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Košice sa rozbehli až po polčase. 

https://korzar.sme.sk/c/22093743/iii-liga-vranovcania-rozstrielali-supera-zo-sniny.html


V 20. kole III. futbalovej ligy si líder z Košíc poradil na ihrisku v Spišských Vlachoch s Mariou Hutou hladko 
3:0, no všetky tri góly strelili Košičania až po polčase. 

Druhý tím súťaže Vranov nad Topľou na domácom trávniku suverénne porazil Sninu 7:0 a na vedúce Košice 
aj naďalej stráca osem bodov. 

Šarišské Michaľany prekvapivo nestačili na Giraltovce, ktorým podľahli na ich trávniku 0:2 a klesli na šiestu 
priečku. 

Vranov – Snina 7:0 (3:0) 
Góly: 10. Straka, 12. Kulich z 11 m, 42. Kanu, 46. a 55. Bellás, 57. Jakubov, 90. Sitarčík. ŽK: Lojka, 

Prokopčák, Lukáč (všetci Snina). Rozhodoval Maličký, 555 divákov. 
VRANOV: Makó – Lukáč, Babjak, Bednár (66. Kozel), Straka, Kanu (71. Ficko), Digoň (55. Sitarčík), Mihok, 

Polaščík (66. Vožný), Kulich, Bellás (55. Jakubov). 
SNINA: Lojka – Hreha (46. Rohach), Leňo, Jankaj, Sehedij, Fedorka, Husťak, Roman, Ferko, Plevka, 

Prokopčák (67. Lukáč). 
Spišská Nová Ves – Krompachy 1:0 (0:0) 

Gól: 63. Kavulič. ŽK: Markulík, Šoltés (obaja SNV). Rozhodoval Zvolánek, 300 divákov. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Vilček – Markulík, Sedláček, Šoltés, Kačír, Majko (85. Baranyi), Šomšák, Kováč, Tkáč, 

Kavulič (64. Hojstrič), Hagara (88. Ištvánik). 
KROMPACHY: Gaborčík – Kaľavský, Rodzik (79. Šemrák), Kiseľa (75. Kuriško), Čekan, Baluch, Nalevanko 

(67. Ružbarský), Jochman, Šemrák, Čegiň, Gibala. 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Krompašské gólové suchoty, Novovešťanom stačí aj jeden 
Humenné – Svidník 2:0 (1:0) 
Góly: 19. Dický, 72. Serečin. ŽK: Bialončík – Lipak. Rozhodoval Sučka, 650 divákov. 
HUMENNÉ: Pillár – Bialončík, Dický, Zlacký, Ruskovský (89. Balog), Janko (89. Matta), Vasiľ, Komjatý, 

Voroňák, Serečin (81. Dolutovský), Kokočák (73. Gonçalves). 
SVIDNÍK: Mikluš – Lipak (46. Gončarevič), Zapotocký, Rohulskij, Jačisko, Petrik (75. Gduľa), Matkobiš, Ducár, 

Losiev (80. Horbaj), Košč, Nemergut. 
Giraltovce – Šarišské Michaľany 2:0 (2:0) 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Góly: 16. Verčimák, 40. Gdovin. ŽK: Roba – Kohút, Petruk. Rozhodoval Tabaka, 250 divákov. 
GIRALTOVCE: Pella – Roba, E. Tomko, Jurč, Furmanek, Verčimák (49. Cauner), Šoltys (87. Pizur), Gdovin, 

R. Tomko, Kuriplach, A. Sovič (71. Michalko). 
ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY: Harničar – Boňko (46. Tkáč), Kohút, Staš, Hanuščák, Krajňak (89. Jeřábek), Sivák 

(46. P. Cicman), Pyda, Pončák, Hreha (46. Vranko), Petruk. 
Maria Huta – FC Košice 0:3 (0:0) 
Góly: 56. Pilipčuk, 60. Pavúk, 83. Radovanovič. ŽK: Ondruš – Lesniak. Rozhodoval: Leško, 300 divákov. 
MARIA HUTA: Kaľavský – Borženský (76. Pokrivčák), Šefčík, Ondruš, Sater (82. Blahovský), Tomajko, 

Ostapenko, Jochman Bardetskyi, Horváth, Legát (86. Žiga). 
FC KOŠICE: Giertl – Tóth (58. Karaš), Dobias, Ristovski (58. Gáll), Kis (64. Lesniak), Radovanovič, Trebuňák 

(58. Pavúk), Rizie (58. Kačala), Vancák, Vyshnevskyi, Pilipčuk. 
Veľké Revištia – Plavnica 3:2 (2:1) 
Góly: 18. a 33. Bumbera, 46. Majerník – 10. a 66. K. Tináth. ŽK: Bumbera, Vorotylo, Majreník – Berecký, 

Kuľanda, Vislocký, K. Tináth, Valek. ČK: 82. Kuľanda. Rozhodoval Jasečko, 200 divákov. 
VEĽKÉ REVIŠTIA: Slávik – Janočko, Gužiňák, Dargaj, Šalagovič, Bumbera (67. Lelovič), Vorotylo (90. 

Surmin), Krochta, Majreník, Devečka, Fedor (85. Veselovský). 
PLAVNICA: Poloha – Verešpej, Berecký, Kuľanda, Rindoš, Perháč (65. Krafčík), Vojtek, J. Tináth, Vislocký, K. 

Tináth, Valek (73. Bočkaj). 
Tabuľka 
1. FC Košice 18 17 0 1 56:5 51 
2. Vranov n/T 18 14 1 3 46:12 43 
3. Humenné 18 11 2 5 26:21 35 
4. Snina 18 9 2 7 30:33 29 
5. Spišská Nová Ves 18 9 2 7 22:32 29 

6. Šar. Michaľany 17 9 1 7 26:18 28 
7. Svidník 17 7 2 8 17:24 23 
8. Stropkov 16 6 2 8 23:22 20 
9. V. Revištia 17 5 4 8 19:23 19 
10. Krompachy 17 5 1 11 15:22 16 
11. Giraltovce 18 5 1 12 13:26 16 
12. Plavnica 17 4 3 10 28:34 15 
13. Bard. Nová Ves 17 4 3 10 25:46 15 
14. Maria Huta 18 4 2 12 18:46 14 
Program 21. kola 
Nedeľa 14. apríla o 15.30 hod.: Veľké Revištia – Maria Huta, Stropkov – Bardejovská Nová Ves, Šarišské 

Michaľany – Humenné, Svidník – Spišská Nová Ves, Krompachy – Vranov nad Topľou, Snina – FC Košice. 
[Späť na obsah] 



 
 

2. Súhrn prvého aprílového týždňa: Prečítajte si aj vy najklikanejšie témy 
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Prvý aprílový týždeň sa blíži ku svojmu koncu. A aké témy sa počas neho na našom webe klikali najviac? Tu 
sú. 

Tradičné veľkonočné podujatie 
Veľkonočné sviatky sa pomaly blížia a obyvatelia Spišskej Novej Vsi a okolia si mohli pripomenúť zvyky a 

obyčaje spojené práve s týmto obdobím v koncertnej sále Reduty. Nechýbal bohatý kultúrny program či výstavky. 
Výnimočný zážitok novoveských škôlkarov 
Naučiť sa korčuľovať či zdokonaliť korčuliarske zručnosti mali v Spišskej Novej Vsi možnosť aj deti z 

materskej školy S. Tomášika. Ich posledný deň na ľade však bol výnimočný, keďže ich čakalo prekvapenie. 
Parádny úspech tanečnej skupiny 
Tanečná skupina Denzz Industry odštartovala svoju súťažnú sezónu. Ako prvá ich čakala medzinárodná 

súťaž o postup do svetového finále Dancestar. Viac sa dozviete v článku. 
Počas týždňa sa konal aj jarný festival v podaní študentov z osemročného gymnázia. 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 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Prvý duel pre Svit, štvrťfinále pokračuje v stredu v Žiline 
[07.04.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 
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Predzápasové vyjadrenia odborníkov jednoznačne preferovali Svit. 
V prvých štvrťfinálových zápasoch play-off slovenskej basketbalovej ligy mužov sa na domácich palubovkách 

presadili domáce, vyššie nasadené tímy. Bratislavský Inter deklasoval Spišskú Novú Ves, ďalšie tri duely boli 

síce vyrovnanejšie, ale dopadli podľa očakávania – Levice porazili Handlovú, Prievidza Komárno a Svit Žilinu. 
Predzápasové vyjadrenia odborníkov jednoznačne preferovali Svit. Využije výhodu domáceho prostredia, pod 

víťazstvo sa „podpíšu“ opory Avramovič, Guillory a Baldovský. Žilina síce urobila v extralige veľký skok, ale 
chýbajú jej skúsenosti a opory tímu majú kolísavú výkonnosť. Prognózy sa v podstate naplnili, ale priebeh zápasu 
nebol taký jednoznačný, ako ukazuje výsledok, veď sedem minút pred koncom po koši Dicksona bol rozdiel v 
skóre iba šesť bodov (66:60)… 

Prečítajte si tiež:Basketbal či poézia? Basketbalista Žiliny zaujal originálnym videom 
Zápas bol herne vyrovnaný, Podtatranci ho rozhodli vo svoj prospech vďaka presnejšej streľbe spoza 

trojkového oblúka (tento priestor hostia neustrážili), väčšiemu počtu získaných a menšiemu počtu stratených lôpt. 
Ostatné ukazovatele – streľba za dva body, doskočené lopty v obrane, či v útoku, boli takmer rovnaké, trestné 
hody mali lepšie Žilinčania. 

V úvode stretnutia bolo skóre vyrovnané, od stavu 13:10 v 6. minúte získal Svit po chybách Žiliny v priebehu 
dvoch minút dvojciferný náskok (23:12). Ešte do konca úvodnej štvrtiny sa hosťom podarilo manko v skóre znížiť, 
Jackson po získaní lopty v poslednej sekunde upravil stav na 27:21. Hneď v úvode druhej štvrtiny však PP & TV 
RAJ inkasoval dve trojky (33:21) a do polčasovej prestávky sa mu už stratu znížiť nepodarilo. 

Na začiatku druhého polčasu však áno, po koši Dicksona prehrával 49:41, takmer rovnaký, pre Žilinu stále 
nádejný stav bol aj v 28. minúte po premenených trestných hodoch Rožánka (59:50). V záverečnej štvrtine sa 
črtal dramatický záver, v 32. minúte Jackson trafil druhú žilinskú trojku v zápase a znížil na 66:58, vzápätí 
Dickson na 66:60! 

Ešte päť minút pred koncom trafil do koša Djordjevič a PP & TV RAJ mal „našliapnuté“ na zvrat (72:65), ale v 
posledných piatich minútach Žiline prakticky nič nevyšlo a Svitu sa podarilo prakticky všetko. Trinásť 
inkasovaných trojok v zápase bolo príliš, najmä, keď Žilinčania trafili iba dve. Mužstvu chýbali body Tota a 
Merešša. Ak sa tieto veci podarí v odvete „vyriešiť“, PP & TV RAJ má reálnu šancu na úspešný výsledok. 

"Nehrali sme zlý zápas, bol to vcelku vyrovnaný duel, mali sme v ňom však niekoľko hluchých úsekov. V 2. 
polčase sme sa pokúšali o zvrat, ale nepadli nám otvorené strely. Zlyhalo to najmä v obrane, ktorú musíme 
zlepšiť. Čaká nás ďalší zápas, nič nie je stratené,“ skonštatoval po zápase pre portál basketliga.sk Vuk Djordjevič. 

https://spisska.dnes24.sk/suhrn-prveho-apriloveho-tyzdna-precitajte-si-aj-vy-najklikanejsie-temy-327352
https://myzilina.sme.sk/c/22093563/prvy-duel-pre-svit-stvrtfinale-pokracuje-v-stredu-v-ziline.html


BK Iskra Svit – PP & TV RAJ Žilina 87:67 (27:21, 49:37, 72:53) 
Za Svit najviac bodov: Guillory 16 (2 trojky), Avramovič 15 (3), Baldovský 14, Davis 14 (2). Body Žiliny: 

Dickson 16, Karalič 14, Djordjevič 10, Rožánek 10, Jackson 9, Merešš 6, Tot 2, Podhorský 0. Trestné hody: 12/6 
– 17/13. Fauly: 19 – 20. Trojky: 13 – 2. Rozhodcovia: Kúkelčík, Brziak, Lukáč. 500 divákov. Štvrtiny: 27:21, 22:16, 
15:14, 23:16. 

Ostatné výsledky prvých štvrťfinálových zápasov: Inter Bratislava – Spišská Nová Ves 109:65 (55:29), Levice 

– Handlová 81:59 (42:32). Prievidza – Komárno 81:61 (36:31). 
Druhé zápasy sú na programe v stredu, hrajú sa v Spišskej Novej Vsi (Inter), v Komárne (Prievidza), v 

Handlovej (Levice) a v Žiline (Svit). Začiatok zápasu v Žiline v Športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste je 
o 18. hodine. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Krompašské gólové suchoty, Novovešťanom stačí aj jeden 
[07.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Jozef Petruška] 
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Za predvedený výkon by si Krompachy bod zaslúžili. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Aké počasie, taký futbal. Pred veľkým spišským treťoligovým derby medzi Spišskou 

Novou Vsou a Krompachmi slabo pršalo. 
V polovici prvého polčasu už boli zrážky intenzívnejšie a v druhom polčase už štadión zalialo slnko. 
Podobne aj Krompašania boli od začiatku aktívni, vytvárali si šance, no ako to vo futbale chodí, v čase hernej 

prevahy inkasovali gól. 
Ako sa neskôr ukázalo, rozhodujúci. V závere už kontrolovali priebeh hry Novovešťania. 
Bez gólu 270 minút 
Spišské derby prilákalo štyristo divákov. Prekvapením bola veľká fanúšikovská obec z Krompách. 
Nakoniec domov odchádzali maximálne spokojní domáci priaznivci, ale skôr s výsledkom, ako s niekedy až 

príliš opatrnou hrou. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Hlavne na začiatku druhého polčasu si hostia vytvorili tlak a domáci len tŕpli, čí si domáci brankár udrží čisté 

konto. 
V 63. minúte mali sľubnú gólovú príležitosť hostia, ale okamžite z protiútoku udreli Novovešťania a Kavuličom 

rozhodli. 
„Ako sa hovorí – derby nemá favorita a tak to vyzeralo aj na ihrisku. Viac by tomuto súboju svedčala remíza. 

Paradoxne, v čase, keď sme mali hru pod kontrolou, sme gólovo nezakončili. Súper išiel do brejku a bol z toho 
gól. Potom už to bol vabank," neskrýval sklamanie z tesnej prehry tréner Krompách Emil Košč a dodal. 

„Zvolil som hru na troch obrancov, Čegina bol posunutý do útoku, no nedokázali sme skórovať. Veľmi nás táto 
prehra mrzí. Už 270 minút sme nedokázali streliť gól, a tak máme o čom premýšľať, lebo nás čakajú ťažké 
majstráky s Vranovom a potom s Košicami. Ako vidíte, bude to náročné.“ 

Vydretý výsledok rozhodla jedna akcia 
Kým Krompašania čakajú na prvý jarný gól a prvé jarné víťazstvo, u ich spišského treťoligového kolegu je to 

opačne. 
V prvom domácom majstráku Spišská Nová Ves podľahla doma vysoko Košiciam 0:7, ale v Snine stačil na tri 

body jeden presný zásah v závere zápasu a podobná situácia sa zopakovala v prvú aprílovú sobotu. 
„Aj výsledok 1:0 je krásny výsledok. Neinkasovali sme v dvoch zápasoch po sebe a máme šesť bodov. A tak 

ako bola radosť pred týždňom, ešte väčšia je dnes,“ spokojne skonštatoval po šlágri kola 3. ligy Východ jediný 
strelec Jozef Kavulič. 

„Bol to pre nás fyzicky náročný súboj. Je to vydretý výsledok. Rozhodla jedna akcia, keď hostia dávali dlhú 
loptu dopredu, my sme ju zachytili, založili rýchly protiútok, zbehol som si pred bránu. Dostal som výbornú loptu 
od Hagaru a to už nebol problém zakončiť,“ dodal Jozef Kavulič. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. „Aby slovenské územie bolo zabezpečené pred každým poľským vpádom“ 
[07.04.2019; pravda.sk; Blogy; 00:00; malinova] 

 
http://malinova.blog.pravda.sk/2019/04/07/aby-slovenske-uzemie-bolo-zabezpecene-pred-kazdym-
polskym-vpadom/ 

 
 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22093657/krompasske-golove-suchoty-novovestanom-staci-aj-jeden.html
http://malinova.blog.pravda.sk/2019/04/07/aby-slovenske-uzemie-bolo-zabezpecene-pred-kazdym-polskym-vpadom/
http://malinova.blog.pravda.sk/2019/04/07/aby-slovenske-uzemie-bolo-zabezpecene-pred-kazdym-polskym-vpadom/


„aby žiadna čiastka slovenskej pôdy nebola čo i len prechodne stratená v prospech Poľska“ 
„BRUTÁLNY ŠKANDÁL REZORTU ZAHRANIČIA 
Poslanci NR SR sa už od začiatku marca (keď sa Z MÉDIÍ !!! dozvedeli o tom, že minister Lajčák už dlhší čas 

vyjednáva akúsi zmluvu o podmienkach pôsobenia amerických vojsk na Slovensku) márne domáhajú, aby im 
ministerstvo sprístupnilo text AMERIČANMI PREDLOŽENÉHO NÁVRHU tejto zmluvy. 

Podľa odborných analýz ministerstva obrany a jeho stanoviska (zverejneného 11. marca 2019) je cieľom tejto 
bilaterálnej, medzinárodnej zmluvy, stojacej nad zákonmi SR, vytvorenie exkluzívnych podmienok pre 
rozmiestňovanie príslušníkov US Army na Slovensku, zavedenie uplatňovania jurisdikcie cudzieho štátu na 
našom území a závažné obmedzenie suverenity Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na ústavný charakter a široký rozsah Američanmi sformulovaných nárokov voči slobodnej, 
suverénnej Slovenskej republike bolo povinnosťou ministra zahraničia okamžite informovať o týchto amerických 
požiadavkách nielen prezidenta, ale aj parlament a Vládu SR. 

Miesto toho prišiel 21. marca minister Lajčák poslancom NR SR len tak, s ľahkosťou oznámiť, že áno, vedie s 
Američanmi dialóg o zmluve Defense Cooperation Agreement, ale text východiskového, americkou stranou 
sformulovaného základu zmluvy (s odvolaním sa na prebiehajúce rozhovory) poslancom NR SR nesprístupní ! 

Škandálom, ale skutočne brutálnym škandálom je spôsob, ako sa dnes takmer po mesiaci slušného, 
legitímneho, ale márneho domáhania sa zverejnenia základných informácií o americkom NÁVRHU zmluvy (DCA) 
od zo zákona príslušnej osoby, od zo zákona príslušnej inštitúcie (MZV a EZ) slovenská verejnosť, ale aj poslanci 
parlamentu (!!!) dozvedajú všetky tieto dôležité informácie akýmsi zvláštnym spôsobom, prostredníctvom 
elektronických MÉDIÍ … 

https://www.hlavnespravy.sk/aka-je-ta-judasska-zmlu…/1719627 
Zdá sa, že už aj ministerskí zamestnanci mali plné zuby nelegálneho utajovania tohto ponižujúceho a 

hanebného dokumentu, keď sa odhodlali sprístupniť ho širokej verejnosti takýmto pokútnym spôsobom. Po 
skúsenostiach Zuzany Hlávkovej, ktorá už v roku 2016 poukázala na podivné maniere v práci MZV sa im ani 
nedá čudovať.“ (Paška) 

argumenty z diskusií k tomu: 
„Nekecajte hluposti, tu zmluvu Lajcak vyjednava na podnet Ministerstva obrany, ktoru vedie Gajdos zo SNS a 

vypracuvava ju na MZV nominant SNS ….. zistite si suvislosti skor nez niekoho osocite!“ 
„mylite sa – Lajcak vyjednaval sam (a bez mandatu) a „zabudol“ informovat svojich koalic partnerov, MO SR 

Gajdos dlho netusil aku konkrektnu „financnu pomoc“ pre nas Lajcak s USA „vyrokoval…“ 
Ked sa Gajdos napokon predsa len dostal k draftu Lajcakovej US zmluvy s detailnymi info – okamzite 

odmietol v takomto podvode na SK pokracovat a informoval SNS. 
Lajcak je bud absolutny diletant ktory podcenil strateg bilateral vojen zmluvu.. alebo vstekych podviedol 

naschval… (vyberte si)“ 
„SNS nerobte so seba obeť,s lietadlami ste nás zadĺžili na dlhé roky.Teraz si chcete zachrániť tvár tak kvičíte 

o vyrokovaní dobrej zmluvy aj S s Pellegrínym.Pri daní sa do zálohy ako nástupište do vojny nemôže sa 
vyrokovať dobrá zmluva len zlá.Tak Danko nerob teatrálne výstupy ak nemáš možnosť zastaviť tú pohromu povaľ 
vládu,vystúp z nej len tak dokážeš ,že s tou láskou k SR to myslíš vážne a tým i zastavíš Lajčáka.“ 

„Lajcakova demisia je podana – prezident si neplni povinnosti….“ (J.Paska,SNS)“ 
„NEMÔŽE SA TAK STAŤ!! Veľmi nebezpečné pre SK, aj občanov. Všetci dobre vieme že by to bolo americké 

územie a robili by si na ňom čo chceli. Nehovoriac o tajných mučiarnach pre americkú rozviedku. Dávam tomu 
99%,že by to bolo súčasťou komplexu. Koľko ľudí by sa tam STRATILO? Normálny človek to vníma, ako nič len 
ďalšiu agresiu NATO proti Rusku. NEMÔŽME SA PODIEĽAŤ NA TAKÝCH ŠPINAVOSTIACH. SK by z toho nič 
nemala, okrem toho že by sa stalo potenciálnym cieľom, keby niečo buchlo. LAJČAKA BY UŽ TERAZ MALI 
STÍHAŤ ZA VLADTIZRADU. MINISTER zahraničných vecí SR pre americké záujmy. Také veci sa nemôžu diať. 
Ten človek je kompletne je nekompetentný. ČO ROBÍ GP? Nech sa zobudia. “ 

https://www.hrnko.sk/2008/03/22/rokovanie-o-ochrannom-pasme-a-zatiahnutie-slovenskeho-statu-do-vojny-s-
polskom/ 

https://www.hrnko.sk/2008/03/22/rokovanie-o-… – podobnost cisto nahodna … 
„Nárok Berlína na územie západného Slovenska sa predbežne riešil tak, že sa do ochrannej zmluvy včlenil 

článok o zriadení ochranného pásma. Podľa článku 2 ochrannej zmluvy, „aby sa účinne prejavila ochrana 
prevzatá nemeckou ríšou, nemecká branná moc bude mať kedykoľvek právo zriaďovať vojenské zariadenia a 
mať posádky v sile, ktorú uzná za nutnú na území ohraničenom na západe hranicami slovenského štátu a na 
východe čiarou, tvorenou východným okrajom Malých Karpát, Bielych Karpát a Javorníkov“. V tomto pásme 
ma1a slovenská vláda zabezpečiť pre nemeckú armádu potrebné pozemky a povoliť bezcolné zásobovanie 
wehrmachtu. Zároveň mali nemeckej armáde patriť vojenské výsostné práva a príslušníci wehrmachtu a jeho 
sprievodu mali podliehať výlučne nemeckému súdnictvu. 

„Zároveň mali nemeckej armáde patriť vojenské výsostné práva a príslušníci wehrmachtu a jeho sprievodu 
mali podliehať výlučne nemeckému súdnictvu.“ – presne taketo prava si vynucuje US Army !!!“ 

„Orban taku zmluvu podpisal“ 
„ano citala som, ale nikto presne nevie co HU podpisali, Szijjártó nespecifikoval detaily ich zmluvy.. Mozno je 

schopnejsi vyjednavac, ako nas Lajci v demisii, ktory pre nas „vyrokoval“… hluposti.“ 
AKO NÁS ZATIAHLI DO VOJNY V MINULOSTI 
Anton Hrnko: 
Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie slovenského štátu do vojny s Poľskom 
„Otázka utvorenia ochranného pásma (Schutzzone) na území západného Slovenska po vzniku slovenského 

štátu patrí medzi najčastejšie témy prác našich i zahraničných historikov, ktoré sa týkajú satelitného pomeru tohto 



štátu k nacistickému Nemecku.[1] Napriek tomu sú ešte určité nejasnosti, ktoré súvisia so zodpovedaním otázok, 
za akým účelom bolo toto pásmo utvorené a ako konečné upravenie štatútu ochranného pásma vplývalo na 
prehlbovanie kolaborácie ľudáckeho režimu s nacistickým Nemeckom; najmä, ako súvi seli s jeho zapojením do 
agresívnej vojny proti Poľsku. 

