobecne ako ich predčasne profesionalizovať. Dobrým krokom 
bolo vytvorenie kategórie kadetov, oddelením hráčov U16 od žiakov vznikol väčší priestor na skvalitnenie 
tréningového procesu aj väčšiu pozornosť realizačného tímu v poslednej sezóne pred tzv. hokejovým „sitom“ 
ktorým chlapci prechádzajú v kategórii dorastu. Naša iniciatíva sa prejavuje pri návrhoch pred kongresmi, ako aj 
pri výzve na hodnotenie a návrhy na zmenu súťaží. Jeden z takých návrhov sme adresovali aj na súťažné 
oddelenie, odpoveď alebo spätnú väzbu sme ale nedostali, či je návrh zaujímavý a bude sa posudzovať alebo ho 
zamietli. Veľkú pozornosť venujeme náborovej činnosti, okrem zapojenia do zväzového projektu „Deti na hokej“ 
sme robili viacero individuálnych projektov, „Rozlúčka s letom“ kde máme vlastné stanovište pre deti „Turnaj 
základných škôl neregistrovaných detí“, pravidelnú „Školičku korčuľovania“, „Otvorenú Arénu pre rodiny“, šírenie 
informácií cez letáky na rôznych akciách. Ako ukazuje trend, napriek tomu, že sme videní, nemáme pri nábore 
významný úspech, z toho je zrejmé, že bez výraznejšej kampane a zmeny celkového pohľadu spoločnosti na 
šport a hokej nezmeníme klesajúci počet základne hokeja. Inšpirovať by sme sa mohli u našich južných susedov, 
kde po systémových zmenách zo strany štátu prudko rastie záujem o hokej. 

Peter Potočňák, riaditeľ P.H.K. Prešov 
+Za posledné 3 roky: · Elektronická matrika – rýchla, efektívna · História hráča príspevok SZĽH – ohodnotenie 

klubov za výchovu hráčov · príspevky SZĽH už na začiatku kalendárneho roka · zlepšená komunikácia medzi 
oddeleniami SZĽH a klubom ( matrika, súťažné oddelenie, ekonomické oddelenie) 

– Za posledné 3 roky: · Štartovné – malo by byť odstupňované podľa úrovne súťaže EXL, 1.liga · nezáujem 
SZĽH o náš hokejový klub počas rekonštrukcie zimného štadióna · prestupy hráčov bez súhlasu klubu ( mesiac 
máj) – aj keď hráči majú nevysporiadané záväzky s klubom 



Aktivity klubu za 3 roky: · snaží sa o zachovanie športových hokejových tried (pre kluby ktoré nemajú vlastnú 
ľadovú plochu je dôležite využívať ľad-hodiny v do obedňajších hodinách) · v aktuálnej sezóne ( počas 
rekonštrukcie zimného štadióna v Prešove ) zabezpečuje tréningový proces všetkých kategórii mimo mesta 
Prešov · spolupráca s hokejovým klubom NHL PENGUINS Pitthsburgh – zviditeľnenie slovenského hokeja v 
zahraničí · spolupráca so ženským hokejovým klubom Šarišanka 2000 Prešov 

Peter Potenga, riaditeľ HK SNV o.z. 
Za posledné obdobie je vidieť snahu veci meniť, či už zlepšením marketingu, rozvojom infraštruktúry a 

množstvom projektových výziev. Žiaľ, nie všetko sa dá zlepšiť hneď a zvlášť v takom športe ako je hokej, tam je 
ten proces nastavenia všetkého dlhodobý. Ako negatívum vnímame formu platenia štartovného, zdá sa nám to 
ako len zavaliť kluby opäť väčším množstvom byrokracie a pritom by to bolo také jednoduché. Rozdielové sumy 
by mal vyrátať slovenský zväz ľadového hokeja, tie klubom následne zaslať a neriešiť to takou komplikovanou 
formou ako je to doteraz. Ďalším negatívom hlavne pre menšie kluby je, že na základe modelov súťaží po 
skončení základných častí začnú tímy umiestnené tabuľkovo vyššie doslova ,, vykrádať ,, tie menšie kluby, kde 
zostane už len zopár jedincov a pomaly je problém dohrať súťaže. Samozrejme na ďalšiu sezónu musia mať 
kluby dostatočné počty deti v ročníkoch, to je podmienkou slovenského zväzu. Ako to máme potom dosiahnuť, 
keď nám každú sezónu odíde zopár detí údajne „za lepším“? A vrcholom toho všetkého je, že sa telefonicky 
komunikuje s rodičmi už počas sezóny, obchádzajú sa tak tréneri a funkcionári klubu, ktorí sú potom už len 
postavení pred hotovú vec. Máme s tým vlastné skúsenosti. Model súťaží by mal byť nastavený aspoň podľa 
olympijského cyklu na 4 roky a nemeniť ho každú sezónu. Posledným bodom v čom vidíme asi jeden z najväčších 
problémov je minimálne množstvo náborových akcií pre deti zo strany zväzu a celkovo slabá podpora. Myslíme 
si, že stavať štadióny nám až tak netreba, skôr zrenovovať tie staršie a hlavne ich naplniť, lebo o chvíľku budú 
zívať prázdnotou. Podporiť kluby kúpou detských výstrojí /setov/, ktoré by sa požičiavali a dobre zaplatiť 
mládežníckých trénerov /ako boli v minulosti mandátny tréneri/. 

