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Sme majstri! Eufória brankára Júliusa Hudáčka po tom, ako v Skalici zlikvidoval posledný nájazd Žigmunda 
Pálffyho. Autor: TASR, Martin Baumann 

Po desaťročnom čakaní sa rozbehli k zlatému hetriku, čím vošli do histórie najvyššej slovenskej hokejovej 
súťaže. 

Hokejisti Košíc si v troch sezónach – 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 – prenajali majstrovský ľad. 
Odkorčuľovali na ňom tri príťažlivé príbehy, každý iný, no so šampiónskou pointou. 

Faith sa tešil i smútil 
„Pokašľal som to, mal som to v rukách, no vychytal ma,“ smútil najrešpektovanejší i najobávanejší útočník ligy 

Žigmund Pálffy v ozvene spontánnej košickej radosti. So zlatým prelivom vo vlasoch motivoval skalických 
spoluhráčov, no po napínavom šiestom zápase finálovej série – vrcholil samostatnými nájazdmi – pripli 
najcennejší kov v slobodnom kráľovskom meste Košičanom. 

Lepšie zvládli penaltové vyvrcholenie – v ňom mladík Julo Hudáček zlikvidoval tri pokusy lišiaka-veterána 
Pálffyho, so 126 bodmi suverénneho rekordéra extraligy – a stal sa oslavovaným hrdinom večera. 

„Poučil som sa. Netreba urobiť zbytočný prvý pohyb, Žigo je pán hráč. Pri Višňovskom som prvý pohyb urobil 
– a zasunul mi puk medzi nohy. Keď vydržíte a ostanete stáť, môžete uspieť. Hráča si môžete nasmerovať, kam 
chcete. Pálffy čakal, prišiel veľmi blízko, a tak som mu v treťom nájazde vypichol puk,“ tešil sa po zápase 20-
ročný Hudáček. 

V sezóne si vyskúšal aj pozápasovú šou – na domácom ľade vesloval. „Inšpirovala ma Elena Kaliská. Chystá 
sa hrať hokej za Spišskú Novú Ves, kde som hokejovo vyrastal,“ vysvetľoval. 

V zostave sa uchytil, vo finálovom rozuzlení bol oporou. Bolo symbolické, že rozhodujúci nájazd premenil 
kapitán Košíc Juraj Faith – a v otcovskom objatí sa odrážala eufória víťazov so smútkom zdolaných: Skalicu 
viedol jeho otec Ján Faith… Košičania sa titulu nevedeli nasýtiť: najprv v Skalici a neskôr i na domácich oslavách 
v meste s fanúšikmi. 

Doviedol ich k nemu tréner Anton Tomko. Pred tromi rokmi sa zo zlata tešil v Žiline ako asistent, v rovnakej 
pozícii bol v ďalších dvoch sezónach v Košiciach. V tretej prevzal najväčšiu zodpovednosť – a dosiahol najväčší 
úspech. Kedy prežíval vo vyraďovacej časti najťažšie chvíle? 

„Pred štvrtým zápasom semifinále vo Zvolene za stavu 1:2. Ak by sme prehrali tretí zápas, ocitli by sme sa v 
zložitej situácii. Vyhrali sme 5:0, čo hovorí za všetko. Aj do Skalice sme na šiesty finálový zápas cestovali s 
presvedčením, že ho vyhráme. Motivovalo nás, že na viditeľnom mieste v kabíne visel plagát od fanúšičiek. 
Nakreslili naň všetkých hráčov, mali sme to na očiach. Najviac nás však hnala obrovská túžba po titule.“ 

Po kríze prišiel majstrovský marš 
Vieme, čo nasleduje po hodoch – a ešte k tomu majstrovských… 
„Tréner, ktorý nepočíta s tým, že ho môžu odvolať, nie je mužom na svojom mieste,“ odpovedal Tomko na 

otázku, či sa pod ním netriasla stolička, keď jeho zverenci nepostúpili do hlavnej súťaže Ligy šampiónov. Po zlatej 
sezóne sa dlho na košickej lavičke neohrial – nahradil ho Rostislav Čada. 

Na obhajobu to dlho nevyzeralo. Na Košice doľahla kríza. Vyvrcholila v úvode roka 2010 po prehre s 
bratislavským Slovanom, keď majster po náskoku 3:0 doma podľahol 3:5. Posedenie v kabíne prerástlo do 
bujarých neprístojností. Vedenie klubu zareagovalo rázne: z kádra vyradilo tri opory. Košice padli na siedme 
miesto, na vedúci Slovan strácali priepastných tridsať(!) bodov. 

A predsa sa Košičania dočkali zlatého repete! Akým čarovným prútikom vyšvihal prísny tréner svojich 
zverencov? 

„Videl som tú spúšť v kabíne, bolo dobré, že vedenie incident vyriešilo najrýchlejšie a najefektívnejšie. 
Mužstvo sa zomklo, veril som mu. Ukázalo charakter, pracovalo s vysokou morálkou, dôveru mi vrátilo,“ 
zdôraznil. 

Predralo sa do finále proti favorizovanému Slovanu, neohrozenému víťazovi základnej časti. 
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„Páni, skvelá práca! Ešte dvakrát vyhráme a oslavujeme ďalší triumf,“ vydýchaval spokojný brankár Hudáček 
adrenalín po dvoch výhrach na ružinovskom ľade. Doma však Košičania prvý zápas prehrali, v druhom po druhej 
tretine prehrávali 1:2. Cez prestávku Čada plamenným príhovorom prehovoril hráčom do duše. 

Odtajní po rokoch, čo povedal? 
„Niektoré slová by boli nepublikovateľné. Reagoval som na dianie na ľade, nepripravené prejavy sú 

najúčinnejšie. Bol jednoduchý, emotívny a silný,“ vysvetlil. A zabral. V tretej časti zavelil kapitán Bartoš k 
víťaznému obratu. 

Prvý mečbal v Bratislave síce Košičania nepremenili, druhý doma po výhre 5:2 áno – a vypredaná Steel Aréna 
si prvý raz užívala majstrovskú korunováciu, v refréne Mandarínky Darinky tieklo šampanské. Julo Hudáček 
utešoval mladšieho brata Libora v drese Slovana, že príde aj jeho čas – a bol prorokom… 

Radosť hokejistov Košíc z obhajoby titulu po finálovej sérii proti bratislavskému Slovanu. Autor: Peter 
Jesenský 

Suverénne od začiatku do konca 
Najednoznačnejšie a bez zápletky. 
Stručné konštatovanie najlepšie vystihuje tretiu zlatú tavbu. Košice s vhodne doplneným kádrom so 137 

bodmi hladko vyhrali základnú časť, na ľahkých, pritom pevných nohách odkorčuľovali aj play off. Finále prinieslo 
premiérovo východniarske derby. 

Play off registrovalo raritu: Slovan vo štvrťfinále podľahol Trenčínu, hoci viedol 3:0 na zápasy… Obhajcovia 
titulu ani vo finále nenechali nič na náhodu. Po piatom zápase, treťom na košickom ľade, si po tretí raz zopakovali 
majstrovské rituály. 

Julo Hudáček, jedna z opôr v troch kráľovských sezónach, zneškodnil v poslednom zápase série 31 z 32 striel 
súpera – a opäť prežíval výnimočné chvíle. "Všetky tituly si vážim rovnako, pocity sú skvelé po každom. Ako dlho 
budú trvať oslavy? Po prvom titule sme oslavovali jednu noc, po druhom dve. Je ľahké spočítať si, koľko dní to 
bude teraz,“ vravel uvoľnene pre médiá. 

„Z mužstva vyžarovalo sebavedomie podložené kvalitnými výkonmi. Čo sa zdá ľahké, tak za tým je nesmierne 
veľa odriekania a tvrdej práce. Nestalo sa, že by sme prehrali viac ako dva zápasy za sebou. Na svojich 
zverencov som pyšný,“ vyslovil im kompliment šťastný tréner Čada. 

P.S. Keď starší z bratov Hudáčkovcov pred rokom vravel, že príde čas brata Libora, nemýlil sa. Košičania v 
ďalšej sezóne vyhrali základnú časť, siahali štvrtý raz na víťaznú trofej, no dramatickú finálovú sériu rozhodol v 
predĺžení siedmeho zápasu v prospech bratislavského Slovana – Libor Hudáček. 

Pos…kladané plienky symbolizovali zlato, smeje sa Peter Bartoš 
Spoľahlivými výkonmi, dôležitými gólmi i príkladným vystupovaním sa zaradil medzi košické hokejové 

legendy. Bývalý útočník a slovenský reprezentant Peter Bartoš (45) výrazne prispel k piatim titulom železiarov, pri 
zlatom hetriku bol s malou prestávkou kapitánom tímu. 

„Bola to krásna séria, priniesla veľa úžasných zážitkov, škoda, že nepokračovala dlhšie. Všetky som si užíval 
rovnako, človek nikdy nevie, či príde ďalší,“ vraví strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2000 z Petrohradu. 

Prilákala vás do Košíc vidina titulu? 
Do Košíc ma zlanáril Juraj Bakoš, generálny manažér klubu. Po odchode z Českých Budějovíc som mal 

záujem pôsobiť v kvalitnom mužstve. Košice so silnou tradíciou patrili k slovenskej špičke. Pravidelne hrávali o 
medaily, mali vždy najvyššie ambície. Vo Zvolene, sezónu pred mojím odchodom do Košíc, mi titul unikol, veril 
som, že na východe republiky sa ho dočkám. Stalo sa tak po troch sezónach od môjho príchodu. 

Košice prerušili desaťročné čakanie na vytúženú korunováciu. Vo finálovej sérii proti Skalici na čele s 
hviezdnym Žigmundom Pálffym boli ako víťaz základnej časti favoritom. Šlo všetko hladko? 

Nie celkom, no zlaté vyvrcholenie všetko vynahradilo, na prvú majstrovskú sezónu mám nezabudnuteľné 
spomienky. Počas nej sa nám narodil syn Adam – to je prvá asociácia spolu so zlatom. V Košiciach vládla pravá 
hokejová horúčka, ľudia nám pripomínali, že by sa už patrilo prerušiť desaťročný pôst. V semifinálovej sérii sme 
sa však natrápili so Zvolenom. Pehrávali sme 1:2 na zápasy, ďalší sme hrali vonku. Ak by sme ho prehrali, ocitli 
by sme sa v nezávideniahodnej situácii. Vyhrali sme 5:0, rozhodujúci siedmy zápas 8:2. Skalica prekvapujúco 
vyradila Slovan, takže sme sa mali na pozore. 

Po dvoch domácich víťazstvách sa zdalo, že pôjde o jednoznačnú záležitosť. Neuspokojilo sa mužstvo 
priskoro? 

Nemyslím si. Po dvojzápase v Skalici sme viedli tri jedna, no Žigo a spol. u nás vyhrali a sériu zdramatizovali. 
Peter Bartoš Autor: Pravda 
Podobne ako predtým v Košiciach, aj v šiestom zápase v Skalici sa o víťazovi rozhodovalo v samostatných 

nájazdoch… 
…a v nich mladík Julo Hudáček trikrát vychytal Žiga – a odštartoval majstrovskú eufóriu. Play off je vždy aj o 

výkonoch brankárov – a pokojný dvadsaťročný Julo ukázal pevné nervy. Podal fantastický výkon a významne 
naštartoval svoju kariéru. Cesta domov trvala dlho, na zastávkach na benzínových pumpách sme absolvovali 
prvé oslavy s fanúšikmi, ktorí nás prišli povzbudiť do Skalice. A v Košiciach nás v noci vítali ďalší. 

Čiže – Bartošov plienkový rituál priniesol šťastie. Kto ho vymyslel? 
Myslím, že Peťo Húževka pred začiatkom play off navrhol, aby som do šatne priniesol pos…kladanú 

Adamkovu plienku s čerstvým obsahom. Ujalo sa to, a tak tradícia pokračovala aj v ďalších dvoch sezónach, kým 
mal plienky. A po každej sme sa tešili z titulu! 

V nasledujúcej sezóne sa Košice rozbehli k prvenstvu, keď im už takmer nik neveril. Čo spôsobilo obrat? 
Vylúčenie troch opôr pre porušenie disciplíny? 



Bola to špecifická sezóna. Kabína si prešla krízou, istý čas sme klesli na siedme miesto. No po ráznom 
zásahu do mužstva sme sa zomkli, pod náročným trénerom trénerom Rostislavom Čadom sme tvrdo pracovali – 
a vystúpali až na vrchol. Po zlom začiatku prišiel najkrajší koniec. 

Vo finále ste pretlačili Slovan, víťaza základnej časti. Mali ste motív navyše? 
Výrazne nás povzbudili dve víťazstvá na štadióne v Ružinove v prvých dvoch zápasoch. Dovtedy sme nad 

Slovanom v tej sezóne nevyhrali, prišlo to v pravý čas. Tam sme položili základ ďalšieho triumfu. V sérii sme sa 
dostali na koňa, náskok sme si už ustrážili. Slovan znížil na 2:3, no doma sme premenili druhý mečbal. Ak by sme 
ho premárnili, v Bratislave by sme to mali sakramentsky ťažké. Tam by nevyhrali ani Rangers s Gáboríkom, znela 
pamätná hláška Jula Hudáčka. 

Peter Bartoš so synom Adamkom. Autor: Peter Jesenský 
Je krajšie oslavovať titul na vlastnom ľade? 
Pre fanúšikov určite, pre mňa boli oslavy všade jedinečné – hlavné je, že oslavujete. 
Aký prívlastok by ste dali tretiemu titulu, znamenajúcemu zlatý hetrik? 
Zákonitý. Tretie zlato prišlo po jednej z našich najlepších sezón, pre mňa osobne najlepšej. Mužstvo šlo ako 

švajčiarske hodinky – od prvého zápasu až po rozhodujúci piaty vo finálovej sérii. V základnej časti sme prehrali 
málo zápasov. Poprad mal tiež silný tím, ale proti nášmu nemal veľa šancí. Tréner Čada nám nedal vydýchnuť, 
prízvukoval, že tréning je viac ako zápas – ako trénujete, tak aj hráte, vravel. Nič mu neušlo, jazdili sme naplno od 
prvého do posledného cvičenia. 

Čo chýbalo Košiciam k štvrtému titulu v sérii? 
Kúsok šťastia. V predĺžení rozhodujúceho siedmeho zápasu ho mal viac bratislavský Slovan. Libor Hudáček 

víťazným gólom potvrdil výbornú fazónu, v Mirovi Šatanovi mali hostia ústrednú osobnosť. Obaja patrili k hlavným 
postavám slovenskej reprezentácie aj na svetovom šampionáte v Helsinkách. 

Nasledujú synovia otcov príklad? 
Zatiaľ áno. Desaťročný Adam hrá za žiakov, o päť rokov staršie dvojčatá – Toník je obranca, Honzík útočník – 

za kadetov. Chodievam na ich zápasy, vždy ich to poteší. Pýtajú sa ma na názor, nechajú si poradiť. Máme z nich 
radosť. 

TV Pravda: Dárius Rusnák rozpráva o legendárnom útoku s Vincentom Lukáčom a Igorom Libom, ktorého sa 
báli aj Sovieti. Spoločne priviedli hokejistov Československa k striebru z olympiády v Sarajeve i titulu majstrov 
sveta v Prahe. 

Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
MS 2019 v hokeji 

   Piatok, 
10.05. 

16:15 Fínsko -:- Kanada 
16:15 Rusko -:- Nórsko 
20:15 USA -:- SLOVENSK

O 
20:15 Česko -:- Švédsko 

   Sobota, 
11.05. 

12:15 Dánsko -:- Francúzsko 
12:15 Švajčiarsk

o 
-:- Taliansko 

16:15 Nemecko -:- Veľká 
Británia 

16:15 Lotyšsko -:- Rakúsko 
20:15 SLOVEN

SKO 
-:- Fínsko 

20:15 Nórsko -:- Česko 

   Nedeľa, 
12.05. 

12:15 USA -:- Francúzsko 
12:15 Rusko -:- Rakúsko 
16:15 Dánsko -:- Nemecko 
16:15 Taliansko -:- Švédsko 
20:15 Veľká 

Británia 
-:- Kanada 

20:15 Lotyšsko -:- Švajčiarsko 

   Pondelok, 
13.05. 

16:15 USA -:- Fínsko 
16:15 Rusko -:- Česko 
20:15 SLOVEN

SKO 
-:- Kanada 

20:15 Nórsko -:- Švédsko 

   Utorok, 
14.05. 



16:15 Veľká 
Británia 

-:- Dánsko 

16:15 Taliansko -:- Lotyšsko 
20:15 Nemecko -:- Francúzsko 
20:15 Švajčiarsk

o 
-:- Rakúsko 

   Streda, 
15.05. 

16:15 USA -:- Veľká 
Británia 

16:15 Švajčiarsk
o 

-:- Nórsko 

20:15 Nemecko -:- SLOVENSK
O 

20:15 Rusko -:- Taliansko 

   Štvrtok, 
16.05. 

16:15 Kanada -:- Francúzsko 
16:15 Švédsko -:- Rakúsko 
20:15 Fínsko -:- Dánsko 
20:15 Česko -:- Lotyšsko 

   Piatok, 
17.05. 

16:15 Francúzsk
o 

-:- SLOVENSK
O 

16:15 Rakúsko -:- Nórsko 
20:15 Fínsko -:- Veľká 

Británia 
20:15 Česko -:- Taliansko 

   Sobota, 
18.05. 

12:15 Dánsko -:- USA 
12:15 Lotyšsko -:- Rusko 
16:15 Kanada -:- Nemecko 
16:15 Taliansko -:- Nórsko 
20:15 Veľká 

Británia 
-:- SLOVENSK

O 
20:15 Švédsko -:- Švajčiarsko 

   Nedeľa, 
19.05. 

16:15 Nemecko -:- USA 
16:15 Rakúsko -:- Česko 
20:15 Francúzsk

o 
-:- Fínsko 

20:15 Švajčiarsk
o 

-:- Rusko 

   Pondelok, 
20.05. 

16:15 Francúzsk
o 

-:- Veľká 
Británia 

16:15 Švédsko -:- Lotyšsko 
20:15 Kanada -:- Dánsko 
20:15 Rakúsko -:- Taliansko 

   Utorok, 
21.05. 

12:15 Fínsko -:- Nemecko 
12:15 Česko -:- Švajčiarsko 
16:15 SLOVEN

SKO 
-:- Dánsko 

16:15 Nórsko -:- Lotyšsko 
20:15 Kanada -:- USA 
20:15 Švédsko -:- Rusko 

  Play-off 

23.5. 
16:15 

 - : - 

23.5. 
20:15 

 - : - 



23.5. 
20:15 

 - : - 

23.5. 
16:15 

 - : - 

25.5. 
15:15 

 - : - 

25.5. 
19:15 

 - : - 

  Zápas o 3. 
miesto 

26.5. 
15:45 

 - : - 

  Finále 

26.5. 
20:15 

 - : - 

Previous Next 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Účastník nehody „zdúchol ako gáfor“ 
[14.04.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Michal Farkašovský] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Podvečer sa čelne zrazili 2 obyvatelia Hrabušíc. Kým vodička Fabie, ktorá 
viezla manžela z chaty, nenafúkala, o vodičovi Renaultu sa to povedať nedá. Nielenže spôsobil nehodu, ale z 
miesta ušiel.” 