„že ide vlastne o zbavenie suverenity tejto čiastky Slovenska, ktorá mala byť pod tou zónou, a fakticky by to 
znamenalo pričlenenie tejto čiastky Slovenska k nemeckej ríši. Malo to siahať až po Váh. Podľa neho sa tu mali 
budovať veľké opevnenia a pozemky pre tieto opevnenia mali byť vyvlastnené v prospech ríše. Naše úrady v tejto 
čiastke Slovenska boli by síce ostali, ale mali sa riadiť podľa nemeckých vojenských predpisov[8]“. Ľudáci, ktorí 
boli obviňovaní zo straty území okupovaných Maďarskom a Poľskom, nemohli pripustiť ďalšie, tak podstatné 
oklieštenie slovenského územia, ak si chceli zachovať svoju tvár pred slovenskou verejnosťou. 

Narazili však na ešte dravší nemecký imperializmus, ktorému sa v dôsledku jeho nepomerne väčšej sily 
museli podriadiť. 

Nacistickí vládni a vojenskí predstavitelia sa počas rokovaní vo Viedni 17. marca 1939 (pretože predbežne 
zotrvali na existencii slovenského štátu) vzdali niektorých maximalistických požiadaviek, ktoré by znemožnili 
ľudákom uskutočňovať politiku kolaborácie. Zo spomínaných strategických dôvodov sa však nemienili tohto 
územia zrieknuť. Nárok Berlína na územie západného Slovenska sa predbežne riešil tak, že sa do ochrannej 
zmluvy včlenil článok o zriadení ochranného pásma. Podľa článku 2 ochrannej zmluvy, „aby sa účinne prejavila 
ochrana prevzat&aac ute; nemeckou ríšou, nemecká branná moc bude mať kedykoľvek právo zriaďovať 
vojenské zariadenia a mať posádky v sile, ktorú uzná za nutnú na území ohraničenom na západe hranicami 
slovenského štátu a na východe čiarou, tvorenou východným okrajom Malých Karpát, Bielych Karpát a 
Javorníkov“. V tomto pásme ma1a slovenská vláda zabezpečiť pre nemeckú armádu potrebné pozemky a povoliť 
bezcolné zásobovanie wehrmachtu. Zároveň mali nemeckej armáde patriť vojenské výsostné práva a príslušníci 
wehrmachtu a jeho sprievodu mali podliehať výlučne nemeckému súdnictvu[10]. 

Podpísanie ochrannej zmluvy, stanovenie hranice ochranného pásma a jeho predbežného štatútu v článku 2 
tejto zmluvy bolo však len začiatkom veľmi dlhých a zložitých rokovaní o konečnom usporiadaní vzťahu 
slovenského štátu a nacistického Nemecka. Pritom sa vynára i otázka, či ríšski predstavitelia okrem utvorenia 
strategického predpolia pre okupované české krajiny mali aj iné úmysly, najmä, či bezprostredne v čase tvorenia 
a podpísania tieto zmluvy sledovali aj zámer utvoriť si priaznivé predpolie pre zamýšľaný útok na Poľsko. 

H. Batowski okrem toho tvrdil, že ochranné pásmo malo byť od samého začiatku nástupným priestorom na 
útok proti Poľsku[13]. Predovšetkým treba vidieť, že ochranné pásmo malo zabezpečiť nacistický výboj, 
dosiahnutý okupáciou českých krajín. Na jeho utvorenie treba nazerať aj z hľadiska celkových cieľov nacistickej 
politiky, najmä hlavného, ktorým bolo rozšírenie „životného priestoru“ nacistickej tretej ríše na úkor národov 
strednej a východnej Európy. Ochranné pásmo bolo hrozbou najmä pre štáty juhovýchodnej Európy, pretože 
bolo ideálnym nástupným priestorom do Dunajskej kotliny. V určitom zmysle malo i protipoľský význam, no 
skutočnosť, že v ochrannej zmluve sa ochranné pásmo ohraničilo nezávisle od komunikačnej nosnosti tohto 
priestoru (cesty, železnice), znižovalo význam tohto pásma ako operačného nástupného priestoru proti Poľsku. 

Čím viac sa zhoršovali vzťahy medzi Berlínom a Varšavou a čím viac sa približoval nacistický útok na Poľsko, 
tým viac sa do rokovaní nemecko-slovenskej komisie prenášal tento faktor. Vyvrcholilo to nakoniec tým, že 
nacistická strana potvrdila ochotu ustúpiť zo svojich veľmi tvrdých pozícií, ale len za cenu zhoršenia slovensko-
poľských vzťahov. 

Až keď v Berlíne definitívne zistili, že Poľsko nemieni robiť ústupky, ktoré by oklieštili jeho suverenitu a 
podriadili ho nacistickej supremácii, zriekli sa – aspoň vo vzťahu k Poľsku – politiky delenia Slovenska a naopak 
sa ho usilovali využiť ako nástupný priestor vojenského útoku proti Poľsku. 

Na začiatku mája 1939 prišla do Bratislavy nemecká vojenská komisia (Duetsche Militärkomision, DMK), ktorá 
mala usporiadať pomery na Slovensku vyplývajúce z ochrannej zmluvy, najmä otázky súvisiace s ohraničením a 
funkciou ochranného pásma a s odovzdaním zbraní česko-slovenskej armády nemeckej ríši. 

Nemecká vojenská komisia prišla do Bratislavy 7. mája 1939, prvé návštevy a rokovania uskutočnil generál 
Barckhausen v dňoch 8. až 9. mája 1939. Na týchto stretnutiach oboznámil činiteľov bratislavskej vlády so 
smernicami, ktoré dostal od svojich predstavených, a zoznámil sa s členmi slovenskej vojenskej komisie[22]. 
Rokovania sa začali 10. mája 1939[23]. Aj keď nemožno príchod DMK do Bratislavy a definitívny krach 
nacistických plánov na podriadenie Poľska „suchou“ cestou mechanicky spájať, najmä keď nie sú dokumenty, 
ktoré by súvislosť medzi nimi potvrdzovali, nemožno nepoukázať na túto zhod u. 

Rokovania medzi slovenským štátom a nemeckou ríšou o úprave pomerov vyplývajúcich z ochrannej zmluvy 
prebiehali v rámci vojenských komisií, na čele ktorých za nemeckú stranu stáli generál F. Barckhausen a titulár 
(Geschäftsträger) nemeckého vyslanectva v Bratislave generálny konzul E. von Druffel a za slovenskú stranu 
sekčný šéf Ministerstva zahraničných vecí I. Milecz. V skutočnosti však vedúci predstavitelia DMK všetky 
významnejšie otázky prerokovávali priamo s J. Tisom, F. Ďurčanským alebo s celou vládou. Postup rokovaní bol 
veľmi pomalý a hneď spočiatku boli hlavné prob1émy rozdelené do viacerých subkomisií, z ktorých rozhodujúcu 
úlohu plnila subkomisia vojenská[24]. Najdôležitejšie problémy, na ktoré sa sústredilo rokovanie v jednotlivých 
subkomisiách i komisii boli ohraničenie ochranného pásma, definovanie pojmu „výsostné práva“, ktoré mal 
wehrmacht vykonávať v ochrannom pásme; využitie vojensko-hospodárskych podnikov na Považí; početný stav 
slovenskej armády; odškodné za česko-slovenský vojnový materiál, ktorý nemecké vojsko ulúpilo z vojenských 
skladov na západnom Slovensku; možnosť vlastniť bojové chemické látky slovenskou armá dou; možnosť 
podržať posádky slovenskej armády v ochrannom pásme a i. O nacistických požiadavkách bola slovenská strana 
informovaná už 17. apríla 1939[25]. Prvý raz predstavitelia bratislavskej vlády o nich rokovali 19. apríla 1939, 
keď sa slovenská delegácia na čele s Tisom zdržiavala v Berlíne na oslavách Hitlerových narodenín[26]. 
Požiadavky, ktoré boli podľa vyhlásení nemeckých predstaviteľov v súlade so znením ochrannej zmluvy, však 



výrazne prekračovali nacistické požiadavky z marca 1939, pričom nemecká strana na rokovaniach využívala 
veľmi široké znenie článkov tejto zmluvy. 

Za výsostné práva wehrmachtu v budúcom ochrannom pásme požadovali uznať zaberanie vojenských, 
úradných, ako i súkromných budov, využívanie všetkých dopravných ciest a prostriedkov, vojensko-
hospodárskych podnikov vrátane bezcolného dovozu potrebného tovaru a surovín na zabezpečenie vojenských 
jednotiek v pásme, ako aj vývozu výrobkov z nich; pošty, ďalekopisu a spravodajstva; pre obce Trenčín, Kubrú, 
Dubnicu, Považskú Bystricu, ako aj považské zbrojovky (všetko na ľavej strane Váhu) požadovali uznať 
ustanovenia ochranného pásma; slovenská ar máda mala mať stav vo výške 1 % počtu obyvateľov (asi 25 000 
mužov); vývoz zbraní zo Slovenska sa mohol uskutočniť len s povolením ríšskej vlády. 

Slovenská vláda z tých istých dôvodov, z ktorých nemohla prijat požiadavku na odtrhnutie územia západne 
od Váhu na rokovaniach vo Viedni 17. marca 1939, usilovala sa mierniť maximalistické požiadavky nacistov na 
ich práva v ochrannom pásme. Ich prijatie by pre ňu znamenalo vzdať sa zvrchovanosti na rozsiahlom územi 
štátu a povoliť pre toto územie úplne iný štatút ako v ostatných oblastiach štátu. Z nacionalistického hľadiska, z 
ktorého bránila svoju politiku spolupráce s Nemeckom, by sa totiž úplne znemožnila, čo by do značnel miery 
znamenalo aj stratu soci álnej základne vlastnej moci. 

Skutočnosť, že slovenskej vláde v mnohom záležalo najmä na formálnej stránke nacistických požiadaviek, si 
povšimol generál Barckhausen už počas svojho prvého pobytu na Slovensku. „Slovenská vláda vychádza v 
ústrety všetkým návrhom a snaží sa z najlepších síl, aby splnila nemecké požiadavky,“ písal Barakhausen svojim 
nadriadeným. „Vyjadrila len prosbu, aby, ak si má ochrániť a upevniť svoje postavenie vo vlastnej krajine, 
zachovávalo sa podľa možnosti jej dekórum.“[32] Samozrejme, túto ochotu slovenskej vlády nacisti využívali a 
nechceli pristúpiť ani len na formálne úpravy svojich návrhov na usporiadanie pomerov na Slovensku a v 
ochrannom pásme zvlášť. Využívali pri tom aj skutočnosť, že územia, o ktorých sa rokovalo, obsadil nemecký 
wehrmacht, čo utváralo priaznivé podmienky na vynucovanie si ďalších a ďalších požiadaviek nemeckej ríše od 
predstaviteľov nového režimu na Slovensku. 

Dokončovanie príprav na útok na Poľsko vyžadovalo aj definitívne upravenie pomerov na Slovensku, aby sa 
aj na južnom krídle upevnila celková strategická pozícia ríše pred začatím bojových operácií. Preto v ďalších 
rokovaniach prejavili vyjednávači Berlína určitú ochotu vyjsť najmä z formálnej stránky v ústrety požiadavkám 
bratislavskej vlády. Dokonca súhlasili ustúpiť aj v niektorých vecných otázkach, ktoré však zapadali do celkových 
príprav útoku na Poľsko. Všetky zásadné pož iadavky však naďalej presadzovali a neskôr si ich od Tisovej vlády 
aj vynútili. 

teda úsilie o čo najrýchlejšie skončenie rokovaní o určenie štatútu ochranného pásma, ktorá súvisela s 
dokončovaním príprav na prepadnutie Poľska, sa výrazne odrazila už vo výnose Zahraničného úradu z 30. júna 
1939, zaslaného nemeckému vyslanectvu do Bratislavy.[36] V tomto výnose sa dávalo slovenskej vláde na 
vedomie, že „predbežnou podmienkou pre predvídanú podporu Slovenska je bezozvyšku uznanie našich 
požiadaviek, pretože Slovensko je odkázané na našu vojenskú, hospodársku a finančnú pomoc.“[37] 

Ďalej sa slovenskej vláde oznamovalo, že všetky otázky súvisiace s vojenskou, hospodárskou a inou 
pomocou možno s úspechom riešiť len v tom prípade, ak sa splnia všetky vojenské a politické požiadavky tretej 
ríše. Ústupky môže slovenská strana čakať len v tom prípade, ak sa zapojí do protipoľskej politiky, pretože všetky 
vojenské a politické požiadavky ríšskej vlády s výnimkou jednej, týkajúcej sa nemeckej menšiny a jej úlohy v 
štáte, boli zamerané proti Poľsku. Od bratislavskej vlády sa požadovalo zamedzenie akýchkoľv ek vzťahov s 
Poľskom, ktoré protirečili nemeckým záujmom, zostrenie stráženia hraníc s Poľskom, prepustenie nespoľahlivých 
elementov z finančnej stráže, zamedziť vstup do česko-slovenských légií v Poľsku, zamedziť poľskú špionáž. 
Požiadavky na vnútropolitickú stabilizáciu sa týkali vyradenia K. Sidora z vnútropolitického vplyvu a odstránenia 
Nemcom nepohodlných ľudí. Ďalej žiadali vybudovať spravodajskú sieť proti Poľsku a získaný spravodajský 
materiál mali poskytnúť nemeckej spravodajskej službe.[38] 

Všetky požiadavky ríšskej vlády, ktorých cieľom bolo obmedzenie stykov s Poľskom, ľudáci na tomto 
zasadnutí akceptovali. Bratislavská vláda uistila Barckhausena a Druffela, že „bude ďalej viesť vnútropolitický 
vývoj na Slovensku voči Nemecku v úplnom pozitívnom a priateľskom duchu.“[39] Teda, že je ochotná naďalej 
prehlbovať svoju spoluprácu s nacistickým Nemeckom. Výsledok sa ukázal po vypuknutí druhej svetovej vojny v 
aktívnej účasti slovenskej armády na vpáde do Poľska. 

Intenzifikáciou príprav na útok na Poľsko sa v štáboch wehrmachtu začalo uvažovať i o konkrétnych 
modalitách využitia slovenského priestoru. Celou problematikou začlenenia územia Slovenska do operačných 
plánov nemeckých vojsk… 

… keby sa oboznámila diplomatickou cestou účelne slovenská vláda o tom, že nemecký veliteľ 
(Oberbefehlshaber) prevezme výkonnú moc (nad územím slovenského štátu – pozn. A. H.).“[41] Hlavné velenie 
nemeckého pozemného vojska, ktoré v predchádzajúcom období nemalo dobré skúsenosti so slovenskou 
vládou, trvale odmietajúcou z praktického, pre Bratislavu najmä z formálneho hľadiska prehnané nároky 
nemeckej brannej moci na Slovensku 

…vo svojom prípise z 8. augusta 1939 odmietol takýto spôsob premeny územia slovenského štátu na 
operačné územie nemeckých vojsk v protipoľskej vojne. V prípade suspendovania výkonnej moci bratislavskej 
vlády videl zbytočné tažkosti, lebo by sa tým nemecká branná moc v očiach domáceho obyvateľstva stala 
nevyhnutne okupačnou mocou so všetkými z toho vyplývajúcimi neblahými dôsledkami. 

Pritom poukázal na to, že v zmysle platných zákonov (zákon o obrane štátu z roku 1936) možno plne 
dosiahnuť všetky požiadavky nemeckej armády. 

Svedčí o tom i spôsob, akým sa tento zdanlivý ústupok uskutočnil. Prípis generála Keitela, šéfa OKW, 
oznamoval slovenskej vláde, o aký ďalekosiahly ústupok ide, aby sa podnietila jej ochota na ďalšiu spoluprácu, a 
že zbrane, ktoré vlastní, sa v budúcnosti vyrábať nebudú a slovenská armáda sa prezbrojí novými nemeckými 



zbraňami, ale spôsob i čas prezbrojenia si ponecháva na rozhodnutie ríšska vláda.[45] Teda v momentálnom 
čase bolo pre Berlín vhodné, aby zostala slovenská armáda dostatočne vyzbrojená, ale pre budúcnosť si vyhradil 
rozhodujúci vplyv na výzbroj a výstroj armády slovenského štátu. 

Za vydreté ústupky, týkajúce sa najmä právnej jednoty ochranného pásma s ostatným územím slovenského 
štátu a povolením jednej viac-menej symbolickej posádky v tomto pásme (300 mužov v Senici, nebolo to však 
priamo súčasťou zmluvy, ale jej doplnku z 13. augusta 1939) súhlasila slovenská vláda s plným využitím 
rozsiahlej a strategicky významnej časti slovenského územia na agresívne akcie nemeckého imperializmu. 
Okrem toho, že sa bratislavská vláda v ochrannom pásme zriekla v prospech nemeckej brannej moci výsostných 
práv, patriacich v suverénnom štáte výlučne vlastnej armáde, poskytla všetky dopravné spoje medzi Bratislavou, 
Žilinou a Čadcou, vrátane tých, ktoré ležali na východnej strane Váhu na neobmedzené využitie wehrmachtu. V 
čase vojnového nebezpečenstva sa v tomto priestore mohlo ubytovať aj nemecké vojsko s tými istými 
podmienkami ako slovenská armáda (teda v priestore mimo pásma a v samom pásme mala nemecká armáda v 
týchto veciach neobmedzené právo a príslušníci slovenskej armády okrem taxatívne vymenovaných do tohto 
pásma nesmeli). 

Skončenie rokovaní o usporiadaní pomerov v ochrannom pásme bolo zároveň začiatkom konkrétneho 
zaťahovania slovenskej armády do agresívnych akcií proti Poľsku. 

„Z vojenských dôvodov utajenia“ – oznamovalo sa v prípise – „nie je prípustné slovenskú vládu informovať o 
tom už teraz, ale môže sa jej to oznámiť, tiež zo zahraničnopolitických dôvodov, až v poslednej hodine. Pretože 
prípravy na to musia byť prijaté už v mieri, stane sa to v rámci vojenskej spolupráce.“[50] Predstavitelia 
bratislavskej vlády síce postrehli začiatkom leta nacistické prípravy na vojnu proti Poľsku,[51] nechceli si však 
pripustiť, najmä kruh okolo Ďurčanského, že aj po poskytnutí slovenského územia nacistickému nástupu nebudú 
môcť zostať mimo tohto konfliktu.[52] Naďalej všestranne vychádzali v ústrety požiadavkám Berlína, čo nemecká 
strana – aj keď svoje úmysly pred Bratislavou zatajovala – využívala na stále všestrannejšie zaťahovanie 
slovenského štátu do vojnových príprav. Slovenská vláda sa okrem toho intenzívne zapájala aj do protipoľskej 
kampane. 

O konkrétnych modalitách zatiahnutia slovenského štátu do vojenských operácií proti Poľsku sa rokovalo vo 
Viedni, v sídle hlavného velenia 14. armády, ktorá mala viesť operácie proti Poľsku zo severnej Moravy a 
Slovenska, samozrejme bez účasti predstaviteľov zainteresovanej strany.[53] Na rokovaní sa prebrali smernice o 
správaní nemeckých jednotiek pri vstupe na Slovensko, vypracovaných. na začiatku augusta 1939. Podľa nich 
sa malo Slovensko pokladať za spriatelený štát, ktorý dobrovoľne poskytol svoje územie na operácie nemeckej 
armády. Hoci s a na rokovaní definitívne prijala zásada, že výkonná moc zostane naďalej v rukách slovenskej 
vlády – teda nie ako sa pôvodne predpokladalo, že bude v rukách nemeckého veliteľa – prijaté smernice o vzťahu 
k slovenským úradom zostali prakticky nezmenené. Spojenie medzi veliteľom 14. armády a slovenskou vládou 
mal zabezpečiť styčný dôstojník, ktorý by prenášal všetky požiadavky nemeckého veliteľa slovenskej vláde. V 
jednotlivostiach tieto smernice obsahovali to, čo neskôr vydala slovenská vláda ako vyhlášku k obyvateľstvu 28. 
augusta 1939.[54] Tieto smernice sa na zasadnutí akceptovali. 

Koncept nóty sa odvolával na predvídaný vpád poľských vojsk na Slovensko, a tým okamžitý vstup 
nemeckých armád na jeho územie, aby Nemecko mohlo splniť záväzky z ochrannej zmluvy. Okrem toho 
obsahoval už uvedené smernice o správaní sa nemeckej armády.[56] Aj keď sa táto skutočnosť bezprostredne 
dotýkala územia slovenského štátu, slovenská vláda zostala naďalej neinformovaná. 

Až tesne pred vpádom do Poľska (pôvodný termín bol určený na 26. augusta 1939) oznámil nemecký 
vyslanec H. Bernard a šéf DMK generál Barckhausen 24. augusta 1939 predstaviteľom vlády v Bratislave, že v 
najbližšom období sa očakáva vojna medzi Nemeckom a Poľskom. Pod zámienkou, že je možný poľský vpád na 
Slovensko, žiadali od slovenskej vlády podriadenie slovenskej armády nemeckému veliteľovi a poskytnutie 
letiska v Spišskej Novej Vsi nemeckej Luftwaffe. Zároveň Ríšske ministerstvo zahraničia oznámilo slovenskej 

vláde, že očakáva „lojálnu spoluprácu“ a za to je ochotné garantovať hranice Slovenska proti Maďarsku, vrátiť 
slovenské územie odstúpené Poľsku roku 1938 a ubezpečilo, že slovenská armáda nebude nasadená mimo 
územia Slovenska.[57] Toto oznámenie podľa očakávania bratislavská vláda prijala bez námietok.[58] 

využilo velenie nemeckej brannej moci na plné integrovanie slovenskej armády do príprav na útok na Poľsko. 
Trvalá ochota bratislavského režimu podriaďovať sa nacistickým požiadavkám a ustupovať v otázkach, 
netýkajúcich sa bezprostredne úzkych záujmov vtedajšej slovenskej politickej elity, odstránila posledné zábrany 
velenia wehrmachtu k vedeniu slovenského štátu. Napriek tomu, že OKW sa dohodlo so Zahraničným úradom, 
že nótu z 21. augusta 1939 odovzdá spoločne zástupca wehrmachtu a Zahraničného úradu slovenským úradom 
až po vypuknutí bojov, respektíve niekoľko hodín predtým, oboznámil veliteľ 14. armády generál List s plánmi 
nemeckej brannej moci generála F. Čatloša už 27. augusta 1939.[61] Po určitom váhaní a kontaktoch so 
Zahraničným úradom potom odovzdalo túto nótu i nemecké vyslanectvo v Bratislave.[62] Aj v tomto prípade 
slovenská vláda len s nepatrnými námietkami prijala nemeckú požiadavku a už na druhý deň vydala vyhlášku, v 
ktorej obyvateľstvu oznamovala príchod nemeckej armády na Slovensko[63] a nariadila úradom, ako sa k týmto 
vojskám majú správať.[64] 

Krátky čas medzi predpokladaným a skutočným útokom na Poľsko využil nacistický wehrmacht na rozšírenie 
operačného územia aj na Slovensko mimo ochranného pásma už pred začatím bojov, čo sa pôvodne 
neplánovalo. Pretože po prijatí nacistickej nóty slovenskou vládou do začiatku útoku zostával nemeckému veleniu 
ešte dostatok času, rozšírilo si svoje nástupné operačné územie tým, že 14. armáda vystriedala slovenské 
jednotky na Orave.[65] Hoci generál F. Čatloš pred Národným súdom tvrdil, že ani po stretnutí s generálom 
Listom v Žiline 28. augusta 1939 sa nedozvedel o tom, že slovenská armáda sa zúčastní na útoku na Poľsko,[66] 
z rozsahu opatrení, ktoré od neho generál List vyžadoval, mu ako vojakovi muselo byť zrejmé, že nejde o 
defenzívne opatrenia neutrála v prípade konfliktu v blízkosti hraníc štátu. 



V liste, ktorý generál List zaslal Čatlošovi 27. augusta 1939, sa oznamovalo, „že Führer očakáva, že armáda 
Slovenska, stojaceho pod nemeckou ochranou, s radosťou a so všetkou silou sa zasadí o to, aby žiadna čiastka 
slovenskej pôdy nebola čo i len prechodne stratená v prospech Poľska“.[67] Ďalej gen. F. Čatlošovi dával na 
vedomie, že preberá velenie nad slovenskou armádou. Účel opatrení slovenskej armády podľa generála Lista 
spočíval v tom, „aby a) slovenské územie bolo zabezpečené pred každým poľským vpádom; b ) na slovenskej 
hranici medzi maďarskou hranicou a Vysokými Tatrami boli viazané čo možno najväčšie sily (poľské – pozn.. A. 
H. )“. 