Ján Taraba, akcionár HK Ružinov ‘99 
Ďakujeme za možnosť vyjadriť sa prostredníctvom vášho média k dianiu a k fungovaniu SZĽH. Myslíme si, že 

riešenie problémov najprv na verejnosti a následne vo vnútri hnutia nie je správna cesta nielen v hokeji, ale 
všeobecne vo fungovaní spoločnosti. SZĽH je občianske združenie, slobodne sme si zvolili vedenie a v prípade 
problémov, ich riešenie komunikujeme s vedením. 

Pozn. redakcie: Ak ste našli v texte chybu alebo preklep, upozornite nás na to na redakcia@dalito.sk. 
Ďakujeme. 

Prečítajte si, prečo to vo Švédsku v hokeji funguje. A nielen v hokeji. Niektorým kolegom z klubov to vysvetľuje 
hokejový tréner v rozhovore: LEBO TAM CELÁ KRAJINA FUNGUJE NA ZÁKLADE OTVORENEJ 
SPOLOČNOSTI, TEDA ÚPRIMNE, VEREJNE, TRANSPARENTNE A OTVORENE. 

Miloš Šeliga: „Česi vedia, že sú na tom v hokeji zle, my si stále myslíme, veď môže byť aj horšie, pritom sme 
na tom horšie, ako si dokážeme pripustiť.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

26. V Spišskej Novej Vsi rušia škôlku pre zdravotne znevýhodnené deti, 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Demografické krivky presvedčili vedenie Spišskej Novej Vsi o tom, aby zrušilo 

materskú školu. Pre pokles počtu detí preto chcú zatvoriť prvú škôlku. Presne tú, ktorú navštevujú zdravotne 
znevýhodnené deti. A na ich miesto podľa rodičov prídu dôchodcovia. 

Rodičia sa tak povediac bijú o škôlku na Tomášikovej ulici. Mesto ju che zrušiť, kvôli ekonomickej neefektivite. 
Podľa rodičov je to poriadna hlúposť. 

“Toto je krásna príležitosť, inklúzia tých postihnutých detí, ako naučiť deti empatii. V našej spoločnosti by toto 
mala byť priorita, po tej ľudskej stránke a nehľadieť na financie,” hovoria rodičia. 

“Materská škola má veľkú rozlohu. Triedy sú veľké. Vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o 1 000 
eur,” uviedla riaditeľka správy školských zariadení Markéta Ďuríková. Do škôlky chodí aj slečna s downovým 
syndrómom. Je všeobecne známe, že takéto deti potrebujú špeciálnu starostlivosť. Umiestniť dieťa do škôlky, bol 
pre jej rodičov vážny problém. 

“Sme zháňali dlho, dlho škôlku, kým nás tuto boli ochotní zobrať. Nás odmietli v toľkých škôlkach, všade nám 
povedali, ako sa to nedá. A tu jedine nebol problém,” opisuje rozpráva otec postihnutej školáčky Peter Okresa. 
Rodičia sa túto správu dozvedeli pred necelým týždňom. Odvtedy sa mobilizujú v boji proti zrušeniu. Spustili aj 
petíciu, dokopy majú už vyše 700 podpisov. Výhoda materskej školy spočíva aj v lokalite. 

“Je tu veľmi kľudné prostredie. Deti tu majú svoj kľud, nie je tu žiadna rušná ulica, kde chodia autá, takže 
môžu sa plne venovať svojím aktivitám,” uviedol predseda petičného výboru Roman Garaj. K problému došlo po 
tom, čo sa vedenie mesta začalo zaoberať optimalizáciou siete materských škôl v meste. “Nám to vychádza tak, 
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že jedná z materských škôlok je asi navyše. A vývoj ukazuje, že aj v tomto školskom roku už bude o ďalších 150 
detí menej,” vysvetlil primátor SNV Pavol Bečarik. 

Podľa primátora mesta, zrušenie materskej školy ešte nie je hotovou vecou. Je to len teoretická možnosť. Ak 
by k tomu reálne došlo, majú pripravený aj náhradný plán. 