Matúš Gavlák, redaktor: “Vodič červeného Renaultu po nehode vytiahol kľúče zo zapaľovania a rozbehol sa 
dole ulicou. Policajti po ňom začali pátrať. Ešte predtým nezvládol pravotočivú zákrutu. S autom prešiel do 
protismeru, kde sa Renault doslova zahryzol do oprotiidúcej Fabie. Žena za jej volantom potrebovala 
záchranársku pomoc. Po náraze si udrela hlavu, aj ruku do čelného skla a volantu.” 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny (telefonát): "Vodička sa sťažovala na bolesti hlavy a 
tiež ľavej hornej končatiny. Po ošetrení bola prevezená do nemocnice v Spišskej Novej Vsi." 

Matúš Gavlák: “Podľa manžela zranenej Hrabušičanky, ktorý sa viezol na mieste spolujazdca, sa vinník 
nehody iba opýtal, či sú v poriadku a už ho nebolo. Ušiel najbližšou ulicou od nehody.” 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): “U vodiča vozidla značky Renault dychová skúška 
vykonaná nebola, pretože z miesta dopravnej nehody ušiel na neznáme miesto a nesplnil si tak povinnosti 
účastníka dopravnej nehody. Po vodičovi vozidla polícia pátra.” 

Matúš Gavlák: “Za volantom podľa manžela zranenej sedel starší, približne 50-ročný muž. Podľa neho tiež 
pôsobil, ako by mal vypité. Muž ho z videnia poznal. Prečo z nehody ušiel, je nateraz záhadou. Či mal muž 
skutočne vypité, sa už zrejme nedozvieme.” 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Slovenské stíhacie eso Ján Režňák: Uznania sa dočkal iba cez vojnu, 

zostreľoval totiž sovietske lietadlá 
[14.04.2019; hnonline.sk; II. Svetová vojna; 10:25; ČTK;ast] 

 
https://history.hnonline.sk/2-svetova-vojna/1924034-slovenske-stihacie-eso-jan-reznak-uznania-sa-
dockal-iba-cez-vojnu-zostreloval-totiz-sovietske-lietadla 

 
 

Najúspešnejší slovenský stíhací pilot druhej svetovej vojny Ján Režňák sa narodil pred 100 rokmi. 
Lietať začal v československej armáde, potom bojoval na strane slovenského štátu a zapojil sa do ťaženia 

proti Sovietskemu zväzu. Zúčastnil sa viac než 200 bojových misií, v ktorých mu bolo oficiálne uznaných 32 
zostrelov, čím prekonal aj slávne československé letecké esá Karla Kuttelwaschera či Aloisa Vašátka, ktorí mali 
na svojom konte 18 a 15 zostrelov. 

Najúspešnejší slovenský stíhací pilot druhej svetovej vojny Ján Režňák sa narodil pred 100 rokmi, 14. apríla 
1919. 

Rodák z Jablonice absolvoval základný pilotný výcvik na jar 1938 v rámci akcie „1000 nových pilotov 
republike“, keď bolo treba treba zvýšiť počet letcov v súvislosti s obranou krajiny pred nemeckou hrozbou. 
Pokračoval v ňom aj po narukovaní narukoval do československej v lete toho istého roka a výcvik v 3. Leteckom 

https://history.hnonline.sk/2-svetova-vojna/1924034-slovenske-stihacie-eso-jan-reznak-uznania-sa-dockal-iba-cez-vojnu-zostreloval-totiz-sovietske-lietadla
https://history.hnonline.sk/2-svetova-vojna/1924034-slovenske-stihacie-eso-jan-reznak-uznania-sa-dockal-iba-cez-vojnu-zostreloval-totiz-sovietske-lietadla


pluku Generála M. R. Štefánika v Spišskej Novej Vsi dokončil po vzniku samostatného Slovenského štátu v 

marci 1939. Následne absolvoval niekoľkomesačný špecializovaný stíhací výcvik na letisku v Piešťanoch. 
Koncom roka 1939 bol Ján Režňák povýšený do hodnosti slobodníka a pridelený k stíhacej letke 13. V tom 

období lietal s dvojplošníkmi Avia B.534, ktoré boli najpočetnejšími lietadlami Slovenských vzdušných zbraní. 
V októbri 1940 ho povýšili na čatára a o deväť mesiacov neskôr prvýkrát zasiahol do akcie na východnom fronte, 
kde jednotky slovenského štátu bojovali po boku nemeckých. 

Zdroj: 
Wikimedia Commons 
Začiatkom roka 1942 Režňáka prevelili do Dánska, kde spolu s ďalšími slovenskými stíhacími letcami prešiel 

niekoľkomesačným školením na obsluhu Messerschmittu Bf 109. S týmto strojom po návrate na východný front 
potom dosiahol najväčšie bojové úspechy. 

Podľa nemeckých záznamov mali príslušníci spomínanej letky 13 na konte až 215 potvrdených zostrelov, čo 
znamenalo asi 98 percent všetkých úspechov Slovenských vzdušných zbraní. Naopak, straty Slovákov, ktorí v 
stíhačkách nemeckej konštrukcie bojovali nad oblasťou Kaukazu, Kubáňu, Krymu i nad hladinou Čierneho a 
Azovského mora, boli pomere malé. 

Svoj prvý zostrel dosiahol Ján Režňák v januári 1943, keď pri obci Smolenskaja poslal k zemi sovietsky 
stíhací dvojplošník Polikarpov I-153. Podľa vlastných slov sa mu podarilo zostreliť počas bojových misií 35 
nepriateľských lietadiel, tri zostrely však nie sú potvrdené. Aj sám sa však niekoľkokrát ocitol v ohrození života, 
pričom k najvážnejšiemu prípadu došlo vo februári 1943, keď sa po poruche motora zrútil s lietadlom Arado Ar 66 
do Azovského mora. Zachránili ho nemeckí vojaci na člne. 

Zdroj: 
forum.il2sturmovik.com 
Úspechy slovenských stíhacích pilotov sa pravdaže stávali vďačnými témami pre dobovú propagandu. 

„Obidvaja sú prvými našimi letcami, ktorí boli dekorovaní týmto vysokým nemeckým vyznamenaním. Pri tejto 
príležitosti prehovoril krátko šéf leteckej vojenskej misie generálporučík Keiper a odovzdal hrdinským letcom 
dekrét ríšskeho maršala Hermanna Göringa,“ písal v apríli 1944 denník Slovák, keď Ján Režňák a Izidor Kovárik 
(často spolu lietali vo dvojici) získali Nemecký kríž v zlate. 

Na jar 1945 odmietol Režňák ponuku Nemcov, aby sa pridal k Luftwaffe a nezapojil sa predtým ani do 
Slovenského národného povstania v auguste 1944. V tom čase pôsobil na piešťanskom letisku. 

II. Svetová vojna 
Slovenskí letci na strane Hitlerovho Nemecka: Konal som v ich neprospech, bránil sa najlepší z nich 
„Bol som práve v meste, keď za mnou prišiel vojak a hovoril mi, že ideme bojovať proti partizánom. Povedal 

som mu, že som pilot a že nebudem s puškou po lesoch naháňať partizánov. Podobne sa zachovalo aj niekoľko 
ďalších pilotov. Ostatní, väčšinou mladší piloti a pozemný personál potom nastúpil do nákladných áut a v kolóne 
odišli z letiska preč. My sme zostali na letisku a na druhý deň sme sa dozvedeli, že to všetko bola len zámienka, 
že v skutočnosti kolóna odišla k povstalcom. V ten deň mi tiež Haluzický telefonoval, aby som preletel s Bf 109 na 
Tri Duby, kde bolo povstalecké letisko. Žiadne z piešťanských lietadiel však nebolo letuschopné, chýbal benzín a 
nejaké súčiastky. Potom na letisko prišli Nemci a vyhnali nás neho. Prikázali nám zostať v Piešťanoch, nesmeli 
sme mesto opustiť a každé ráno sme sa museli Nemcom hlásiť,“ vysvetľoval neskôr. 

Zdroj: 
Wikimedia Commons 
Práve neúčasť v povstaní výrazne ovplyvnila jeho povojnovú kariéru. V júni 1945 sa znovu stal príslušníkom 

československej armády a získal hodnosť rotmajstra. Slúžil na letisku v Spišskej Novej Vsi, neskôr sa stal 

zástupcom veliteľa letiska v Trenčíne a napokon pôsobil ako inštruktor v leteckých školách v Olomouci 
a v Prostějove. Po februárovom komunistickom prevrate v roku 1948 však prišiel kariérny pád. V decembri toho 
istého roka ho pre „záporný pomer k ľudovo-demokratickému zriadeniu“ prepustili z armády, v januári 1950 
degradovali na vojaka v zálohe a vo februári 1951 mu napokon odobrali pilotnú licenciu. 

Kým v roku 1979 odišiel do dôchodku, pracoval ako konštruktér, projektant a revízny technik. Leteckú licenciu 
mu vrátili až ako 74-ročnému v septembri 1993. O štyri roky neskôr ho minister obrany mimoriadne povýšil do 
hodnosti poručíka v zálohe. Ján Režňák zomrel 19. septembra 2007 v Martine. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Krompašania sa strelecky zobudili v pravý čas, porazili silného súpera 
[14.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22099089/krompasania-sa-strelecky-zobudili-v-pravy-cas-porazili-silneho-
supera.html 

 
 

Vranov prvýkrát v tejto sezóne inkasoval v jednom zápase tri góly. 
KROMPACHY. Najprekvapujúcejší výsledok počas víkendového 21. kola III. futbalovej ligy Východ sa zrodil 

na trávniku Krompách. Hráči domáceho FK Pokrok SEZ pred vlastnými fanúšikmi ozbíjali o body v tabuľke druhý 
Vranov nad Topľou, ktorý zdolali najtesnejším rozdielom 3:2 (1:1). 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22099089/krompasania-sa-strelecky-zobudili-v-pravy-cas-porazili-silneho-supera.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22099089/krompasania-sa-strelecky-zobudili-v-pravy-cas-porazili-silneho-supera.html


Spišiaci dosiahli veľmi dôležité víťazstvo, pretože po nevydarenom vstupe do jarnej časti, keď úvodné tri 
súboje prehrali, sa poriadne namočili do záchranárskych bojov. 

Diváci v Krompachoch si prišli na svoje. Videli päť gólov, z nich dva z pokutových kopov, jedenásť žltých 
kariet, aj jedno vylúčenie, keď v samom závere musel po druhom napomínaní predčasne pod sprchy domáci 
René Rodzik. 

Doplatili na individuálne chyby 
Favorizovaní Vranovčania nezačali súboj zle, po dvadsiatich minútach hry sa ujali vedenia a neboli ďaleko ani 

od ďalšieho zásahu. Pribrzdil ich však gól do šatne a po zmene strán doplatili na individuálne zaváhania. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
„Prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý, mali sme držanie lopty a aj niekoľko dobrých akcií, ktoré sa mali 

skončiť gólom. Otvorili sme skóre, ale tesne pred prestávkou sme urobili chybu v obrane, po ktorej domáci 
vyrovnali. Po zmene strán už nebol náš výkon taký, ako by som si predstavoval. Nevedeli sme sa dostať do 
tempa, pretože hra bola často kúskovaná. Dostali sme druhý gól, a hoci sme ešte vyrovnali, prišiel tretí zásah 
domácich, na ktorý sme už nedokázali reagovať. Hra bola rozkúskovaná, viac sa nehralo ako hralo a bolo to už 
ťažké,“ zhodnotil nedeľňajšie stretnutie tréner MFK Peter Košuda, ktorého tím inkasoval tri góly v jednom zápase 
vôbec prvýkrát v sezóne. 

Syn ho potešil dvoma gólmi 
Krompašania v pravý čas pretrhli strelecké suchoty. Proti Giraltovciam, Humennému ani Spišskej Novej Vsi 

skórovať nedokázali, zato v súboji s popredným celkom súťaže Vranovom trafili do čierneho až tri razy. 
„Víťazstvo ma teší o to viac, že dva góly dal môj syn. V pravý čas sme sa strelecky zobudili. Hrali sme dobre 

už aj s Humenným či v Spišskej, ale nedali sme góly. Teraz sme mali aj trošku šťastia, lebo sme hrali proti 
vynikajúcemu súperovi,“ rozhovoril sa manažér FK Pokrok SEZ František Jochman. 

K priebehu súboja ešte poznamenal: „Prvých 35 minút sme sa prakticky nedostali z vlastnej polovice. 
Inkasovali sme gól a hostia mali aj ďalšie šance. V závere polčasu sa nám však podarilo vyrovnať. V druhom 
polčase to už bol vyrovnaný futbal. Dokázali sme dvakrát skórovať, kým súper iba raz, preto cenné tri body zostali 
doma. Záver bol hektický, vykartovali sa nám niekoľkí hráči, takže na ďalší zápas k lídrovi do Košíc pôjdeme asi 
len na výlet. Ale teraz sa tešíme z víťazstva.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Košičania zvýšili náskok, Humenné s ďalšou výhrou 
[14.04.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; red.] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22099110/kosicania-zvysili-naskok-humenne-s-dalsou-vyhrou.html 

 
 

Na dne treťoligovej tabuľky zostáva Maria Huta. 
Treťoligový líder FC Košice má na čele tabuľky už jedenásťbodový náskok. 
Druhý Vranov totiž neuspel v Krompachoch. 
Okrem Košičanov triumfovali na súperovom ihrisku aj Spišská Nová Ves a Humenné. 

Na poslednom mieste zostali hráči Maria Huty, ktorí prehrali na pôde Veľkých Revíšť. 
V. Revištia – Maria Huta 2:0 (1:0) 
Góly: 27. Janočko, 90. Majerník. ŽK: Schvarc, N. Jochman, Legát (všetci hostia). Rozhodoval Tabaka, 100 

divákov. 
V. Revištia: Slávik – Janočko, Gužiňák, Šalagovič, Bumbera, Vorotylo, Krochta (87. Lelovič), Majerník, 

Devečka, Fedor, Veselovský (90. Surmin). 
Maria Huta: Schvarc – Borženský (78. Hamrák), Šefčík, Ondruš, Sater (48. Beli), Tomajko, Ostapenko, N. 

Jochman, Bardetskyi, Horváth (86. Pokrivčák), Legát. 
Stropkov – Bard. N. Ves 2:1 (2:1) 
Góly: 27. Burcák, 35. Jakubčo – 19. Gerčák. ŽK: Štefančík, Varga, Čurlík, Kuzma, Tokar – Tuch, Kendra, L. 

Stachura. Rozhodoval Filipák, 300 divákov. 
Prečítajte si tiež:Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
Stropkov: Prysiazhniuk – Čurlík, Borovyk (72. Vaško), Petrišin, Varga, Bochin, Burcák (89. Haško), Kuzma, 

Poľák, Jakubčo (81. Tokar), Štefančík. 
Bard. N. Ves: Mašlej – Imrich (79. Pisarik), Gerčák, Kyjak, Tuch (Vasiliak), Kendra, L. Stachura, Š. Stachura 

(79. Piľar), A. Gduľa, Šimco (64. Sosňak), Ľalík (64. Pangrác Piter). 
Šar. Michaľany – Humenné 0:1 (0:0) 
Gól: 89. Serečin. ŽK: A. Tkáč – Kokočák, Dický, Zlacký, Serečin. Rozhodoval Juhás, 200 divákov. 
Šar. Michaľany: Harničar – Luterančík, Staš, Kohút, Hanuščák, Sivák (61. Vranko), Pyda, Pončák, Hreha (61. 

A. Tkáč), Petruk (90. Pulščák), Cicman. 
Humenné: Pillár – Bialončík, Dický, Zlacký, Ruskovský, Janko, Vasiľ, Komjatý, Voroňák, Serečin (90. 

Dolutovský), Kokočák. 
Svidník – Sp. N. Ves 0:1 (0:0) 
Gól: 46. Kavulič. ŽK: Nemergut, Matkobiš – L. Šomšák, Markulík. ČK: 70. Nemergut. Rozhodoval Greško, 300 

divákov. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22099110/kosicania-zvysili-naskok-humenne-s-dalsou-vyhrou.html


Svidník: Mikluš – Goncharevich (82. O. Gduľa), Zapotocký, Rohulskyi, Jačisko, Petrik, Matkobiš, Ducár, 
Losiev (55. Lipak), Košč, Nemergut. 

Sp. N. Ves: Vilček – Markulík (84. M. Šomšák), Sedláček, Baranyi, Kačír, Majko, L. Šomšák, Kováč, T. Tkáč, 
Kavulič (90. Ištvánik), Hagara (90. Kamenický). 

Krompachy – Vranov n. T 3:2 (1:1) 
Góly: 56. a 63. F. Jochman (druhý z 11 m), 43. Gibala – 21. Straka, 59. Kulich (11 m). ŽK: M. Košč, Čegiň, 

Kaľavský, Šemrák, Uhrín, F. Jochman, Rodzik – Babjak, Kanu. ČK: 90. Rodzik. Rozhodoval Anguš, 250 divákov. 
Krompachy: Gaborčík – M. Košč, Kaľavský, Rodzik, Kiseľa, Čekan, Nalevanko (71. Uhrín), F. Jochman (88. 

Mihalik), L. Šemrák, Čegiň, Gibala (90. Kuriško). 
Vranov: Makó – Lukáč (69. Vožný), Babjak, Bednár, Straka, Kanu, Digoň, Mihok, Polaščík (46. Sitarčík), 

Kulich, Bellás (69. Jakubov). 
Snina – FC Košice 1:3 (1:2) 
Góly: 28. Svistun – 11. a 72. Radovanovič, 40. Kačala. ŽK: Prokopčák (domáci). Rozhodoval Ličko, 400 

divákov. 
Snina: Diňa – Hreha (87. Husťak), Svistun, Hišem, Jankaj, Sehediy, Fedorka (84. Rohach), Roman, Ferko 

(79. Leňo), Plevka, Prokopčák. 
Košice: Giertl – Dobias, Karaš (81. Ristovski), Kis (81. M. Tóth), Radovanovič, Gáll (81. Lesniak), Pavúk, 

Vancák, Kačala (72. Rizie), Vyshnevskyi, Pilipčuk. 
Tabuľka 
1. FC Košice 19 18 0 1 59:6 54 
2. Vranov n/T 19 14 1 4 48:15 43 
3. Humenné 19 12 2 5 27:21 38 
4. Spišská Nová Ves 19 10 2 7 23:32 32 

5. Snina 19 9 2 8 31:36 29 
6. Š. Michaľany 18 9 1 8 26:19 28 
7. Stropkov 17 7 2 8 25:23 23 
8. Svidník 18 7 2 9 17:25 23 
9. Veľké Revištia 18 6 4 8 21:23 22 
10. Krompachy 18 6 1 11 18:24 19 
11. Giraltovce 18 5 1 12 13:26 16 
12. Plavnica 17 4 3 10 28:34 15 
13. Bard. Nová Ves 18 4 3 11 26:48 15 
14. Maria Huta 19 4 2 13 18:48 14 
Program 22. kola 
Sobota 20. apríla o 16.00 hod.: FC Košice – Krompachy, Vranov nad Topľou – Svidník, Spišská Nová Ves – 

Šarišské Michaľany, Giraltovce – Stropkov. 
Nedeľa 21. apríla o 16.00 hod.: Maria Huta – Snina, Bard. Nová Ves – Plavnica. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pútali pozornosť: Tri najklikanejšie články na portáli Spišská 24 tento týždeň 
[14.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/putali-pozornost-tri-najklikanejsie-clanky-na-portali-spisska-24-tento-tyzden-
327993 

 
 

Stíhali ste sledovať správy zo Spišskej či okolia? Tak či onak, pozrite si súhrn tohto týždňa v podobe troch 
najčítanejších článkov na našom portáli. 