Ochota, s akou Čatloš prijal nemecké požiadavky,[70] len utvrdila vojenské kruhy tretej ríše, že vládna 
garnitúra v Bratislave je ďalej pripravená rozširovať svoju spoluprácu s dominantnou mocnosťou. Netreba sa 
preto čudovať, že v čase vypuknutia nemecko-poľského konfliktu nemecká strana nedodržala svoj prísľub, že 
slovenská armáda nebude nasadená mimo hraníc Slovenska. 

Rokovania o ochrannom pásme, ako vidieť, bezprostredne súviseli, s účasťou slovenského štátu na 
vojenskom ťažení proti Poľsku. Ochota s ktorou predstavitelia ľudáckeho režimu prijímali niektoré požiadavky 
nacistického Nemecka, len aby zabezpečili určitý priestor vlastnej politickej činnosti vo „vlastnom, národnom“ 
štáte a udržali stabilitu svojho režimu, nakoniec priviedla Berlín k presvedčeniu, že slovenský štát možno využiť 
na agresívne plány nemeckého imperializmu. 

Aj zdanlivé ústupky slovenskej vláde si však dal draho zaplatiť. Ľudácki predstavitelia sa svojou kolaboráciou 
postupne stávali účastníkmi nacistických agresívnych podujatí a trvalo zväzovali svoj režim s osudom 
nacistického panstva v Nemecku.“ 

https://www.hrnko.sk/2008/03/22/rokovanie-o-ochrannom-pasme-a-zatiahnutie-slovenskeho-statu-do-vojny-s-
polskom/ 
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. 

[Späť na obsah] 
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V 5. lige Podtatranskej bojujú o záchranu Odorín, Kluknava i Olcnava. 
SPIŠ. Napínavú jarnú odvetu sľubuje 5. futbalová liga Podtatranská. 
Zaujímavý je boj o špicu tabuľky, no stále nič isté nie je ani na chvoste tabuľky. 
Zo zástupcov okresu Spišská Nová Ves teší, že na čele sa pohybujú Harichovčania, no piatoligový pelotón 

uzatvára nováčik z Odorína. 
Zlepšenie v jarnej časti 
V jesennej časti Odorínčania veľmi kruto platili nováčikovskú daň. Pesimisti už nad nimi lámali palicu v polovici 

jesene. 
V zimnej prestávke nehodili flintu do žita. Odorínčania absolvovali prípravu, zohnali posily a v jarnej časti ešte 

chcú vykresať iskierku nádeje. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
„Do jarnej odvety sme vstúpili s cieľom záchrany piatoligovej súťaže. Tomu sme podriadili aj zimnú prípravu a 

už v prvom jarnom zápase sa to prejavilo. V Hrabušiciach sme viedli 1:0, domáci vyrovnali a o cenný bod sme 
prišli v posledných sekundách,“ povedal o vstupe do jarnej odvety dlhoročný obranca Odorína Henrich Bednár a v 
jeho slovách bolo cítiť sklamanie aj po nedeľňajšom domácom súboji s Veľkou Lomnicou (0:3). 

„Veľmi ťažko sa mi hovorí, lebo opäť sme mali veľkú smolu. Za stavu 0:1 sme mali obrovskú príležitosť a nič z 
toho. Takéto šance nemôžeme zahadzovať a súper následne trestal. Inkasovaný druhý gól nás vyviedol z hernej 
rovnováhy a potom sa už len dohrávalo. Po Hrabušiciach ďalší nevydarený zápas. Aj tak nevešiame hlavy, do 
konca ročníka je dosť zápasov a šanca stále žije,“ skonštatoval H. Bednár. 

Dokonalá náprava Olcnavčanov 
O záchranu bojujú aj Kluknava a Olcnava. Práve tieto dva kluby sa stretli v „šesťbodovom“ zápase o 

záchranu. 
Olcnavčania pred týždňom stratili doma dva body po remíze s Nálepkovom 2:2, po inkasovanom góle v 

posledných sekundách. Teraz sa dokonale rehabilitovali na kluknavskom ihrisku, kde vyhrali 2:1. 
„Hralo sa na jednu bránku. Po ojedinelom protiútoku domácich nasledoval faul a pokutový kop. Prehrávali sme 

0:1, ale táto situácia nás ešte viac vyburcovala. Penalta bola aj na druhej strane a tak sme za stavu 1:1 začínali 
odznova a stále bol tlak na našej strane. Bolo len otázkou času, kedy príde náš ďalší gól. Podarilo sa to Samovi 
Gondovi, čerstvému striebornému medailistovi z hokejovej extraligy dorastu vo farbách Spišskej Novej Vsi. Jeho 

zásluhou sme sa odrazili od dna tabuľky. Len to netreba pokaziť doma v nedeľu proti Spišskej Starej Vsi,“ uviedol 
stredopoliar Olcnavy Erik Ruman. 

Situácia sa tak po druhom jarnom kole na konci tabuľky ešte viac zdramatizovala, čo bude mať len pozitívum 
pre divákov. Stále je v každom kole o čo hrať. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22093730/ide-mu-karta-z-hokejovej-ligy-ma-striebro-vo-futbale-rozhodol-zapas.html
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V Spišskej Novej Vsi spomínali na Malú vojnu a bombardovanie mesta 

Rastislav ZACHER – Foto: MS 
Predstavitelia Matice slovenskej a početná verejnosť si 23. marca pripomenuli udalosti Malej vojny a v 

spojitosti s týmto ozbrojeným konfliktom aj osemdesiate výročie bombardovania Spišskej Novej Vsi maďarským 
letectvom. Hlavným organizátorom spomienkovej akcie bola Matica slovenská a mesto Spišská Nová Ves. 

Podujatie sa uskutočnilo aj za aktívnej účasti delegácie čelných predstaviteľov SZPB. 
Matica slovenská opäť nadviazala na podujatia venované slovenským obrancom z rokov 1938 až 1939, ktoré 

organizovala v minulých rokoch nielen v Spišskej Novej Vsi, ale aj v Michalovciach, Pavlovciach nad Uhom, 

Sliepkovciach, vo Vranove nad Topľou a inde, čím si často ako jediná inštitúcia vedno so samosprávou 
pripomenula túto významnú kapitolu slovenských dejín a suplovala pritom štátne orgány. 

* APEL NA MLÁDEŽ 
Prvá časť programu sa konala v koncertnej sieni Reduty v centre mesta Spišská Nová Ves za účasti 

viacerých vzácnych hostí, ako boli prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie I. Samoškin, primátor mesta 
Ing. P. Bečarik, predseda SZPB Ing. P. Sečkár, PhD., brigádny generál OS SR Ing. V. Kubáň a mnoho ďalších 
osobností z oblasti samosprávy, štátnej správy, školstva, kultúry. Delegáciu Matice slovenskej viedol predseda 
MS Marián Gešper spoločne s podpredsedami MS M. Hanuskom a M. Nemcom. 

Po štátnej hymne SR slávnostný príhovor predniesol riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi R. Zacher, v ktorom 

apeloval najmä na mladú generáciu, aby nezabúdala na odkaz a príklad našich vojnových hrdinov. Okrem iného 
zdôraznil, že Matica slovenská vždy podporovala a aj naďalej bude podporovať politiku moderného patriotizmu. 
Mal by sa stať hodnotou, ktorú budeme vlastným príkladom upevňovať a odovzdávať nasledujúcim generáciám. 
Po prejave členovia Divadelného odboru MS a Mladej Matice uviedli dramatizáciu Hrdinovia Malej vojny. 

* UVEDENIE MONOGRAFIE 
Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné uvedenie monografie vedeckého tajomníka MS PhDr. P. Mičianika, 

M.A., PhD., Malá vojna Maďarska proti Slovensku 1938 – 1939. Diskusiu o publikácii spoločne s jej autorom 
viedol PhDr. J. Lapšanský, PhD., riaditeľ Spišskej knižnice. Po pútavom odbornom predstavení knihy a výklade 
nasledoval samotný akt uvedenia monografie. Prvú časť podujatia ukončila matičná hymnická pieseň Kto za 
pravdu horí. 

Popoludňajší program pokračoval pietnou spomienkou na obete bombardovania mesta v parku pri 
evanjelickom kostole. Tu sa prítomným prihovorili primátor mesta a predseda MS, ktorý okrem iného akcentoval, 
že v Malej vojne bojovali bok po boku slovenskí vojaci a dobrovoľníci rôznych, aj protichodných politických 
presvedčení, no spájalo ich odhodlanie zastaviť horthyovského maďarského agresora. Vyzdvihol, že Slovensko s 
odvahou v sťažených podmienkach formovania svojej armády sa postavilo na rozhodný odpor, a to na rozdiel od 
československej politickej reprezentácie v Prahe, ktorá v roku 1938 podľahla nátlaku Mníchovskej konferencie a 
vydala pohraničie republiky bez boja nepriateľovi. Smutnou skutočnosťou je, že niektorí slovenskí hrdinovia Malej 
vojny sú neznámi a prvé pamätníky i tabule im odhalili aj vďaka Matici až takmer osemdesiat rokov od skončenia 
tohto ozbrojeného konfliktu. 

Pred súčasníkmi stojí veľká výzva sprítomňovať tento statočný postoj slovenských obrancov, ktorí neváhali 
obetovať mladé životy za Slovensko a dať ich ako vzor mládeži a slovenskej verejnosti. Veď mnohí z padlých 
Slovákov nemali ani dvadsaťpäť rokov. Takto si treba v pamäti zachovať Mikuláša Klanicu, Štefana Butku, Jána 
Svetlíka, Štefana Devana, Cyrila Daxnera a mnohých ďalších. 

* VENCE K PAMÄTNÍKU 
Slávnostným kladením vencov pri pamätníku hrdinov Malej vojny a následne pri pamätníku gen. Jána Nálepku 

in memoriam, ktorý sa vtedy tiež aktívne ako podporučík zúčastnil na bojoch, vzdali hold všetkým, ktorí položili 
svoje životy pri obrane drahej vlasti. Čestnú stráž držali symbolicky členovia Mladej Matice a slovenskí študenti 
zapojení do podujatia. 

Treba vyzdvihnúť účasť verejnosti na tomto podujatí, na ktorom sa zúčastnilo vyše štyristo občanov. Výročie 
týchto tragických udalostí podporili účasťou aj mnohí študenti takmer zo všetkých stredných škôl na území mesta 
Spišská Nová Ves. Okrem regionálnych médií TV Reduta a TV Matica o slávnosti referovala aj verejnoprávna 

RTVS, ktorá z nej v ten istý deň vysielala reportáž v hlavnom večernom spravodajstve. 
Foto: 
Predseda Matice slovenskej M. GEŠPER a riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi R. 

ZACHER kladú vence k pamätníku Malej vojny a jej obetí počas spomienky na 80. výročie tohto vierolomného 
ozbrojeného konfliktu. 

[Späť na obsah] 

 
 



8. Nepila, ale v aute jej našli sušenú rastlinu 
[06.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; sita] 

 
 

Mladá vodička po zrážke so zverou zdemolovala autá. 
KOLINOVCE. K nehode mladej vodičky došlo v obci Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves. Ako polícia 

informovala na sociálnej sieti, 22-ročná vodička Hyundai i20 s ťažkou nohou na plyne a navyše po zrážke so 
zvieraťom na ceste prešla do protismeru a narazila do dopravného značenia. Následne vrazila do zaparkovaného 
vozidla Kia Ceed, ktoré odhodilo do pred ním odstaveného Peugeotu 307. To po náraze odhodilo do jazdného 
pruhu a Kiu Ceed do betónového oplotenia. Dychová skúška u vodičky bola negatívna. Počas dokumentovania 
nehody však policajti zistili, že mladá žena má pri sebe sušenú rastlinu, ktorú poslali na expertízu. Polícia začala 
stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich 
držania a obchodovania s nimi. Či bola pod vplyvom drog, zisťujú. Predbežné škody vyčíslili na 17 800 eur. 
Prípad polícia vyšetruje. 

(sita) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Čo je viac? Mäsožravka alebo nerasty? 
[06.04.2019; Pravda; Reportáž; s. 16,17,18,47; Andrej Barát] 

 
 

Čo je pre spoločnosť cennejšie? Treba vyťažiť urán skrytý pod Tokajom či zachovať pôvab krajiny vína? Alebo 
má väčšiu hodnotu vzácna mäsožravá rastlina rosička ako nerasty v okolí Kremnice? Á kto by mal zodpovedať 
tieto otázky? Štát, samospráva, baníci, občania? 

Andrej Barát 
Kremnica, Bartošova Lehôtka 
Stúpame nahor do lesa nad Bartošovou Lehôtkou do lokality Snoža, kde na seba niekoľko rokov narážajú dva 

záujmy, ochrana prírody a ťažba nerastov. V rašelinisku uprostred lesa rastie rosička okrúhlolistá a zároveň je tu 
aj významné ložisko bentonitu. Oboje sú známe aj ako liek. 

Rosička je mimoriadne vzácna, zachovala sa už len na niekoľkých miestach na Slovensku. Ľudia ju ako 
liečivú bylinu využívali pri ochoreniach dýchacích ciest, vysokom krvnom tlaku a cukrovke. 

„Vidieť ju iba koncom júna, v júli a v auguste. Potom jej telíčko zmizne, zostanú iba koreňové systémy. Teraz 
na jar sa ešte len prebúdza," vysvetľuje stredoškolský učiteľ biológie na dôchodku Anton Lycius. „Na tele má 
lepkavé výbežky, do ktorých sa zachytí hmyz, rastlina ho zovrie a vysaje dusíkaté látky." Nezískava dusík z pôdy 
ako bežné rastliny, pretože prostredie, v ktorom sa naučila žiť po tisíce rokov, veľa dusíka neobsahuje. „Sú to 
mimoriadne podmienky. Kyslé prostredie, mokraď a ílovité podložie, ktoré neprepúšťa vodu. Tým podložím je 
bentonit," vysvetľuje pán Lycius. Bentonit sa uplatňuje vo vyše 40 odvetviach priemyslu. Všade tam, kde je 
potrebná vodotesnosť, nepriepustnosť. V stavebníctve, pri ukladaní nebezpečných odpadov, v chemickom, 
gumárenskom, naftárskom, textilnom priemysle. Číri sa s ním víno, ocot. Liečia sa s ním zažívacie ťažkosti. 

V súlade so zákonom 
V lokalite Snoža platí prvý stupeň ochrany prírody. Nieje tu žiadna prírodná rezervácia. Štát tu však zákonom 

chráni ložisko nerastu. V roku 2010 vydalo ministerstvo životného prostredia osvedčenie o výhradnom ložisku 
bentonitov (28. júna). Následne Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici vyhlásil Chránené ložiskové územie (23. 
septembra 2010). To má rovnaké postavenie ako chránené krajinné územia, akurát ním štát chráni nie prírodné 
dedičstvo, ale zásoby nerastných surovín pred sťažením alebo znemožnením vydobytia. V lokalite chce ťažiť 
spoločnosť Regos. Časť územia odlesnila a vybagrovala. Občianske združenie Kremnické vrchy pre život mieni, 
že firma svojou činnosťou zničila vzácny biotop. Iniciovalo štyri trestné oznámenia, šesť oznámení na Slovenskú 
inšpekciu životného prostredia (SIŽP), viacero kontrol a vyšetrovaní. „Vo všetkých prípadoch sa vyšetrením 
preukázalo, že spoločnosť Regos povolenú banskú činnosť vykonáva len v súlade so zákonom, a že ani v jednom 
prípade sa nepotvrdilo porušenie zákona," zdôrazňuje Jozef Hodermarský, prokurista firmy Regos. Tvrdí, že v 
dobývacom priestore sa rosička nenachádzala a k narušeniu mokrade nedošlo. Tieto tvrdenia podporuje 
vyjadreniami štátnych orgánov, prikladá aj záznamy z kontrol SIŽP. A v tomto tkvie podľa aktivistu Ľubomíra 
Nemčoka jadro problému. „Štátne orgány by mali zastupovať verejný záujem. No zdá sa, že v tomto prípade 
chránia súkromný záujem ťažiť, a nie životné prostredie. Nebojujeme s ťažiarmi, ale so štátnymi orgánmi, ktoré 
musíme presviedčať o tom, aký je skutočný stav vecí. Máme žijúcich svedkov, ktorí potvrdia, že na tomto území 
bola mokraď." Lenže dôkazy o existencii vzácnej rosičky mali k dispozícii aj štátne orgány. Len ich prehliadali. 

Zapatrošený objav 
Pán Lycius nám ukazuje odpoveď SIŽP na jeho podnet číslo 5153-27057/45/2015/Dan. V texte sa uvádza, že 

pracovníčky Štátnej ochrany prírody Správy CHKO Štiavnické vrchy vedia o výskyte chránenej rastliny v tejto 
lokalite len od mája 2015. Štátna ochrana prírody však o rosičke vedela prinajmenšom od roku 2010, keď o 
objave rosičky informovali súbežne dvaja ľudia. Pán Lycius to 9. júna 2010 oznámil Slovenskej akadémii vied. A o 
tri dni skôr objav rosičky zapísal do Bulletinu Slovenskej botanickej spoločnosti dobrovoľný strážca prírody 



Jaroslav Slašťan. Oba nálezy teda nahlásili ešte pred vydaním spomínaného osvedčenia o výhradnom ložisku 
bentonitov. „Váš údaj je veľmi vzácny a v území ojedinelý," odpovedá na objav pána Lyciusa Kornélia Goliašová, 
vedúca oddelenia taxonómie vyšších rastlín Botanického ústavu SAV. Informáciu o objave zasiela SAV aj na 
riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody. A niekde tu sa správa o vzácnom objave zrazu stráca. „Podlá informácií od 
kolegov zo Správy CHKO Štiavnické vrchy im táto informácia nebola z riaditeľstva ŠOP SR v roku 2010 
preposlaná, a preto sa o výskyte rosičky okrúhloľistej nemohli touto cestou dozvedieť," odpovedá nám ŠOP s 
tým, že viacero ľudí, ktorých by sa to mohlo týkať, u nich už nepracuje. „Nevieme zistiť, z akého dôvodu nebola 
takáto informácia o výskyte chráneného druhu rastliny na príslušnú správu CHKO preposlaná. Nevieme si 
predstaviť dôvody, prečo sa tak nestalo. A preto tento postup považujeme za nesprávny." Topánky sa zabárajú 
čoraz hlbšie. Zem je poddajnejšia. Vidno, že na okrajoch vybagrovanej jamy v Snoži sa zachovali zvyšky 
mokrade. Pán Lycius strieda jednu fotografiu za druhou, rašelinisko nasnímal v roku 2010 zo všetkých strán. 
Vidno hustú zarastenú mokraď. Ukazuje zábery rosičky aj s lapenou muchou. Rosička sa tu neobjavila zrazu až v 
roku 2015. Ani v roku 2010. Ale oveľa skôr. 

Poškodzuje. Nepoškodzuje 
Pán Lycius ju prvýkrát objavil v roku 1961 s manželkou. Chodil ju ukazovať študentom. „Ani by mi vo sne 

nenapadlo, žeby toto miesto mohol niekto ohroziť. Nemali sme potrebu to vtedy niekomu hlásiť." Beztak sa o 
rosičke v týchto miestach už dávno vedelo. Písala o tom aj pamiatkarka Barbora Glocková, ktorá pri svojom 
bádaní v kremnickom archíve narazila na pozoruhodnú výzvu z roku 1924. Okresný policajný náčelník sa obracia 
na notariát v Kremnici, obecný úrad, četnícku stanicu, Správu štátnych hôr a župný úrad, aby ochránili rosičku a 
zabránili jej nelegálnemu zberu. „Hneď v úvode náčelník zdôvodňuje nariadenie ministerstva ČSR ojej ochrane, 
ktoré tlmočí uvedeným úradom, keďže v poslednom čase vyvstala všeobecná obava, že by mala byť táto dôležitá 
a nenahraditeľná rastlina vykynožená." Ešte sa vráťme k odpovedi SIŽP na podnet pána Lyciusa. V závere SIŽP 
konštatuje, že firma Regos neporušilazákon o ochrane prírody. Čo však protirečí samotnému textu. „Odlesnením 
a skrývkou realizovanou spoločnosťou Regos v ťažobnom priestore bentonitového lomu (parcela KN-C č. 499/9 v 
k. ú. Bartošova Lehôtka) došlo k odkrytiu rašeliniská a zároveň k zmene vodného režimu na ploche lomu a v jeho 
okolí… Zmenou vodného režimu v takomto rozsahu môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho 
významu Prechodné rašeliniská a trasoviská kód Rá 3, kód Nátura 7140," píše sa v stanovisku. 

SIŽP nám odpovedá, že oni pri vyvodzovaní záverov štátneho dozoru iba vyhodnocujú všetky predložené 
dokumenty - rozhodnutia, vyjadrenia orgánov štátnej správy. „Ani jedno vyjadrenie vydávané v súlade so 
zákonom o ochrane prírody a krajiny príslušných okresných úradov pred vydaním rozhodnutia Banského úradu o 
určení dobývacieho priestoru neupozornilo na výskyt rosičky okrúhlolistej v jeho bezprostrednej blízkosti, a teda aj 
na potenciálne nebezpečenstvo zásahu do jej biotopu." 

Inšpekcia priznáva, že rosička sa v území nachádza, no vraj nerástla priamo v dobývacom priestore, ale iba 
na susedných parcelách. „V záznamoch z kontrol nebolo nikdy spochybnené, že v danom území sa vyskytuje 
rosička okrúhlolistá, ale jej výskyt bol zaznamenaný mimo dobývacieho priestoru." Podobne reaguje aj 
ministerstvo životného prostredia. „Priamo v oblasti, kde došlo k odkryvu vegetácie a pôdneho krytu, neboli v 
minulosti potvrdené rašelinisko ani rosička okrúhlolistá. Miesto výskytu tohto druhu sa nachádzalo v inej časti 
lokality danej oblasti. No ministerstvo spraví všetko v rámci svojich možností, aby daná činnosť nemala negatívne 
dopady na vzácne druhy." 

Podľa aktivistu Nemčoka je to úplne logické. „Veď bagre to zničili, čo tam možno teraz nájsť?" Zostali Už len 
fotografie. Pán Lycius vyťahuje zábery rosičky, ktoré priamo na mieste urobil britský prírodovedec z Univerzity 
Cambridge Tim Cockerill. „Hovoril, že ani si neuvedomujeme, aké bohatstvo tu máme." 

Dialóg 
Vlastníkom pozemkov v lokalite Snoža je Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica. Okresný úrad 

Žiar nad Hronom zaslal biskupstvu v roku 2015 upozornenie, že sa na jeho majetkoch nachádza vzácna rosička. 
Zároveň žiada biskupstvo „o prijatie takých technických opatrení, aby nedošlo k možnému ovplyvneniu a 
následne k zmene vodného režimu“. Pýtame sa biskupstva, ako mieni zastaviť ničenie biotopu a ako 
vykompenzuje škody. Riaditeľ Martin Dado odpovedá, že nedisponujú rozhodnutím okresného úradu ani 
rozhodnutím Štátnej ochrany prírody o porušení zákona. Firma Regos ťažbu bentonitu v lokalite Snoža dosiaľ 
naplno nerozbehla. „Aby sme preukázali, že nám záleží na vyriešení vznesených námietok zo strany verejnosti. 
Verili sme, že v priebehu roka, dvoch sa veci vysvetlia a urovnajú a nájde sa vhodné riešenie a ťažba bude 
pokračovať. Ale ako ukazuje vyše trojročná realita a skúsenosť, zo strany aktivistov sa nejedná o dialóg, 
neuznávajú žiadne zákonné riešenie a trvajú len na splnení svojich požiadaviek,” mieni Hodermarský. Plánujú sa 
stretnúť s novým vedením obce Bartošova Lehôtka. „Pokiaľ ale uvidíme, že ani v samosprávnych orgánoch 
nebude záujem o dialóg, v dobývaní na ložisku budeme pokračovať," upozorňuje prokurista a dodáva, že firma 
Regos je jedinou na Slovensku, ktorá ťaží bentonity na základe environmentálnej štúdie o vplyvoch ťažby na 
životné prostredie (EIA), ktorú schválilo ministerstvo životného prostredia. Pred tromi rokmi však ministerstvo 
zažaloval obyvateľ neďalekej obce Lutiia. Žalobu podporilo združenie VIA IURIS, týka sa posudzovania vplyvov 
na životné prostredie na činnosť Ťažba bentonitu na ložiskách Lutiia I. a Stará Kremnička III. Žalobných dôvodov 
bolo viac. Sťahovanie „Dokumentácia z posúdenia vplyvov na životné, prostredie, ktorá by mala byť objektívnym 
podkladom pre rozhodnutie, bola spracovaná spoločnosťou, ktorá zároveň bude vyťažený bentonit spracovávať. 
Ide o jednoznačný konflikt záujmov. Je zarážajúce, že ministerstvo tejto skutočnosti nevenovalo žiadnu 
pozornosť," mieni Imrich Vozár, právnik VIA IURIS. Okrem toho nedošlo podľa právnika k posúdeniu 
kumulatívnych vplyvov na životné prostredie, dôsledkov na obyvateľov v spojitosti s ďalšími aktívnymi lomami. A 
navyše terénne dáta, o ktoré sa dokumentácia EIA opierala, údajne nepochádzali z dotknutej lokality, kde sa mala 
ťažba rozšíriť. Súd zatiaľ nevytýčil termín pojednávania. Firma Regos naďalej trvá na tom, že nieje pravda, že by 
sa v ťažobnom území nachádzali chránené rastliny alebo živočíchy. A že by nejako poškodzovali vzácnu mokraď. 