“Nikto sa nezbavuje zodpovednosti za to, aby sa celý tento výchovno-vzdelávací proces s týmito 
hendikepovanými deťmi presunul. Tak ako je na inú škôlku, kde je táto kapacita,” dodáva Bečarik. “Nie sú škôlky, 
kde z kapacitných dôvodov bolo možné umiestniť všetky tieto detičky,” dodal Garaj. Teraz sú na ťahu mestskí 
poslanci. Na tohtomesačnom zastupiteľstve by sa totiž malo rokovať o osude materskej školy. Čo s ňou bude, ak 
ju zrušia, primátor ešte presne nevie Rodičia však majú informácie, žeby deti mali nahradiť dôchodcovia. 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

27. V Spišskej Novej Vsi rušia škôlku pre hendikepované deti, nahradia ich 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Demografické krivky presvedčili vedenie Spišskej Novej Vsi o tom, aby zrušilo 

materskú školu. Pre pokles počtu detí preto chcú zatvoriť prvú škôlku. Presne tú, ktorú navštevujú hendikepované 
deti. A na ich miesto podľa rodičov prídu dôchodcovia. 

Rodičia sa tak povediac bijú o škôlku na Tomášikovej ulici. Mesto ju che zrušiť, kvôli ekonomickej neefektivite. 
Podľa rodičov je to poriadna hlúposť. 

“Toto je krásna príležitosť, inklúzia tých postihnutých detí, ako naučiť deti empatii. V našej spoločnosti by toto 
mala byť priorita, po tej ľudskej stránke a nehľadieť na financie,” hovoria rodičia. 

“Materská škola má veľkú rozlohu. Triedy sú veľké. Vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o 1 000 
eur,” uviedla riaditeľka správy školských zariadení Markéta Ďuríková. Do škôlky chodí aj slečna s downovým 
syndrómom. Je všeobecne známe, že takéto deti potrebujú špeciálnu starostlivosť. Umiestniť dieťa do škôlky, bol 
pre jej rodičov vážny problém. 

“Sme zháňali dlho, dlho škôlku, kým nás tuto boli ochotní zobrať. Nás odmietli v toľkých škôlkach, všade nám 
povedali, ako sa to nedá. A tu jedine nebol problém,” opisuje rozpráva otec postihnutej školáčky Peter Okresa. 
Rodičia sa túto správu dozvedeli pred necelým týždňom. Odvtedy sa mobilizujú v boji proti zrušeniu. Spustili aj 
petíciu, dokopy majú už vyše 700 podpisov. Výhoda materskej školy spočíva aj v lokalite. 

“Je tu veľmi kľudné prostredie. Deti tu majú svoj kľud, nie je tu žiadna rušná ulica, kde chodia autá, takže 
môžu sa plne venovať svojím aktivitám,” uviedol predseda petičného výboru Roman Garaj. K problému došlo po 
tom, čo sa vedenie mesta začalo zaoberať optimalizáciou siete materských škôl v meste. “Nám to vychádza tak, 
že jedná z materských škôlok je asi navyše. A vývoj ukazuje, že aj v tomto školskom roku už bude o ďalších 150 
detí menej,” vysvetlil primátor SNV Pavol Bečarik. 

Podľa primátora mesta, zrušenie materskej školy ešte nie je hotovou vecou. Je to len teoretická možnosť. Ak 
by k tomu reálne došlo, majú pripravený aj náhradný plán. 

“Nikto sa nezbavuje zodpovednosti za to, aby sa celý tento výchovno-vzdelávací proces s týmito 
hendikepovanými deťmi presunul. Tak ako je na inú škôlku, kde je táto kapacita,” dodáva Bečarik. “Nie sú škôlky, 
kde z kapacitných dôvodov bolo možné umiestniť všetky tieto detičky,” dodal Garaj. Teraz sú na ťahu mestskí 
poslanci. Na tohtomesačnom zastupiteľstve by sa totiž malo rokovať o osude materskej školy. Čo s ňou bude, ak 
ju zrušia, primátor ešte presne nevie Rodičia však majú informácie, žeby deti mali nahradiť dôchodcovia. 

Zdroj: noviny.sk 
[Späť na obsah] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann 
Fanúšikovia v Topoľčanoch boli radi, že sa vedenie národného tímu rozhodlo prípravný duel s úradujúcimi 

majstrami sveta umiestniť na hornú Nitru, a aj po prehre vytlieskali slovenských hokejistov 

https://www.noviny.sk/slovensko/428934-v-spisskej-novej-vsi-rusia-skolku-pre-hendikepovane-deti-nahradia-ich-dochodcovia
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Topoľčany 4. apríla (TASR) - Premiérový zápas slovenskej hokejovej reprezentácie v Topoľčanoch nemal 
víťazný punc, ale miestni fanúšikovia si štvrtkový prípravný duel so Švédmi (0:4) aj tak užili a po záverečnej 
siréne domáce mužstvo vytlieskali. Zimným štadiónom znelo po stretnutí zborové “ďakujeme”, samozrejme 
najviac potlesku si užili rodáci - generálny manažér Miroslav Šatan a útočník Matej Paulovič, ktorý rozhodol 
doplnkové samostatné nájazdy. Prečítajte si aj: MS 2019: Slováci odštartovali prípravu prehrou so Švédskom 