Úspech seniorských plavcov 
Pred pár dňami sa konali v Košiciach Medzinárodné Majstrovstvá SR v plávaní seniorov. Zúčastnili sa ich aj 

plavci zo Spišskej Novej Vsi. Na pretekoch štartovalo vyše 200 pretekárov z 3 krajín (Česko, Maďarsko a 

Slovensko). Naši traja plavci získali spolu až osem medailí. 
Na Spišskom hrade bude pestro 
Spišský hrad privítal svojich prvých návštevníkov v posledný marcový víkend. Letnú sezónu však na 

dominante Spiša odštartujú tradične, začiatkom mája. Okrem slávnostného zahájenia sezóny sa môžeme počas 
leta na Spišskom hrade tešiť i na rôzne ďalšie podujatia. 

Hlasovanie o najlepšiu lokalitu na bývanie 
Spišská Nová Ves je pre mnohých srdcové mesto. Sú aj takí, čo si život v nejakom inom azda ani nevedia 

predstaviť. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, v ktorej konkrétnej časti mesta sa podľa vás býva najlepšie? 
Práve na to je zamerané online hlasovanie, ktoré vám práve teraz prinášame a aké sme tu ešte nemali. 

Koncom pracovného týždňa prebehlo aj udeľovanie cien mesta a primátora. Zábery zo slávnostného aktu 
nájdete v priloženej galérii. 

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

https://spisska.dnes24.sk/putali-pozornost-tri-najklikanejsie-clanky-na-portali-spisska-24-tento-tyzden-327993
https://spisska.dnes24.sk/putali-pozornost-tri-najklikanejsie-clanky-na-portali-spisska-24-tento-tyzden-327993


Zdroj: Dnes24.sk 
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7. Zabojujú o vyrovnanie série 
[14.04.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Ján Hatala] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22098987/zabojuju-o-vyrovnanie-serie.html 

 
 

Rajskí basketbalisti podľahli Svitu v treťom štvrťfinálovom zápase. 
Štvrťfinálová séria Svitu so Žilinou sa v sobotu presunula späť pod Tatry. Hostia začali nad očakávanie dobre, 

výborne bránili, po trojke Merešša na začiatku 6. minúty viedli 5:9, na začiatku 8. minúty 9:13 a domáci tím 
„prinútili“ k oddychovému času. Záver úvodnej štvrtiny však unáhlenou streľbou a chybami zbabrali a úsek od 8. 
do 10. minúty prehrali 12:2. 

2. zápas štvrťfinále Žilina - Svit 91:79 
(45 fotografií) 
Svit pokračoval v ofenzíve aj v druhej štvrtine a po desaťbodovej šnúre viedol v 23. minúte už 31:15. Dickson 

trojkou zavelil do protiofenzívy, do polčasovej prestávky PP & TV RAJ stratu znížil, strelecky sa darilo 
Djordjevičovi (8 b). Svit mal réžiu zápasu v rukách aj po prestávke, od polovice tretej štvrtiny si udržiaval 
dvojciferný náskok. Po dvoch trojkách Davisa v 25. minúte vyhrával 51:38, o ďalšie tri minúty 58:42. 

Prečítajte si tiež:Vytúžené časy nedosiahli, stali sa však najrýchlejšími Slovákmi 
Žilinčania sa však nevzdávali, začala sa im dariť streľba z diaľky a po sérii trojok (Podhorský, Merešš, 

Rožánek, Tot) prehrávali v 34. minúte iba o štyri body, 65:61, o minútu neskôr ešte 67:63. Šanca na úspešný 
výsledok vzápätí zhasla, v nasledujúcich štyroch minútach dominovali Podtatranci, minútu pred koncom viedli 
81:65 a bolo rozhodnuté. Osembodovou šnúrou hostia prehru aspoň zmiernili. 

Svit bol o čosi lepším tímom vo väčšine ukazovateľov, asi rozhodujúce bolo lepšie doskakovanie domácich 
hráčov a nedisciplinovaná hra hostí v niekoľkých úsekoch zápasu. Spoľahlivo im zahrali predovšetkým Podhorský 
a Djordjevič, nedarilo sa Rožánkovi, mužstvu chýbali aj jeho body. V domácom tíme boli kľúčovými hráčmi Davis 
(najlepší zahraničný hráč kola) s Avramovičom. 

BK Iskra Svit (4) – PP & TV RAJ Žilina (5) 81:73 (21:15, 40:30, 61:50) 
Za Svit najviac bodov: Davis 22 (4 trojky), Avramovič 17, Guillory 12. Body Žiliny: Djordjevič 16, Merešš 15 

(2), Dickson 14 (2), Podhorský 10 (2), Tot 9 (1), Jackson 6, Rožánek 3 (1), Karalič 0, Mátych 0. Trestné hody: 
21/13 – 11/7. Fauly: 14 – 23. Trojky: 8 – 8. Rozhodcovia: Ženiš, Margala, Doušek. 600 divákov. Štvrtiny: 21:15, 
19:15, 21:20, 20:23. Stav série: 2:1. 

Ostatné výsledky tretích štvrťfinálových zápasov play-off: Inter Bratislava (1) – Spišská Nová Ves (8) 115:76 

(60:38) – stav série: 3:0. Levice (2) – Handlová (7) 73:59 (40:34) – stav série: 2:1. Prievidza (3) – Komárno (6) 
96:74 (49:39) – stav série: 2:1. 

Štvrté zápasy play off sú na programe už zajtra, v utorok 16. apríla. Hrajú sa v Žiline (Svit), v Komárne 
(Prievidza) a v Leviciach (Handlová). Inter Bratislava je prvým tímom v semifinále. Začiatok zápasu v Žil ine v 
Športovej hale Spojenej školy na Rosinskej ceste je o 18. hodine. 

Prípadné piate štvrťfinálové zápasy play- off sa budú hrať už vo štvrtok 18. apríla na palubovkách v tabuľke 
vyššie postavených tímov – v Leviciach, v Prievidzi a vo Svite. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Inter valcuje, Spišskú Novú Ves vyradil rozdielom triedy 
[13.04.2019; ta3.com; Šport; 23:07; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1152758/inter-valcuje-spissku-novu-ves-vyradil-rozdielom-triedy.html 

 
 

Basketbalisti Interu Bratislava sa prebojovali bez problémov do semifinále play-off. Rovnako ako v 
predchádzajúcich dvoch dueloch sa dostali cez sto bodovú hranicu a Spišskú Novú Ves vyradili rozdielom triedy. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Svitá nám na lepšie časy 
[13.04.2019; dennikn.sk; Blog; 13:50; Adam Briešťanský] 

https://myzilina.sme.sk/c/22098987/zabojuju-o-vyrovnanie-serie.html
https://www.ta3.com/clanok/1152758/inter-valcuje-spissku-novu-ves-vyradil-rozdielom-triedy.html


 
https://dennikn.sk/blog/1441410/svita-nam-na-lepsie-casy/?ref=list 

 
 

V poslednom období sme definitívne potvrdili, že postupujeme na vyššiu úroveň demokracie, že principiálnymi 
hodnotami sa pre nás stávajú slušnosť a tolerancia, a že chceme mentálne vstúpiť do 3. tisícročia. 

Pri vnímaní udalostí posledných týždňov a mesiacov často rozmýšľam nad tým, aký veľký optimista by niekto 
musel byť v 90. rokoch, aby povedal, že Slovensko raz bude minimálne pre strednú Európu pozitívnym 
príkladom. Ak by sa vtedy aj niekto taký našiel, zrejme by bol považovaný za blázna - a naozaj by sa nebolo 
čomu čudovať. 

Od Nežnej revolúcie naša krajina prešla dlhým a komplikovaným vývojom. Mali sme tu éru, kedy sa tajná 
služba zneužívala na únosy detí politických oponentov, kedy vybuchovali autá. Zažili sme aj časy, kedy minister 
vnútra spoločne s premiérom označovali maďarskú študentku, zbitú hejslováckymi kromaňoncami, za klamárku. 
Tých istých ľudí sme neskôr sledovali, ako strašia utečencami, nahrávajúc utkvelým predstavám o tom, že za 
hranicami číhajú milióny moslimov, ktorí čakajú iba na to, kedy im otvoria hranice - predstave, ktorá zaplavila 
slovenskú spoločnosť rýchlejšie ako chrípková epidémia. 

Začiatkom jari minulého roku sa na Slovensku odohralo niečo, čo významný slovenský publicista Martin 
Šimečka v jednej zo svojich vtedajších esejí nazval „vymknutím demokracie z kĺbov“. Došlo k vražde 
investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, s ktorou sa zároveň začal boj o tvár Slovenska. Stáli 
sme na rázcestí, z ktorého sme mali na výber - alebo definitívne povieme vládnucej garnitúre, že takto sme si 
budúcnosť Slovenska po Nežnej revolúcii naozaj nepredstavovali ani v najhoršom sne, alebo vstúpime do 
obdobia, kedy sa novinári môžu beztrestne vraždiť. 

Vybrali sme si tú prvú cestu. Rozhodli sme sa vstúpiť do zápasu o budúcnosť. Tento zápas od základov 
zmenil nielen našu občiansku spoločnosť, ale aj celú našu krajinu. A tak sa dnes môžeme pozerať na úplne iné 
Slovensko, než na aké sme sa pozerali pred troma rokmi. 

V nedávnych prezidentských voľbách sme odmietli návrat do brutálnych 90. rokov, reprezentovaný 
kandidátom, pohrobkom z týchto čias, ktorý o sebe aj po vyhlásení oficiálnych výsledkov volieb vravel, že vyhral, 
a dokonca sa rozhodol, že v rámci boja za svoje nízke a primitívne ambície zneužije nástroje právneho štátu. 
Odmietli sme neonacistu, ktorého do parlamentu vynieslo zopár populistických politikov, len aby sa následne 
tvárili, že proti nemu bojujú a stavajú proti nemu hrádze (a väčšinu práce za ich slávnu protiextrémistickú jednotku 
musí odviesť dôchodca z Ružomberka). A odmietli sme aj kandidáta, údajného katolíka, zato však potvrdeného 
absolventa medzinárodných vzťahov na prestížnej univerzite v Moskve. 

Rozhodli sme sa, že dáme svoj hlas slušnosti a snahe bojovať proti zlu. Slovenskou prezidentkou sa po 
prvýkrát v dejinách stala žena. Bez mučenia sa priznám, že som Zuzanu Čaputovú nepodporoval od začiatku, 
hoci ma v predvolebných televíznych diskusiách zaujal štýl, s akým viedla kampaň. Na rozdiel od ostatných 
kandidátov, ktorí útočili na všetkých a všetko, táto kandidátka viedla kampaň slušne a neútočila na nikoho. 
Pravdou je, že hoci ma tento štýl kampane veľmi zaujal, zo začiatku som mu veľké šance nedával - akoby patril 
do krajiny s iným, vyspelejším druhom demokracie. O to väčšie bolo moje prekvapenie, keď Zuzana Čaputová s 
takým drvivým náskokom zvíťazila. Definitívne sme potvrdili, že postupujeme na vyššiu úroveň demokracie, že 
principiálnymi hodnotami sa pre nás stávajú slušnosť a tolerancia, a že chceme mentálne vstúpiť do 3. tisícročia. 

Stále nemáme vyhraté. Primitívi v zelených tričkách sa stále hrajú na záchrancov Európy, klaňajú sa 
koryfejom farskej republiky, a dobre že sa rovno nezbláznia od pobúrenia a vykrikovania o cenzúre, keď sa 
slovenská spoločnosť vyjadrí, že o aktivitách ich nádejnej študentskej videohviezdičky (Ján Benčík odpustí za 
prebratie veľmi výstižného označenia) zo Spišskej Novej Vsi si myslí svoje. Marxista Blaha si stále namýšľa, že 

pod pláštik „filozofovania“ a označovania mladých ľudí za štence skryje najnižšie pudy, prameniace z primitívneho 
strachu zo straty funkcie. Bývalý premiér, dnes už iba poslanec a predseda údajne najsilnejšej politickej strany si 
vo svojich expozé na tlačových konferenciách stále vybavuje účty s tými, ktorých považuje za vinníkov toho, že 
prišiel o moc - ktorá ho tak opojila, že zo samého opojenia už nevedel, čo robí a začal blúzniť o tom, že o moc sa 
ho snaží pripraviť osemdesiatsedem ročný starec z New Yorku. 

Sme však na dobrej ceste. Cítim to. Máme mladú generáciu, ktorá už nepovažuje za dobrého kandidáta na 
štátnickú funkciu toho, kto sľubuje sociálne balíčky a vlaky „zadarmo“ a popri tom sa snaží zviezť sa na vlne 
xenofóbie, na prázdnych gestách preskakovania vatier zvrchovanosti, na zdôrazňovaní významu „tradičných 
hodnôt“, pod ktorými sa však skrývajú iba rodové stereotypy, prameniace z primitívneho rurálneho religionizmu. 
Či už šlo o minuloročné protesty, alebo o tohtoročné prezidentské voľby, mladá generácia vždy ukázala, že chce, 
aby Slovensko kráčalo dopredu a aby tu hodnoty ako tolerancia či ochrana menšinových práv mali svoje miesto. 
Na tomto mieste považujem za veľmi vhodné vysloviť úprimnú vďaku všetkým, ktorí v prezidentských voľbách dali 
hlas slušnosti a podporovali ju - a najmä prvovoličom (a tým, ktorí ešte voliť nemohli), ktorí sa nenechali zlákať 
zlom reprezentovaným antisystémovými extrémistami. Obrovská vďaka. To, čo sme ako mladá generácia ukázali 
v posledných mesiacoch, si bude história pamätať. 

Medzi mladými ľuďmi v poslednom období možno pozorovať niečo, čo dáva Slovensku nádej, že nám svitá na 
lepšie časy. Že môžeme byť tým, o čom sme v 90. rokoch mohli iba snívať - teda pozitívnym príkladom pre okolité 
krajiny. Nech v nás pozitívna emócia z boja za slušnosť vytrvá čo najdlhšie. Dokážeme vybudovať slušnejšie 
Slovensko, bude treba veľa síl, no ak zotrváme pri hodnotách, na ktorých sme v roku 1989 postavili základné 
kamene našej občianskej spoločnosti, v boji za ktorej lepšiu tvár sme pokračovali aj v roku 2018, potom bude 
výsledkom lepšia a slušnejšia krajina, z ktorej už snáď nebudeme musieť odchádzať do zahraničia. 

https://dennikn.sk/blog/1441410/svita-nam-na-lepsie-casy/?ref=list


Aktuálnym sa pre nás stáva odkaz bývalého československého prezidenta Václava Havla - pravda a láska 
zvíťazí nad lžou a nenávisťou. Riaďme sa odkazom tohto významného politika a presadzujme jeho hodnoty vo 
svojom živote. Lebo lož a nenávisť zvíťazí, ak sa proti nej s pravdou a láskou nepostavíme. Nech Slovensko 
kráča tou správnou cestou. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Ružička podpísal trojročný kontrakt s Calgary, mal by zarobiť takmer milión 

dolárov za sezónu 
[13.04.2019; hnonline.sk; šport; 10:47; TASR] 

 
https://hnonline.sk/sport/1923693-ruzicka-podpisal-trojrocny-kontrakt-s-calgary-mal-by-zarobit-takmer-
milion-dolarov-za-sezonu 

 
 

“Plamene” si mladého Slováka vybrali pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. 
miesta. 

Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 
nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 

Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 
mal na profiligovej úrovni zarobiť 925-tisíc amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho všakFlames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Je pre mňa mimoriadnou cťou a som veľmi šťastný, že som podpísal svoj prvý profiligový kontrakt s Flames. 
Ďakujem mojej rodine, priateľom a trénerom, ktorí mi pomohli na ceste sem. Neviem sa dočkať štartu novej 
sezóny, ktorou naskočím do profesionálneho hokeja,” napísal Ružička na Twitteri. 

“Plamene” si ho vybrali pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. Bratislavský 
rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V januári ho tím 
Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. 

Extremely honoured and excited to have signed my first NHL contract with the @nhlflames Thank you to all 
my family, friends, and coaches who have helped me get here. Excited to get things started next season and 
make the jump to pro hockey! pic.twitter.com/K2oQPk3iDt 

— Adam Ružička (@ARuzicka21) April 12, 2019 
Napriek tomu, že za Wolves odohral iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom 

mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 
gólov a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. NHL: Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary Flames 
[13.04.2019; dobrenoviny.sk; 09:44; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/160490/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-
flames 

 
 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Na archívnej snímke Adam Ružička zo Slovenska. — Foto: TASR – Oliver Ondráš 
Calgary 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL 

Calgary Flames trojročný nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu 

https://hnonline.sk/sport/1923693-ruzicka-podpisal-trojrocny-kontrakt-s-calgary-mal-by-zarobit-takmer-milion-dolarov-za-sezonu
https://hnonline.sk/sport/1923693-ruzicka-podpisal-trojrocny-kontrakt-s-calgary-mal-by-zarobit-takmer-milion-dolarov-za-sezonu
https://www.dobrenoviny.sk/c/160490/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames
https://www.dobrenoviny.sk/c/160490/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames


sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol 
produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Výborná správa! Slovenský nádejný hokejista podpísal trojročný 

nováčikovský kontrakt s Calgary Flames 
[13.04.2019; tvnoviny.sk; Hokej; 09:21; CALGARY/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1962500 

 
 

Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu. 
Tweet 
Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 

nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. 

Napriek tomu, že za Wolves odohral iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom 
mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 
gólov a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

–> 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Skvelé správy pre slovenský hokej: Ďalší talent podpísal zmluvu s klubom 

NHL! 
[13.04.2019; cas.sk; Čas.sk; 09:15; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/826436/skvele-spravy-pre-slovensky-hokej-dalsi-talent-podpisal-zmluvu-s-
klubom-nhl/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 

nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu 
sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol 
produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

http://www.tvnoviny.sk/a/1962500
https://www.cas.sk/clanok/826436/skvele-spravy-pre-slovensky-hokej-dalsi-talent-podpisal-zmluvu-s-klubom-nhl/
https://www.cas.sk/clanok/826436/skvele-spravy-pre-slovensky-hokej-dalsi-talent-podpisal-zmluvu-s-klubom-nhl/


fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

Foto: 
Adam Ružička. Zdroj: fcb/adamruzicka 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary Flames 
[13.04.2019; hokejportal.net; NHL; 08:57; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-
flames/91480 

 
 

Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 
nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 

Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 
mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu 
sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol 
produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma  rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. VIDEO: SBL: Inter suverénne do semifinále, domáce družstvá nezaváhali 
[13.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392554/video-sbl-inter-suverenne-do-semifinale-domace-druzstva-nezavahali/ 

 
 

Hráči Interu Bratislava sa stali prvými semifinalistami Slovenskej basketbalovej ligy 2018/2019. V sobotu 
zdolali doma Spišskú Novú Ves hladko 115:76 a v sérii triumfovali 3:0 na zápasy. 