List od inšpekcie pánovi Lyciusovi (odpoveď na podnet číslo 5153-27057/45/2015/Dan.) dokonca označujú za 
podvrh. A ak by to aj bola pravda, štát podlá prokuristu Hodermarského našiel riešenie, ako vyriešiť problém, keď 
sa v jednej lokalite prelína nárok na ťažbu s potrebou chrániť prírodu. Rosička sa môže presťahovať. S týmto 
návrhom prišiel Okresný úrad Žiar nad Hronom. Daniel Díté, jeden z najrešpektovanejších botanikov na 
Slovensku a expert na rašeliniská hovorí, že sú druhy, ktoré by sa presúvať dali, ale rosička medzi ne nepatrí. 
„Rosička je špecialista. Teoreticky by sa dala presunúť na iné rašelinisko, ale kde? Každé rašelinisko je veľmi 
špecifické a v tejto oblasti nie je takýto biotop vôbec hojný. Presťahovanie nemá zmysel. Najlepšie by bolo 
zachovať celý biotop, veď tam nerastie len rosička, ale aj ďalšie druhy, ktoré tvoria zaujímavé spoločenstvo. 
Presádzanie je zbytočné, predstavuje čistenie si svedomia, no nie perspektívu pre daný druh." 

Napokon presťahovanie rosičky už Štátna ochrana prírody vyskúšala v 90. rokoch 20. storočia v Štiavnických 
vrchoch. Po dvoch rokoch tam mokraď a s ňou aj vzácna rastlina zanikli. Nerast zostane. Kým ho niekto nevyťaží. 

Zlato 
„My sme istá moc. My máme silu sem pritiahnuť kapitál. Vy máte bohatstvo v zemi, ktoré momentálne má 

hodnotu nula. Ono bude mať hodnotu len vtedy, keď ho dostaneme na svetlo božie," rozpráva vo filme Obliehanie 
mesta Viktor Pomichal, riaditeľ firmy Ortac, ktorá plánovala pri Kremnici ťažiť zlato a striebro. Film mal slovenskú 
premiéru koncom marca a zachytáva konflikt ťažobných spoločností, aktivistov a samospráv. 

„Zlato neprinieslo šťastie Kremnici, lebo panovníci všetkých čias ho používali pre svoje záujmy. Vdova po 
Karolovi Róbertovi odviezla domov päť ton zlata, aby podporila pozíciu svojho syna v Neapole. Mária Uhorská, 
vdova po Ľudovítovi Jagelovskom, vydržiavala bruselský dvor niekoľko desiatok rokov. Z kremnického zlata bola 
vybudovaná Viedeň, Budapešť. Kremnica zostala malým mestečkom. Počet jej obyvateľov sa zásadne nezmenil. 
Pokiaľ aspoň trochu osohu z ťažby a zo spracovania zlatostrieborných rúd malo zopár zahraničných mešťanov, 
dnes by si ne povedali zahraničných podnikateľov, pre baníkov to bola práca poznačená strádaním, chorobami, 
úrazmi, často s následkom smrti," hovorí v dokumente bývalá primátorka Kremnice Zuzana Balážová. Podľa 
dokumentaristov Zuzany Piussi a Víta Janečka si vtedajšie vedenie Kremnice zvolilo „binárny" postoj. Nehľadali s 
ťažiarmi kompromis. „Odmietali sa s nimi stretnúť. Postoj vedenia mesta znel - my nechceme ťažbu." To podlá 
filmárov primalo spoločnosť Ortac, aby sa pokúsila ovplyvňovať verejnú mienku nepriamo. Formou PR kampane. 
Rozbehli sa tiež komunitné mikroprojekty (podpora miestnych šachistov, dôchodcov). 

Film zachytáva rokovanie zastupiteľstva v Lúčkach o tom, či prijmú finančný dar od firmy Ortac. „Poslanci 
vtedy argumentovali - veď oni po nás za to nič nechcú," krúti hlavou Janeček. Skutočne? Dar nakoniec odmietli. 

Konfliktov je viac 
Filmári po nakrúcaní zistili, že podobné problémy riešia viaceré obce a mestá. „Je nesporné, že existuje 

nerovnováha. Námietky environmentálneho charakteru majú zjavne nižšiu prioritu. Film ukazuje proces, keď sa to 
zarazí na miestnych obyvateľoch, ktorí majú bytostný záujem nedať si svoje prostredie," hovorí Janeček. 
Kremničama ani obyvatelia Bartošovej Lehôtky nie sú sami. V Sološnici sa chystá ťažba melafýru v lokalite, ktorú 
chce obec vyhlásiť za chránené pamiatkové územie. V Podpoľaní sa pripravuje ťažba zlata. Prijahodnej, šesť 
kilometrov od Košíc, urán. V Smilne, Krivej Oľke a Ruskej Porube sa občania postavili na odpor proti prieskumu 
na ťažbu ropy. Boja sa o vodné zdroje. V okolí Nového Mesta nad Váhom sa ľudia boja o mimoriadne kvalitný 
zdroj dojčenskej vody. Aj tu sa chystá ťažba uránu. Celý tokajský vinohradnícky región by ovplyvnila ťažba perlitu. 
A aj tu sa chys-’ tá prieskum ložísk uránu. „Viete si predstaviť, že by sa uvažovalo o nejakom podobnom 
prieskume vo Francúzsku na území Champagne?" pýta sa advokát Jozef Šuchta, odbor nik na banskú legislatívu. 
A tak sa vraciame k otázke z úvodu. Čo je cennejšie? Rosička alebo bentonit? Tekovský terroir alebo tekovský 
urán? Najcennejší je podlá filmárov rozhľadený a aktívny občan. 

Z čoho chceme žiť? 
„Až keď ľuďom začne ktosi vŕtať pri dome a chodiť s veľkými autami, keď nemajú čistý vzduch a praskajú im 

domy, obmedzuje ich hluk, až potom sa začínajú prebúdzať. A zrazu zisťujú, že sa niečo schvaľovalo niekde, 
kam neprišli, čomu nevenovali pozornosť," zdôrazňuje režisér Janeček. Ľudia si neskoro uvedomia, že 
odignorovali základnú vec - komunálne voľby. „Ak sa komunite podarí zvoliť si starostu, ktorý naozaj premýšľa o 
záujmoch ľudí, znamená to obrovské posilnenie ich možností." A platí to aj naopak. 

Bývalý starosta Bartošovej Lehôtky Ľubomír Bielik podlá aktivistu Nemčoka nikde nezverejnil informáciu o 
chystanej ťažbe bentonitu. „Nebolo to na výveske, nevyhlásil to v rozhlase, nebolo to na internete. Dozvedeli sme 
sa o tom až po štyroch mesiacoch. Už dávno prešla doba, kedy sme sa mohli voči tomu odvolať." Potvrdzuje nám 
to aj súčasná starostka Zlatica Groschová. „Nikde to nebolo zverejnené," hovorí s tým, že za to žalovali 
exstarostu na Ústavnom súde. Neuspeli. „Podľa zákona to má zverejniť obvodný banský úrad," vysvetľuje 
exstarosta Ľubomír Bielik. Pýtame sa ho, či aj napriek tomu necítil potrebu informovať občanov. Presviedča nás, 
že informácia predsa len bola na obecnej výveske pri obchode. Tvrdí, že aj keby sa obec postavila proti ťažbe, 
nezmôže nič, pretože ťažba je podľa neho v záujme štátu. „Je to výhradné ložisko. Tam sa nemôže nič iné robiť, 
len ťažiť. Obec z toho žije, ide to do rozpočtu. Z podielových daní. Z čoho chceme žiť?" pýta sa. Je to dôležitá 
otázka. Aká je iná perspektíva rozvoja daných území? Lenže práve avizovaná ťažba tie „ďalšie možností" neraz 
zahatá v zárodku. Keď sa o možnej ťažbe uránu pri Novom Meste nad Váhom dozvedel investor, ktorý tu chcel 
vybudovať športovo-rekreačný areál, odišiel. „Rovnako sa stiahla aj firma z okolia Spišskej Novej Vsi, keď sa 

dozvedela o plánoch dobývať urán v Novoveskej Hute," upozorňuje právnik Šuchta. 
Hlas 
V doteraz najväčšej a najúspešnejšej environmentálnej petícii na Slovensku v roku 2010 sa približne 113-tisíc 

ľudí postavilo proti ťažbe uránu. Vyvrcholila zmenami banského a geologického zákona. Obce a mestá napríklad 
získali právo zamietnuť návrh na určenie uránového prieskumného územia (2010). Podarilo sa dokonca presadiť 
aj úplný zákaz ťažby uránu (2014), ktorý môže prelomiť iba referendum v danej obci. V súčasnosti však podľa 
právnika Šuchtu hrozí, že sa účasť verejnosti a samospráv na rozhodovaní o ťažbe obmedzí. Prvým krokom má 



byť pripravovaný návrh surovinovej politiky, ktorý rieši ministerstvo hospodárstva. Ide o strategický dokument, 
ktorý určuje priority využívania nerastného bohatstva. Podľa Šuchtu sa mal pôvodne pripravovať za účasti nielen 
baníckej obce, ale aj za účasti environmentalistov, vedcov z rôznych odborov. „Prax však bola taká, že návrh 
pripravili len zástupcovia baníkov, banskej štátnej správy, stavovskej baníckej organizácie. Vypracovali text a 
hotový ho zaslali iba Združeniu miest a obcí Slovenska (ZMOS) na pripomienkovanie." Na pripomienkach za 
ZMOS spolupracoval pán Šuchta. Listuje v návrhu a cituje sporné vyjadrenia. „Dlhodobá nesprávna komunikácia 
viedla k vzniku všeobecnej opozície voči banským a hutníckym projektom. Tlak miestnych komunít a 
mimovládnych organizácií spôsobil nesystémové zásahy do banského práva, čím sa časť rozhodovacej 
právomoci presunula na úroveň samosprávy, kde je veľmi ťažké presadiť odborné argumenty… Tieto novely 
banského zákona boli účelovo presadené aktivistami s cieľom znemožniť vo všeobecnosti povoľovanie banskej 
činnosti, často v rozpore s odborne a komplexne posúdenými vplyvmi na životné prostredie." Tiež sa v texte píše, 
že by bolo vhodné zaviesť nové regulačné nástroje a tak „zabrániť blokovaniu využívania ložísk miestnymi 
samosprávami a špekulantmi, ktorí blokujú ložiská a bránia ich využívaniu“. Podľa Šuchtu sa akoby vraciame o 
vyše 15 rokov dozadu, ešte predtým, ako sa aktivistom podarilo vybojovať novely banského a geologického 
zákona, keď Slovensko čelilo infrigementu zo strany Európskej komisie. „Tá nám v tom čase pohrozila, že ak 
nebude zabezpečená dostatočná účasť odbornej aj neodbornej verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich 
sa banských záležitostí, odníme nám všetky formy finančnej pomoci. To je najvážnejšia sankcia, akú Európska 
únia môže uložiť.” 

Neexistuje rosička. Ani veta 
„Ministerstvo hospodárstva SR opakovane dôrazne odmieta tvrdenia, že by sa v navrhovanom materiáli mala 

obmedziť účasť verejnosti, samospráv, aktivistov a mimovládnych organizácií pri povoľovacích konaniach na 
ťažbu nerastných surovín," odpovedá nám hovorca ministerstva Maroš Stano. Navyše tvrdí, že dokument spornú 
vetu, na ktorú sa odvolávame (zabrániť blokovaniu využívania ložísk miestnymi samosprávami…) neobsahuje. 
Pýtame sa ho, či to znamená, že sa z textu už vyhodila, pretože ZMOS o takejto zmene nevie. „Ministerstvo 
hospodárstva principiálne nekomentuje pracovné verzie materiálov a návrhov. V tomto prípade ide o viac ako dva 
roky príprav a desiatky zmien a doplnení, ktoré sú výsledkom diskusie a odrazom reálneho vývoja v rôznych 
oblastiach," odpovedá Stano. Advokát Šuchta zdôrazňuje, že aktivisti nie sú proti tomu, aby sa na Slovensku 
využívalo nerastné bohatstvo. Nikto nechce blokovať ťažbu. Ľudia chcú celkom úprimne chrániť prírodu. 
„Súhlasíme s tým, že je potrebné posilniť surovinovú sebestačnosť. Ale nieje možné to urobiť na úkor zdravia, 
bezpečia obyvateľov, ktorí žijú v okolí, a kvality životného prostredia. Oni musia mať účasť v týchto procesoch. Aj 
na základe Aarhuského dohovoru (prijatý v Dánsku v roku 1998), ku ktorému sa Slovenská republika zaviazala." 
Je potrebné klásť otázky, či štát skutočne dané suroviny potrebuje, alebo ich potrebuje súkromník. A čo ak sa 
niektoré suroviny dajú získavať efektívnejšie recykláciou, a nie ďalším zasahovaním do prostredia? Čo je viac? 
Rosička alebo nerast? Urán či voda? Existuje niekto, kto bude poznať jasnú odpoveď. Naše deti. 

Foto: 
Anton Lycius ukazuje, ako vyzerala mokradpred zásahom . 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Slovenský Palach? Záhadný prípad Michala Levčlka 
[06.04.2019; Pravda; neznáma história; s. 48; Radovan Krčmárik] 

 
 

Študent Jan Palach, ktorý sa zapálil na protest proti okupácii Československa, mal viacero nasledovníkov. Do 
polovice apríla 1969 napodobnilo jeho čin až 29 ľudí, z ktorých sedem zomrelo. Väčšinou však nešlo o politiku a 
dôvodom boli skôr psychické problémy. Najznámejšou obeťou na Slovensku sa stal 18-ročný Michal Levčík, ktorý 
sa upálil 11. apríla 1969 v Košiciach. Okolností jeho smrti sú aj po 50 rokoch nejasné. 

Radovan Krčmárik 
Mladý Košičan Karol Aboši sa v ten osudný piatok vybral na rande. 017.45 h sa posadil na lavičku a sledoval 

ľudí na Námestí osloboditeľov. Asi po piatich minútach ho upútal mladík v uniforme, ktorý smeroval k pomníku 
neznámeho vojaka. Odrazu totiž škrtol zápalkou a celý vzbĺkol. Ako živá pochodeň potom kráčal po chodníku. 
„Hneď som zoskočil z lavičky a utekal k tomu vojakovi, že ho budem hasiť," vypovedal neskôr Aboši na polícii. 
Vyzliekol si vetrovku a snažil sa ňou udusiť plamene. Keď to však horiaci muž spozoroval, dal sa na útek. Na 
pomoc prišiel i Abošiho kamarát Ladislav Slivka, ktorý si z auta priniesol deku. Obaja vojaka naháňali, aby mu 
pomohli, ale ten iba ďalej bežal. Až keď spadol na zem, hodili naňho deku i vetrovku, no aj tie zachvátil oheň. 
Zhoreného mladíka v bezvedomí zobrala sanitka, do nemocnice ho však priviezla mŕtveho. Podľa lekárov mal 
popáleniny tretieho a štvrtého stupňa až na 95 percentách tela. Informácie o jeho smrti totalitný režim ututlal. 
Jediné, čo o ňom napísali, bola krátka správa v miestnych novinách s cynickým titulkom Módna smrť. O tom, čo 
sa prihodilo, sa tak verejnosť začala dozvedať až po Novembri ’89. Aký bol teda príbeh Michala Levčíka? 

Zmätený list na rozlúčku 
O jeho živote veľa nevieme. Na svet prišiel 11. mája 1950 v obci Sečovská Polianka v okrese Vranov nad 

Topľou. Ako študent stredného odborného učilišťa v Košiciach sa dobre učil, ale nie je jasné, či ho dokončil. 
Podľa niektorých záznamov ho vraj v treťom ročníku pre opakované absencie vylúčili, jeden jeho známy však 
tvrdil, že Levčík školu absolvoval. V auguste 1968 odišiel pracovať ako robotník do Prahy, kde zažil i okupáciu 
vojskami Varšavskej zmluvy. Rodina si ho pamätala ako sympatického, slušného a citlivého chlapca, no kedže 



domov chodil asi len raz za pol roka, o tom, čo ho trápi, netušila. V Prahe si našiel priateľku a uvažoval nad tým, 
že emigruje na Západ. Potom však dostal povolávací rozkaz. 1. apríla 1969 nastúpil na základnú vojenskú službu 
v Strážskom, ale dlho sa tam neohrial. Už o dva dni ho prijali do vojenskej nemocnice v Košiciach, kde sa liečil na 
kožnom oddelení. Práve tam zrejme dospel k rozhodnutiu nasledovať Palacha. Keď ho po týždni prepustili, 
namiesto návratu do útvaru si kúpil vodku a neznámu horľavinu. Napísal list na rozlúčku, polial sa horľavou látkou 
a vykročil v ústrety smrti… Odkaz, ktorý nechal na mieste, zhabala polícia. Originál sa nezachoval, iba jeho 
policajný odpis. Nesúvislý text plný chýb pôsobí veľmi zmätene, preto sa špekuluje, či bol Levčíkov čin skutočne 
protestom proti politickej situácii. Niet v ňom totiž ani zmienky o Palachovi, okupácii či o slobode. „Prosím vás 
zakročte k tomu, aby na celom svete bol kľud, mier, aby sme sa rozumeli ako ľudia, nie ako zvieratá. Veď tu ide o 
budúcnosť celého nášho národa," rozhorčil sa v liste. Namiesto domácej politiky spomenul vojnu, ktorú viedli 
Američania. „Veď v tom Vietname aké vraždenie ľudu, ktorí sú ako ja a mi ostatní… Najsamprv človek až potom 
pes. Práci česť!!! Vždy pripravený Michal Levčík," podpísal sa a dodal: „V takom svete sa nedá žiť. Veď sám už 
neverím ani sám sebe…" 

Pochybností a otázniky 
Chaotický list spôsobil, že sa za Levčíkovou smrťou nehľadal politický vzdor, ale psychická porucha. Aj 

keďpamätníci spomínali, že bol zdravý, mal rád spoločnosť a nikdy netrpel duševnou chorobou. Objavili sa tiež 
teórie, že Štátna bezpečnosť jeho list sfalšovala, aby z neho spravila pomätenca. Odborníci to však vyvracajú. 
Podlá Martina Furmanika, jediného slovenského historika, ktorý o Levčíkovi napísal krátku štúdiu, by falšovanie 
nemalo zmysel. „Za komunistickej totality by sa také úradné dokumenty aj tak nedostali na verejnosť," uviedol pre 
Pravdu. Nezdá sa mu ani to, že by bol Levčík psychicky narušený, hoci pripúšťa, že mohol byť pod vplyvom 
alkoholu alebo psychotropných látok. „Myslím si, že v čase, keď to písal - s vedomím, že o chvíľu zomrie, bol v 
takom vypätí a strese, že sa to mohlo odraziť na tom, ako ten list vyzerá," zhodnotil historik. Je presvedčený, že 
Levčíka možno považovať za Palachovho nasledovníka. „Inšpiroval sa ním, ale možno mal aj iné, osobné, 
dôvody, ktoré sa už nedozvieme. Preto je dosť ťažké posudzovať jeho čin," upozornil. Na to, že išlo o protest, 
podľa neho poukazuje miesto, ktoré si Levčík vybral. Podobný názor má i Peter Jašek z Ústavu pamäti národa. 
„Inšpirácia Palachovým činom je zjavná," potvrdil pre Pravdu. Námestie, kde sa upálil, si Levčík mohol zvoliť 
práve preto, že tam v auguste 1968 došlo k najsilnejším protestom proti okupácii v rámci celého Slovenska. 
„Nemyslím si však, že je vhodné hovoriť o košickom Palachovi. Skôr to bola ďalšia živá pochodeň v bývalom 
Československu. Dokonca ani u nás to nebol prvý pokus, aj ked’je asi najznámejší," zhrnul Jašek. Ako dodal, na 
Slovensku sa len v januári 1969 pokúsilo o samovraždu upálením desať ľudí, z ktorých dvaja zahynuli. Podľa 
Furmanika sa také prípady mali stať v Bratislave, Skalici, Leopoldove, Levoči a v Spišskej Novej Vsi. Český 

historik Petr Blažek z Ústavu pre štúdium totalitných režimov v Prahe, ktorý sa zaoberal i Levčíkovým činom, však 
pripomína, že väčšina z tých 29 prípadov v ČSSR nesúvisela s politikou. „Dokonca sa nedajú porovnať ani s 
Levčíkom. Tí ľudia si nevybrali ani len symbolické miesto ako on. Bol medzi nimi napríldadVäzeň alebo niekto, kto 
videl pohreb Jana Palacha, a kedže za sebou mal už pokusy o samovraždu, tak to zopakoval," priblížil Blažek pre 
Pravdu. 

Obeta bez spomienky? 
Vniesť viac svetla do Levčíkovho prípadu nepomohli ani archívy. Vyšetrovací spis je totiž prekvapujúco strohý. 

Má len desať strán - dobové hlásenie Verejnej bezpečnosti, odpis rozlúčkového listu a výpovede troch svedkov. 
Chýbajú fotografie, správa z pitvy aj z obhliadky miesta činu, no aj znalecké posudky. Nehovoriac o tom, že sa to 
režim snažil ututlať. Lekár v nemocnici, ktorému zhorené telo priniesli, napríklad tvrdil, že ho policajti žiadali, aby 
to ani nezapísal do ambulantnej knihy. Aj Levčíkov pohreb sa konal pod dohľadom ŠtB a vojenskej 
kontrarozviedky. Nejasnosti vznikli tiež okolo priezviska obete. V spisoch sa spomína ako Lefčík, Leučík aj 
Levčík. Po páde režimu sa ujala verzia s „f“, čo zrejme súviselo s tým, že sa tak píše i na hrobe. Nieje však 
správna. „Zmätok pramenil z toho, že jeho matka meno zle zadala kamenárovi, ktorý to potom ako Lefčík vytesal 
na náhrobok,” vysvetlil Blažek. Pomník ani pamätnú dosku Levčík dodnes nemá. V Košiciach sa o to síce už 
usilovali, no vedenie mesta to zamietlo. Otázka totiž zostáva: Čo keď nešlo o protest, ale iba o zúfalý čin 
psychicky labilného človeka? 

[Späť na obsah] 
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Slovenské básne zaznel i naprieč celým Slovenskom 
Nikola RECHTORISOVÁ, Dom MS v Nitre 
„Nechajme znieť slovenskú poéziu v našich mestách a obciach, nech v tento deň recitujú deti, mládež, 

matičiari, herci, dôchodcovia…“ 
Takto znelo motto matičiarov, ktorí sa zapojili do dvadsiateho výročia Svetového dňa poézie vyhláseného v 

rámci programu UNESCO. Iniciatíva zapojiť sa do spoločného projektu vyšla z radov matičiarov v Spišskej Novej 
Vsi. Jej hlavným cieľom je podporiť čítanie slovenských básnických diel, ich vydávanie, vyjadrenie uznania 

básnikom a podpora básnickej tvorby aj prostredníctvom publikovania ich zbierok. Poézia znela počas celého dňa 
v matičných domoch, radniciach, knižniciach, materských, základných a stredných školách i v gymnáziách. 



Pracoviskami Matice slovenskej bol vytvorený rad zaujímavých podujatí určených pre rôzne vekové kategórie. Do 
výzvy sa zapojili matičiari z Rožňavy, zo Spišskej Novej Vsi, Stropkova, z Galanty, Prešova a Nitry. 

* UŽ TRETÍ ROK 
V priestoroch Domu Matice slovenskej v Nitre sa dopoludnia konali „Knihomole“, venované žiakom druhého 

stupňa základných škôl. Popoludnie bolo určené pre matičiarov a verejnosť. Knihomole už tretí rok hľadajú 
spôsoby, ako podnietiť záujem mladých čitateľov o slovenskú literatúru, ukázať poetickú krásu tvorcov poézie, a 
to aj prostredníctvom netradičných foriem a presahmi jednotlivých umení. Tohtoročnou témou bola poézia, ktorá 
sa čítala, tvorila, ale aj rapovala. Sálou sa niesla Sládkovičova Marína, Chalupkovo Mor ho! aj Hviezdoslavove 
Krvavé sonety, ktoré boli rytmicky zapracované do hudby komponovanej priamo na mieste. Interaktívne dielne a 
vzdelávanie na tému poézie doplnila choreografia tanečníkov Andreja Mistríka a Matúša Tótha, s ktorou sa 
umiestnili a kvalifikovali na medzinárodnej tanečnej súťaži DanceStar v Nitre. Na podujatí zaznela aj autorsky 
upravená hudba Matúša Tótha a rap talentovaných chlapcov Martina Dvornického a Dávida Simonidesa zo 
zoskupenia TowMeot, ktorí sa venujú práve práci s mládežou. 