“Bolo to fajn. Nečakal som, že pôjdem na nájazd. Mám však niečo nacvičené, vyšlo mi to a som za to rád,” 
povedal Paulovič. V riadnom hracom čase mali navrch “tri korunky”, ktoré potvrdili svoju silu. “Prvých desať minút 
sme nemali ani poriadne strelu na bránku. Po nich sme si povedali, že musíme hrať viac v súperovom pásme, 
potom prišli aj naše šance. Tie musíme proti takému mužstvu využiť. Mali sme pár dobrých striel od modrej čiary, 
ale chýbal nám hráč pred bránkou. Také strely v dnešnom hokeji brankár chytí,” komentoval duel 24-ročný 
útočník Hradca Králové. Fanúšikovia v Topoľčanoch boli radi, že sa vedenie národného tímu rozhodlo prípravný 
duel s úradujúcimi majstrami sveta umiestniť na hornú Nitru, a aj po prehre vytlieskali slovenských hokejistov. 
“Bolo to od nich super. Celý zápas vládla super atmosféra, myslím si, že ľudia boli šťastní, že videli takýto hokej,” 
poznamenal Paulovič. Spolu s Máriom Grmanom si ako topoľčianski rodáci “domáci” zápas plne užili. “Naposledy 
som hral na tomto štadióne pred tromi rokmi. Teraz, v reprezentačnom drese, som sa tu cítil fantasticky. 
Fanúšikovia si cenia, že sa tu hrá vrcholný hokej, aj po prehre v semifinále play off I. ligy s Michalovcami rovnako 
odmenili hráčov potleskom. Nejde iba o to, kto vyhrá, ale že hokej baví, to je hlavné.” Aj ďalší hráči ocenili hlučnú 
atmosféru na vypredanom topoľčianskom zimáku. "Nie každý deň hrá mužstvo reprezentačný zápas v 
Topoľčanoch. Aj keď sme hrali napríklad v Spišskej Novej Vsi či iných menších mestách, tak ľudia boli za to 

veľmi radi, že môžu vidieť domáci tím a silného súpera k tomu. Škoda, že sme za stavu 0:2 nestrelili gól. Tam sa 
zápas lámal, hneď by sme ešte viac prebrali divákov," povzdychol si brankár Július Hudáček. 

[Späť na obsah] 
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Už o pár dní odštartuje Turnaj štyroch krajín. Pozvánku do reprezentácie dostali aj talentovaní hráči z 
Liptovského Mikuláša. 

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Ernest Bokroš nominoval 23 hráčov na blížiaci sa 
Turnaj štyroch krajín v Piešťanoch (11. – 13. apríla). Na podujatí sa okrem SR predstavia Rusko, Fínsko a Česko. 
Slováci odohrajú úvodný zápas 11. apríla od 17.30 proti Rusom, o deň neskôr ich v tom istom čase čakajú Fíni a 
13. apríla zakončia turnaj duelom s Čechmi (15.30). 

Reprezentačný dres si oblečú aj dvaja hráči Liptovského Mikuláša – brankár Matej Bátory a útočník Filip 
Čenka. 

Nominácia SR 20 na Turnaj štyroch krajín: 
- brankári: Matej Bátory (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Michal Vojvoda (HC 

Slovan Bratislava) 
- obrancovia: Martin Bučko (HC Dynamo Pardubice/ČR), Boris Česánek (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová 

Ves), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina), Adam Kobolka (HC ’05 iClinic Banská Bystrica), Jakub Martiška (HK Dukla 

Trenčín), Martin Semaňák (HK ŠKP Poprad), Filip Škorec (Florida Eels/USPHL), Martin Vitaloš (Rögle BK/Švéd.) 
- útočníci: Sebastián Čederle (Rögle BK/Švéd.), Filip Čenka (MHk 32 Liptovský Mikuláš), Róbert Džugan (HK 

Dukla Trenčín), Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips/WHL), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín), Alexander 
Hvizdoš (HK Nitra), Kristián Kováčik (Acadie-Bathurst Titan/QMJHL), Jakub Minárik (MMHK Nitra/HC Topoľčany), 
Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad), Oliver Okuliar (Sherbrooke Phoenix/QMJHL), Adam Paulíny (MHA Martin), 
Dominik Šeliga (HC Bílí Tygři Liberec/ČR) 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 
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