Levice, Prievidza a Svit využili v tretích dueloch výhodu domáceho prostredia a ujali sa v sériách vedenia 2:1 
na zápasy. Komárno, Handlová a Žilina musia v stredu vo štvrtých zápasoch zvíťaziť, ináč sa pre nich sezóna 
skončí. 

Výsledky sobotňajších tretích stretnutí štvrťfinále play-off Slovenskej basketbalovej ligy mužov Eurovia SBL 
2018/2019 (hrá sa na tri víťazstvá): 

BC Prievidza - MBK Rieker Com-therm Komárno 96:74 (22:20, 27:19, 23:14, 24:21) - stav série 2:1 
Najviac bodov: Korner 20, J. Jones 17, Pajovič 13 - Delič a Brooks po 15, Goodman a Jankovič po 11, 969 

divákov 
BK Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 115:76 (38:21, 22:17, 29:15, 26:23) - konečný stav 

série 3:0 
Najviac bodov: Skiner 20, Barač 19, Abrhám a A. Smith po 14 - Florvaeus 15, Juríček 13 Antoni 12, 327 

divákov 
BK Levickí Patrioti - MBK Handlová 73:59 (19:15, 21:19, 22:12, 11:13) - stav série 2:1 
Najviac bodov: Krajčovič a Pita po 15, Gačeša 11 - Halada 14, Petráš 12, Tresač 8, 1500 divákov 
Iskra Svit - PP & TV Raj Žilina 81:73 (21:15, 19:15, 21:20, 20:23) - stav série 2:1 
Najviac bodov: D. Davis 22, Avramovič 17, Guillory 12 - Djordjevič 16, Merešš 15, Dickson 14 (10 doskokov), 

750 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / Štvrťfinále 
1 
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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 
81 : 61 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(21:16, 15:15, 23:17, 22:13) 
BK Iskra Svit Svit 
87 : 67 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(27:21, 22:16, 15:14, 23:16) 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
69 : 102 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(18:33, 24:21, 19:22, 8:26) 
MBK Handlová Handlová 
88 : 83 
BK Levickí Patrioti Levice 
(25:16, 27:20, 17:22, 19:25) 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
91 : 79 
BK Iskra Svit Svit 
(25:19, 23:21, 19:24, 24:15) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
86 : 77 
BC Prievidza Prievidza 
(21:15, 17:24, 22:16, 26:22) 
BK Iskra Svit Svit 
81 : 73 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(21:15, 19:15, 21:20, 20:23) 
BK Inter Bratislava Bratislava 
115 : 76 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(38:21, 22:17, 29:15, 26:23) 
BK Levickí Patrioti Levice 
73 : 59 
MBK Handlová Handlová 
(19:15, 21:19, 22:12, 11:13) 
BC Prievidza Prievidza 
96 : 74 
MBK Rieker Komárno Komárno 
(22:20, 27:19, 23:14, 24:21) 
MBK Handlová Handlová 
18:00 
16.04.2019 
BK Levickí Patrioti Levice 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
18:00 
16.04.2019 
BK Iskra Svit Svit 
MBK Rieker Komárno Komárno 
18:00 
16.04.2019 
BC Prievidza Prievidza 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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



 
 

16. Florbal: Extraliga mužov: Prvý zápas finále pre AS Trenčín 
[13.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392560/florbal-extraliga-muzov-prvy-zapas-finale-pre-as-trencin/ 

 
 

Florbalisti tímu AS Trenčín vstúpili úspešne do finálovej série play-off slovenskej extraligy mužov, nad hráčmi 
úradujúceho šampióna Tsunami Záhorská Bystrica triumfovali tesne 5:4 v sobotňajšom prvom stretnutí. 

Do zápasu v Stupave pritom vstúpili lepšie domáci, ktorí otvorili skóre už v 3. min zásahom Martina Lohazera, 
lenže Trenčania ešte v prvej časti otočili dvoma gólmi stav vo svoj prospech. 

Hráči Tsunami sa márne snažili vyrovnať, nepodarilo sa im to. Trenčania na inkasovaný gól dokázali vždy 
odpovedať rovnakou kartou a maximom hráčov favorizovaného tímu bola redukcia skóre na rozdiel jedného 
zásahu. 

“Je to finále, čiže nič iné ako konštatovanie, že to bol veľmi náročný zápas ani nie je na mieste. Bol to viac 
taktický súboj než sme videli v semifinálovej sérii proti Nižnej. Najväčšie problémy nám robila prvá päťka 
Tsunami, no ostatných sme zvládali a cez nich sme sa dokázali presadiť. Sme si vedomí, že sme konečne 
zvíťazili v zápase, ktorý sa hral v sobotu, no zároveň veríme, že celú sériu vyhráme 3:0,” zhodnotil sebavedomo 
pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB) hrajúci tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka. 

Menej dôvodov na radosť mal kouč Záhorskej Bystrice Ján Purc. Zdôraznil však, že Tsunami sa nemieni 
vzdať. “Spravili sme niekoľko chýb, ktoré Trenčania premenili na góly, čo rozhodlo o našej prehre. Z jedného 
nezdaru nerobíme vedu. Chlapci sú dobre a bojovne naladení a súperovi chceme prehru odplatiť. Všetko je 
otvorené,” povedal. Druhý zápas finále je na programe v nedeľu od 14.50 h opäť v hale v Stupave. 

Aj v budúcom ročníku sa medzi slovenskou elitou predstavia hráči tímu Young Arrows Spišská Nová Ves, v 

baráži o udržanie sa zvíťazili nad Detvou suverénne 3:0 na zápasy. V sobotňajšom dueli na pôde víťaza I. ligy 
triumfovali Spišiaci 5:2 a uchovali si extraligovú príslušnosť. 

Výsledky sobotňajších stretnutí slovenskej florbalovej extraligy mužov 2018/2019 (hrá sa na tri víťazstvá): 
Finále play-off - prvý zápas: 
Tsunami Záhorská Bystrica - AS Trenčín 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) - stav série: 0:1 
Baráž o účasť v extralige - tretí zápas: 
Detva - Young Arrows Spišská Nová Ves 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) - konečný výsledok série: 0:3 

[Späť na obsah] 

 
 

17. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (13 apríl): Ďalšie kolo Fortuna liga aj odveta 

Slovenska proti Nemecku 
[13.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392216/sportove-udalosti-dna-13-april-dalsie-kolo-fortuna-liga-aj-odveta-
slovenska-proti-nemecku/ 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať ONLINE na 
ŠPORT.sk! 

FUTBAL - 4. KOLO SLOVENSKEJ FORTUNA LIGY: 
Skupina o titul: 
15:00 ŠKF Sereď – FC DAC Dunajská Streda / NAŽIVO >> 
15:30 MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce / NAŽIVO >> 
Skupina o udržanie: 
17:00 AS Trenčín – FC ViOn Zlaté Moravce / NAŽIVO >> 
17:00 FK Senica – FC Nitra / NAŽIVO >> 
17:00 FK Železiarne Podbrezová – FC Spartak Trnava / NAŽIVO >> 
FUTBAL - 23. KOLO II. SLOVENSKEJ LIGY: 
16:00 Partizán Bardejov – ŠK Odeva Lipany 
16:00 MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC Petržalka 
16:00 FK Inter Bratislava – 1. FC Tatran Prešov 
16:00 FC ŠTK Fluminense Šamorín – MFK Skalica 
16:00 KFC Komárno – FK Poprad 
FUTBAL - 28. KOLO ČESKEJ FORTUNA LIGY: 
15:30 1.FC Slovácko – 1.FK Příbram 

https://sport.aktuality.sk/c/392560/florbal-extraliga-muzov-prvy-zapas-finale-pre-as-trencin/
https://sport.aktuality.sk/c/392216/sportove-udalosti-dna-13-april-dalsie-kolo-fortuna-liga-aj-odveta-slovenska-proti-nemecku/
https://sport.aktuality.sk/c/392216/sportove-udalosti-dna-13-april-dalsie-kolo-fortuna-liga-aj-odveta-slovenska-proti-nemecku/


15:30 SFC Opava – SK Sigma Olomouc 
15:30 MFK Karviná – FC Fastav Zlín 
18:00 FC Viktoria Plzeň – FC Baník Ostrava 
FUTBAL - 34. KOLO ANGLICKEJ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Tottenham Hotspur – Huddersfield Town / ONLINE >> 
16:00 Brighton & Hove Albion FC – AFC Bournemouth 
16:00 Burnley FC – Cardiff City FC 
16:00 Fulham FC – Everton FC 
16:00 Southampton FC – Wolverhampton Wanderers 
18:30 Manchester United – West Ham United / ONLINE >> 
FUTBAL – 32. KOLO ŠPANIELSKEJ LA LIGY: 
13:00 RCD Espanyol Barcelona – Deportivo Alavés 
16:15 SD Huesca – FC Barcelona / ONLINE >> 
18:30 Atlético Madrid – Celta Vigo / ONLINE >> 
20:45 FC Sevilla – Real Betis 
FUTBAL - 29. KOLO NEMECKEJ BUNDESLIGY: 
15:30 Werder Brémy – SC Freiburg 
15:30 Hannover 96 – Borussia Mönchengladbach 
15:30 RB Leipzig – VfL Wolfsburg 
15:30 VfB Stuttgart – Bayer Leverkusen 
18:30 Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 
FUTBAL – 32. KOLO TALIANSKEJ SERIE A: 
15:00 Spal – Juventus Turín / ONLINE >> 
18:00 AS Rím – Udinese Calcio 
20:30 AC Miláno – Lazio Rím 
FUTBAL – 32. KOLO FRANCÚZSKEJ LIGUE 1: 
17:00 Olympique Marseille – Nîmes Olympique 
20:00 SM Caen – Angers SCO 
20:00 AS Monaco FC – Stade de Reims 
20:00 RC Štrasburg Alsace – EA Guingamp 
FUTBAL – 30. KOLO POĽSKEJ EKSTRAKLASY: 
18:00 Piast Gliwice – Korona Kielce 
18:00 Zagłębie Sosnowiec – Wisła Płock 
18:00 Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze 
18:00 Arka Gdynia – Miedź Legnica 
18:00 MKS Cracovia Kraków – Lechia Gdańsk 
18:00 Zagłębie Lubin – Wisla Kraków 
18:00 KKS Lech Poznań – Jagiellonia Białystok 
18:00 Légia Varšava – Pogoń Szczecin 
FUTBAL – ZÁMORSKÁ MAJOR LEAGUE SOCCER: 
02:30 Chicago Fire - Vancouver Whitecaps 
19:00 Montreal Impact – Columbus Crew 
21:00 Houston Dynamo – San Jose Earthquakes 
22:00 Seattle Sounders – Toronto FC 
23:00 Minnesota United FC – New York City 
HOKEJ – SLOVENSKÁ TIPSPORT LIGA: 
Finále play-off (tretí zápas): 
18:00 HK Nitra – HC 05 Banská Bystrica (stav série 0:2) / NAŽIVO >> 
HOKEJ – EURO HOCKEY CHALLENGE: 
16:15 Rakúsko – Česko 
20:00 Nemecko – Slovensko / ONLINE >> 
HOKEJ - 1. KOLO PLAY-OFF NHL: 
01:00 Tampa Bay Lightning – Columbus Blue Jackets (stav série 0:1, Východná konferencia) 
01:30 New York Islanders – Pittsburgh Penguins (stav série 1:0, Východná konferencia) 
03:30 Winnipeg Jets – St. Louis Blues (stav série 0:1, Západná konferencia) 
04:30 San Jose Sharks – Vegas Golden Knights (stav série 1:0, Západná konferencia) 
21:00 Washington Capitals - Carolina Hurricanes (stav série 1:0, Východná konferencia) 
nedeľa: 
00:01 Nashville Predators – Dallas Stars (stav série 0:1, Západná konferencia) 
02:00 Boston Bruins – Toronto Maple Leafs (stav série 0:1, Východná konferencia) 
04:30 Calgary Flames – Colorado Avalanche (stav série 1:0, Západná konferencia) 
18:00 Pittsburgh Penguins – New York Islanders (stav série 2:0, Východná konferencia) 
HOKEJ – KHL: 
Finále play-off: 
16:00 CSKA Moskva – Avangard Omsk 
HOKEJ – ČESKÁ TIPSPORT LIGA: 
Semifinále play-off: 



15:00 HC Škoda Plzeň – HC Oceláři Třinec (stav série 2:2) 
15:30 HC Kometa Brno – Bílí Tygři Liberec (stav série 2:2) 
HOKEJ - MAJSTROVSTVÁ SVETA 2. DIVÍZIE: 
Skupina A – 4. kolo: 
13:00 Čína – Austrália 
16:30 Španielsko – Chorvátsko 
20:00 Belgicko – Srbsko 
HOKEJ – TURNAJ ŠTYROCH KRAJÍN U19: 
15:30 Slovensko – Česko 
HOKEJ - MAJSTROVSTVÁ SVETA ŽIEN 1. DIVÍZIE: 
Skupina A – 5. kolo: 
12:30 Slovensko – Taliansko 
16:00 Dánsko – Nórsko 
19:30 Rakúsko – Maďarsko 
MOTOŠPORT – FORMULA 1: 
08:00 Kvalifikácia na Veľkú cenu Číny / ONLINE >> 
HÁDZANÁ – 22- KOLO MOL LIGY ŽIEN: 
14:30 DHC Sokol Poruba – DHC Plzeň 
17:00 SHK Veselí nad Moravou – HC Zlín 
17:30 DHK Zora Olomouc – HK Slovan Duslo Šaľa 
18:00 DHK Baník Most – Sokol Písek 
BASKETBAL – SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Štvrťfinále – play-off: 
18:00 BK Inter Bratislava – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves (stav série 2:0) 

18:00 BK Iskra Svit – Žilina (stav série 1:1) 
18:00 BK Levickí Patrioti – MBK Handlová (stav série 1:1) 
18:00 BC Prievidza – MBK Komárno (stav série 1:1) 
BASKETBAL – SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Finále play-off: 
18:30 MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky 
Zápas o 3. miesto: 
18:00 YOUNG Angels Košice - MBK Ružomberok 
Zápas o 7. miesto: 
18:00 BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BK Slovan Bratislava 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA MUŽOV: 
Semifinále -play-off: 
18:30 VK KDS – Šport Košice - VK Bystrina SPU Nitra (stav série 2:2) 
Zápas o 5. miesto: 
17:00 VK Miranda PU Prešov – VK Spartak Komárno 
Zápas o 7. miesto: 
18:00 TJ Spartak Myjava – MVK Zvolen 
VOLEJBAL – SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
Finále play-off: 
19:00 BVK Bratislava – VK Slávia EU Bratislava (stav série 0:1) 
Zápas o 3. miesto: 
19:00 VK Nové Mesto nad Váhom – VTC Pezinok 
Zápas o 5. - 8. miesto: 
16:00 Volley project UKF Nitra - KV MŠK Oktan Kežmarok 
19:00 Hit UCM Trnava - VK Prešov 
CYKLISTIKA - ITZULIA BASQUE CIUNTRY: 
14:32 6. etapa - Eibar (118.2 km, kopcovitá etapa) 
CYKLISTIKA - TOUR DE LANGKAWI: 
08:00 8. etapa - Dataran Lang-Kuah (103.8 km, rovinatá etapa) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Skvelá správa zo zámoria! Slovenský hokejista podpísal zmluvu s tímom z 

NHL 
[13.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392415/skvela-sprava-zo-zamoria-slovensky-hokejista-podpisal-zmluvu-s-
timom-z-nhl/ 

 
 

https://sport.aktuality.sk/c/392415/skvela-sprava-zo-zamoria-slovensky-hokejista-podpisal-zmluvu-s-timom-z-nhl/
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Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 
nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 

ČÍTAJTE AJ: Neprehľadná situácia okolo Pánika? Všetko už rieši SZĽH: Kontaktovali sme zámorie >> 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. Extremely 
honoured and excited to have signed my first NHL contract with the @nhlflames Thank you to all my family, 
friends, and coaches who have helped me get here. Excited to get things started next season and make the jump 
to pro hockey! pic.twitter.com/K2oQPk3iDt 

— Adam Ružička (@ARuzicka21) 12. apríla 2019 
“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 

Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. 

Napriek tomu, že za Wolves odohral iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom 
mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 
gólov a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
NHL / 
1 
X 
2 
Tampa Bay Lightning Lightning 
1 : 5 
Columbus Blue Jackets Blue Jackets 
(0:2, 0:1, 1:2) 
New York Islanders Islanders 
3 : 1 
Pittsburgh Penguins Penguins 
(0:0, 1:1, 2:0) 
Toronto Maple Leafs Maple Leafs 
01:00 
16.04.2019 
Boston Bruins Bruins 
Carolina Hurricanes Hurricanes 
01:00 
16.04.2019 
Washington Capitals Capitals 
Celý program NHL >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Mobile 675x40’,’view’] }); } 
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19. ŠKF Sereď - FC DAC Dunajská Streda 
[13.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392250/nazivo-skf-sered-fc-dac-dunajska-streda/ 

 
 

Sereď sa z víťazstva netešila už tri zápasy po sebe. Zmazať túto nelichotivú bilanciu môže proti Dunajskej 
Strede a vy sledujte duel NAŽIVO na Šport.sk! 