Žiaci mali na podujatí možnosť spoznať regionálnu históriu, umenie krásnopisu, ale dozvedeli sa aj o 
výročiach známych slovenských spisovateľov. Tento rok uplynulo stosedemdesiat rokov od narodenia P. O. 
Hviezdoslava, stodeväťdesiat rokov od narodenia Jána Botta a stodvadsaťjeden rokov od narodenia Jána 
Smreka. Kartičky pripomínajúce tieto výročia si mohol každý účastník odniesť ako záložku do svojej zamenenej 
knihy. Burza kníh tento rok vzniklav rámci spolupráce s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre, doplnená bola 
aj o tituly z Vydavateľstva Matice slovenskej. Do podujatia sa zapojil tiež Odbor Mladej Matice v Nitre. 

* POPOLUDNIE S POÉZIOU 
V rámci Popoludnia so slovenskou poéziou, ktoré bolo organizované nitrianskym matičným Domom a 

Miestnymi odbormi Matice slovenskej v Nitre-Klokočine a Nitre-Chrenovej, zazneli básne slovenských autorov 
Jána Smreka, Jána Botta, Pavla Országha Hviezdoslava, Valentína Beniaka, Milana Rúfusa, Imricha Kružliaka a 
súčasného autora Jozefa Garlíka. O umelecký prednes sa postarali členovia Matice Mária Lietavová, Ján Galaba 
a Jozef Garlík. Pri príležitosti spomienky na nedávno zosnulú významnú osobnosť povojnového exilu 
slovenského spisovateľa a matičiara Imricha Kružliaka časť podujatia venovali práve exilovej literatúre ako 
integrálnej súčasti slovenskej poézie. Hudobne program doplnil Senior matičiar Nitra pôsobiaci pri MO MS v Nitre-
Chrenovej. 

Foto: 
Počas nedávneho Svetového dňa poézie usporiadali knižniční pracovníci, pedagógovia, ale aj matičiari 

množstvo podujatí, kde zneli verše našich i zahraničných básnikov. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Vlámanie pre 50 eur z pokladničky 
[06.04.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 

 
 

Pavol Michalka, moderátor: "Zlodeji sa v Spišskej Novej Vsi v noci činili v kanceláriách súkromnej firmy. 

Zamestnancov na neželanú návštevu upozornila nechtiac úplne vyvetraná kancelária." 
Matúš Gavlák, redaktor: "Zlodeji sa zamerali na priestory súkromnej firmy, ktorá sídli v budove bytového 

družstva v Spišskej Novej Vsi. Zamestnanci tu ráno našli otvorené okno na kancelárii. Kedy presne sa tu zlodeji 

činili, zatiaľ nevedno. Pracovníci zistili, že na jednom zo stolov chýba kovová pokladnička." 
Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): “Doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil finančnú hotovosť 

vo výške 50 eur.” 
Matúš Gavlák: “Policajti aj so psovodom prehľadali okolie objektu. Hľadali stopy a ukradnutú pokladničku. 

Poškodené okno, pomocou ktorého sa zlodej do kancelárie dostal, polial neznámou tekutinou. Policajný technik 
zaistil aj túto vzorku.” 

Lenka Ivanová: "Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v tejto 

súvislosti začal trestné stíhanie pre prečin krádeže. Po páchateľovi skutku policajti intenzívne pátrajú." 
Matúš Gavlák: “Paradoxom je, že hrubú silu páchateľ použil na otvorenie okna rovno podnosom obyvateľov 

okolitých bytoviek, čím dosť riskoval, že si ho môže niekto všimnúť. Za 50-eurový lup mu tak hrozí väzenie až na 
3 roky.” 

[Späť na obsah] 

 
 

13. NAŽIVO: ŠKF Sereď - MFK Ružomberok 
[06.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391197/nazivo-skf-sered-mfk-ruzomberok/ 

 
 

https://sport.aktuality.sk/c/391197/nazivo-skf-sered-mfk-ruzomberok/


Ružomberok ešte stále má nádej potrápiť Žilinu s Dunajskou Stredou v boji o priamy postup do Európskej ligy. 
Podarí sa im dnes k tomu priblížiť alebo tri body získa Sereď? Sledujte duel NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
06.04.2019|17:00|Fortuna liga|3. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
ŠKF iClinic Sereď 
Seredi posledný víkend v Michalovciach ruže nekvitli. S východniarmi prehrali dvakrát na ich pôde za necelé 

dva mesiace. Navyše koniec súboja nezvládol Martin Sus, ktorý po červenej karte dostal stop na jeden zápas a 
za rozbitý kôš v útrobách štadióna bude ďalej riešený. Nováčik sa tak kŕči na poslednom mieste v šesťčlennej 
skupine o titul. O prvé víťazstvo skúsi zabojovať proti Liptákom. 

MFK Ružomberok 
“Ruža” je na štvrtom mieste tabuľky a v posledných štyroch zápasoch iba remizovala. Môže to byť zaujímavý 

boj, keďže oba tímy na úvodné triumfy čakajú. Skúsenosti a kvalita sú v radoch MFK. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 



3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 



FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 4.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 30.3.2019 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 2.3.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 1 23.2.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 16.2.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 9.2.2019 
Třinec Třinec 
Sigma Olomouc Olomouc 



1 : 1 19.1.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
5 : 1 15.1.2019 
Hodonín Šardice Hodonín Šardice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
11 : 0 15.1.2019 
MŠK Námestovo Námestovo 
FK Senica Senica 
1 : 1 8.12.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 2.12.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 24.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 0 15.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 3.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 27.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 6.10.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 22.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Gerlachov Gerlachov 
2 : 6 5.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
1 : 3 7.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 



MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.7.2018 
Třinec Třinec 
MFk Karviná Karviná 
1 : 3 10.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sigma Olomouc Olomouc 
2 : 1 3.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Pardubice Pardubice 
0 : 0 30.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sparta Praha Sparta Praha 
0 : 0 27.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 
1 : 0 23.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 0 27.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 1.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 2 7.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 1. kolo 
1 



X 
2 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:2, 1:2) 
MŠK Žilina Žilina 
4 : 0 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(1:0, 3:0) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(0:1, 1:0) 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

NEMECKO_I_LIGA_Bayern-Dortmund_DNES-675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
[06.04.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Klaudia Jurkovičová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22093222/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

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

6. a 7. apríla 2019. 
Futbal 
III. liga Východ, 20. kolo 
Spišská Nová Ves - Krompachy 1:0 (0:0) - 63. Kavulič 

Ďalšie informácie zo sveta športuPrečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Nemá servis ako Kužmová. Som behavý typ, vraví Čisovská 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:K lídrovi nejdú iba na výlet, pobijú sa o dobrý výsledok 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Patrioti odštartovali play-off vo veľkom štýle 
[06.04.2019; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; Ivan Porubský;(BK)] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/22093254/patrioti-odstartovali-play-off-vo-velkom-style.html 

 
 

Leviciam sa vydaril vstup do bojov o titul. Ich štvrťfinálovým súperom bol Baník Handlová. 
1. štvrťfinálový zápas 
BK Levickí Patrioti – MBK Handlová 81:59 (20:16, 22:16, 18:10, 21:17). Stav série: 1:0 
Levice - Handlová (FOTO: LUKÁŠ DROPPAN) 
(15 fotografií) 
Levičania nastúpili v plnej sile, úvodné štyri body tímu zaznamenal Bojanovský. Podkošoví hráči dlho tvrdili 

muziku, menšia zostava Handlovej hľadala v prvej štvrtine dlho adekvátnu odpoveď. „Žlto-zelení“ sa snažili o 
príkladnú obranu, tá im v 7. minúte priniesla vedenie 18:8. V koncovke sa prebudili aj hostia, po prestriedaní sa 
im podarilo mierne znížiť manko - na 16:20 po desiatich minútach. Druhú časť nezačali Patrioti najlepšie, po 
niekoľkých chybách to bolo razom o jednej trojke. Zo strany zverencov trénera Tea Hojča prišla najlepšia možná 
odpoveď, bodová šnúra 14:0, na ktorej mal veľký podiel Žiak. Zopakoval sa však scenár z prvej štvrtiny, „Baník“ 
ožil v koncovke, korunoval to Ross-Miller trojkou s klaksónom. Tou upravoval na 42:32 z pohľadu domácich. 

Prečítajte si tiež:Levický stolnotenista Mikle získal už svoje tretie zlato z olympiád 
Po prestávke však Levičania nepripustil žiadnu zmenu v udanom tóne zápasu, na opätovné zvýšenie obrátok 

Handlová nezareagovala správnym spôsobom. „Žlto-zelení“ si momenty na palubovke začali užívať, kolektívnou 
hrou sa po 8 minútach dostali už do 20-bodového vedenia – 57:37. Pred záverečnou periódou bolo na tabuli 
skóre 60:42. Štvrtá štvrtina sa premenila na strelecký koncert Patriotov, Žiakove trojky zdvíhali divákov zo 

https://korzar.sme.sk/c/22093222/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html
https://mylevice.sme.sk/c/22093254/patrioti-odstartovali-play-off-vo-velkom-style.html


stoličiek a pri svojom odchode na lavičku sa dočkal aj zaslúženého standing ovation. Vtedy už bolo o osude 
stretnutia rozhodnuté, domáci preskočili vo svojom vedení 30-bodovú hranicu. Levice triumfovali v úvodnom 
zápase štvrťfinálovej série s Handlovou 81:59. 

Levice: Gačeša 13, Bojanovský a Pita po 6, Council 2, Bachan 0 (Žiak 27, Benjamin 14, Steven Davis 6, Jeftič 
4, Krajčovič 3, Adámik a Volárik 0). Handlová: Ross-Miller 15, Malidžan a Skouen po 6, Halada 5, Hoferica 2 
(Petráš 17, Stehlík 8, Dolník 0). TH: 9/7 – 11/9, Fauly: 17 – 11, Trojky: 12 - 4, Rozhodovali: Tomašovič, Margala, 
Lamoš, 1500 divákov. 

Povedali po zápase: 
Teo Hojč, tréner Levíc: „Dôležité bolo vyhrať prvý zápas a ustrážiť si domácu palubovku. Súper prišiel 

oslabený, chýbali mu dvaja špičkoví hráči. To sme potrebovali využiť, to sme aj napokon spravili. Myslím si, že 
celkom dobrý výkon celého družstva. Musíme však zostať nohami na zemi, nelietať. Treba sa sústrediť na 
najbližší zápas, ktorý bude určite v Handlovej veľmi ťažký.“ 

Nikola Jeftič, hráč Levíc: „Prvý zápas v play off je vždy náročný. Handlová sem pricestovala bez dvoch 
kľúčových hráčov, ale my sme k tomu pristúpili zodpovedne. Hrali sme celé stretnutie koncentrovane, boli sme 
konečne v plnej sile. Myslím si, že každým dňom vyzeráme lepšie.“ 

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: „Máme mnoho problémov so zraneniami a chorobou našich niektorých 
kľúčových hráčov. S niektorými úsekmi v zápase však môžem byť spokojný, ako sme vyzerali. Toto je play off, je 
jedno, či prehráte o bod alebo o 30 bodov. Jedno je isté, v sérii je 1:0. Do ďalšieho zápasu chceme dať všetko, 
séria ešte bude dlhá.“ 

Jakub Petráš, hráč Handlovej: „Zápas neprebiehal tak, ako sme si predstavovali. Chceli sme klásť väčší odpor 
Leviciam. Dostali sa v úvode do 15-bodového náskoku, stálo nás to veľa síl, aby sme sa dostali naspäť. Myslím 
si, že na konci prvého polčasu sme trafili šťastnú trojku, ktorá nás dostala na rozdiel desiatich bodov. Cez polčas 
sme si povedali nejaké chyby, ale dúfali sme, že sa to zvráti na našu stranu. Ako však vidieť na konečnom 
výsledku, tak sa to nestalo.“ 

Ďalšie výsledky: Inter Bratislava – Spišská Nová Ves 109:65. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Ktoré to sú? TIETO akcie radíme zažiť počas víkendu v Spišskej 
[06.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ktore-to-su-tieto-akcie-radime-zazit-pocas-vikendu-v-spisskej-327248 

 
 

Je tu ďalší víkend. A ktoré akcie radíme počas neho v našom meste zažiť? Pozrite si to aj vy.. 
Seniorské majstrovstvá mesta v plávaní 
6. apríla 2019 od 8:00, krytá plaváreň 
Mesto Spišská Nová Ves, Správa telovýchovných zariadení a Plavecký seniorský klub na mestskej plavárni 

pripravili v sobotu dopoludnia Seniorské majstrovstvá mesta v plávaní. Jeho 15. ročník vypukne o ôsmej na 
mestskej plavárni. 

Čarovný park 
6. apríla 2019 o 17:00, kino Mier 
Vymýšľať atrakcie, aké svet ešte nevidel, je pre June a jej mamičku ta úplne najlepšia zábava. Vo svojej 

predstavivosti vysnívali čarovný park, v ktorom všetky tie dych berúce a fyzikálne zákony popierajúce atrakcie 
riadia hovoriace zvieratká s veľmi vyhranenou osobnosťou. 

Koncert pesničkára 
6. apríla 2019 o 19:00 , Čajovňa Alchýmka 
Koncert pesničkára Jána Svetlana Majerčíka, liptovského folkového pesničkára inšpirovaného prírodou a 

slovenskými tradíciami si budete môcť vychutnať v sobotu večer v čajovni Alchýmka. 
Až tri v taňcu na vidermaňcu 
6. apríla 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Ľúbostný trojuholník zo Sepešoviec poprepletaný humornými dialógmi v spišskom nárečí je pripravený v 

Spišskom divadle v sobotu večer. Autor zasadil svoj komediálny príbeh do spišskej dediny tridsiatych rokov 
dvadsiateho storočia, v ktorom chce búrať mýtus o „čistej dedine“ a „skazenom meste“. 

Ferčekovský smeťozber a blšáčik 
7. apríla 2019 od 9:30, Ferčekovce 
Členovia Športového klubu Ferčekovce pripravili v nedeľu jednu zo svojich pravidelných akcií . Takzvaný 

Ferčekovský smeťozber odštartuje v sobotu doobeda tento rok aj so sprievodnou akciou Detským blšáčikom, 
ktorý začne od druhej popoludní. 

Snehulienka a sedem trpaslíkov 
7. apríla 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
Nedeľné popoludnie bude v Spišskom divadle opäť patriť tým najmenším . Tešiť sa môžete na klasickú 

rozprávku o snehulienke a siedmich trpaslíkoch. Nebude chýbať ani zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom 
otrávenú krásavicu. 

https://spisska.dnes24.sk/ktore-to-su-tieto-akcie-radime-zazit-pocas-vikendu-v-spisskej-327248


V priloženej galérii si môžete pozrieť zábery z medzinárodnej tanečnej súťaže, kde bodovala aj tanečná 
skupina zo Spišskej – Denzz Industry. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

17. SBL: Inter Bratislava vstúpil do play-off nekompromisnou výhrou nad 

Spišskou Novou Vsou 
[06.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391348/inter-bratislava-vstupil-do-play-off-nekompromisnou-vyhrou-nad-
spisskou-novou-vsou/ 

 
 

Najlepším strelcom zápasu bol s 21 bodmi Američan Arik Smith z Interu Bratislava. 
SBL: Hladký triumf Interu Bratislava aj Levíc >> 
Basketbalisti Interu Bratislava zvládli prvé štvrťfinále play-off Slovenskej basketbalovej ligy mužov Eurovia 

SBL 2018/2019, keď na domácej palubovke zdolali hráčov Spišskej Novej Vsi presvedčivo 109:65. 

Vlaňajší neúspešní finalisti súťaže nadviazali na vzájomné duely zo základnej časti, v ktorej uspeli nad 
Spišiakmi vo všetkých štyroch dueloch. Druhý štvrťfinálový duel sa uskutoční v stredu 10. apríla o 18.00 h v 
Spišskej Novej Vsi. 

Najlepším strelcom zápasu bol s 21 bodmi Američan Arik Smith z Interu Bratislava. Za hostí zaznamenal 
Kanaďan Adam Presutti 19 bodov. 

„Súperovi nedovolili útočný doskok, takisto sme nedovolili ľahké body z tranzície – to je kľúč k Spišskej. 
Musím gratulovať chlapcom, aj lavička reagovala výborne. Nemali sme Bulatoviča, Mrviš odohral výborne v úlohe 
playmakera. A tým to je. Ale prvý zápas sa skončil, ideme sa pripraviť na ďalší, ktorý bude určite iný. V play off je 
to vždy tak, že každý zápas býva iný a my vieme, čo nás čaká v Spišskej,“ povedal po stretnutí tréner Interu 
Aramis Naglič, cituje ho portál basketliga.sk. 

John Florveus (Spišská Nová Ves), Michal Baťka (Inter) a Viktor Juríček (Spišská Nová Ves). Zdroj: TASR 

Slovák Andrej Kuffa nefiguroval v základnej päťke domácich, dokázal aj tak zaťažiť konto hostí 13 bodmi. 
„K zápasu sme pristúpili oveľa zodpovednejšie. V predošlom vzájomnom stretnutí to bolo také, že sme sa 

nevedeli dočkať play-off. Konečne je tu a konečne to vyzeralo tak, ako to vyzerať má. Sme radi, že sme vyhrali 
takým rozdielom, ale v Spišskej to bude iný zápas a my sa naň musíme koncentrovať,“ uviedol Kuffa, cituje ho 
portál basketliga.sk. 

Hostia vedeli, že ich v Bratislave nečaká ľahká úloha. Nedokázali nadviazať sa statočný výkon spred viac ako 
týždňa, kedy v rámci základnej časti uhrali na Pasienkoch prijateľnú prehru 73:87. 

„Nie je veľmi čo hodnotiť, skóre hovorí jasnou rečou. Samozrejme, v play off sa už nehrá na to, či je víťazstvo 
také alebo také. Je to jeden bod, hrá sa na tri víťazné zápasy. Inter na nás nastúpil v úplne inom rozložení ako 
minulý týždeň. Hral vynikajúco, omnoho, ale omnoho, rýchlejšie. Hral agresívnu obranu. My sme nemali na jeho 
polovici miesto, absolútne vytláčal našich krídelníkov z pozícií. Interisti boli na nás vynikajúco pripravení a tá 
rýchlosť, v akej hrali, bola pre nás neúnosná,“ dodal tréner Spišskej Novej Vsi Erich Korfanta, cituje ho portál 
basketliga.sk. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
BK Inter Bratislava Bratislava 
109 : 65 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(36:18, 19:11, 31:20, 23:16) 
BK Levickí Patrioti Levice 
81 : 59 
MBK Handlová Handlová 
(20:16, 22:16, 18:10, 21:17) 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
06.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.21 18.08 4.36 

https://sport.aktuality.sk/c/391348/inter-bratislava-vstupil-do-play-off-nekompromisnou-vyhrou-nad-spisskou-novou-vsou/
https://sport.aktuality.sk/c/391348/inter-bratislava-vstupil-do-play-off-nekompromisnou-vyhrou-nad-spisskou-novou-vsou/


BK Iskra Svit Svit 
18:00 
06.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.25 17.01 3.96 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
10.04.2019 
BK Iskra Svit Svit 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
10.04.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
11.74 22.00 1.02 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
10.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
4.81 18.00 1.18 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
10.04.2019 
BC Prievidza Prievidza 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
13.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

SLOVENSKO_I_LIGA_Slovan-Michalovce_ZAJTRA_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Mladí reportéri opäť priniesli svoj pohľad na problémy životného prostredia 
[06.04.2019; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/22092532/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj-pohlad-na-problemy-zivotneho-
prostredia.html 

 
 

Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj v tomto školskom roku 
svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni. 

TRENČÍN. Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj v tomto 
školskom roku svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni. 

Do národného kola súťaže prihlásili 55 príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video. Odborná porota 
ocenila, že priniesli zaujímavé témy a vlastné pohľady na problémy životného prostredia. Informoval o tom za tím 
Mladých reportérov Richard Medal. 

Prečítajte si tiež:Mladí reportéri pre životné prostredie bodovali na svetovom fóre 
"Súťaž je len prostriedkom, ako aktivizovať mladých ľudí. Skutočné výsledky je cítiť všade tam, kde Mladí 

reportéri pôsobia. Keď v Spišskej Novej Vsi navštevujú kaviarne s ambíciou vyhlásiť prvé bezslamkové mesto 

na Slovensku, v Cirkevnej základnej škole Narnia šijú vrecúška na zeleninu a ovocie zo starých záclon, aby ich 

https://mytrencin.sme.sk/c/22092532/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj-pohlad-na-problemy-zivotneho-prostredia.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22092532/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj-pohlad-na-problemy-zivotneho-prostredia.html


rozdávali nakupujúcim, alebo keď žiačky Základnej školy v Majcichove odfotia čiernu skládku a tá je vzápätí 
odstránená," skonštatoval Medal. 

Ocenení reportéri síce podľa neho nedostanú žiadne vecné ceny, ale pozvánku na praktický štvordenný 
workshop a príležitosť ďalej rozvíjať žurnalistické zručnosti. “Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola 
súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z vyše 30 krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z 
celého sveta. Výsledky budú zverejnené 5. júna,” načrtol. 

Ako vyplýva z metodiky programu, reportéri sa venujú lokálnym témam, ktoré trápia ich a ich okolie. Dovedna 
deväť zo 16 ocenených príspevkov sa venovalo téme minimalizácie odpadu, ktorou posledné roky žije celé 
Slovensko. “Veľmi nás teší, že v ocenených prácach Skutočne eko, Ako móda (ne)ničí našu planétu, Povedzme 
si to BEZ OBALU a Tajný život trhoviska naši reportéri ukazujú, že mladí Slováci už myslia bezobalovo a 
bezodpadovo,” vysvetlila koordinátorka programu Klaudia Medalová. 

Prečítajte si tiež:Mladí reportéri zastúpia Slovensko na medzinárodnom fóre 
V programe podľa nej pribúda aktivizmu zameraného na pozitívne riešenia. "Naša dlhoročná reportérka s 

množstvom medzinárodných ocenení Adriána Henčeková vo svojom článku Iniciatíva za prvé bezslamkové 
mesto na Slovensku predstavuje kampaň tímu mladých reportérok v Spišskej Novej Vsi, ktorú spoluorganizuje," 

vyzdvihla. 
Reportéri tiež upozorňujú na problémy svetelného znečistenia či problém stavby obchvatu vedúceho cez 

územie, ktoré je súčasťou Natura 2000. Tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove sa snaží 
vrátiť späť úle do areálu školskej záhrady a žiačky z Majcichova pátrali po koreňoch znečistenia rieky Nitra. 

V rámci environmentálneho vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie mladí ľudia vo 
veku 11 až 21 rokov pod vedením pedagógov a rodičov skúmajú lokálne problémy, aktivizujú okolie a navrhujú 
riešenia. Svoje zistenia spracujú do reportážnych príspevkov, publikujú a šíria. Program na Slovensku koordinuje 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií. 
Medzinárodným koordinátorom programu je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Odkedy tu máme odborníkov, tak slovenský hokej upadá, tvrdí tréner 

mládeže Slovana T. Višňovský 
[06.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391180/odkedy-tu-mame-odbornikov-tak-slovensky-hokej-upada-tvrdi-trener-
mladeze-slovana-t-visnovsky/ 

 
 

Juraj Hudák 
V uplynulých rokoch sa slovenský hokej zdanlivo naštartoval. Ľudia, ktorí s ním pracujú denne majú na vec iný 

názor. Dôkazom je aj incident v dorasteneckej lige, keď po semifinále play-off odmietli tréneri Slovana podať ruku 
kolegom zo Spišskej Novej Vsi. 

ČÍTAJTE AJ: VIDEO: Škaredá dohra po semifinále play-off dorastu, slovanisti odmietli podať ruky hokejistom 
SNV >> 

3 fotky vo fotogalérii Tibor Višňovský Zdroj: TASR 
V boji o titul napokon Spišiaci podľahli Trenčínu a Slovan ukončil sezónu bez medaily. Príčiny, prečo 

najslávnejší slovenský klub zakončil sezónu neúspechom, vysvetľoval v rozhovore pre ŠPORT.sk asistent 
hlavného kouča dorastencov Slovana Tibor Višňovský. 

Niekdajší útočník, ktorý kedysi hrával aj so Žigmundom Pálffym odkryl horkú pravdu slovenského hokeja. 
S dorastom Slovana ste ukončili sezónu na štvrtom mieste. Kde boli príčiny toho, že Bratislavčania neuchmatli 

tento rok žiadnu z medailí? 
„Po veľmi peknej základnej časti, ktorú sme vyhrali s náskokom 14 bodov, prišlo play-off. Tam sme odohrali 

perfektné prvé kolo, s ktorým sme boli ako tréneri spokojní. Prišlo však semifinále so Spišskou Novou Vsou, kde 
sme zlyhali. 

Hlavnou príčinou nášho neúspechu bola tvrdošijnosť a srdiečko Spišiakov. A to nás porazilo, pretože aj v tejto 
sérii sme dominovali, ale koncový efekt bol biedny. Ukázalo nám to, aký charakter mužstvo v ťažkých situáciách 
napokon malo.“ 

Práve semifinálová séria so Spišskou Novou Vsou bola poriadne vyhrotená. Všetko to vyvrcholilo tým, keď ste 
po ich postupe odmietli trénerom podať ruky. Čo sa tam stalo? 

„Neviem, ako oni vnímajú Slovan, ale u nás snažíme vychovávať hráčov na troch základných bodoch – 
rešpekt, úcta a pokora. Toto keď nebude fungovať v mužstve, hlavne pri mládežníckych kategóriách, tak sa 
chalani nikam neposunú. Veľmi nás sklamala neférová hra Spišiakov, ktorú produkovali počas celej sezóny v 
zápasoch s nami. 

Vo štvrtom semifinálovom súboji play-off nás navyše prekvapila reakcia asistenta trénera, ktorý nabádal 
svojich zverencov k nadmernej agresivite voči naším hráčom, keď už bol zápas rozhodnutý. A dialo sa to aj po 
súboji. 

https://sport.aktuality.sk/c/391180/odkedy-tu-mame-odbornikov-tak-slovensky-hokej-upada-tvrdi-trener-mladeze-slovana-t-visnovsky/
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Ak chce niekto vyhrať neférovým spôsobom, tak ja si s ním odmietam podávať ruky. Keď sa ale duel lámal, 
tak sa Spišiaci hádzali do striel a hrali obetavo. A toto ich zdobilo počas celej série, čo si vážim. U nich bolo cítiť 
väčšiu vôľu po víťazstve a spolupatričnosť. Ochota obetovať sa jeden pre druhého bola vyššia ako v mojom 
mužstve.“ 

ROZBITÁ ŠATŇA V TRENČÍNE 
3 fotky vo fotogalérii Dorastenci HC Slovan Bratislava Zdroj: hcslovan.sk 
Minulý rok nepridalo popularite Slovana ani to, ako vaši zverenci rozbili šatňu v Trenčíne. Viete sa k tomu 

vyjadriť? 
„Pred rokom bola séria s Trenčínom vyhrotená oveľa viac, čo bolo spôsobené aj tým, že šlo o finále. Kabína 

ale bola rozbitá už predtým, ako sme tam prišli. Dokazuje to aj fakt, že Trenčín nám následne poslal faktúru len 
na 75 eur, hoci na fotografiách to vyzeralo, ako keby sme spôsobili škodu za mnohonásobne viac. Nech si teda 
na celú situáciu urobí názor každý sám.“ 

FOTO: Dorastenci Slovana neuniesli prehru vo finále, zdemolovali šatňu Trenčína >> 
Vinníkov sa ale podarilo nájsť. Aká bola vaša reakcia? 
„Po sérii sme si ich zavolali, chlapsky sa priznali a vyvodili sme disciplinárne tresty. Následne tí chalani opustili 

mužstvo. Ostatným sme takto chceli ukázať výchovnou cestou, že niečo podobné nebudeme nikdy tolerovať.“ 
Je známe, že Slovan Bratislava nie je na Slovensku populárny. Prejavuje sa to aj v dorasteneckých 

súťažiach? 
„Z mojich hráčskych čias viem, že proti Slovanu sa vždy hralo dvakrát viac ako proti ostatným súperom. 

Slovan bol vždy pojem, proti ktorému sa chcelo každé mužstvo vždy vytiahnuť. Je to tak aj v doraste. V dvoch 
mestách to bolo dosť vyhrotené. 

Po jednom zápase vonku našim hráčom nedovolili domáci hokejisti ďakovačku a vyhnali nás z ľadu. Na druhý 
deň, na konci ďalšieho víťazného zápasu, sme to zopakovali, na čo hráči súpera začali mojich zverencov 
atakovať a biť.“ 

Pýtali ste sa ich, prečo to robili? 
„Áno. Odpovedali mi, že oni za to nemôžu. Údajne im to prikázal tréner. Druhý prípad bol tiež pri ďakovačke a 

podávaní rúk. Tiež sa nám často stáva, že na rozcvičku nedostávame dostatočný počet pukov a pod. Pri takýchto 
situáciách je hráčov ťažké udržať na uzde a úcte voči súperovi, keď on začne provokovať prvý. Najmä našich z 
Bratislavy.“ 

Tvrdíte tým, že je náročné trénovať mladých hokejistov v Bratislave? 
„Áno, je pravda, že 15-, 16-, 17-roční adolescenti sú najťažšie ovládateľní. Majú svoj svet a svoju pravdu. 

Vyjadrím sa smerom k slovanistom. Múdrejší a inteligentnejší si zo všetkého zoberú ponaučenie a malo by ich to 
posunúť mentálne ďalej. 

Ak chcú byť reprezentanti, tak zápasov, aké zažili v play-off, budú v národnom tíme hrať oveľa, oveľa viac. 
Tam si ale nemôžu dovoliť ani len poľaviť či nebodaj zákerne faulovať. My sa na to pozeráme z tohto pohľadu a k 
tomuto aj chalanov vedieme. 

Je pekné vyhrať základnú časť, ale play-off najviac ukáže charakter hráča. Tam sa musí udržať na uzde a v 
strehu celých 60 minút. Takto sa ich snažíme vychovávať pre reprezentáciu. To je náš cieľ. K tomuto ich 
posúvame mentálne a fyzicky.“ 

MLADÍ NEVEDIA POČKAŤ NA ŠANCU 
Zasahujú vám do tréningového procesu často rodičia? 
„Áno. Dosť ovplyvňujú mentalitu a športovú stránku hráčov, pretože deti niekedy nerešpektujú rolu trénera a 

dokonca aj v škole úlohu učiteľa. Preto rodič berie na seba zodpovednosť. 
Najviac ma mrzí to, že rodič svoje dieťa pretvára k svojmu obrazu. Nedáva im na výber, ale ponúka len určité 

možnosti. Raz by som chcel zažiť, aby mali deti pred trénermi taký rešpekt, ako sme ho mali v našich časoch. 
Dnes ale nestačí byť len trénerom. Kouč musí byť pedagóg i psychológ, potrebuje si vybudovať rešpekt, aby 

hráčov dostal na svoju stranu. Chalani musia sami pochopiť, že je na ich strane a chce pre nich len to najlepšie.“ 
Všimli ste si ešte niečo počas trénovania dorastencov, čo by sa dalo zlepšiť? 
„Dnešná mládež je veľmi netrpezlivá. Nevedia počkať na svoju príležitosť. Tohtoročné play-off bolo názorným 

príkladom. Niektorí chlapci sa počas neho nedostali do zostavy, tak sa opustili, zbalili a odišli. 
Následne sa séria vykryštalizovala tak, že zrazu mohli hrať, ale chalani už neboli v kabíne. Šancu, ktorú mohli 

mať, premárnili. Za našich čias, keď som ja chcel dostať príležitosť, tak som čakal aj štyri sezóny. Dnes mladí na 
šancu nečakajú ani štyri zápasy.“ 

V KANADE TALENTY NEROBIA ZO SEBA FRAJEROV 
Počas vašej trénerskej kariéry ste v rokoch 2012 – 2106 videli tréningový proces aj v Kanade. Je to veľký 

rozdiel? 
„Neporovnateľne. Tam je 25 hráčov v mužstve a z toho sú traja supertalenty. A tých posúvajú tréneri ďalej. 

Ostatným sa až tak nevenujú, lebo vedia, že nedosiahnu želaný efekt. Tam sa trénujú len tí, ktorí na to naozaj 
majú.“ 

U nás je to ako? 
„Na Slovensku musíme pracovať aj s chalanom, ktorý viditeľne zaostáva za hráčmi z prvej či druhej päťky len 

preto, aby bol v mužstve zachovaný určitý počet. A to je všeobecný problém Slovenska, že nemáme dostatočné 
počty v mužstvách jednotlivých vekových kategórií. 

V zahraničí sa to vyselektuje od prváčikov až po juniorov s tým, že supertalenty zo seba nerobia frajerov. Na 
Slovensku, keď niekto z detí urobí kľučku a vystrelí, zrazu sa cíti byť hráčom NHL. Potom si o sebe začnú 
myslieť, že sú dobrí a prestanú trénovať.“ 



Vy ste zažili chalanov z generácie, ktorá dosiahla v hokeji veľké úspechy. V súčasnosti sa ale naši mladíci 
veľmi ťažko presadzujú medzi najlepšími. Prečo si myslíte, že to tak je? 

„Dnes deti nevedia ísť do bolesti a prekonať tréningy, ktoré by ho posúvali. Preto na drafte NHL nemáme 
skoro žiadneho hráča. V mládežníckych kategóriách talenty máme, ale medzi najlepšími už chýbajú. Všetko je v 
charaktere a mentalite.“ 

Čo tým myslíte? 
„Máme tu množstvo šikovných ľudí, ale nedostávajú príležitosť. Viac by sa malo investovať do zvyšovania 

kvality trénerov a nemali by nám nastavovať systémy ľudia zo zahraničia, lebo nechápu našu mentalitu. 
Je smutné, že od Nežnej revolúcie, dokedy v športe všetko fungovalo, zrazu prišla hŕba odborníkov na určité 

športové systémy, vďaka ktorým by sme asi mali napredovať, no nie je to tak. Zisťujeme, že upadáme. Do 
popredia sa tlačia tí, ktorí chcú byť vidieť. Ostatní si ďalej v tichosti robia svoju prácu a deti posúvajú.“ 

[Späť na obsah] 
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Ružomberok ešte stále má nádej potrápiť Žilinu s Dunajskou Stredou v boji o priamy postup do Európskej ligy. 
Podarí sa im dnes k tomu priblížiť alebo tri body získa Sereď? Sledujte duel NAŽIVO na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
06.04.2019|17:00|Fortuna liga|3. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
MFK Ružomberok 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
54’ Gerec 
Online prenos 
Jedna séria sa skončila. Bol to Ružomberok, ktorý si pripísal úvodné víťazstvo v nadstavbovej časti. Sereď 

zaknihovala tretiu porážku za sebou. O osude stretnutia rozhodol jediný gól Štefana Gereca z 54.minúty. 
Ďakujem za pozornosť a prajem pokojný zvyšok víkendu. Dovidenia, dočítania a dobrú noc. 

90+2 
Koniec zápasu. 
90+1 
Žltú kartu dostáva Matúš Macík (MFK Ružomberok). 
90+1 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Štefan Gerec, prichádza Marek Zsigmund. 
90 
Aldo Baéz padá v pokutovom území! Penalta to však nebude! 
89 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Matúš Kmeť, prichádza Viktor Jedinák. 
89 
Prichádza striedanie zverencov trénera Holoubeka. 
89 
Hostia s ďalším outovým vhadzovaním. 
88 
Všetko nasvedčuje tomu, že si Ružomberok odvezie na ďaleký Liptov všetky body. 
88 
Pomaly budeme očakávať nadstavenie druhej časti hry. 
87 
Špehar si zabehal viac, ako bolo treba. Macík tesne pred ním uchmatol loptu do svojej moci. 
86 
Michalík naviazal na seba Kostadinova a nakoniec loptu odovzdal svojmu brankárovi. 
85 
Ján Maslo strieľal na Nwolokora, ktorý loptu chytil do rúk. 
84 
Žltú kartu dostáva Aldo Baéz (ŠKF iClinic Sereď). 
83 
S domácim mužstvom to nevyzerá dobre. Už nemá veľa času na vyrovnávajúci gól a navyše sa musí brániť, 

keďže je Ružomberok aktívnejší a zdržiava sa pred jeho bránou. 
81 
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Menich sa prebil cez Kmeťa do pokutového územia. Neustrážil si loptu a z pokračovania šance nováčika nič 
nebolo. 

81 
Lopta bola adresovaná Madleňákovi, lenže rýchlejšie reagoval domáci Djiby Ba. 
80 
Čurmov dlhý out takmer až do šestnástky. 
79 
Striedanie v tíme MFK Ružomberok: z ihriska odchádza Zinedin Mustedanagić, prichádza Tihomir Kostadinov. 
79 
Pankarićan skúsil paľbu z väčšej diaľky. Bránu ale netrafil. 
78 
Liptáci odkopli loptu do outu. Sereď má šancu dostať sa bližšie k bráne súpera. 
77 
Mustedanagićovi lopta ušla z kopačky v dobrej pozícii. 
76 
Baéz sa dostal k lopte. Pri čiare ho ale zablokoval jeden z futbalistov Ružomberka a domáci hráč prihrával na 

svojho brankára. 
75 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Alex Iván, prichádza Kathon St. Hillaire. 
74 
Mustedanagić centroval loptu zo štandardnej situácie. 
73 
V týchto chvíľach je už všetko zažehnané, resp. zo strany domácich premrhané. 
72 
Hostia sa musia masívne presúvať k svojmu brankárovi Macíkovi. Rodí sa akcia Serede. 
Dnešný zápas sleduje 361 divákov. 
69 
“Ruža” má loptu na kopačkách. Väčšinou si hráči prihrávajú na svojej strane. Majú mierne nabehnuté za 

výhrou, preto sa až tak nemusia ponáhľať. 
68 
Dobre k nemu pristúpil hosťujúci Qose. 
67 
Lukáčikova prihrávka na Pankarićana. 
66 
Veľký risk predviedol domáci brankár Nwolokor! Skoro mu hostia zobrali loptu! Ak by sa to stalo, padol by gól 

do opustenej svätyne! 
65 
Qose mal dosť času i miesta na prácu s loptou. Urobil však jeden zlý pohyb a protihráči mu ju zobrali. 
65 
Jozef Menich je pripravený za čiarou rozohrávať out. 
64 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Marek Kuzma, prichádza Dino Špehar. 
63 
Z vyľudnených tribún sa ozývajú niektorí fanúšikovia, ktorí sa svojim pokrikom snažia vyburcovať nováčika. 
62 
Strelec jediného gólu sa dostal do rovnakej pozície. Tentoraz nemal toľko šťastia pri zakončení a loptu poslal 

nad bránku. 
61 
Liptáci dupli na plyn. 
60 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Miloš Lačný, prichádza Filip Pankarićan. 
60 
Gerec sa chcel teraz podeliť s Mustedanagićom o gól. Ten ale úplne zlyhal vo vnútri šestnástky! 
59 
Peter Gál-Andrézly sa snaží zásobovať spoluhráčov dobrými loptami. Z jeho snahy dosiaľ nevyťažili nič 

vážnejšie. 
55 
Možno očakávať otvorenie hry zo strany Serede. Doterajšie šance súpera zvládala k spokojnosti, no je nútená 

byť ešte nepríjemnejšia, aby vyrovnala a pokúsila sa odvrátiť prípadnú tretiu prehru v rade. 
54 
Ružomberok dal gól! 
Diváci vidia prvý gól súboja. Dali ho Liptáci. Mustedanagić falšom prihral loptu do voľného priestoru na 

ŠTEFANA GERECA. Pálil pravačkou popri Nwolokorovi. Asistencia: Zinedin Mustedanagić. 
54 
Ružomberok mal k dispozícii štandardnú situáciu, ktorú na skórovanie nedokázal zúročiť. 
53 
Nepríjemná zrážka v pásme hostí. Obeťami sú Lukáčik a Qose. 



52 
Adam Morong nakrátko vyzvŕtal zadákov súpera a na poslednú chvíľu dokázal ešte loptu posunúť do palebnej 

pozície Lukáčikovi. S jeho strelou si Macík bez akýchkoľvek ťažkostí poradil. 
51 
Ružomberčan Kmeť premrhal dobrý moment na center. Nakoniec ho aj vyslal, ale to už mali domáci hráči 

loptu v moci. 
50 
Morong sa objavil v pokutovom území Liptákov. Prehadzoval si loptu z pravej na ľavú nohu, no zasiahol aj 

kapitána Dominika Kružliaka. Lopta opustila ihrisko a Sereď bude kopať roh. 
49 
Aktivita Mustedanagića bola takmer úspešná. Zozadu atakoval Menicha, ktorý na okamih stratil stabilitu, ale 

stihol dobre rozohrať loptu. 
49 
Menich drží loptu v rukách a hodí ju do hry spoza postrannej čiary. 
48 
Za tri minúty druhého polčasu sledujeme tretieho zrazeného hráča na trávnik. Mužstvá sa až príliš aktívne a 

nešetrne napádajú. 
47 
Hneď po pár sekundách ležal na ihrisku hosťujúci Takáč, teraz sa to týka legionára domáceho celku Djiby Ba. 
46 
Ružomberok rozbieha útočnú akciu zo svojej polovice. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Druhý polčas sa začne o 18:01. 
Opatrný súboj dvoch tímov, ktoré doposiaľ neokúsili chuť výhry. Od druhej polovice polčasu mal však viac 

navrch Ružomberok a aj vyloženejšie šance. Na gól si ale hŕstka fanúšikov musí ešte počkať. 
45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45 
Plynie posledná minúta prvého polčasu. V Nitre stále gól nepadol. 
43 
Nie veľmi dobre riešil situáciu Gál-Andrézly. Prakticky z ničoho sa pred ním otvoril priestor v šestnástke, ktorý 

nevyužil. Skúsil strelu spoza nej, ktorá bola veľmi nevydarená. Mohol si loptu viac potiahnuť dovnútra pokutového 
územia. 

43 
Ani po rohovom kope sa skóre tohto duelu nemení. Macík bude tým mužom, ktorý rozbehne hru Ružomberka. 
42 
Sereď s výhodou rohu. 
42 
Ľubomír Michálik dlhou nakopávanou loptou zahnal spoluhráčov dopredu. 
41 
Gál-Andrézly veril, že si niekto nabehne na jeho prihrávku, ale nestalo sa tak. 
40 
Qose si dovolil zopár kľučiek, ktoré mu vyšli. Liptáci sa derú pred bránku Nwolokora a zatiaľ sú úspešní. 
38 
S pribúdajúcim koncom úvodného dejstva je Ružomberok futbalovejší. 
36 
Ďalšia dobrá šanca pre “Ružu”! Gál-Andrézly musel prekonať Djiby Ba, čo sa mu podarilo a poslal presnú 

prihrávku na Mustedanagića! Loptu vyslal pravou nohou blízko pravej žrde! 
34 
Dalibor Takáč po rýchlom protiútoku zahodil obrovskú tutovku! Sprvoti sa zdalo, že sa lopta ocitla v bránke 

Serede! Bola to však bočná sieť! 
33 
Tentoraz si Sereď zahrá priamy kop. 
32 
Mustedanagić zatočil loptu do šestnástky domácich. Tam sa ale nikto nenachádzal v bielych dresoch. 
30 
Qose napriahol spoza pokutového územia! Jeho strelu ovplyvnilo veľké množstvo vody a lopta letela tesne 

vedľa ľavej žrde sereďského brankára! 
29 
Takáč s bolestivou grimasou. Stretol sa v súboji s Baézom. Bývalý hráč Trenčína sa mu prišiel ospravedlniť. 
28 
Hučko s priamym ohrozením Macíka. Brankár hostí pohotovo reagoval a loptu zovrel v rukaviciach. 
27 
Gerec ťahal útok po osi ihriska. Na jeho prihrávku si nabehol Mustedanagić, ktorý skúsil takú propagačnú 

strelu. Do nej sa však vrhol jeden z hráčov Serede a stlmil jej let. Nwolokor ju dostal pod kontrolu. 
26 



Menich prenechal loptu Baézovi, ktorý chcel ešte urobiť kľučku na protihráča. Ten mu loptu vypichol. 
25 
Sereď pošle loptu do hry od svojho gólmana. 
24 
Iván prehral Čurmu, ale jeho center bol v šestnástke odvrátený. 
24 
Baézovo odovzdanie lopty súperovi, keďže nemal pri sebe nikoho na spoluprácu. 
23 
Aj napriek tomu sa mužstvá snažia hrať aktívny futbal. 
23 
Podmienky na zápas nie sú veľmi ideálne. Trávnik je premočený a miestami sa to javí, ako keby hráči behali 

po špongii. 
22 
Malá domov od Čurmu. 
21 
Baéz trochu prifilmoval pád v šestnástke! Zakončenia mu sťažil Kružliak a domáci legionár spadol na zem! 

Dožadoval sa penalty, ale rozhodca Očenáš mal v tom jasno, že nič nebude! 
21 
Nwolokor priťukol loptu kapitánovi Michalíkovi. 
20 
Macík najprv s loptou na nohe oklamal protihráča, ale pri následnom odkope ju poslal za outovú čiaru. 
18 
Gál-Andrézly mal namierené do úniku. Vysúval ho Gerec, ale prvý menovaný zle odhadol situáciu a ocitol sa v 

ofsajde. 
17 
Rýchla kontra v podaní Liptákov. Mustedanagić dostal sľubnú loptu na hranici pokutového územia, ale v čase 

zakončenia sa pošmykol na lopte. Sereď ju získala na svoje kopačky. 
17 
Djiby Ba vyvážal loptu von z pásma, ale bol pod tlakom hráča hostí. 
16 
Ružomberský brankár Macík začne hru svojho tímu dlhým výkopom. 
15 
Mustedanagić sa dvíha z trávnika držiac sa za hlavu. Vo vzdušnom súboji sa stretol s hlavou Ivána. 
14 
Šikovný center hráča nováčika. Avšak loptu do brány neusmernil nik z radov domáceho mužstva. Akurát si na 

center najvyššie vyskočil hosťujúci Ján Maslo. 
14 
Štandardná situácia pre Sereď. K lopte sa postavil Iván. 
13 
Hra sa presunula na ružomberskú polovicu. 
12 
Odvážny prienik Kmeťa. Hodil si loptu medzi dvoch hráčov, ale pred šestnástkou mu klzačkou zobral loptu 

Djiby Ba, s ktorým sa ešte nezavinene zrazil a domáci futbalista bol na chvíľu otrasený. 
11 
Faul v tesnej blízkosti hlavného rozhodcu na domáceho Menicha. Prvý stret, ktorý bol odpískaný. 
10 
Iván bežal dopredu, ale márne sa otáčal za svojimi spoluhráčmi. Okolo neho boli len traja Ružomberčania, 

ktorí ho odzbrojili od lopty. 
9 
Domáci brankár vyštartoval oproti prichádzajúcej lopte a zobral ju do náručia. 
8 
Viac sa zahráva out, ako sa produkujú akcie. 
7 
Hostia spod Čebraťa sú opatrní v prihrávkach a len pomaly sa presúvajú smerom dopredu. Nováčik sa snaží 

o aktívne napádanie rozohrávky súpera. 
6 
Snaha Menicha o dobrý center do nebezpečnej pozície. Nepodarilo sa mu poslať loptu na Lačného podľa 

očakávaní. 
6 
Kuzma urobil dobrú otočku a prikryl si loptu. 
6 
Hučko bude hľadať niekoho zo svojich kolegov z outovej pozície. 
5 
Kmeť si počkal na prihrávku k postrannej čiare. Nepokúšal sa o center, ale rozhodol sa pre prihrávku na 

Čurmu. 
4 
Nateraz je to pokojný úvod zápasu. Na chvíľku si zahral aj brankár Matúš Macík. 



3 
Loptu centroval Mustedanagić. K nej mal najbližšie Čurma, no protihráči mu nedovolili zakončovať. 
2 
Ružomberok bude zahrávať rohový kop. 
2 
Gerec sa dostal do súboja s Djiby Ba. 
1 
Nwolokor zobral loptu do náručia. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
ŠKF iClinic Sereď 
Seredi posledný víkend v Michalovciach ruže nekvitli. S východniarmi prehrali dvakrát na ich pôde za necelé 

dva mesiace. Navyše koniec súboja nezvládol Martin Sus, ktorý po červenej karte dostal stop na jeden zápas a 
za rozbitý kôš v útrobách štadióna bude ďalej riešený. Nováčik sa tak kŕči na poslednom mieste v šesťčlennej 
skupine o titul. O prvé víťazstvo skúsi zabojovať proti Liptákom. 