Online prenos 
13.04.2019|15:00|Fortuna liga|4. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
76’ Čmelík, 66’ Davis, 45+3’ Kalmár, 13’ Divković, 07’ Divković 

https://sport.aktuality.sk/c/392250/nazivo-skf-sered-fc-dac-dunajska-streda/


Online prenos 
Odo mňa je to pre túto chvíľu všetko. Ďakujem vám za pozornosť pri sledovaní priameho textového prenosu a 

prajem ešte pekný zvyšok dňa. 
Do čítania, priatelia! 
Dunajská Streda doslova rozprášila Sereď pomerom 5:0. Dva góly Divkovića z úvodnej štvrťhodiny, vylúčenie 

Djiby Bu, premenená penalta Kalmára i zásahy po zmene strán od Davisa a Čmelíka. 
Dnes v Nitre nebolo o čom, DAC minimálne do zajtra postupuje na druhé miesto, ŠKF zostáva na poslednej 

pozícii v nadstavbovej skupine o titul. 
90+1 
Koniec zápasu. 
90+1 
Tak sa aj deje, zahráme si o 60 sekúnd naviac. 
90 
Faul vo vzdušnom súboji od hostí, nadstavovať by sa mala len obligátna minútka. 
89 
Ďalšia nepresná strela, tentoraz na druhej strane, loptu po Divkovićovom sklepnutí netrafil ideálne striedajúci 

Bilenkyi. 
88 
Martin Jedlička bez problémov dosiahol na vysoký nákop spoza rohovej zástavky. Na konci minúty Sus síce 

obhodil gólmana hostí, zakončil ale iba do tyče. Prípadný gól by aj tak neplatil, dôvodom je ofsajd. 
87 
Martin Sus z voleja vracal center späť do ohňa na Kuzmu. V poslednej chvíli pred útočníkom ŠKF zahral 

sklzom Huk. 
86 
Faul na Jozefa Menicha, nikomu sa už nechce hrnúť dopredu. Sereď s vysokou porážkou, Dunajská Streda 

proti nováčikovi nemala väčší problém. 
85 
Ivan Kružliak teraz vracia loptu späť na miesto priestupku. Jeden z našich najlepších rozhodcov dnes veľa 

roboty nemal. 
84 
Stanislav Bilenkyi v ofsajde nebol, no jeho strela z otočky trafila len obrancu Serede. 
83 
Bednárov strieľaný pas z tridsiatich metrov našiel iba Pavla Penksu. 
81 
Desať minút do konca, Dunajská Streda si ešte môže zlepšiť skóre. V tejto minúte to ale nebude, pri lopte totiž 

domáci. 
79 
V tejto chvíli máme definitívne dostriedané, viac zmien v zostavách už neuvidíme. V ofsajde bol nájdený 

Marek Kuzma, ktorý to mal dnes na hrote útoku Serede naozaj ťažké. 
78 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Zsolt Kalmár, prichádza Stanislav Bilenkyi. 
77 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Alex Iván, prichádza Dino Špehar. 
76 
Žltú kartu vidí za snahu o hranie rukou na bránkovej čiare Martin Sus, ktorému ani toto nestačilo na odvrátenie 

gólu. 
76 
Dunajská Streda dala gól! 
Menich síce zastavil prenikajúceho súpera, voľnej lopty sa ale zmocnil LUKÁŠ ČMELÍK. Ten vyzvŕtal na zemi 

obrancu i brankára, aby potom lobom poslal loptu do opustenej brány. 
75 
Fanúšikovia Dunajskej Stredy už v exhibičnom duchu povzbudzujú svojich hráčov a oslavne kričia pri každej 

vydarenej prihrávke. Nechýbajú ani maďarské pokriky. 
74 
Delovka od Connora Ronana, ktorému nie je dopriate dnes skórovať. Írsky futbalista preveril pozornosť 

Penksu zo zhruba dvadsiatich troch metrov. Gólman Serede bol pozorný. 
73 
Dnešné stretnutie sleduje 920 divákov. 
72 
Aj Kristopher Vida chcel streliť gól po akrobatickom snažení, no jeho vyskočenie do vzduchu neslávilo úspech. 
70 
Príkladom mizérie domácich bol aj zluftovaný volej zvnútra pokutového územia. Dvadsať minút do konca tohto 

zápasu. 
68 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Kristián Koštrna, prichádza Martin Bednár. 
68 



Otázkou tak zostáva, aký výsledok bude svietiť na svetelnej tabuli po 90 minútach a záverečnom hvizde. 
Sereď by si zaslúžila aspoň čestný gól, to však bude ťažké. 

66 
Dunajská Streda dala gól! 
ERICK DAVIS na konci akcie, keď hlavou už len doklepol loptu do poloprázdnej brány. Kalmárova strela 

skončila na ľavej tyči, k nej sa dostal ako prvý najskôr Koštrna prípadne Máté Vida. Jemný, no zato presný center 
preletel ponad Penksu i obranu Serede, aby ju ľavý obranca mohol bez problémov poslať do siete. 

65 
Huk sa snažil zakončovať cez Hučka, domáci obranca si takmer strelil vlastný gól, ale napokon predsa len 

lopta minula bránu. Prsty v tom mal aj Pavol Penksa. 
64 
Jozef Menich zblokoval center zvnútra šestnástky, roh aj pre DAC. 
63 
Ale ani toto nebude nejaké vážnejšie ohrozenie brány Jedličku. 
62 
Sereď po krátkej pauze získava ďalší rohový kop. 
61 
Hodina hry za nami. Pripomínam, že od 13. minúty to bolo 0:2, Sereď hrá už 25 minút bez vylúčeného Djiby 

Bu. 
60 
Zbytočný center z pravej strany od hostí, priamo v okolí bieleho bodu nebol žiaden z hráčov v žlto-modrom 

drese. 
59 
Dunajská Streda sa nikam neponáhľa, víťazstvo by jej ušlo len po vlastných chybách. 
58 
No táto akcia úspešná nebola, nasledoval dokonca aj ofsajd Hučka, ak som dobre videl. 
57 
Martin Jedlička nebol na tom pozične ideálne, dlhá malá domov takmer z polovice ihriska skončila mimo 

ihriska, postranný rozhodca ukazuje na roh. 
56 
Krásna akcia hostí po pravej strane ukončená akrobatickým zakončením Mátého Vidu z hranice bieleho bodu. 

Pavlovi Penksovi musel na bránkovej čiare pomáhať zase raz jeden z obrancov! 
54 
Čmelík chcel prestrčiť prihrávku na Mátého Vidu, v poslednej chvíli zasiahli obrancovia Serede. 
53 
Kuzma so Susom motali hlavy obrancom súpera, ani jeden z nich sa ale do zakončenia nedostal. 
52 
Tak asi aj preventívne striedanie. Tréner hostí usúdil, že Koného radšej stiahne, akoby mal byť v priebehu 

nasledujúcich minút vylúčený. 
51 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Souleymane Koné, prichádza Ľubomír Šatka. 
50 
Koné sa po ubránení útoku súpera dostal z pozície stopéra až pred šestnástku, kde však už sám proti trojici 

hráčov v červenom nič nezmohol. 
49 
No, tak toto je naozaj zaujímavé. Koné prebrúsil Lukáčika a taktiež za to mohla byť žltá. A konkrétne druhá. V 

tomto Ivan Kružliak hostí podľa mňa aj trochu podržal. 
48 
Alex Iván s miernymi problémami. Domáci môžu striedať už len raz, zatiaľ čo hostia ešte trikrát. 
47 
Lukáš Čmelík strieľal zvnútra pokutového územia, no akoby si nebol istý, čo chce spraviť. Aj preto lopta končí 

vysoko nad. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Tu už niet pochýb o víťazovi tohto duelu. Dunajská Streda vyhrávala 2:0 od trinástej minúty, desať minút pred 

prestávkou bol vylúčený stopér Serede Djiby Ba. Celé to z penalty dokonal Kalmár, DAC vedie nad ŠKF 
jednoznačne 3:0. 

Druhý polčas sa začne približne o 16:03. 
45+3 
Prvý polčas sa skončil. 
45+3 
Dunajská Streda dala gól! 
ZSOLT KALMÁR napálil loptu doprostred brány, kde síce Pavol Penksa nechal ruku, no na vyrazenie 

projektilu to nestačilo – 0:3. 
45+2 
Žltú kartu dostáva Ľubomír Michalík (ŠKF iClinic Sereď). 
45+2 



Bola nariadená penalta v prospech Dunajskej Stredy, nie však priamo po rohovom kope. Udialo sa tak azda o 
polminútu neskôr po faule Ľubomíra Michalíka, ktorý potiahol protihráča za dres. 

45+1 
Connor Ronan si prebral loptu v strede poľa, prešiel s ňou pár metrov a zo strednej vzdialenosti donútil 

Penksu k zákroku! Strela totiž smerovala pod brvno, Penksa ju vytlačil na roh. 
45 
Nadstavujú sa dve minúty. 
44 
Oba celky sú si vedomé, že sa toho do prestávky už veľa nestane. Nikto sa však nikam neponáhľa. 
43 
Odhlavičkovaný center a vzápätí už ofsajd ŠKF. Nuž, ani dnes to nevyzerá na to, že by Sereď ukázala gólovú 

explóziu. 
42 
Svižná lopta do ohňa, s ktorou si ale Sereď rady dala. Z nasledujúceho útoku si nováčik vybojoval roh. 
41 
Bankole Adekuoroye len dvíha ruky hore, pravdou však je, že zozadu postrčil Kalmára. Štandardka pre DAC z 

pravej strany. 
40 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Ľubomír Ulrich, prichádza Jozef Menich. 
38 
Kristopher Vida sa dostal do šestnástky, dal si to na pravačku, trafil iba Penksu, ktorý sa môže pripraviť na 

väčšiu prácu. 
38 
Snaha o rozohranie priameho kopu rovno na bránu, Pavol Penksa s týmto ďalekonosným, no zároveň málo 

razantným pokusom nemal problém. 
36 
Je rozhodnuté. Tidiane Djiby Ba končí predčasne desať minút pred koncom prvého polčasu. Stopér Serede 

podrazil prenikajúceho Čmelíka, hoci za ním boli ešte ďalší dvaja či traja spoluhráči. Druhá žltá karta a po nej už 
červená. 

35 
Morong sa odhodlal zakončiť, lopta mu ale v poslednej chvíli odskočila. 
34 
O atmosféru sa starajú fanúšikovia Dunajskej Stredy. Tí prišli do Nitry v hojnom počte a užívajú si aktuálny 

stav, ktorý je v platnosti od 13. minúty. 
33 
Souleymane Koné sa úplne zbytočne zapojil do potýčky po faule na polovici Serede. Doslova hlúpa karta 

putuje na adresu tohto stopéra. 
32 
Čmelík s prízemným centrom z pravej strany, pred dvojicou Dunajskostredčanov domáci stihli odvrátiť. 
31 
Po krátkom ošetrení maďarského reprezentanta môžeme pokračovať. 
30 
Zsolt Kalmár bol zozadu nastrelený najskôr Djiby Baom, hlavný arbiter ale faul nevidel. 
29 
Sereď sa usadila na dlhší čas na súperovej polovici. Výsledkom bolo iba zopár odvrátených centrov. 
27 
Kristián Koštrna na ofenzívnom výlete po spolupráci dvoch krajných obrancov. Erick Davis odcentroval z 

bránkovej čiary, Alex Iván loptu neodkopol a Koštrna ju poslal z voleja iba vysoko nad. 
26 
Vynútené striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza zranený Aldo Baéz, prichádza Kristián 

Lukáčik. 
25 
Náprah Ulricha z hranice veľkého vápna, to bola v celku výhodná pozícia. Ofenzívny futbalista a le netrafil ani 

priestor svätyne, lopta šla nad brvno. 
24 
Sus v spolupráci s Kuzmom neuspeli pri rohovej zástavke, Martin Jedlička bude zase raz rozohrávať nakrátko. 
23 
Marek Kuzma podržal loptu v šestnástke DAC proti dvom hráčom, počkal si na nábeh Moronga, ale to bolo 

tak všetko. Finálnej prihrávke chýbala presnosť. A to je tá vlastnosť, ktorá dnes Seredi výrazne chýba. 
22 
Po neadekvátnej prihrávke budú vhadzovať hostia zo stredu ihriska. 
21 
Michalík si dal pozor na akciu protivníka po ľavej strane a len prepustil letiace teleso, aby vyšlo von z ihriska. 
20 
Rohový kop Serede sa končí hlavičkou z malého vápna. Bankole Adekuoroye si to dobre načasoval, akurát 

koncovka mala byť oveľa presnejšia. 
19 



Faulom sa neboja pomôcť si ani hostia. Ivan Kružliak ale takéto ľahké zákroky ponecháva bez karty či 
dohovoru. 

17 
Tidiane Djiby Ba prebrúsil pri postrannej čiare nohy strelca oboch gólov, je z toho prvá žltá karta zápasu. 
16 
Snaha o priame ohrozenie brány, lopta ale svätyňu iClinic minula. Dunajská Streda už prakticky v tejto chvíli 

rozhodla o svojom triumfe. 
15 
Tlak favorita pokračuje, séria štandardiek vyvrcholí priamym kopom po faule Baéza na Divkovića. 
13 
Dunajská Streda dala gól! 
MARKO DIVKOVIĆ pridáva druhý gól po katastrofálnej malej domov od Djiby Bu! Divković perfektne napádal, 

vystihol smer prihrávky a dostal sa k nej ešte pred Penksom. Ten šiel márne na zem, jemný teč do lopty od hráča 
hostí, lopta končí v bráne. 

12 
Útočný faul jedného z hráčov tohtosezónneho nováčika vo Fortune ligy končí nádej ŠKF na gól. 
11 
Sereď vie, že sa nemôže spoliehať na postupné útoky. Aj preto domáci útočia vo veľkom počte a v rýchlosti. 
10 
Presný center spoza rohovej zástavky na hlavu Tomáša Huka, ktorý zo siedmich metrov hlavičkou našiel iba 

Martina Susa, ktorý loptu odpratal až z bránkovej čiary! Výborné futbalové momenty. 
9 
Nebude sa pískať penalta, hoci si ju hostia žiadajú naozaj výrazne. V pokutovom území padol Kristopher Vida. 
7 
Dunajská Streda dala gól! 
Na prelome minút sa MARKO DIVKOVIĆ odpútal od Michalíka, ktorý ho nedokázal ubrániť na hranici 

šestnástky. Hrotový útočník DAC-u si vylepšil streleckú pozíciu a ľavou nohou prekonal domáceho gólmana. 
Autora gólu našiel prihrávkou z hĺbky poľa Koné. 

Asistencia: Souleymane Koné. 
6 
Po rozkúskovanom začiatku sa nám zápas začína konečne rozbiehať, pri lopte DAC. 
4 
Kristopher Vida s prvým streleckým pokusom dňa. Zakončenie z hranice šestnástky bolo podpriemerné a 

skončilo vedľa pravej žrde. 
3 
Baéz ošetrovaný za postrannou čiarou, domácim útok po ľavej strane nevyšiel. Rozohráva Martin Jedlička. 
2 
Tentokrát zostáva na trávniku ležať Aldo Baéz, zasiahnuť musia aj lekári zo Serede. 
1 
Výkop patril domáci, ktorí sa okamžite hnali dopredu. K nepríjemnej zrážke došlo medzi Kalmárom a 

Adekuoroyem, obaja hráči sú otrasení. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
ŠKF iClinic Sereď: Penksa – Sus, Ba, Michalík (C), Hučko – Baéz, Adekuoroye – Ulrich, Morong, Iván – 

Kuzma. 
Náhradníci: Šálka – Pankarićan, St. Hillaire, Menich, Lukáčik, Špehar, Lačný. 
FC DAC Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Huk (C), Koné, Davis – Vida – Ronan, Kalmár – Čmelík, 

Divković, K. Vida. 
Náhradníci: Kucz – Šimčák, Bilenkyi, Abdulrahman, Herc, Šatka, Bednár. 
Rozhodca: Ivan Kružliak – Branislav Hancko, Mário Roszbeck. 
ŠKF iClinic Sereď 
Sereď sa o záchranu obávať nemusí, vo vrchnej šestke je ale v posledných týždňoch len do počtu. ŠKF 

prehralo v uplynulých troch kolách so Slovanom, Michalovcami i Ružomberkom. Posledná výhra nováčika prišla 
ešte 9. marca nad Trnavou, keď sa rozhodovalo o rozložení mančaftov do jednotlivých nadstavbových skupín. 
Seredčania sú v tejto chvíli na šiestej priečke so ziskom 31 bodov a negatívnym skóre 28:36. Manko na piate 
Michalovce činí štyri body, na štvrtý Ružomberok je už strata iClinic desaťbodová. 

FC DAC Dunajská Streda 
Víťazstvom v súboji proti Žiline na domácej pôde sa Dunajská Streda dostala späť do hry o druhú pozíciu. 

Teraz je síce DAC iba tretie so ziskom 48 bodov a aktívnym skóre 45:31, no práve druhá Žilina je na tom lepšie 
už iba vďaka tomu, že inkasovala o šesť gólov menej. Triumfom nad šošonmi ukončilo FC sériu dvoch zápasov 
bez výhry, keď najprv remizovalo doma s Ružomberkom, aby v posledným marcový deň prehralo na Slovane 1:3. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom online textovom prenose zo zápasu 4. kola Fortuna ligy – skupiny o titul. Na 
nitrianskom štadióne privíta nováčik zo Serede favorita z Dunajskej Stredy. 

Stretnutie sa začne o 15:00. 
Strelci / Asistencie 
79’ Zsolt Kalmár Z. Kalmár / Stanislav Bilenkij S. Bilenkij 



Martin Sus M. Sus 78’ 
Dino Špehar D. Špehar / Alex Ivan A. Ivan 77’ 
76’ Cmelik, Lukas Cmelik, Lukas 
69’ Kristián Koštrna K. Koštrna / Martin Bednár M. 

Bednár 
66’ Erick Davis E. Davis / Máté Vida M. Vida 
52’ Souleymane Kone S. Kone / Ľubomír Šatka Ľ. Šatka 
45’ Zsolt Kalmár Z. Kalmár 
Ľubomír Michalík Ľ. Michalík 45’ 
Jozef Menich J. Menich / Ľubomír Ulrich Ľ. 

Ulrich 
40’ 

Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba 37’ 
32’ Souleymane Kone S. Kone 
Kristián Lukáčik K. Lukáčik / Aldo Baez A. 

Baez 
26’ 

Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba 17’ 
13’ Marko Divkovič M. Divkovič 
7’ Marko Divkovič M. Divkovič / Souleymane Kone S. 

Kone 
Držanie lopty 37% 63% 
Strely na bránu 0 12 
Strely mimo bránu 2 4 
Priame kopy 17 17 
Rohové kopy 5 5 
Ofsajdy 5 1 
Vhadzovania 32 34 
Brankárske zákroky 7 0 
Výkopy 10 8 
Fauly 12 16 
Brankári 
Pavol Penksa P. Penksa Martin Jedlička M. Jedlička 
Základné zostavy 
Martin Sus M. Sus Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Tomáš Hučko T. Hučko Aldo 

Baez A. Baez Bankole Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Ľubomír Ulrich Ľ. Ulrich Adam Morong A. Morong 
Alex Ivan A. Ivan Marek Kuzma M. Kuzma 

Kristián Koštrna K. Koštrna Tomáš Huk T. Huk Souleymane Kone S. Kone Erick Davis E. Davis Máté Vida M. 
Vida Cmelik, Lukas Cmelik, Lukas Connor Ronan Connor Ronan Zsolt Kalmár Z. Kalmár Kristopher Vida K. Vida 
Marko Divkovič M. Divkovič 

Miloš Lačný M. Lačný Kristián Lukáčik K. Lukáčik Jozef Menich J. Menich Filip Pankaričan F. Pankaričan 
Martin Salka Martin Salka Dino Špehar D. Špehar St. Hillaire, Kathon St. Hillaire, Kathon 

Martin Bednár M. Bednár Stanislav Bilenkij S. Bilenkij Christián Herc Ch. Herc Tomasz Kucz Tomasz Kucz 
Ľubomír Šatka Ľ. Šatka Milan Šimčák M. Šimčák Abdulrahman Taiwo A. Taiwo 

Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
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 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC DAC 1904 Dunajská Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 6.4.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 31.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 9.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 2.3.2019 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 23.2.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 16.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 9.2.2019 
Mattersburg Mattersburg 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 2 17.1.2019 
FC Slovan Galanta Galanta 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 1.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 24.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 3 16.11.2018 
Sepsi OSK Sepsi OSK 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 3.11.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 27.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
5 : 1 23.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 20.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 6.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 2.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



FK Senica Senica 
1 : 2 29.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
TJ KOVO Beluša Beluša 
1 : 4 26.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 15.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 25.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Púchov Púchov 
2 : 5 8.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Nitra Nitra 
2 : 3 5.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
4 : 1 2.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 1 29.7.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 3 26.7.2018 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 2 22.7.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 
1 : 2 19.7.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 12.7.2018 
Dinamo Tbilisi Dinamo Tbilisi 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 26.6.2018 
Videoton FC Videoton FC 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 0 27.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 12.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 



2 : 3 22.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 14.4.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 0 18.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 10.3.2018 
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-

MS HOKEJ 2019 PRE PROMO 675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Adam Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary 
[13.04.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/42447/adam-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary 

 
 

Len 19-ročný hokejový útočník by mal na profiligovej úrovni zarobiť 925-tisíc amerických dolárov za sezónu. 
Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 

nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925-tisíc amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Je pre mňa mimoriadnou cťou a som veľmi šťastný, že som podpísal svoj prvý profiligový kontrakt s Flames. 
Ďakujem mojej rodine, priateľom a trénerom, ktorí mi pomohli na ceste sem. Neviem sa dočkať štartu novej 
sezóny, ktorou naskočím do profesionálneho hokeja,” napísal Ružička na Twitteri. 