MFK Ružomberok 
“Ruža” je na štvrtom mieste tabuľky a v posledných štyroch zápasoch iba remizovala. Môže to byť zaujímavý 

boj, keďže oba tímy na úvodné triumfy čakajú. Skúsenosti a kvalita sú v radoch MFK. 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00. 
Strelci / Asistencie 
90’ Štefan Gerec Š. Gerec / Marek Zsigmund Marek Zsigmund 
90’ Matúš Macík M. Macík 
89’ Matúš Kmeť M. Kmeť / Viktor Jedinák V. Jedinák 
Aldo Baez A. Baez 83’ 
80’ Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič / Tihomir 

Kostadinov T. Kostadinov 
St. Hillaire, Kathon St. Hillaire, Kathon / Alex 

Ivan A. Ivan 
75’ 

Dino Špehar D. Špehar / Marek Kuzma M. 
Kuzma 

64’ 

Filip Pankaričan F. Pankaričan / Miloš 
Lačný M. Lačný 

60’ 

54’ Štefan Gerec Š. Gerec / Zinedin Mustedanagič Z. 
Mustedanagič 

Držanie lopty 46% 54% 
Strely na bránu 2 3 
Strely mimo bránu 3 7 
Priame kopy 16 21 
Rohové kopy 3 3 
Ofsajdy 4 1 
Vhadzovania 29 27 
Brankárske zákroky 2 2 
Výkopy 11 8 
Fauly 17 15 
Brankári 
David Nwolokor D. Nwolokor Matúš Macík M. Macík 
Základné zostavy 
Jozef Menich J. Menich Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Tomáš Hučko T. Hučko 

Kristián Lukáčik K. Lukáčik Aldo Baez A. Baez Alex Ivan A. Ivan Miloš Lačný M. Lačný Adam Morong A. Morong 
Marek Kuzma M. Kuzma 

Matej Čurma M. Čurma Ján Maslo J. Maslo Dominik Kružliak D. Kružliak Matej Madleňák M. Madleňák Kristi 
Qose K. Qose Dalibor Takáč D. Takáč Matúš Kmeť M. Kmeť Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič Peter Gal 
Andrezly P. Gal Andrezly Štefan Gerec Š. Gerec 

Rudolf Bilas R. Bilas Matej Dybala Matej Dybala Filip Pankaričan F. Pankaričan Pavol Penksa P. Penksa Dino 
Špehar D. Špehar St. Hillaire, Kathon St. Hillaire, Kathon Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich 

Adam Brenkus A. Brenkus Jan Čtvrtečka J. Čtvrtečka Viktor Jedinák V. Jedinák Michal Jonec M. Jonec 
Tihomir Kostadinov T. Kostadinov Ismar Tandir I. Tandir Marek Zsigmund Marek Zsigmund 

Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 



0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 19.11.2017 
FK Inter Bratislava Inter 
FK Poprad Poprad 
1 : 0 11.11.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 30.3.2019 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 2.3.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 1 23.2.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 16.2.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 9.2.2019 
Třinec Třinec 
Sigma Olomouc Olomouc 
1 : 1 19.1.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
5 : 1 15.1.2019 
Hodonín Šardice Hodonín Šardice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
11 : 0 15.1.2019 
MŠK Námestovo Námestovo 
FK Senica Senica 
1 : 1 8.12.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 2.12.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 24.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 0 15.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 3.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 27.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 6.10.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 22.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Gerlachov Gerlachov 
2 : 6 5.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
1 : 3 7.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.7.2018 
Třinec Třinec 
MFk Karviná Karviná 
1 : 3 10.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sigma Olomouc Olomouc 
2 : 1 3.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Pardubice Pardubice 
0 : 0 30.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sparta Praha Sparta Praha 
0 : 0 27.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 



1 : 0 23.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 0 27.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 1.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MŠK Žilina Žilina 
0 : 0 18.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 1. kolo 
1 
X 
2 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:2, 1:2) 
MŠK Žilina Žilina 
4 : 0 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(1:0, 3:0) 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(0:1, 1:0) 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Registruj_sa_bonus1000_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Inter rozhodol o výhre proti Spišskej novej Vsi už v prvej štvrtine 
[05.04.2019; ta3.com; Šport; 23:02; TA3] 



 
https://www.ta3.com/clanok/1152201/inter-rozhodol-o-vyhre-proti-spisskej-novej-vsi-uz-v-prvej-
stvrtine.html 

 
 

Inter Bratislava odohral prvý zápas basketbalovej play-off proti Spišskej novej Vsi vo veľkom štýle. Víťaz 

základnej časti rozhodol o svojom triumfe už na konci prvej štvrtiny. 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Boj o zachovanie škôlky 
[05.04.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: 
"V Spišskej Novej Vsi sa rozpútal boj rodičov za zachovanie Materskej školy na Tomášikovej ulici. Radnica 

uvažuje o jej zrušení a presunutí detí do iných škôlok. Rodičia začali podpisovať petíciu, v ktorej ich podporili aj 
stovky miestnych obyvateľov. Vedenie mesta tvrdí, že o ničom ešte nie je rozhodnuté. Keď ale škôlku zruší, o 
hendikepované deti sa vraj postarajú." 

Jozef Slivenský, redaktor: 
“Rodičia sa o tom, že vedenie mesta uvažuje zrušiť túto škôlku, dozvedeli pred týždňom prostredníctvom 

školskej rady.” 
Roman Garaj, predseda petičného výboru: 
“Tátoš škôlka poskytuje inkluzívne vzdelávanie pre detičky, ktoré sú telesne a mentálne postihnuté. Je tu 

špeciálna trieda, kde sú autistické detičky.” 
Denisa Frankovičová, matka: 
“Je tu jedna škôlka, kde funguje integrácia a chceme ju zrušiť, takže myslím si, že je to nezmyselné.” 
Jozef Slivenský: 
“Táto škôlka v pokojnej časti mesta nesmie zaniknúť, tvrdia organizátori petície. Zatiaľ nazbierali 650 

elektronických podpisov a 100 fyzických podpisov.” 
Roman Garaj: 
“Je to jediná škôlka, ktorá v minulosti bolo ochotná prijať tieto detičky, ktoré majú nejakým spôsobom 

postihnutie.” 
Peter Okresa, otec: 
“Určite sa niekomu páči táto budova, inak nevidím v tom žiadnu logiku.” 
Pavol Bečarik (SNS), primátor Spišskej Novej Vsi: 

“V žiadnom prípade nepôjde ani do odpredaja, nepôjde ani do nájmu žiadnym tretím osobám.” 
Jozef Slivenský: 
“Radnica argumentuje ekonomikou a demografickým vývojom. Počet detí v škôlkach klesá a jedna zo 14 

materských škôl v meste je jednoducho navyše.” 
Markéta Ďuríková, Správa školských zariadení v Spišskej Novej Vsi: 

“Táto materská škola má veľkú rozlohu, triedy sú veľmi veľké, takže vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie 
skoro o tisíc eur.” 

Denisa Frankovičová, matka: 
“Netreba na všetko pozerať len cez peniaze, ale aj cez tú ľudskú stránku.” 
Jozef Slivenský: 
“Mesto však ešte len uvažuje, ako problém nadbytočnosti jednej škôlky vyrieši a nič ešte nie je definitívne. 

Rozhodnúť musí zastupiteľstvo.” 
Pavol Bečerik: 
“V prípade, že by došlo skutočne k zrušeniu tejto materskej škôlky, nikto sa nezbavuje zodpovednosti, aby sa 

celý tento výchovnovzdelávací proces s týmito hendikepovanými deťmi presunul tak, ako je, vrátane výchovných 
pracovníkov, vrátane učiteliek, vrátane učiteľov na inú škôlku.” 

Roman Garaj: 
“Ja si myslím, že to nie je alternatíva, ktorá by bola schodná v meste.” 
Jozef Slivenský: 
“O definitívnom osude tejto škôlky poslanci rozhodnú 18. apríla.” 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Rodičia bojujú za zachovanie škôlky, začali spisovať petíciu 
[05.04.2019; ta3.com; Slovensko; 12:44; TA3] 

https://www.ta3.com/clanok/1152201/inter-rozhodol-o-vyhre-proti-spisskej-novej-vsi-uz-v-prvej-stvrtine.html
https://www.ta3.com/clanok/1152201/inter-rozhodol-o-vyhre-proti-spisskej-novej-vsi-uz-v-prvej-stvrtine.html


 
https://www.ta3.com/clanok/1152153/rodicia-bojuju-za-zachovanie-skolky-zacali-spisovat-peticiu.html 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa rozpútal boj rodičov za zachovanie Materskej školy na Tomášikovej ulici. Radnica 

uvažuje o jej zrušení a presunutí detí do iných škôlok na území mesta. Rodičia začali podpisovať petíciu, v ktorej 
ich podporili aj stovky miestnych obyvateľov. Vedenie mesta tvrdí, že o ničom ešte nie je rozhodnuté. Ak ale 
škôlku zruší, o hendikepované deti sa vraj postarajú. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Mladí reportéri priniesli svoj pohľad na problémy životného prostredia 
[05.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 10:26; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj/48453-clanok.html 

 
 

Do národného kola súťaže prihlásili 55 príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video. 
Trenčín 5. apríla (TASR) - Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj 

v tomto školskom roku svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni. Do národného kola 
súťaže prihlásili 55 príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video. Odborná porota ocenila, že priniesli 
zaujímavé témy a vlastné pohľady na problémy životného prostredia. Informoval o tom za tím Mladých reportérov 
Richard Medal. 

"Súťaž je len prostriedkom, ako aktivizovať mladých ľudí. Skutočné výsledky je cítiť všade tam, kde Mladí 
reportéri pôsobia. Keď v Spišskej Novej Vsi navštevujú kaviarne s ambíciou vyhlásiť prvé bezslamkové mesto 

na Slovensku, v Cirkevnej základnej škole Narnia šijú vrecúška na zeleninu a ovocie zo starých záclon, aby ich 
rozdávali nakupujúcim, alebo keď žiačky Základnej školy v Majcichove odfotia čiernu skládku a tá je vzápätí 
odstránená," skonštatoval Medal. 

Ocenení reportéri síce podľa neho nedostanú žiadne vecné ceny, ale pozvánku na praktický štvordenný 
workshop a príležitosť ďalej rozvíjať žurnalistické zručnosti. “Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola 
súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z vyše 30 krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z 
celého sveta. Výsledky budú zverejnené 5. júna,” načrtol. 

Ako vyplýva z metodiky programu, reportéri sa venujú lokálnym témam, ktoré trápia ich a ich okolie. Dovedna 
deväť zo 16 ocenených príspevkov sa venovalo téme minimalizácie odpadu, ktorou posledné roky žije celé 
Slovensko. “Veľmi nás teší, že v ocenených prácach Skutočne eko, Ako móda (ne)ničí našu planétu, Povedzme 
si to BEZ OBALU a Tajný život trhoviska naši reportéri ukazujú, že mladí Slováci už myslia bezobalovo a 
bezodpadovo,” vysvetlila koordinátorka programu Klaudia Medalová. 

V programe podľa nej pribúda aktivizmu zameraného na pozitívne riešenia. "Naša dlhoročná reportérka s 
množstvom medzinárodných ocenení Adriána Henčeková vo svojom článku Iniciatíva za prvé bezslamkové 
mesto na Slovensku predstavuje kampaň tímu mladých reportérok v Spišskej Novej Vsi, ktorú spoluorganizuje," 

vyzdvihla. 
Reportéri tiež upozorňujú na problémy svetelného znečistenia či problém stavby obchvatu vedúceho cez 

územie, ktoré je súčasťou Natura 2000. Tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove sa snaží 
vrátiť späť úle do areálu školskej záhrady a žiačky z Majcichova pátrali po koreňoch znečistenia rieky Nitra. 

V rámci environmentálneho vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie mladí ľudia vo 
veku 11 až 21 rokov pod vedením pedagógov a rodičov skúmajú lokálne problémy, aktivizujú okolie a navrhujú 
riešenia. Svoje zistenia spracujú do reportážnych príspevkov, publikujú a šíria. Program na Slovensku koordinuje 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií. 
Medzinárodným koordinátorom programu je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. 

Výsledky národného kola súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie 2019 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Začiatok jari hlásia už aj zo Slovenského raja: Turistov poteší šafranový 

koberec! 
[05.04.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:45; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/822624/zaciatok-jari-hlasia-uz-aj-zo-slovenskeho-raja-turistov-potesi-
safranovy-koberec/ 

 
 

https://www.ta3.com/clanok/1152153/rodicia-bojuju-za-zachovanie-skolky-zacali-spisovat-peticiu.html
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj/48453-clanok.html
https://www.cas.sk/clanok/822624/zaciatok-jari-hlasia-uz-aj-zo-slovenskeho-raja-turistov-potesi-safranovy-koberec/
https://www.cas.sk/clanok/822624/zaciatok-jari-hlasia-uz-aj-zo-slovenskeho-raja-turistov-potesi-safranovy-koberec/


Otvoriť galériu 
Pastva pre oči! V Slovenskom raji ešte celkom nezmizol sneh a priehrada Palcmanská Maša je stále 

zamrznutá. Ešte pred pár dňami sa v Mlynkoch lyžovalo, no na horských lúkach a pasienkoch už cítiť jar. 
Fialkasto zakvitla zákonom chránená krása v podobe šafranového koberca. 

Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Okrem Geráv nad obcou Dedinky (okr. Rožňava) šafran už rastie najmä na pasienkoch Voniarky v blízkosti 

hrebeňa Dobšinského kopca. Nachádzajú sa na juhu Slovenského raja na rozhraní okresov Rožňava a Spišská 
Nová Ves. Fialový koberec zakvitol hneď vedľa cesty do Stratenej, takže turisti a motoristi ho môžu pohodlne 

obdivovať. 
Botanička Národného parku Slovenský raj Štefánia Bryndzová pre Nový Čas uviedla, že šafran spišský patrí k 

najskôr kvitnúcim druhom. „Jeho hodnota nie je vyčíslená, ale v Slovenskom raji sa nesmie zbierať a patrí medzi 
prvých poslov jari. Kvitne od marca do apríla. Najprv vykukne fialový kvet, až neskôr rašia na povrch úzke listy,“ 
povedala Bryndzová. 

Podľa nej ide o veľmi krehký kvietok, ktorý vädne hneď po odkvitnutí. Veľké populácie tohto druhu však 
ubúdajú v dôsledku upúšťania od tradičného hospodárenia v podobe pastvy a kosenia. 

Vzácna korenina Otvoriť galériu 
Iná odroda - šafran siaty je rastlina z čeľade kosatcovité. Z čneliek kvetu sa získava rovnomenná korenina, 

ktorá patrí medzi najdrahšie na svete. Pestuje sa hlavne v Iráne a v oblasti Stredozemného mora. „Na 100 
gramov musia ľudia ručne pozbierať okolo 13- až 14-tisíc kvetov. Využitie v kuchyni je do polievok, omáčok či do 
ryže,“ dodala Štefánia Bryndzová. 

Foto: 
Daniela (29) bola z množstva rozkvitnutého šafranu nadšená. Zdroj: kz 

[Späť na obsah] 

 
 

26. MS 2019: Topoľčany vytlieskali tím aj po prehre, Paulovič potešil 
[05.04.2019; dobrenoviny.sk; 07:44; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/159779/ms-2019-topolcany-vytlieskali-tim-aj-po-prehre-paulovic-potesil 

 
 

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 

Ilustračné foto. — Foto: TASR/Martin Baumann 
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. 

“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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27. Kam cez víkend? Zopár tipov na akcie v Trnave a okolí 
[05.04.2019; dnes24.sk; Trnava; 00:00; Júlia Vargová] 

 
https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-vikend-zopar-tipov-na-akcie-v-trnave-a-okoli-327346 

 
 

Prvý aprílový víkend je tu a s ním aj lákavé podujatia v meste a okolí. Nádvorie láka na bohatý program. 
Narodeniny Nádvoria 
V piatok, 5. apríla a v sobotu, 6. apríla, na Nádvorí 
Prvé narodeniny ponúknu skvelý kultúrny program, možnosť nazrieť do zákulisia Nádvoria i aktivity pre deti. 

Vstup na všetky podujatia je voľný. 
Program prvých narodenín Nádvoria: 
Piatok 5. 4. 2019 
9:00 a 10:00 Lili batolárium (divadlo pre najmenších) 
Príďte si so svojimi deťmi vychutnať príbeh o priateľstve a spoločnom objavovaní. 
Kapacita podujatia je obmedzená, a preto je potrebné zaregistrovať sa e-mailom na rezervacie@malyberlin.sk 
11:00, 12:00 a 14:00 Potulky Nádvorím (prehliadka) 
Objavte všetky zákutia Nádvoria! Priestormi vás budú sprevádzať tak architekti, ktorí stoja za projektom, ako 

aj majitelia. Na prehliadku je nutná rezervácia e-mailom na rezervacie@malyberlin.sk alebo osobne na recepcii 
Coworking Nádvorie. 

14:00 – 16:00 Eko workshop s Kubikom (workshop) 
Príďte sa inšpirovať, ako predísť tvorbe odpadu, triediť ho či UPcyklovať. Počas workshopu si budete môcť 

premeniť napríklad aj krabicu od nápoja na pěňaženku s pomocou OZ PureLove. 
16:00 Dano Heriban: Čosi úsmevné (detský koncert) 
Hudobné dobrodružstvo pre deti a rodičov. 
19:30 Vidiek (koncert) 
Legendárna skupina, ktorej hudbu milujú starší i mladší. Zaspievajte si spolu s nami „Vidiečan“ a nechajte sa 

unášať melódiami hitov, ktoré určite poznáte. 
21:00 Puding Pani Elvisovej (koncert) 
Skvelí „Pudingáči“ odpália koncert ako stvorený pre piatkovú noc! Na Nádvorí predstavia svoj jedinečný mix 

plný experimentov a elektroniky 
Sobota 6. 4. 2019 
13:00 – 17:00 Narodeninová výroba tašiek a odznakov Nádvoria s Kubikom (workshop) 
Príďte si vytvoriť vlastný dizajn klasickej tašky cez rameno pomocou aplikácií a termolisu, alebo vlastné 

odznaky pomocou lisu. My zabezpečíme všetok materiál a tašky, na Vás nechávame kreatívny proces a estetické 
cítenie. 

14:00 Nové divadlo Nitra: Cisárove nové šaty (divadlo) 
Krásna scéna a bláznivý príbeh v podaní súboru Nové divadlo Nitra. Príbeh ako stvorený pre deti od 3 do 100 

rokov! 
14:00, 15:00 a 16:00 Potulky Nádvorím (prehliadka) 
Objavte všetky zákutia Nádvoria! Priestormi vás budú sprevádzať tak architekti, ktorí stoja za projektom, ako 

aj majitelia. Na prehliadku je nutná rezervácia e-mailom na rezervacie@malyberlin.sk alebo osobne na recepcii 
Coworking Nádvorie. 

18:00 Vallo, Bročka, Hattas: Aké hranice má v politike slušnosť? (diskusia) 
Bratislavu, Trnavu a Nitru spája jedna vec. Všetky tri mestá vedú bývalí aktivisti a primátori bez politického 

pozadia. Keď prvý raz vyhral voľby Peter Bročka, dovtedajšia garnitúra aj celá republika vyslovovali uznanie a 
jedným dychom sa s úškrnom prizerali, kedy zakopne. Lenže nezakopol, vyhral voľby aj druhý raz a pridali sa k 
nemu aj Matúš Vallo a Marek Hattas ako signál, že krajina si praje zmenu. Moderuje Mário Šmýkal. 

19:30 Smola a hrušky (koncert) 
Reggae úderka zo Spišskej novej vsi Smola a hrušky rozdáva dobrú náladu na svojich koncertoch už od 

roku 1997. Ani na Nádvorí to nebude inak. Vidíme sa v sobotu! 
21:00 Polemic (koncert) 
Ona je taká, Komplikovaná alebo Ja som to vedel – k Polemicu naozaj netreba viac dodávať. Veľa hitov, 

skvelá zábava a neuveriteľných 30 rokov na scéne. 
Výstava ObrazoBOREC 
Trvanie výstavy: 4. 04. – 2. 06. 2019 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Zelený kríček 3, Trnava 
Autorom výstavy je Jiří Černický, jej kurátorom je PhDr. Vladimír Beskid. Výstava predstaví diela výrazného 

predstaviteľa českého intermediálneho umenia s preferovaním práce s obrazovým poľom maľby. Individuálna 
prezentácia významného českého intermediálneho umelca Jiřího Černického sa sústreďuje na tú líniu jeho 
tvorby, ktorá je na rozhraní maľby, obrazu a objektu. Ide o celú sériu diel, ktoré pracujú s hybridnými formami 
obrazov, panelov, či sietí. Zámerne sa dotýka všetkých možných aj protichodným a radikálnych podôb 
objektomaľby a ich ideových a formálnych presahov. 

Ide o jeho osobité reaktívne obrazy, neakčné nemaľby, vnútorné maľby, kontaktné maľby, predmaľby… V tejto 
línií sa nachádzajú diela, ktoré reagujú na Loosov moderný interiér a architektúru (Odstredivý panel, 2017), maľbu 

https://trnava.dnes24.sk/kam-cez-vikend-zopar-tipov-na-akcie-v-trnave-a-okoli-327346


na panely s opretým bicyklom a zaparkovaným psom (Dolby maľba, 2013), silné reliéfne panely z cyklu Dlaždice 
(Dynamický obklad, 2012; Echo ambientu, 2017–18), či objektomaľby, kde sa „aktívna“ minimalistická maľba 
predmetmi odohráva na samom okraji diel (Minimax, 2012–14) a pod. 

Farmársky jarmok a Veľkonočné inšpirácie 
Sobota, 6. apríla od 8:00, Šenkvice 
Chystáte svoju domácnosť na jar či Veľkú noc? Tak v tom prípade je pre vás Farmársky jarmok ako stvorený. 

Nehovoriac o trhoch, kde sa priam nadýchate veľkonočnými inšpiráciami. Nebude chýbať ani obľúbená burza 
kníh z Obecnej knižnice Gabriela Kolinoviča. 

Výstava Jedno bez druhého 
Trvanie výstavy: 04. 04. – 02. 06. 2019 
Miesto konania: Galéria Jána Koniarka v Trnave, Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený kríček 3, Trnava 
Autorkami výstavy sú Diana Cencer Garafová a Nikola Šušovicová. Kurátorkou je MgA. Marianna Brinzová. 

Výstava iluzívnej maľby vizuálnych umelkýň najmladšej generácie nesie názov Jedno bez druhého. Autorská 
výstava dvoch mladých slovenských výtvarníčok Diany Cencer Garafovej, absolventky doktorandského štúdia na 
VŠVU a Nikoly Šušovicovej, študentky magisterského štúdia na katedre maľby na VŠVU v Bratislave, sa 
zameriava na problematiku vnútorného priestoru obrazu, jeho umiestnenie vo fyzickom priestore a optickými 
ilúziami. Ústrednou témou ich tvorby sú spomienky uchovávané v predmetoch a v prostredí, ktoré ich obklopuje a 
pôsobí na ne. Dôležitým spolučiniteľom týchto diel je aj pohľad diváka a jeho (ne)schopnosť pozerať sa a vnímať. 

Hanička a Murko 
Sobota, 6. apríla o 16:00, Kino Hviezda 
Populárne, farebné, mäkučké a priateľské bábky – malá speváčka Hanička a jej kocúrik Murko – vyrážajú na 

svoje jarné koncertné turné. Predstavenie Haničky a Murka je kombináciou živého a dynamického koncertu a 
divadelného vystúpenia. Deti sa môžu vyjašiť a pri tanci použiť aj rôzne rekvizity, napr. farebné šatky, strapce či 
hrkajúce vajíčka. 

Bábky vedú profesionálni bábkoherci. Do koncertného vystúpenia sú okrem Haničky a Murka aktívne zapojení 
aj dvaja speváci. Sú zároveň aj v role animátorov – sprevádzajú deti a aktívne ich zapájajú do tancovania a 
spievania, aby si vystúpenie naplno užili. 

Jubilejná výstava Fotoklubu IRIS 
Trvanie výstavy: 03. 04. – 28. 04. 2019 
Miesto konania: v západnom krídle radnice 
Vernisáž desiatej výročnej výstavy Fotoklubu IRIS sa uskutočnila prvú aprílovú stredu. Fotoklub IRIS funguje 

ako občianske združenie od roku 2009 a za dekádu svojej činnosti sa každoročne spolupodieľal spolu s Mestom 
Trnava na fotografických podujatiach. 

Poslaním výstavy je priblížiť verejnosti čaro zachytených prchavých okamihov života a sveta kolo nás. 
Zároveň môže byť výstava inšpiráciou pre všetkých, ktorí radi fotografujú alebo hľadajú v Trnave a blízkom okolí 
podobných nadšencov, ktorí venujú tomuto ušľachtilému umeniu svoj voľný čas. Žánrové zloženie tvorby členov 
fotoklubu je veľmi pestré – krajina, makro, zátišie, portrét, ale i abstraktná fotografia a architektúra, takže 
návštevníci sa majú naozaj na čo tešiť. 

Tančiareň pre seniorov 
V nedeľu, 5. apríla od 16.00 do 20.00, v Trnavskom dvore na Zelenečskej ulici 16 
Aj tento rok Trnava realizuje z Programu aktívneho starnutia Tančiareň pre seniorov. Do tanca zahrá Duo 

Expres. Vstup je voľný, no kapacita je obmedzená na sto miest. 
KINO: Dobrá smrť + diskusia 
Nedeľa, 7. apríla o 17:00, Malý Berlín 
Film The Good Death / Dobrá smrť (SK, CZ, FR, AT) Tomáša Krupu má 83 minút. Premietaný bude so 

slovenskými titulkami. Nevyliečiteľne chorá Janette by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre 
dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať 
do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý 
po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget. 

Nový slovenský dokument s výrazne sugestívnou kamerou využíva postupy hraného filmu a do skutočného 
príbehu Janette pútavo vplieta charaktery a životné príbehy jej najbližších. Na diskusii po premietaní sa zúčastnia 
režisér Tomáš Krupa a strihač Peter Kudlička. 

Deň otvorených dverí SOFTBALL PANTHERS 
Nedeľa, 7. apríl od 12:00 do 17:00, areál ihriska 
Softbalová sezóna sa pomaly blíži a tak si na jej začiatok SK Trnava Panthers znova pripravili Deň otvorených 

dverí. Športovci ho naplánovali na nedeľu, 7. apríla. Uskutoční sa v areáli Základnej školy na Bottovej ulici v 
Trnave. Návštevníci sa môžu tešiť na rôzne súťaže či atrakcie pre deti. Pre dospelých je pripravená súťaž vo 
varení gulášu. 

Všetkých fanúšikov softbalu, či nováčikov, ktorí by si chceli tento šport vyskúšať a prípadne sa o ňom niečo 
viac dozvedieť čaká zaujímavý program. Pre deti sú naplánované súťaže a budú si môcť skúsiť aj odpaľovanie na 
stroj. Celodenný program by mal sprevádzať i nábor nových hráčov. Hlad počas návštevy softbalového ihriska 
nehrozí, v pláne je súťaž vo varení gulášu. Všetko začne prvú aprílovú nedeľu o dvanástej v Softbalovom areáli 
Panthers Trnava na ulici Jána Bottu 27 v Trnave. Softbalové ihrisko v rámci Dňa otvorených dverí môžete 
navštíviť počas celého nedeľného poobedia, do piatej. 

FC Spartak Trnava – FC Nitra 
Sobota, 6. apríla o 17:00, Štadión Antona Malatinského City Arena Trnava 



Už tento víkend Spartak čaká zápas tretieho kola Fortuna Ligy, o udržanie sa. Trnava bude musieť zabojovať 
naplno. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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28. Dáte 10 z 10? Rýchly KVÍZ preverí, ako dobre poznáte názvy ulíc v Spišskej 
[05.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/date-10-z-10-rychly-kviz-preveri-ako-dobre-poznate-nazvy-ulic-v-spisskej-
327351 

 
 

Máte pocit, že vás otázky o názvoch spišskonovoveských ulíc jednoducho nemôžu prekvapiť? Otestujte svoje 
znalosti prostredníctvom nasledujúceho kvízu. 

Spišská Nová Ves je ako celok, ktorý, ak si rozmeníme na drobné, tvorí spleť desiatok ulíc. Ich názvy sú pre 

Novovešťanov zväčša notoricky známe a človek tu žijúci alebo ten, ktorý sa v tomto meste narodil má pocit, že 
ich dobre pozná. No či je to vo vašom prípade naozaj tak, si môžete overiť prostredníctvom nasledujúceho kvízu. 
Ten je totiž zameraný práve na názvy spišskonoveských ulíc. Nedáte sa nachytať? 

V kvíze sa vám postupne zobrazí desať otázok a ku každej máte na výber buď z dvoch alebo z troch 
možností, pričom správna je vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd. Ak 
nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. 

Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne. Kvíz môžete 
kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať 
na Facebooku a pochváliť sa ním i vašim priateľom. 

Hrajte tu: KVÍZ o názvoch spišskonovoveských ulíc: Ste si istý, že vás nenachytá žiadna z otázok? 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Mladá vodička v Kolinovciach po zrážke so zverou zdemolovala autá 
[05.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22092861/mlada-vodicka-v-kolinovciach-po-zrazke-so-zverou-zdemolovala-
auta.html 

 
 

Nepila, no našli u nej sušenú rastlinu. 
Nehoda v Kolinovciach 
(3 fotografie) 
KOLINOVCE. K nehode mladej vodičky došlo v obci Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, 22-ročná vodička Hyundai i20 s ťažkou nohou na plyne a navyše po 
zrážke so zvieraťom na ceste prešla do protismeru a narazila do dopravného značenia. 

Následne vrazila do zaparkovaného Kia Ceed, ktoré odhodilo do pred ním odstaveného Peugeotu 307, a to 
po náraze odhodilo do jazdného pruhu a Kiu Ceed do betónového oplotenia. 

Dychová skúška u vodičky bola negatívna. 
Počas dokumentovania nehody však policajti zistili, že mladá žena má pri sebe sušenú rastlinu, ktorú poslali 

na expertízu. 
Polícia začala stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo 

prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Či bola pod vplyvom drog, zisťujú. 
Predbežné škody vyčíslili na 17 800 eur. 
Prípad polícia vyšetruje. 

[Späť na obsah] 
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30. Topoľčany vytlieskali reprezentáciu aj po prehre: V nájazdoch potešil rodák 

Paulovič 
[05.04.2019; dnes24.sk; Topoľčany; 00:00; TASR] 

 
https://topolcany.dnes24.sk/topolcany-vytlieskali-reprezentaciu-aj-po-prehre-v-najazdoch-potesil-rodak-
paulovic-327303 

 
 

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. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z hokeja 
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: TASR 
" 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Mladí reportéri opäť priniesli svoj pohľad na problémy životného prostredia 
[05.04.2019; enviroportal.sk; Environmentálna výchova a vzdelávanie; 00:00; TASR] 

 
http://www.enviroportal.sk/clanok/mladi-reporteri-opat-priniesli-svoj-pohlad-na-problemy-zivotneho-
prostredia 

 
 

Trenčín, 5. apríla - Žiaci a pedagógovia zapojení do programu Mladí reportéri pre životné prostredie aj v tomto 
školskom roku svojou účasťou v súťaži ukázali, že sú akční, tvoriví a profesionálni. Do národného kola súťaže 
prihlásili 55 príspevkov v kategóriách článok, fotografia a video. 

Odborná porota ocenila, že priniesli zaujímavé témy a vlastné pohľady na problémy životného prostredia. 
Informoval o tom za tím Mladých reportérov Richard Medal. 

,,Súťaž je len prostriedkom, ako aktivizovať mladých ľudí. Skutočné výsledky je cítiť všade tam, kde Mladí 
reportéri pôsobia. Keď v Spišskej Novej Vsi navštevujú kaviarne s ambíciou vyhlásiť prvé bezslamkové mesto 

na Slovensku, v Cirkevnej základnej škole Narnia šijú vrecúška na zeleninu a ovocie zo starých záclon, aby ich 
rozdávali nakupujúcim, alebo keď žiačky Základnej školy v Majcichove odfotia čiernu skládku a tá je vzápätí 
odstránená," skonštatoval za tím Mlaýdh reportérov Richard Medal. 

Ocenení reportéri síce podľa neho nedostanú žiadne vecné ceny, ale pozvánku na praktický štvordenný 
workshop a príležitosť ďalej rozvíjať žurnalistické zručnosti. ,,Víťazné práce postupujú do medzinárodného kola 
súťaže, kde sa stretnú s víťazmi z vyše 30 krajín zapojených do programu Mladí reportéri pre životné prostredie z 
celého sveta. Výsledky budú zverejnené 5. júna," načrtol. 

Ako vyplýva z metodiky programu, reportéri sa venujú lokálnym témam, ktoré trápia ich a ich okolie. Dovedna 
deväť zo 16 ocenených príspevkov sa venovalo téme minimalizácie odpadu, ktorou posledné roky žije celé 
Slovensko. ,,Veľmi nás teší, že v ocenených prácach Skutočne eko, Ako móda (ne)ničí našu planétu, Povedzme 
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si to BEZ OBALU a Tajný život trhoviska naši reportéri ukazujú, že mladí Slováci už myslia bezobalovo a 
bezodpadovo," vysvetlila koordinátorka programu Klaudia Medalová. 

V programe podľa nej pribúda aktivizmu zameraného na pozitívne riešenia. ,,Naša dlhoročná reportérka s 
množstvom medzinárodných ocenení Adriána Henčeková vo svojom článku Iniciatíva za prvé bezslamkové 
mesto na Slovensku predstavuje kampaň tímu mladých reportérok v Spišskej Novej Vsi, ktorú spoluorganizuje," 

vyzdvihla. 
Reportéri tiež upozorňujú na problémy svetelného znečistenia či problém stavby obchvatu vedúceho cez 

územie, ktoré je súčasťou Natura 2000. Tím študentov z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove sa snaží 
vrátiť späť úle do areálu školskej záhrady a žiačky z Majcichova pátrali po koreňoch znečistenia rieky Nitra. 

V rámci environmentálneho vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie mladí ľudia vo 
veku 11 až 21 rokov pod vedením pedagógov a rodičov skúmajú lokálne problémy, aktivizujú okolie a navrhujú 
riešenia. Svoje zistenia spracujú do reportážnych príspevkov, publikujú a šíria. Program na Slovensku koordinuje 
Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a zastrešuje Špirála, sieť environmentálne-výchovných organizácií. 
Medzinárodným koordinátorom programu je Nadácia pre environmentálne vzdelávanie so sídlom v Kodani. 

Copyright © TASR 2019 
[Späť na obsah] 

 
 

32. SBL: Hladký triumf Interu Bratislava aj Levíc 
[05.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA;TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391294/sbl-hladky-triumf-interu-bratislava-aj-levic/ 

 
 

Basketbalová SBL mala v piatok na programe úvodné stretnutia štvrťfinále play-off. 
Výsledky prvých stretnutí štvrťfinále play-off SBL: 
BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 109:65 (55:29) 

Najviac bodov: Smith 21, Skinner 14, Abrhám a Kuffa po 13 - Presutti 19, Juríček 16, Antoník 11, 450 divákov 
/stav série: 1:0/ 
BK Levickí Patrioti - MBK Handlová 81:59 (42:32) 
Najviac bodov: Žiak 27, Benjamin 14, Gačeša 13 - Petráš 17, Ross-Miller 15, Stehlík 8 
/stav série: 1:0/ 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
BK Inter Bratislava Bratislava 
109 : 65 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(36:18, 19:11, 31:20, 23:16) 
BK Levickí Patrioti Levice 
81 : 59 
MBK Handlová Handlová 
(20:16, 22:16, 18:10, 21:17) 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
06.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.21 18.08 4.36 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
06.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.25 17.01 3.96 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
10.04.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
10.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 

https://sport.aktuality.sk/c/391294/sbl-hladky-triumf-interu-bratislava-aj-levic/


PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
10.04.2019 
BK Iskra Svit Svit 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
10.04.2019 
BC Prievidza Prievidza 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
13.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
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33. 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/
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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 
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34. Analýza play-off SBL: Uspeje suverén základnej časti alebo obhajca titulu? 
[05.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Niké] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/391237/analyza-play-off-sbl-uspeje-suveren-zakladnej-casti-alebo-obhajca-
titulu/ 

 
 

SBL vstupuje do svojej rozhodujúcej fázy. Karty pred play-off sú rozdané v prospech najväčších favoritov. Po 
základnej časti je zrejmé, že vo finále by sa mal stretnúť víťaz základnej časti Inter s víťazom Slovenského 
pohára a obhajcom titulu z Levíc. 

Tipni si Zdroj: Niké 
Stabilné výkony počas celej sezóny 
Žltočierni v sezóne prehrali len štyri duely, doma padli iba proti Komárnu, ktoré ich ako jediné dokázalo zdolať 

dvakrát. Levice prehrali s Interom tri zo štyroch ligových súbojov, porazili ho aj v pohári. Vedenie In teru na to 
reagovalo zmenou na trénerskom poste, keď úspešného Olivera Vidina nahradil na Slovensku známy Chorvát 
Aramis Naglič, ktorý klub z Bratislavy doviedol v roku 2013 k titulu. Po jeho príchode na lavičku ešte neprehral. 

Na žiadnom poste Inter nemá slabinu. Tím ťahal pod košom slovenský hráč ročníka Michal Baťka, alternoval 
za neho 221 centimetrov vysoký Michael Fusek. Úlohy lídra sa skvele zhostila americká dvojica Arik Smith-Lee 
Skinner, v obrane si svoje povinnosti plnil Nemanja Barač, dôležité body strieľal univerzál Tomáš Mrviš. Do tímu 
dobre zapadol aj skúsený pivot Jasmin Perkovič. 

V plnej zostave sú silnejší 
Levice mali v závere slabšiu formu, ale play-off je nová súťaž. Patrioti pod vedením charizmatického kouča 

Tea Hojča vymenili počas ročníka viacerých hráčov a sa museli vysporiadať so zraneniami kľúčových opôr, ale už 

https://sport.aktuality.sk/c/391237/analyza-play-off-sbl-uspeje-suveren-zakladnej-casti-alebo-obhajca-titulu/
https://sport.aktuality.sk/c/391237/analyza-play-off-sbl-uspeje-suveren-zakladnej-casti-alebo-obhajca-titulu/


sú všetci fit. Veľa si sľubujú najmä od MVP základnej časti pivota Nikolu Gačešu či amerického krídelníka a 
najlepšieho hráča Slovenského pohára Dwayna Benjamina. 

Šírkou kádra a kvalitou slovenských basketbalistov sú na tom podobne ako Inter. Okrem spomínaného dua 
mal najmä v úvode vydarený ročník Steven Davis, Levice si dobre poradili aj so zmenou na rozohrávke. 
Alexandra a Tomiča plnohodnotne nahradil Pita a Council. Okrem nich sa za perimetrom môžu spoľahnúť aj na 
slovenské duo Krajčovič-Žiak. 

Ako to vidia tipéri 
Graf play-off SBL Zdroj: Niké 
Čo odporúčame tipovať 
Inter víťaz 
Oba celky čakajú vo štvrťfinále hranom na tri víťazné duely papierovo ľahkí súperi. Inter bude čeliť oslabenej 

Spišskej Novej Vsi, Levice čaká nevyspytateľná Handlová, ktorá Patriotov môže potrápiť najmä doma. Okrem 

spomínaných favoritov neočakávam, že sa niekomu inému podarí prehovoriť do boja o titul. 
Svit by cez Žilinu mal postúpiť, ale v semifinále doplatí na úzky káder. Zvyšná dvojica Prievidza – Komárno je 

otvorená a bude to asi najvyrovnanejšia séria. „Obuvníci“ môžu baníkov podobne ako vlani prekvapiť. Celkový 
víťaz vzíde z vyrovnaného súboja Inter – Levice. O čosi viac predsa len veríme Interu. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
X 
2 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
05.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
1.01 20.00 14.10 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
05.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
1.07 18.00 8.27 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
06.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
1.30 16.00 3.58 
BK Iskra Svit Svit 
18:00 
06.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
1.30 16.00 3.58 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
18:00 
10.04.2019 
BK Inter Bratislava Bratislava 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
10.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
10.04.2019 
BK Iskra Svit Svit 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
10.04.2019 
BC Prievidza Prievidza 
BC Prievidza Prievidza 
16:30 
13.04.2019 
MBK Rieker Komárno Komárno 
BK Inter Bratislava Bratislava 
18:00 
13.04.2019 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 



BK Iskra Svit Svit 
18:00 
13.04.2019 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
BK Levickí Patrioti Levice 
18:00 
13.04.2019 
MBK Handlová Handlová 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

SLOVENSKO_EXTRALIGA_Zvolen-Nitra-dnes_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

35. Tréner dorasteneckých majstrov: V správny moment pochopili, o čom je 

Dukla 
[05.04.2019; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Šport; 00:00; Martin Jurčo] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/22092409/trener-dorasteneckych-majstrov-v-spravny-moment-pochopili-o-
com-je-dukla.html 

 
 

Dorastenci Dukly Trenčín po turbulentnej sezóne obhájili majstrovský titul. 
TRENČÍN. S trénerstvom začínal ešte počas aktívnej kariére na Islande. Michal Kobezda sa následne venoval 

mládežníckemu hokeju v Púchove, kde s dorastom postúpil do extraligy. V uplynulej sezóne v klube skončil a 
pred začiatkom novej ho do Trenčína priviedol Roman Chatrnúch. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Ľudia ho spoznávajú. Bývalý hokejista pracuje v rýchlom občerstvení 
Začínal na pozícii asistenta dorasteneckého tímu, aby sa po pár týždňoch posunul na post hlavného trénera. 

Je mladším bratom zosnulého bývalého generálneho manažéra Dukly Trenčín Jána Kobezdu. 
Prekvapila vás možnosť rýchleho posunu na pozíciu hlavného kormidelníka? 
- S Michalom Blanárom sme mali rozdelené kompetencie. Navzájom sme sa dopĺňali a pomáhali si. Boli sme 

rovnocenní partneri. Ani vedenie nás nedelilo na hlavného a asistenta. 
Tím ste prebrali v nie najlepšom stave. Výsledky ani hra neboli ideálne. Čo bolo vašimi hlavnými úlohami? 
- Stmeliť kolektív. Ako každý iný aj ten náš obsahuje veľa rôznych pováh. Chlapci sú vo veku, kedy sú plní 

hormónov, čo je náročné obdobie. Potrebovali sme nastaviť ich hlavy a dať dokopy partiu. Aby si pomáhali a boli 
kamaráti. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Po Kobezdovej smrti som chcel splniť dohodnutý sľub, hovorí o návrate do Dukly Radivojevič 
Ste skôr direktívny alebo priateľský typ trénera? 
- Som viac-menej za kamarátsky prístup. Samozrejme, niekedy treba zvýšiť hlas, keď už niektoré veci 

prekračujú hranice. Tvrdé správanie nevplýva dobre ani na mňa. U detí to platí rovnako, preto som sa o niečo 
podobné ani len nepokúšal. 

Je ťažké nájsť správnu hranicu priateľského vzťahu, aby neprekročil medze? 
((piano)) 
- Je to náročné. Deti vždy budú skúšať a hľadať hranu. Vtedy príde na radu jasný povel. Možno boli chvíľu 

prekvapení, ale musíte si určiť nejaké mantinely, aby sa situácia nevymkla z rúk. 
Dorastenci Dukly zažili najhoršiu základnú časť za posledných šesť sezón. Mali ste to v hlave? 
- Tým, že som v klube nový, som to príliš nevnímal. Od vedenia sme boli uisťovaní, že bič plieska na konci. 

Play off bolo rozhodujúce. 
Ku koncu dlhodobej časti sme sa snažili, aby sme vo štvrťfinále začínali doma. 
Čím to bolo, že mužstvo malo plné ruky práce, aby skončilo v tabuľke na štvrtej priečke a mohlo štvrťfinále 

začínať doma? 
- Celú základnú časť sme odohrali s ôsmimi kadetmi. Sedem starších chlapcov už pravidelne naskakovalo v 

juniorke. 
Tým pádom sme veľmi nemohli hrať fyzický hokej. Hráči boli vekovo mladší a bolo to aj vidieť. Dostali priestor 

hokejovo rásť a zbierať skúsenosti. Očakávame, že v novom ročníku budú tí mladší pevnými oporami mužstva s 
množstvom skúseností. 

Zmenilo sa niečo v oblasti zloženia kádra vo vyraďovacích bojoch? 
- Prišla pomoc od juniorov. Keď mali voľno, poslali nám hráčov na výpomoc. V play off sme sa už viac 

zamerali na výsledky, aby sme dokázali obhájiť titul. Spolupráca medzi oboma kategóriami bola perfektná. 
Juniorka mala vlastný program a cestu za obhajobou titulu. Bolo náročné zladiť oba tímy? 

https://mytrencin.sme.sk/c/22092409/trener-dorasteneckych-majstrov-v-spravny-moment-pochopili-o-com-je-dukla.html
https://mytrencin.sme.sk/c/22092409/trener-dorasteneckych-majstrov-v-spravny-moment-pochopili-o-com-je-dukla.html


- Rozlosovanie nám prialo. Keď mali juniori voľno, hrali sme my a chlapci boli pripravení. Ubrali sme im 
tréning, aby mali čas na regeneráciu. Všetko do seba zapadlo. 

V play off ste prehrali jediný zápas. Ladným krokom ste sa prepracovali k titulu. Súhlasíte? 
- Nebolo to jednoduché. Prvý duel proti Púchovu bol dosť nervózny. Niektorí zažili vyraďovacie boje po prvý 

raz v živote a mali zviazané ruky. 
Na ľade Púchova sme v plnej zostave prehrali. Mali sme obavy, čo to spraví s mužstvom. Každý si myslel, že 

postúpime bez problémov. Následne sa chlapci otriasli a všetko zvládli výborne. 
S Banskou Bystricou ste neprehrali ani raz. Finálový súper zo Spišskej Novej Vsi odohral viac stretnutí. Mali 

ste vo finále viac síl? 
- Určite. Každé odohrané stretnutie berie sily. Mali sme viac odpočinku. Finále sme ukončili na prvú ranu. 

Spišiaci sa vytrápili s Košicami aj Slovanom. Ku koncu mali káder poznačený zraneniami. 
Prekvapil vás finálový súper? 
- Očakával som hladký postup Slovana. Spišiaci dali do hry srdce, čo je niekedy viac ako individuálna kvalita. 
Prostredie pod Tatrami je vždy divoké. Nemali ste obavy, čím na vás vyrukujú na domácom ľade? 
- Očakávali sme búrlivú atmosféru. Nakoniec bolo na tribúnach osem stoviek divákov. Obavy sme mali z prvej 

formácie súpera. Snažili sme sa ich ustrážiť, aby naše ostatné formácie mohli produkovať góly. 
Dukla je zvyknutá na majstrovské tituly v mládežníckych kategóriách. Mali ste v tíme víťazné typy? 
- Máme ich, ale neustále sme im to museli prízvukovať. Prišli totiž aj obdobia, kedy chlapci zo seba nevydávali 

maximum. Zobrali si naše slová k srdcu a začali na sebe viac pracovať. Pochopili, o čom je Dukla Trenčín. 
Čo si na hráčoch vážite? 
- Bojovnosť a srdce s akým odohrali play off. Nie vždy po hokejovej stránke vydali zo seba to najlepšie. V 

správnych momentoch však dávali do hry všetko. Blokovali strely, vracali sa do obrany, zastúpili jeden druhého… 
To mi najviac zostalo v pamäti. 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Topoľčany vytlieskali tím aj po prehre, Paulovič potešil nájazdom 
[05.04.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/topolcany-vytlieskali-tim-aj-prehre-paulovic-potesil-najazdom-topolcany-
vytlieskali-tim-aj-prehre-paulovic-potesil-najazdom/1719791 

 
 

Topoľčany 5. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič) 
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 

Dávid Gríger zo Slovenska (vľavo) a brankár Švédska Jhonas Enroth v prípravnom medzištátnom zápase v 
hokeji mužov medzi Slovenskom a 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. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 
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37. Foto: Mladá vodička pri nehode zdemolovala zaparkované autá, vo vozidle 

mala aj sušenú rastlinu 
[05.04.2019; webnoviny.sk; Dopravné správy z ciestKolinovceDopravné správy z ciest z lokality Kolinovce; 

00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/foto-mlada-vodicka-pri-nehode-zdemolovala-zaparkovane-auta-vo-vozidle-
mala-aj-susenu-rastlinu/ 

 
 

3 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES 5. apríla (WebNoviny.sk) – Mladá vodička pri nehode zrámovala autá, pri 

sebe mala sušenú rastlinu. Nehoda sa stala v obci Kolinovce v okrese Spišská Nová Ves. 

Ako polícia informovala na sociálnej sieti, 22-ročná vodička Hyundai i20 s ťažkou nohou na plyne a navyše po 
zrážke so zvieraťom na ceste prešla do protismeru a narazila do dopravného značenia. 

Následne vrazila do zaparkovaného Kia Ceed, ktoré odhodilo do pred ním odstaveného Peugeotu 307, a to 
po náraze odhodilo do jazdného pruhu a Kiu Ceed do betónového oplotenia. Dychová skúška u vodičky bola 
negatívna. 

Počas dokumentovania nehody však policajti zistili, že mladá žena má pri sebe sušenú rastlinu, ktorá už 
poputovala na expertízu. 

Polícia začala stíhanie pre trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Či bola pod vplyvom drog, zisťujú. Predbežné škody vyčíslili na 
17 800 eur. Prípad polícia vyšetruje. 

Foto: www.facebook.com Foto: www.facebook.com 
[Späť na obsah] 
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