“Plamene” si ho vybrali pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. Bratislavský 
rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V januári ho tím 
Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral iba 30 z ich 
68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. 

https://www.postoj.sk/42447/adam-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary


Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov 
a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). 
Talentovaný center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary Flames 
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Adam Ružička (21) v drese SR 20. Autor: SITA/AP, Jonathan Hayward 
Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 

nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. 
Podľa CBS Sports ho ale Flames nechajú ešte rok či dva „dozrieť“ v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu 

dajú šancu v prvom tíme. 
„Plamene“ si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 

Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. 

Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov 
a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Slovenská „osemnástka“ si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba 
nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný center sa predstavil aj na uplynulých troch 
svetových šampionátoch do 20 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Čo je viac? Mäsožravka alebo nerasty? 
[13.04.2019; pravda.sk; Žurnál; 00:00; Pravda] 
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Anton Lycius ukazuje, ako vyzerala mokraď pred zásahom. Autor: Andrej Barát, Pravda 
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? A kto by mal zodpovedať 
tieto otázky? Štát, samospráva, baníci, občania? 

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. 

https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/508799-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/508799-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://zurnal.pravda.sk/reportaz/clanok/508346-co-je-viac-masozravka-alebo-nerasty/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
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V súlade so zákonom 
V lokalite Snoža platí prvý stupeň ochrany prírody. Nie je 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. 

Miesto, kde sa má ťažiť bentonit. Autor: Andrej Barát, Pravda 
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. 

„Podľa 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 okrúhlolistej 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.“ 

Rosička, ktorá rástla na mieste ťažby Autor: Tim Cockerill 
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. 

Video: Pán Lycius si odfotografoval miesto, kde bola predtým vzácna mokraď. Dnes sa tu pripravuje ťažba. 
Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
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 o jej 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 
neporušila zákon 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 rašeliniska 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 Ra 3, kód Natura 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.“ 

V blízkom pramenisku sme narátali vyše desať lariev salamandry. Autor: Andrej Barát, Pravda 
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.“ 

Video: Vzácna rastlina rosička okrúhlolistá prežila aj vďaka tomu, že obec v susednom katastri nepristúpila na 
ťažbu. 

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 Lutila. Žalobu podporilo združenie VIA 
IURIS, týka sa posudzovania vplyvov na životné prostredie na činnosť Ťažba bentonitu na ložiskách Lutila 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 nie je 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. 

Video: Štátne orgány napočítali pri kontrole v lokalite Snoža jednu salamandru. My sme ich našli viac ako 
desať. 

A ak by to aj bola pravda, štát podľa 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 Dítě, 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 Robertovi 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 zlato-strieborných rúd malo zopár zahraničných 
mešťanov, dnes by sme 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 podľa filmárov primalo spoločnosť Ortac, aby sa pokúsila ovplyvňovať verejnú mienku nepriamo. Formou PR 
kampane. Rozbehli sa tiež komunitné mikroprojekty (podpora miestnych šachistov, dôchodcov). 

Video: Režiséri Zuzana Piussi a Vít Janeček rozprávajú o novom filme Obliehanie mesta. 
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. 
Kremničania 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. Pri Jahodnej, 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. 

Bude sa v Tokaji pestovať víno alebo ťažiť urán? Autor: Flickr.com/Govisity 
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 chystá prieskum ložísk 
uránu. „Viete si predstaviť, že by sa uvažovalo o nejakom podobnom prieskume vo Francúzsku na území 
Champagne?“ pýta sa advokát Jozef Šuchta, odborník na banskú legislatívu. 

A tak sa vraciame k otázke z úvodu. Čo je cennejšie? Rosička alebo bentonit? Tekovský terroir alebo 
tekovský urán? Najcennejší je podľa 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 podľa 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. 

Video: Podľa advokáta Jozefa Šuchtu sa v novom návrhu surovinovej politiky pripravuje obmedzenie účasti 
verejnosti a samospráv pri rozhodovaní o ťažbe. 

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 nie je 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. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Calgary 13. apríla 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/The Canadian Press-Jonathan Hayward) 
Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames trojročný 

nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny 
Na snímke slovenský hráč Adam Ružička 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu 
sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol 
produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

Pošlite nám tip 
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Na archívnej snímke Adam Ružička zo Slovenska. Foto: TASR – Oliver Ondráš 
Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 

uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 
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Calgary 13. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning prehrali v 1. kole play off NHL aj druhý domáci 
zápas s Columbusom. V noci na sobotu podľahli Blue Jackets hladko 1:5, keď suverénovi základnej časti 
nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka. Mimoriadne vydarený zápas odohral center hostí 
Matt Duchene, ktorý zaznamenal štyri body za gól a tri asistencie. Černák mal prsty v jedinom góle “bleskov” z 
hokejky Michaila Sergačova, ktorý v 45. minúte znížil na priebežných 1:3. Slovenský bek si pripísal asistenciu aj v 
prvom vzájomnom dueli pred dvoma dňami, v ktorom Tampa premárnila trojgólový náskok a prehrala 3:4. Blue 
Jackets tentoraz dokráčali ešte k jednoznačnejšej výhre a držitelia druhej voľnej karty tak vo štvrťfinálovej sérii 
Východnej konferencie vedú prekvapujúco 2:0 na zápasy. “Páčilo sa mi, ako sme hrali. Ešte lepšie ako v prvom 
stretnutí,” spokojne konštatoval tréner hostí John Tortorella. “Myslím si, že sa v určitých situáciách neustále 
zlepšujeme. Musíme na tom naďalej pracovať a zdokonaľovať našu hru,” citoval kouča Columbusu oficiálny web 
profiligy. Oporou “modrokabátnikov” bol opäť ruský brankár Sergej Bobrovskij, ktorý zneškodnil 23 striel domácich 
hráčov. Duchene so štyrmi bodmi vytvoril nový klubový rekord v počte bodov v jednom zápase play off. Blue 
Jackets sa stali iba štvrtým tímom histórie, ktorý sa ujal v sérii 1. kola vedenia 2:0 na zápasy proti víťazovi 
Prezidentskej trofeje. Tampa si počínala v základnej časti suverénne, 62 víťazstvami vyrovnala rekord Detroitu zo 
sezóny 1995/96, no najdôležitejšiu časť sezóny odštartovala mizerne. Počítajúc aj vlaňajšiu vyraďovačku prehrala 
štyri zápasy play off v rade. Séria sa teraz presúva do Ohia, tretí duel je na programe v noci na pondelok (1.00 
SELČ). “Sme v ťažkej pozícii, no nevzdávame sa. Musíme vytrhnúť stránku z ich knihy, ideme na ich ľad a 
pokúsime sa tam vyhrať. Sústreďujeme sa na tretí zápas. Je to náročné, zatiaľ sa séria nevyvíja dobrým 
smerom,” priznal kapitán floridského mužstva Steven Stamkos. Tampe reálne hrozí, že v treťom zápase bude 
musieť nastúpiť bez svojej ruskej hviezdy Nikitu Kučerova, najproduktívnejší hráč základnej časti a víťaz Art Ross 
Trophy dostal v závere zápasu päťminútový trest za narazenie zozadu a putoval predčasne pod sprchy. Hráči 
New Yorku Islanders naplno využili výhodu domáceho prostredia, v druhom súboji v Nassau Coliseum zdolali 
Pittsburgh 3:1 a v sérii 1. kola vedú 2:0 na zápasy. “Ostrovania” prvýkrát od roku 1983, v ktorom získali svoj 
dosiaľ posledný Stanleyho pohár, sa ujali v sérii play off vedenia 2:0 na zápasy. Penguins sa síce ujali vedenia 
premiérovým zásahom obrancu Erika Gudbransona vo vyraďovačke, no potom už skórovali len domáci, 
konkrétne Anthony Beauvillier, Jordan Eberle a Josh Bailey. “Držali sme sa našej hry. Každý robil to, čo mal. 
Myslím si, že sme boli trpezliví a dodržiavali náš herný systém,” povedal brankár Islanders Robin Lehner, ktorý sa 
blysol 32 úspešnými zákrokmi. Vo štvrťfinále Západnej konferencie prehral Winnipeg oba domáce stretnutia, v 
noci na sobotu podľahol St. Louis 3:4. Víťazný gól Blues strelil v 44. minúte Ryan O’Reilly, o dva presné zásahy 
sa postaral Oskar Sundqvist. Jordan Binnington sa stal po Curtisovi Josephovi (1990) iba druhým brankárom - 
nováčikom v klubovej histórii, ktorý dokázal vybojovať víťazstvá v prvých dvoch štartoch v play off. “Je to náročná 
séria, ale vyhrať v nej dva zápasy je skutočne dobrým znamením pre náš tím,” poznamenal útočník Blues Patrick 
Maroon. Vlaňajší finalista Vegas Golden Knights uspel v druhom zápase na ľade San Jose 5:3 a vyrovnal stav 
série na 1:1. Sharks síce dokázali v prvej tretine zmazať trojgólové manko, no potom “rytieri” ešte dvakrát udreli 
zásluhou Marka Stonea a Williama Karlssona. Golden Knights využili jednu presilovku a strelili dva góly v 
oslabení. Brankár Sharks Martin Jones vydržal medzi žŕdkami len do siedmej minúty, keď inkasoval tri góly zo 
siedmich striel, ani jeho náhradník Aaron Dell však nedokázal potiahnuť “žralokov” k výhre. Tretí zápas série sa 
odohrá v noci na pondelok v Las Vegas (4.00). štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy: TAMPA BAY 
LIGHTNING – COLUMBUS BLUE JACKETS 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Góly: 45. Sergačov (J.T. Miller, ČERNÁK) – 6. 
Atkinson (Duchene), 12. Werenski (Duchene), 22. Duchene (Panarin, Werenski), 50. Nash (Jenner), 53. Panarin 
(Duchene, Bjorkstrand). Brankári: Vasilevskij - Bobrovskij, strely na bránku: 24:27, 19.092 divákov. /stav série: 
0:2/ NEW YORK ISLANDERS – PITTSBURGH PENGUINS 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Góly: 34. Beauvillier (Barzal, 
Eberle), 48. Eberle (Barzal, Boychuk), 52. Bailey (Lee, Toews) – 31. Gudbranson (Malkin). Brankári: Lehner - 
Murray, strely na bránku: 34:33, 13.917 divákov. /stav série: 2:0/ štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy: 
WINNIPEG JETS – ST. LOUIS BLUES 3:4 (1:1, 2:2, 0:1) Góly: 13. Wheeler (Scheifele, Copp), 23. Laine 
(Wheeler, Byfuglien), 39. Scheifele (Connor, Byfuglien) – 6. Sundqvist (Bouwmeester, Schwartz), 27. Maroon 
(Thomas, Pietrangelo), 30. Sundqvist (Perron, Edmundson), 44. O’Reilly (Bouwmeester, Parayko). Brankári: 
Hellebuyck - Binnington, strely na bránku: 29:32, 15.321 divákov. /stav série: 0:2/ SAN JOSE SHARKS – VEGAS 
GOLDEN KNIGHTS 3:5 (3:3, 0:1, 0:1) Góly: 17. Couture (Pavelski, M. Karlsson), 18. Hertl (M. Karlsson, 
Couture), 20. Thornton (Dillon, Kane) – 1. Eakin (Pacioretty), 5. C. Miller, 7. Pacioretty (Šťastný), 22. Stone 
(Šťastný, Theodore), 48. W. Karlsson (Smith, Tuch). Brankári: Jones (7. Dell) - Fleury, strely na bránku: 37:23, 
17.562 divákov. /stav série: 1:1/ Slovák v akcii: Erik Černák (Tampa) 22:04 0 1 1 0 1 0 /minutáž, góly, asistencie, 
body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/ 

[Späť na obsah] 

 
 

25. NHL: Ružička podpísal trojročný nováčikovský kontrakt s Calgary Flames 
[13.04.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames-
cl669163.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na archívnej snímke Adam Ružička zo Slovenska. 

https://www.24hod.sk/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames-cl669163.html
https://www.24hod.sk/nhl-ruzicka-podpisal-trojrocny-novacikovsky-kontrakt-s-calgary-flames-cl669163.html


Calgary 13. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL 
Calgary Flames trojročný nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 

Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 
mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. Podľa CBS Sports ho ale Flames 
nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu dajú šancu v prvom tíme. 

“Plamene” si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 
Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V 
januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves odohral 
iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. Celkovo zažil svoju najlepšiu 
sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov a 43 asistencií. V play off ovládol 
produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 

Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 
uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia 

fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný 
center sa predstavil aj na uplynulých troch svetových šampionátoch do 20 rokov. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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26. Slovák Adam Ružička podpísal kontrakt s Calgary Flames 
[13.04.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - NHL; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22098453/adam-ruzicka-podpisal-kontrakt-s-calgary-flames.html 

 
 

Zažil najlepšiu sezónu v OHL. 
CALGARY. Slovenský hokejista Adam Ružička podpísal v piatok s vedením klubu NHL Calgary Flames 

trojročný nováčikovský kontrakt. Dvojcestná zmluva začne platiť od budúcej sezóny. 
Kanadský klub nezverejnil finančné detaily kontraktu, podľa portálu capfriendly.com by však 19-ročný útočník 

mal na profiligovej úrovni zarobiť 925.000 amerických dolárov za sezónu. 
Podľa CBS Sports ho ale Flames nechajú ešte rok či dva “dozrieť” v nižšej zámorskej súťaži predtým, než mu 

dajú šancu v prvom tíme. 
Prečítajte si tiež:V drafte NHL bude ako prvé vyberať New Jersey, uspelo v draftovej lotérii 
Flames si vybrali Ružičku pred dvoma rokmi vo vstupnom drafte v 4. kole z celkového 109. miesta. 

Bratislavský rodák má za sebou tretiu sezónu v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). 
V januári ho tím Sarnia Sting vymenil do Sudbury Wolves za tri draftové voľby. Napriek tomu, že za Wolves 

odohral iba 30 z ich 68 zápasov, stal sa s 24 gólmi tretím najlepším strelcom mužstva. 
Celkovo zažil svoju najlepšiu sezónu v OHL, keď v 65 dueloch základnej časti nazbieral 78 bodov za 35 gólov 

a 43 asistencií. V play off ovládol produktivitu tímu s 10 bodmi (3+7) v ôsmich vystúpeniach. 
Ružička bol jedným z lídrov slovenskej reprezentácie na MS hráčov do 18 rokov, ktoré sa pred dvoma rokmi 

uskutočnili v Poprade a Spišskej Novej Vsi. 

Slovenská “osemnástka” si vtedy svojimi výkonmi získala srdcia fanúšikov, od bojov o medaily ju pripravila iba 
nešťastná prehra vo štvrťfinále s Ruskom (2:3 pp). Talentovaný center sa predstavil aj na uplynulých troch 
svetových šampionátoch do 20 rokov. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Prekvapenie na realitnom trhu 
[12.04.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Andrea Mačošková / Lenka Vavrinčíková] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: 
“Prekvapenie na realitnom trhu. Napriek tomu, že sa mali zastaviť, ceny nehnuteľností po celom Slovensku 

znova rástli. Vysoké cenovky drží stále malá ponuka bytov na predaj.” 
Andrea Mačošková, redaktorka: 
“Po decembrovom spomalení sa realitný trh na začiatku roka opäť rozbehol na vyššie obrátky.” 
Andrea Macáková, senior PR manager, Nahnuteľnosti.sk: 
“Prvé 3 mesiace roku 2019 priniesli trošku prekvapenie na slovenskom realitnom trhu, pretože koncom 

minulého roka už ceny nehnuteľností rástli iba mierne, to znamená, že sa očakávalo, že rok 2019 nám skôr 
prinesie cenovú stagnáciu. Ale stal sa pravý opak.” 

Andrea Mačošková: 

https://sport.sme.sk/c/22098453/adam-ruzicka-podpisal-kontrakt-s-calgary-flames.html


“Cenovky sa šplhajú do závratných čísel aj napriek tomu, že ponuka bytov na predaj je stále obmedzená. 
Vyberať si z voľných nehnuteľností sa veľmi nedá.” 

Andrea Macáková: 
“Keď sme sa pozreli napríklad na menšie dvojizbové byty staršieho dáta, ktoré sú veľmi dopytované, tak 

momentálne je napríklad v Bratislave v ponuke len 100 takýchto bytov, ale zase na druhej strane je v ponuke 600 
novostavieb. Musíme povedať, že tie štatistické údaje, ktoré dvíhajú tie cenovky tých nehnuteľností, sú 
ovplyvňované vyššími cenami práve týchto novostavieb.” 

Andrea Mačošková: 
“Tie sa ale predávajú ešte z papiera, pričom pred samotnou kolaudáciou sa predá až 85 % bytov v 

novostavbách. Zaujímavosťou v prvých mesiacoch tohto roka je aj to, že stavať sa začalo aj v menších mestách.” 
Ján Palenčár, šéf Národnej asociácie realitných kancelárií: 
"Môžem uviesť Spišská Nová Ves, prípadne Krupina, kde naozaj je záujem obyvateľov kúpiť byt. Čo je však 

dôležité, developeri vtedy reagujú na výstavbu alebo reagujú na trh, keď trh akceptuje cenu aspoň 1200 EUR za 
meter štvorcový, to znamená, že práve aj v menších mestách sa nám už cena nehnuteľností a bytov zvýšila tak, 
že suma 1200 EUR je pre klientov akceptovateľná." 

Andrea Mačošková: 
“V hlavnom meste zdraželi byty najviac v piatom obvode, a to v priemere o rekordných 13 tisíc EUR. Nárast 

bol viditeľný aj v metropole východu, tam lámal rekordy košický 1. a 2. obvod, za dvojizbový byt si ľudia priplácali 
priemerne okolo 7 tisíc EUR. Výrazne zdraželi dvojizbové byty v Banskej Bystrici. v Nitre a v Trenčíne.” 

(graf) 
Cena dvojizbového bytu 
ZA 92 000 
TN 75 000 
TT 87 000 
BA V 145 000 
NR 95 000 
BB 85 000 
KE I 93 000 
PO 72 000 
Andrea Macáková: 
“Musíme povedať, že takmer po dvoch rokoch zaznamenali markantnejší rast práve trojizbové byty v 

medzištvrťročnom porovnaní a tam v Bratislave išli ceny hore o viac ako 2 % a v ostatných krajských mestách to 
bolo o viac ako 4,5 %.” 

Andrea Mačošková: 
“Zdá sa teda, že nové opatrenia Národnej banky, ktoré súvisia so sprísnením hypoték, zatiaľ na realitný trh 

nemali žiadny dopad.” 
Ján Palenčár: 
“Pokiaľ dopyt bude stále tak silný ako dnes je, tak nie je dôvod, aby ceny klesali. Naopak, ceny budú 

priebežne rásť zhruba okolo 6 % ročne. Samozrejme pokiaľ by sa stalo niečo na trhu, teraz hovorím napríklad o 
zvýšení úrokových sadzieb na hypotéky, respektíve by prišlo k zhoršeniu ekonomickej situácie na Slovensku, 
vtedy by mohlo prísť k poklesu dopytu a k strate spotrebiteľskej dôvery, čo by znamenalo to, že by sa ceny 
zastabilizovali, respektíve by mohli poklesnúť.” 

Andrea Mačošková: 
“Andrea Mačošková, televízia Markíza.” 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Pod Tatry sa vrátila naozajstná zima: Sneží, fúka a cestári sú tam v plnom 

nasadení 
[12.04.2019; tvnoviny.sk; Domáce; 15:59; POPRAD/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1962471 

 
 

Najviac práce majú cestári v okolí Vysokých Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov 
Vernár a Javorina. 

Tweet 
Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 

údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla potvrdil, že prvý výjazd do 
terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 

http://www.tvnoviny.sk/a/1962471


priebežne posypávame a pluhujeme," priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné," upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
–> 
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29. Slovensko sa opäť vrátilo do zimy. Pre tieto okresy platí výstraha pred 

snehom 
[12.04.2019; dobrenoviny.sk; 14:10; TASR;Dobré noviny] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/160447/slovensko-sa-zahalilo-do-bielej-periny-vystrahy-sa-naplnili-a-sneh-
sa-objavil- 

 
 

Na Slovensko sa vrátila zima. Obavy sa stali realitou. 
— Foto: TASR - Oliver Ondráš 
POPRAD 12. apríla - Sľuby o snežení sa začali plniť. Od severu k nám prenikol studený vzduch, vďaka 

ktorému dnes teploty na našom území poklesli a spolu s tým poklesla aj hranica sneženie. Sneženie sa objavilo aj 
v nižších polohách. V niektorých oblastiach napadlou už niekoľko centimetrov nového snehu. 

Pravá biela zima sa vrátila aj pod Tatry. Už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla potvrdil, že prvý 
výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Foto: TASR - Adriána 
Hudecová 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Foto: TASR - Adriána Hudecová 
Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 

nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. 

Foto: TASR - Adriána Hudecová 
Počasie ná nepoteší ani v sobotu. Bude prevažne oblačno. Teploty 9 až 12 stupňov Celzia. 
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 7 až 4 a najvyššie denné 11 až 14 

stupňov C. 
Na strednom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 1 a najvyššie denné 9 až 13 stupňov 

C. 
Na východnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 2 a najvyššie denné 9 až 13 

stupňov C. 
Počasie na horách 
Vo výške 1000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota 1 a najvyššia denná 7 stupňov C. 
Vo výške 1500 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -1 a najvyššia denná 3 stupne C. 
Vo výške 2000 m prevažne oblačno. Najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná 0 stupňov C. 
Foto: imeteo.sk 
V nedeľu prevažne polooblačno. Teploty 10 až 15 stupňov Celzia. 
Na západnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné 12 až 15 

stupňov C. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/160447/slovensko-sa-zahalilo-do-bielej-periny-vystrahy-sa-naplnili-a-sneh-sa-objavil-
https://www.dobrenoviny.sk/c/160447/slovensko-sa-zahalilo-do-bielej-periny-vystrahy-sa-naplnili-a-sneh-sa-objavil-


Na strednom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné 10 až 14 
stupňov C. 

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné 10 až 14 
stupňov C. 

Počasie na horách 
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 8 stupňov C. 
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 4 stupne C. 
Vo výške 2000 m prevažne polooblačno. Najnižšia ranná teplota -4 a najvyššia denná 1 stupeň C. 
Foto: imeteo.sk 
× 
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30. Studený front priniesol na východ Slovenska sneženie, aj silný vietor 
[12.04.2019; Rádio Košice; Správy; 11:00; R] 

 
 

Redaktorka: 
“Meteorológovia dnes varujú na východnom Slovensku pred výrazne zhoršených počasím. Pokračuje 

meteorológ Štefan Dlhoš.” 
Štefan Dlhoš, meteorológ: 
“Od stredných polôh dopoludnia na severe môže snežiť aj v nižších polohách a naďalej bude teda chladno a 

veterno, pretože maximálna denná teplota vystúpi na tri až deväť stupňov Celzia. Na horách očakávame mínus 
dva stupne a vietor bude naďalej nepríjemný, väčšinou severný, s rýchlosťou do 45 kilometrov za hodinu, pričom 
nárazy najmä na juhu môžu byť aj okolo 60 kilometrov za hodinu.” 

Redaktorka: 
"V okrese Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, aj Roňava platí až do večera výstraha prvého 

stupňa pred tvorbou snehových jazykov a závejov. V meste Košice, ale aj v okrese Košice – okolie, Trebišov, 
Vranov nad Topľou a Michalovce zas platí výstraha prvého stupňa pred vetrom. Ten v nárazom môže dosiahnuť 
až 80 kilometrov za hodinu." 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Pod Tatrami zavládla opäť zima, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; ta3.com; Slovensko; 10:10; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1152651/pod-tatrami-zavladla-opat-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni.html 

 
 

Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre Poprad Marián Barilla potvrdil, že prvý výjazd do terénu mali 
ešte vo štvrtok večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
[Späť na obsah] 

 
 

32. Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Kristína Mayerová] 

https://www.ta3.com/clanok/1152651/pod-tatrami-zavladla-opat-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni.html
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Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Zachar 
Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 

nahromadený sneh z okolitých polí. 
Poprad 12. apríla (TASR) – Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný 

vietor. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre 
TASR potvrdil, že prvý výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode 
Javorina. „Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva 
snehu do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch 
ciest napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže 
cesty priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. Silný vietor zatiaľ nekomplikuje 
situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať nahromadený sneh z okolitých 
polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ situácia nie je nejaká mimoriadna, 
ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, 
ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil Barilla. Cestári pod Tatrami sú 
opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas dňa a noci. Slovenský 
hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a Spišská Nová Ves prvý 

stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné podmienky by mali pretrvávať do 
obedňajších hodín. 

[Späť na obsah] 

 
 

33. FOTO z vyhodnotenia súťaže amatérskych fotografov: Kto postúpil do 

krajského kola? 
[12.04.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/foto-z-vyhodnotenia-sutaze-amaterskych-fotografov-kto-postupil-do-krajskeho-
kola-327992 

 
 

Organizátor prizval na hodnotenie odborníkov z oblasti umeleckej fotografie - fotografa a lektora Miroslava 
Zaťka, fotografa Jozefa Peniaška a pedagogičku a výtvarníčku Martinu Kleinovú. 

47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a vystavy amatérskej fotografickej tvorby vyhlásilo Národné osvetové 
centrum začiatkom tohto roka. Celoštátna postupová súťaž a vystava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je 
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholnym podujatím tohto druhu na Slovensku. 

Ako informovala Anežka Kleinová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Regionálne kolo 
zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko. V období od februára do 8. marca 2019 prebiehalo prijímanie 
prihlášok a súťažných prác. Autori mohli do súťaže prihlasovať farebné aj čiernobiele fotografie bez tematického 
vymedzenia. Zaradení sú podľa veku do súťažných kategórií: 1. skupina – autori do 16 rokov, 2. skupina – od 16 
do 21 rokov a 3. skupina – nad 21 rokov. 

„Organizátor prizval na hodnotenie odborníkov z oblasti umeleckej fotografie – fotografa a lektora Miroslava 
Zaťka, fotografa Jozefa Peniaška a pedagogičku a výtvarníčku Martinu Kleinovú. Títo posúdili súťažné fotografie 
z hľadiska umeleckého, technického, odborného, a tiež ocenili tvorivý prístup autorov. Predseda poroty M. Zaťko 
vyzdvihol emotívne fotografie mladej autorky Kristíny Kerekešovej, intímne vyznania Andrei Gibasovej, alebo 
personifikovaný svet prírody člena rožňavského fotoklubu Pix-XL Štefana Kesiho, ktorých sa organizátor rozhodol 
oceniť Čestným uznaním. Z celkového počtu prihlásených 100 fotografií, bolo porotou vybratých na výstavu 52 
fotografií od 24 autorov, rovnomerne zastúpených vo všetkých vekových kategóriách,“ doplnila Kleinová. 

Podľa jej slov, pre súťažiacich autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré sú dôležitou 
súčasťou súťaže, keďže slúžia na zvyšovanie umeleckej a technickej úrovne tvorby. „Zároveň sú tieto stretnutia 
podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností a konzultáciami medzi hodnotiacimi odborníkmi a 
autormi. Semináre sa uskutočnili 6. a 28. marca 2019 pod vedením M. Zaťka a J. Peniaška, vďaka verejným 
zdrojom Fondu na podporu umenia, ktorý aj takto podporuje neprofesionálne vizuálne umenie,“ hovorí Anežka 
Kleinová. 

Výstava potrvá do 26. apríla 2019, po jej skončení vystavené práce postupujú na krajské kolo, ktoré sa 
uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Otvorenie výstavy a vyhodnotenie sú avizované na 6. júna 2019. V prípade, že 

budú autori z rožňavského okresu úspešní, majú možnosť postúpiť na celoštátne kolo súťaže do Nitry začiatkom 
novembra 2019. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 
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34. Ceny mesta aj primátora sú rozdané: Slávnostný akt sa konal v Redute, 

FOTO a VIDEO 
[12.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ceny-mesta-aj-primatora-su-rozdane-slavnostny-akt-sa-konal-v-redute-foto-a-
video-327998 

 
 

Vo štvrtok popoludní sa konalo slávnostné odovzdávanie cien mesta, ktoré schválili mestskí poslanci. Ďalšie 
tri ceny udelil primátor mesta Spišská Nová Ves. 

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a 

reprezentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves.Je udeľovaná osobám a kolektívom za: – 
vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-
prospešnej činnosti; – činnosť, ktorou sa významným spôsobom ovplyvnil hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, 
jeho propagácia doma i v zahraničí; – záchranu ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov. 

Cenu možno udeliť jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil o 
rozvoj a reprezentáciu mesta alebo kolektívu, ktorý viac rokov svojou prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty. 

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ako sme vás už informovali, poslanci rozhodli, že z 13 
návrhov bude Cena mesta udelená Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti Dedinky, filiálke Stratená, v zastúpení ThDr. 
Radomírom Bodzionym, PhD., farárom, a to za mimoriadny prínos pri zachovaní kultúrneho dedičstva a 
významnú podporu rozvoja cestovného ruchu mesta. Druhú cenu mesta dostal kolektív spišskonovoveskej ZOO, 
ktorá oslavuje okrúhlych 30 rokov a to za rozvoj turistického ruchu v našom meste. 

Okrem týchto cien primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik udelil tri ceny primátora mesta a to Spoločnosti 

Bytové družstvo, Mgr. Jolanaé Prochotskej a Ing. Peterovi Hercegovi, zakladateľovi združenia Spišiačik. 
Spoločnosť Bytové družstvo Spišská Nová Ves vznikla 13. 5. 1963 a od svojho vzniku zabezpečuje a stará 

sa o správu a údržbu bytov pre zhruba 18-tisíc občanov mesta Spišská Nová Ves. Spravuje viac ako 7800 bytov, 

z toho v meste je ich presne 5210. V roku 2018 oslávilo 55. výročie svojho založenia. 
Mgr. Jolana Prochotská Pochádza z Dolného Kubína a od r. 1974 pôsobí v Spišskej Novej Vsi. 37 rokov 

pracovala v školstve na ZŠ Komenského. Počas pôsobenia v školstve sa venovala novátorstvu, získala certifikát 
v Dánsku pre prácu s Legom (LEGO Dacta) a učebňa funguje dodnes. 11 rokov je predsedníčkou Miestneho 
odboru Matice slovenskej v našom meste, kde zapája našich žiakov a študentov do poznávania slovenských 
osobností a histórie regiónu Spiš a Spišskej Novej Vsi (ako členka Spišského dejepisného spolku). Založila Klub 

dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov. 
Ing. Peter Herceg je občanom Spišskej Novej Vsi, ktorý 21. 8. 2002 založil Občianske združenie „Spišiačik“. 

Ide o združenie rodičov a priateľov diabetických detí. Činnosť uvedeného občianskeho združenia je zameraná na 
pomoc deťom a ich rodičom pri riešení problémov súvisiacich s čoraz frekventovanejším ochorením detskej 
populácie na diabetes. V súčasnosti, vďaka cieľavedomej aktivite Ing. Petra Hercega, má činnosť a aktivity tohto 
združenia regionálny, celoslovenský aj medzinárodný rozmer. 

„Som rád, že som sa s Vami mohol stretnúť v jednej z najdôstojnejších siení Spišskej Novej Vsi, mesta, ktoré 

bolo stovky rokov svedkom tých najžiarivejších ľudských príkladov, čo nám osvetľovali cestu dejinami. Ceny, 
ktoré som dnes odovzdal, nie sú len vyjadrením vďaky mesta a primátora, ale tiež ocenením odovzdaným v mene 
všetkých obyvateľov Spišskej Novej Vsi, ktorí sú hrdí na svojich úspešných spoluobčanov. Na ľudí, ktorí sú 

skoro ako každý iný. Ale iba skoro, od všednosti ich delí kus života, ktorí odovzdali v prospech nás všetkých, v 
prospech celého mesta, v prospech ďalších generácií Spišskonovovešťanov,“ povedal na záver slávnosti 
primátor mesta Pavol Bečarik. 

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

[Späť na obsah] 

 
 

35. FOTO z vyhodnotenia súťaže amatérskych fotografov: Kto postúpil do 

krajského kola? 
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Organizátor prizval na hodnotenie odborníkov z oblasti umeleckej fotografie - fotografa a lektora Miroslava 
Zaťka, fotografa Jozefa Peniaška a pedagogičku a výtvarníčku Martinu Kleinovú. 

47. ročník celoštátnej postupovej súťaže a vystavy amatérskej fotografickej tvorby vyhlásilo Národné osvetové 
centrum začiatkom tohto roka. Celoštátna postupová súťaž a vystava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je 
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholnym podujatím tohto druhu na Slovensku. 

Ako informovala Anežka Kleinová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave, Regionálne kolo 
zorganizovalo Gemerské osvetové stredisko. V období od februára do 8. marca 2019 prebiehalo prijímanie 
prihlášok a súťažných prác. Autori mohli do súťaže prihlasovať farebné aj čiernobiele fotografie bez tematického 
vymedzenia. Zaradení sú podľa veku do súťažných kategórií: 1. skupina – autori do 16 rokov, 2. skupina – od 16 
do 21 rokov a 3. skupina – nad 21 rokov. 

„Organizátor prizval na hodnotenie odborníkov z oblasti umeleckej fotografie – fotografa a lektora Miroslava 
Zaťka, fotografa Jozefa Peniaška a pedagogičku a výtvarníčku Martinu Kleinovú. Títo posúdili súťažné fotografie 
z hľadiska umeleckého, technického, odborného, a tiež ocenili tvorivý prístup autorov. Predseda poroty M. Zaťko 
vyzdvihol emotívne fotografie mladej autorky Kristíny Kerekešovej, intímne vyznania Andrei Gibasovej, alebo 
personifikovaný svet prírody člena rožňavského fotoklubu Pix-XL Štefana Kesiho, ktorých sa organizátor rozhodol 
oceniť Čestným uznaním. Z cekového počtu prihlásených 100 fotografií bolo porotou vybratých na výstavu 52 
fotografií od 24 autorov, rovnomerne zastúpených vo všetkých vekových kategóriách,“ doplnila Kleinová. 

Podľa jej slov, pre súťažiacich autorov sa uskutočnili odborné rozborové semináre, ktoré sú dôležitou 
súčasťou súťaže, keďže slúžia na zvyšovanie umeleckej a technickej úrovne tvorby. „Zároveň sú tieto stretnutia 
podnetné a inšpiratívne vzájomnou výmenou skúseností a konzultáciami medzi hodnotiacimi odborníkmi a 
autormi. Semináre sa uskutočnili 6. a 28. marca 2019 pod vedením M. Zaťka a J. Peniaška vďaka verejným 
zdrojom Fondu na podporu umenia, ktorý aj takto podporuje neprofesionálne vizuálne umenie,“ hovorí Anežka 
Kleinová. 

Výstava potrvá do 26. apríla 2019, po jej skončení vystavené práce postupujú na krajské kolo, ktoré sa 
uskutoční v Spišskej Novej Vsi. Otvorenie výstavy a vyhodnotenie sú avizované na 6. júna 2019. V prípade, že 

budú autori z rožňavského okresu úspešní, majú možnosť postúpiť na celoštátne kolo súťaže do Nitry začiatkom 
novembra 2019. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

36. Bystrica bojuje o titul Naj mesto Slovenska. Aktuálne sa drží na tejto 

priečke 
[12.04.2019; dnes24.sk; Bystrica; 00:00; Jakub Forgács] 

 
https://bystrica.dnes24.sk/bystrica-bojuje-o-titul-naj-mesto-slovenska-aktualne-sa-drzi-na-tejto-priecke-
327687 

 
 

Myslíte si, že si naše mesto zaslúži tento titul? Dajte mu hlas a posuňte Bystricu v rebríčku čo najvyššie. 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska vyhlásil internetový portál Slovakregion. Odštartovala 1. apríla a potrvá 

až do 31. októbra. Po tomto dátume spoznáme absolútnych víťazov. Ako je na tom momentálne metropola 
stredného Slovenska? 

Po niekoľkých dňoch od spustenia hlasovania sa Banská Bystrica priebežne nachádza na peknej 11. priečke 
zo 140 miest. V aktuálnom rebríčku TOP 3 môžeme nájsť tieto mestá: na 1. mieste sa drží Spišská Nová Ves, na 

2. mieste sa nachádza Zvolen a prvú trojku uzatvára Trnava. 
Do konca súťaže je však ešte ďaleko, a tak aj vy svojím hlasom môžete prispieť k umiestneniu nášho mesta. 

Zahlasovať za naše mesto môžete na www.slovakregion.sk. Hlasovať však môžu len registrovaní užívatelia, ktorí 
kompletne vyplnia registračné údaje. 

Víťazom sa stane mesto, ktoré počas trvania súťaže získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac 
užívateľov odovzdávajúcich hlas. Výsledky súťaže budú známe 5. novembra tohto roku. Sledujte nás preto aj na 
našom facebookovom profile. 

Pozrite si v priloženej fotogalérii aj krásne zábery Bystrice od fotografa Mareka Suchého! 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Nové rebríčky základných a stredných škôl: Ktoré spišskonovoveské sa 

umiestnili najlepšie? 
[12.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Inštitút INEKO aktualizoval rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. Pozreli sme sa na to, ktoré z 
novoveských škôl v nich obstáli najlepšie. 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zverejnil na svojom portáli skoly.ineko.sk aktualizáciu 
rebríčkov základných a stredných škôl na Slovensku. 

Ako spresnil INEKO, v rámci tejto aktualizácie boli doplnené najnovšie údaje o uplatnení absolventov 
stredných škôl, mimoriadnych výsledkoch žiakov, pridanej hodnote v slovenskom jazyku, výsledkoch štátnej 
školskej inšpekcie na školách, počtoch učiteľov a žiakov vrátane informácie o počte žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a informácie, do akej miery učitelia využívajú digitálne technológie, podieli 
absolventov stredných škôl prijatých na štúdium na vysokých školách na území SR, finančných zdrojoch škôl v 
prepočte na jedného žiaka či o zapojení škôl do vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z 
Edinburghu. 

Najlepšie hodnotené školy na Slovensku 
Po aktualizácii rebríčkov INEKA obhájila medzi ZŠ na celoslovenskej úrovni vedúcu pozíciu Základná škola na 

Krosnianskej 4 v Košiciach. Medzi SOŠ taktiež nenastala zmena a prvé miesto si udržala Obchodná akadémia v 
Trnave. Výmena na čelnej pozícii nastala pri gymnáziách. Z druhého na prvé miesto poskočilo bratislavské 
Gymnázium Jura Hronca. 

Najlepšie hodnotené novoveské školy 
A prejdime teraz na školy v Spišskej Novej Vsi. V rámci základných škôl sa v rebríčku INEKA umiestnila 

najvyššie ZŠ Ing. O. Kožucha , ktorej patrí 3. miesto v rámci Košického kraja. Na 10. priečke sa v tom istom 
rebríčku nachádza ZŠ Levočská a na 14. ZŠ Nad Medzou. Mimochodom, v celoslovenskom rebríčku sa ZŠ Ing. 
O. Kožucha dostala do top 15, pričom obsadila 14. priečku. 

Čo stredné odborné školy a novoveskí zástupcovia, ktorí sa v rámci kraja umiestnili najvyššie v hodnotení 
INEKA? 3. priečka v rebríčku patrí Technickej akadémii, 5. Hotelovej akadémii a na 18. mieste sa umiestnila SOŠ 
stavebná. 

V kategórii gymnázií sa v rebríčku INEKA v rámci Košického kraja umiestnilo najvyššie Gymnázium Javorová 
a to na 11. mieste. Na 13. priečke sa umiestnilo Gymnázium Školská. 

Upozornenie 
INEKO upozorňuje, že zverejnené rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o 

výsledkoch žiakov. Tieto výsledky vstupujúce do rebríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl 
spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí), nepokrývajú celý 
obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom 
období odovzdala svojim žiakom. 

Študenti z gymnázia na Javorovej mali svoj festival. 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] 

 
 

38. Premiérové podujatie neďaleko Spišskej: Chystá sa dvojdňový festival 

bosoriek 
[12.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/premierove-podujatie-nedaleko-spisskej-chysta-sa-dvojdnovy-festival-
bosoriek-327961 

 
 

Akcia, aká na Slovensku ešte nebola. Prvý festival bosoriek si budeme môcť vychutnať už o niekoľko dní. Tu 
sú bližšie info. 

Už o niekoľko dní sa môžeme tešiť na vskutku netradičné podujatie. Prvý festival bosoriek sa bude konať na 
prelome apríla a mája v neďalekých Dedinkách. 

Celý festival podľa slov organizátorov vypukne 30. apríla od 17:00 bubnovačkou spojenou s prebúdzaním 
živlov a nebude chýbať ani disco tanec s metlami. 

V prvý májový deň sa návštevníci netradičného festivalu môžu tešiť na burzu bosoráckych pomôcok (metly, 
klobúky, kúzelné paličky, veštecké gule, karty, elixíry zdravia a mladosti, prezentáciu bosoráckych techník či 
metloball pre deti a iné súťaže. Pripravená bude aj tombola a zaujímavá súťaž o naj bosorku. 

Vedeli ste, že študenti Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi pripravili slávnostné veľkonočné tabule? 

Nájdete ich v priloženej galérii. 

https://spisska.dnes24.sk/nove-rebricky-zakladnych-a-strednych-skol-ktore-spisskonovoveske-sa-umiestnili-najlepsie-327981
https://spisska.dnes24.sk/nove-rebricky-zakladnych-a-strednych-skol-ktore-spisskonovoveske-sa-umiestnili-najlepsie-327981
https://spisska.dnes24.sk/premierove-podujatie-nedaleko-spisskej-chysta-sa-dvojdnovy-festival-bosoriek-327961
https://spisska.dnes24.sk/premierove-podujatie-nedaleko-spisskej-chysta-sa-dvojdnovy-festival-bosoriek-327961


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] 

 
 

39. Zima sa vrátila: Cestári pod Tatrami sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR] 

 
https://poprad.dnes24.sk/zima-sa-vratila-cestari-pod-tatrami-su-v-plnom-nasadeni-327970 

 
 

Už v noci zo štvrtka na piatok začalo v našom regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Cestári sú preto opäť v 
pohotovosti a v plnom nasadení. Ako to aktuálne na našich cestách vyzerá? 

Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla potvrdil, 
že prvý výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
foto: ilustračné 
Takto zasahovali cestári na našich cestách začiatkom januára. 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/pod-tatry-sa-opat-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni-cl668933.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 

údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja … 
Poprad 12. apríla (TASR) – Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný 

vietor. Riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre 
TASR potvrdil, že prvý výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode 
Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 

https://poprad.dnes24.sk/zima-sa-vratila-cestari-pod-tatrami-su-v-plnom-nasadeni-327970
https://www.24hod.sk/pod-tatry-sa-opat-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni-cl668933.html


Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

41. Veľká noc sa opäť nesie v znamení posilnenej dopravy 
[12.04.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správySlovenskoAktuálne správy z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/velka-noc-sa-opat-nesie-v-znameni-posilnenej-dopravy/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 12. apríla (WebNoviny.sk) – Hoci Veľká noc je najvýznamnejším kresťanským sviatkom, na 

tradičné jedlá a zvyky sa tešia všetci, nielen veriaci. Termín veľkonočných sviatkov sa každoročne mení, 
pravidlom však ostáva, že sa oslavujú po prvom splne po jarnej rovnodennosti. Tohtoročné sviatky jari pripadli na 
obdobie od piatka 19. apríla do pondelka 22. apríla. 

V súvislosti s veľkonočným obdobím a z toho vyplývajúcim očakávaným nárastom cestujúcich Železničná 
spoločnosť Slovensko (ZSSK) opäť posilňuje dopravu, a to konkrétne o 2 mimoriadne rýchliky a 18 posilových 
vlakov. ZSSK tak od stredy 17. apríla do utorka 23. apríla 2019 vypraví celkom 20 vlakov (2 vlaky SuperCity, 7 
rýchlikov, 8 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy). Najviac vlakov pôjde na Veľkonočný pondelok, t. j. 22. 
apríla 2019, kedy ZSSK očakáva zo strany cestujúcich najväčší záujem o prepravu. 

Mimoriadne rýchliky pôjdu už tradične medzi hlavným mestom a metropolou východu: 
V stredu 17. 4. 2019 bude vypravený vlak R 11609 (Bratislava hl. st. 13:49 – Košice 19:46). 
V utorok 23. 4. 2019 bude vypravený vlak R 11610 (Košice 14:14 – Bratislava hl. st. 20:16). 
Oba vlaky budú zostavené z 10 vozňov 2. triedy, do ktorých je možné zakúpiť si miestenky. 
Cestovný poriadok mimoriadnych rýchlikov: 
R 11609 (streda 17. 4. 2019) železničná stanica R 11610 (utorok 23. 4. 2019) 
príchod odchod príchod odchod 
13:49 BRATISLAVA HL. ST. 20:16 
13:54 13:55 BRATISLAVA-VINOHRADY 20:09 20:10 
14:20 14:23 TRNAVA 19:40 19:42 
14:33 14:35 LEOPOLDOV 19:24 19:26 
14:45 14:47 PIEŠŤANY 19:11 19:13 
14:59 15:02 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 18:58 19:00 
15:17 15:19 TRENČÍN 18:42 18:44 
15:24 15:26 TRENČIANSKA TEPLÁ 18:34 18:36 
15:41 15:43 PÚCHOV 18:15 18:17 
15:55 15:57 POVAŽSKÁ BYSTRICA 17:59 18:01 
16:25 16:28 ŽILINA 17:31 17:34 
16:44 16:46 VRÚTKY 17:11 17:13 
16:58 17:00 KRAĽOVANY 16:57 16:59 
17:14 17:16 RUŽOMBEROK 16:41 16:43 
17:34 17:36 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 16:23 16:25 
18:03 18:05 ŠTRBA 15:54 15:56 
18:18 18:20 POPRAD-TATRY 15:30 15:33 
18:40 18:42 SPIŠSKÁ NOVÁ VES 15:10 15:12 

19:10 19:12 MARGECANY 14:42 14:44 
19:29 19:31 KYSAK 14:26 14:28 
19:46 KOŠICE 14:14 
Prehľad odchodov a príchodov posilových vlakov, ktoré sú zverejnené v platnom Cestovnom poriadku 

2018/2019: 
štvrtok 18. apríla 2019 (Zelený štvrtok): 
R 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 22:50) 
SC 243 Pendolino Košičan (Praha hl. n. 15:41 – Košice 23:05) 
R 15713 Chopok (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:57) 
RR 15715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:51) 
REX 15915 Poloniny (Košice 23:13 – Humenné 00:45) 
piatok 19. apríla 2019 (Veľký piatok): 
SC 242 Pendolino Košičan (Košice 06:58 – Praha hl. n. 14:19) 
nedeľa 21. apríla 2019 (Veľkonočná nedeľa): 
REX 17910 Ondava (Humenné 13:19 – Košice 14:50) 
pondelok 22. apríla 2019 (Veľkonočný pondelok): 

https://www.webnoviny.sk/velka-noc-sa-opat-nesie-v-znameni-posilnenej-dopravy/


R 17610 Chopok (Košice 13:45 – Bratislava hl. st. 19:31) 
R 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:04) 
RR 17840 Žitava (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01) 
RR 17716 Vršatec (Žilina 16:20 – Bratislava hl. st. 19:13) 
RR 17842 Skalka (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:01) 
RR 17718 Hričov (Žilina 18:03 – Bratislava hl. st. 20:56) 
RR 17764 Cassovia (Košice 18:07 – Bratislava hl. st. 00:10) 
REX 17728 Tribeč (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29) 
RR 17720 Bezovec (Žilina 20:20 – Bratislava hl. st. 22:47) 
R 17935 Novohrad (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37) 
RR 17715 Javorina (Bratislava hl. st. 19:13 – Žilina 21:40) 
S ohľadom na technické možnosti budú operatívne posilňované vybrané pravidelné vlaky kategórií IC, Ex, R, 

RR, REX a Os. ZSSK vzhľadom na zvýšený záujem o cestovanie v tomto období odporúča cestujúcej verejnosti, 
aby si cestovné doklady zaobstarala v dostatočnom časovom predstihu. Cestovné lístky a rezervácie miesta si 
cestujúci môžu zakúpiť nielen v pokladniciach ZSSK, ale pohodlne aj prostredníctvom nového responzívneho e-
shopu či mobilnej aplikácie Ideme vlakom. V záujme osobného komfortu odporúčame cestujúcim aj zabezpečenie 
miesteniek, hoci väčšina vlakov ZSSK nie je povinne miestenková. 

Obsadenosť vybraných vlakov počas veľkonočného obdobia (údaje aktuálne k 12. 04. 2019, uvádzame 
obsadenosť na 50 a viac %): 

utorok 16. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
IC 45 Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 59 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 68 % 
streda 17. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 74 % 
IC 45 Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 99 % 
IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 90 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 88 % 
R 615 Zemplín Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 79 % 
štvrtok 18. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
IC 521 Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 68 % 
R 601 HORALKY SEDITA Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53 63 % 
R 603 PSS LIŠIAK Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 76 % 
R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 69 % 
IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 92 % 
IC 45 Wien Hbf 14:37 – Košice 20:42 99 % 
IC 525 Bratislava hl. st. 18:01 – Košice 22:48 96 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 100 % 
R 615 Zemplín Bratislava-N. Mesto 22:16 – Humenné 06:33 89 % 
R 604 Dargov Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47 52 % 
piatok 19. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
IC 521 Bratislava hl. st. 06:01 – Košice 10:48 81 % 
R 601 HORALKY SEDITA Bratislava hl. st. 06:13 – Košice 11:53 51 % 
R 603 PSS LIŠIAK Bratislava hl. st. 08:13 – Košice 13:53 94 % 
R 605 Dargov Bratislava hl. st. 10:13 – Košice 15:53 60 % 
IC 523 Bratislava hl. st. 11:59 – Košice 16:48 77 % 
pondelok 22. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
R 606 Liptov Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47 50 % 
IC 522 Košice 11:12 – Bratislava hl. st. 16:02 89 % 
R 608 Spišan Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47 62 % 
IC 524 Košice 17:12 – Bratislava hl. st. 22:00 62 % 
R 800 Poľana (južná trasa) Prešov 21:12 – Bratislava-Nové Mesto 06:02 54 % 
EC 283 Metropolitan Slovenská strela Praha hl. n. 17:50 – Bratislava hl. st. 21:50 78 % 
utorok 23. apríla 2019 
vlak východová stanica, odchod – 
cieľová stanica, príchod obsadenosť 
IC 44 Košice 07:11 – Wien Hbf 13:22 54 % 
R 604 Dargov Košice 08:07 – Bratislava hl. st. 13:47 56 % 



R 606 Liptov Košice 10:07 – Bratislava hl. st. 15:47 65 % 
IC 522 Košice 11:12 – Bratislava hl. st. 16:02 70 % 
R 608 Spišan Košice 12:07 – Bratislava hl. st. 17:47 59 % 
Inzercia 
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42. Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; postoj.sk; Spravodajstvo; 00:00; TASR] 

 
https://www.postoj.sk/42420/pod-tatry-sa-opaet-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni 

 
 

Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR potvrdil, že prvý 
výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
[Späť na obsah] 

 
 

43. Časť Slovenska pokryl sneh, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR;Foto: TASR] 

 
https://www.info.sk/sprava/155399/cast-slovenska-pokryl-sneh-cestari-su-v-plnom-nasadeni/ 

 
 

Cestári sú v pohotovosti už od štvrtka. Prvý výjazd do terénu absolvovali vo štvrtok večer. 
Ilustračné foto 
Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 

údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla pre TASR potvrdil, že prvý 
výjazd do terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR, Foto: TASR 

[Späť na obsah] 
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44. Pod Tatry sa opäť vrátila zima, cestári sú v plnom nasadení 
[12.04.2019; pravda.sk; Regióny; 00:00; TASR] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/508688-pod-tatry-sa-opat-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-
nasadeni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Pod Tatry sa opäť vrátila zima, už v noci začalo v regióne snežiť a fúka aj silný vietor. Riaditeľ Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla potvrdil, že prvý výjazd do 
terénu mali ešte vo štvrtok (11. 4.) večer na ceste I/66 na horskom priechode Javorina. 

„Všetky cesty sú zatiaľ zjazdné, väčšinou mokré, len na horskom priechode Vernár je kašovitá vrstva snehu 
do jedného centimetra. Tam už mali problémy aj kamióny, ale zatiaľ všetky prešli. Na viacerých úsekoch ciest 
napadol v noci sneh do piatich centimetrov, zo začiatku sa topil, teraz sa už udržiava na vozovke, takže cesty 
priebežne posypávame a pluhujeme,“ priblížil Barilla. Dodal, že najviac práce majú cestári v okolí Vysokých 
Tatier, Levočských vrchov, ale aj v oblasti horských priechodov Vernár a Javorina. 

Silný vietor zatiaľ nekomplikuje situáciu, môže sa to však zhoršiť počas dňa, keď neustane a začne nafúkavať 
nahromadený sneh z okolitých polí. V prípade zmiešaných zrážok je aj väčšie riziko vzniku poľadovice. „Zatiaľ 
situácia nie je nejaká mimoriadna, ale vodiči by mali prispôsobiť svoju jazdu aktuálnym podmienkam na cestách. 
Zvýšiť pozornosť by mali hlavne tí, ktorí sa trochu uponáhľali a už vymenili zimné pneumatiky za letné,“ upozornil 
Barilla. 

Cestári pod Tatrami sú opäť v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke a budú v plnom nasadení minimálne počas 
dňa a noci. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na piatok pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča a 
Spišská Nová Ves prvý stupeň výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov. Zlé poveternostné 

podmienky by mali pretrvávať do obedňajších hodín. 
[Späť na obsah] 

 
 

45. HLASUJTE: Kde v Spišskej Novej Vsi sa najlepšie býva? 
[09.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/hlasujte-kde-v-spisskej-novej-vsi-sa-najlepsie-byva-327621 

 
 

Mnohí z vás Spišskú Novú Ves isto veľmi dobre poznajú. No kde v našom meste sa najlepšie býva? 

Zahlasujte aj vy… 
Spišská Nová Ves je pre mnohých srdcové mesto. Sú aj takí, čo si život v nejakom inom azda ani nevedia 

predstaviť. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, v ktorej konkrétnej časti mesta sa podľa vás býva najlepšie? 
Práve na to je zamerané online hlasovanie, ktoré vám práve teraz prinášame a aké sme tu ešte nemali. V 

ňom môžete aj vy zahlasovať za lokalitu, o ktorej si myslíte, že práve tá je v rámci Spišskej Novej Vsi na bývanie 

tá najlepšia voľba. 
Na výber máte až 12 možností, ktoré predstavujú jednotlivé časti mesta. Ak však máte vytypovanú konkrétnu 

ulicu, ktorú neviete jednoznačne zaradiť do niektorej z možností, zvoľte tú časť, ktorá je k danej ulici najbližšie. 
Hlasovať môžete do budúceho utorka, teda do 16. apríla 10:00 hod. Po tomto termíne vás oboznámime s 

lokalitou, ktorá v tomto online hlasovaní získala najviac hlasov a ktorú si tak naši čitatelia zvolili za tú, v ktorej sa 
podľa nich býva najlepšie. 

Kde v Spišskej Novej Vsi sa podľa vás najlepšie býva? 

Blaumont 1.2 % 
Červený Jarok 2.5 % 
Ferčekovce 7 % 
Mier 28 % 
Novoveská Huta 4.1 % 
Pod Tepličkou 1.4 % 
Staré mesto 14.7 % 
Tarča 14.1 % 
Telep 1 % 
Východ 7.7 % 
Za Hornádom 8.1 % 
Západ 10.1 % 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/508688-pod-tatry-sa-opat-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/508688-pod-tatry-sa-opat-vratila-zima-cestari-su-v-plnom-nasadeni/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spisska.dnes24.sk/hlasujte-kde-v-spisskej-novej-vsi-sa-najlepsie-byva-327621
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