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1. Ožratý šofér stále šéfuje škole! 
[17.04.2019; Nový Čas; Regióny; s. 14,15; kz] 

 
 

Súd s riaditeľom Fischerom (43), ktorý nafúkal 2 promile: 
Autor: kz I Foto: autor, tv joj 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Ani osem mesiacov po tom, čo si s dvoma promile sadol za volant, nepozná svoj 

trest. Opitý riaditeľ ZŠ v Rudňanoch Peter Fischer (43) aj naďalej zostáva vo funkcii. Sudkyňa si totiž vyžiadala 
jeho charakteristiku zo školy, kde stále učí a šéfuje. Pojednávanie odročili na koniec mája. 

Obžalovaný, ktorý včera neprišiel na súd, a mimochodom učí etickú výchovu, zatiaľ zostáva riaditeľom. 
Verdikt nepadol, lebo sudkyňa si po vyše 8 mesiacov trvajúcom procese vyžiadala ešte charakteristiku 
obžalovaného z jeho pracoviska, kde naďalej šéfuje. To, že si poriadne a najmä zbytočne zavaril, si riaditeľ 
Fischer uvedomil už krátko po vytriezvení v cele zadržania. „Ľutujem, čo sa stalo!“ kajal sa vtedy. Opitého 
pedagóga v BMW X1 zastavila hliadka vlani v septembri o 7.45 hod. na Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Nafúkal 

až 2 promile! Napriek tomu sa funkcie nevzdal. Bývalý starosta obce konanie riaditeľa, ktorý v škole aj učil, dával 
do súvislosti s problémami v rodine. Neodvolal ho ani nástupca starostu, lebo Fischer nebol stále právoplatne 
odsúdený. Keďže aj v jeho prípade platí prezumpcia neviny, hoci jazdy s 2 promile sa dopustil, ZŠ v Rudňanoch 
stále šéfoval. Po konečnom rozsudku však nebude môcť zostať na svojej pozícii a pokiaľ sa sám nevzdá funkcie, 
odvolá ho zriaďovateľ. Súčasný starosta Rastislav Neuvirth potvrdil, že ak padne definitívny verdikt súdu, bude 
konať v zmysle zákona. „Nový riaditeľ bude musieť vzísť z výberového konania,“ uviedol. 

Foto: 
Riaditeľ rudnianskej ZŠ Peter Fischer 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Čakanie na Božie mlyny 
[17.04.2019; Plus 7 dní; V TIENI PARAGRAFOV; s. 20,21,22; ĽUDMILA LACKOVÁ] 

 
 



V prípade známeho veľkopodnikateľa sa svetská spravodlivosť „zasekla“ 
Milionár Jozef Majský ostane bez trestu. Podľa Najvyššieho súdu nie je schopný zúčastňovať sa na súdnom 

procese, vraj je príliš chorý. Ani osemdesiatpäťročná Katarína Okályová zo Spišskej Novej Vsi nie je zdravá a 

po vypočutí tejto informácie sa jej vážne pohoršilo. „Tlak mi vyskočil na dvestodvadsať, srdce mi prudko bije, 
musela som si zobrať tabletku,“ telefonovala do našej redakcie roztraseným stareckým hlasom. „Do nebankovky 
BMG Invest som dala celoživotné úspory. Všetko, čo sme mali. Dvestopäťdesiattisíc slovenských korún! 

Majský má naše peniaze. Za naše peniaze si on kupuje cigarety, kávičky. Ak nejaký sudca zobral od 
Majského úplatok, mal by si uvedomiť, že aj to boli naše peniaze.“ 

Ukrytý v kufri auta: Mladým ľuďom meno Jozef Majský veľa nehovorí. Časy, keď patril medzi najznámejších 
ľudí Slovenska, sú dávno preč. Ešte pred desiatimi rokmi by tisíce poškodených občanov vyšli do ulíc, keby si 
vtedy Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolil prerušiť trestné stíhanie voči Majskému. Dnes už mnohí z tých, 
ktorí sa dali zlákať na tridsaťpercentný ročný výnos, nežijú. Nebankovkám s klamlivou reklamou naleteli väčšinou 
starší ľudia, zvyknutí celý život odkladať korunu za korunou a nedopriať si ani len kávu v cukrárni. Nebankovky 
ich opili vidinou, že konečne zbohatnú alebo si aspoň výrazne prilepšia. Po krachu nebankoviek nejeden z nich 
skončil pod mostom, v novinách sa podchvíľou objavovali správy o ich zúfalých samovraždách. Práve preto, že 
obeťou podvodu sa stalo neuveriteľných stosedemdesiattisíc ľudí, ktorí so svojimi najbližšími príbuznými 
predstavovali obrovskú voličskú silu, došlo - aspoň zdanlivo - aj na Majského. 

On sám sa chválil tým, že je zadobre v podstate s každou politickou stranou. Výdatnými finančnými injekciami 
prispieval na chod tých najsilnejších, ale na obranu proti nahnevanému davu to nestačilo. Majský to pochopil už v 
roku 2002. Jeho strach bol vtedy taký veľký, že kašľal na dôstojnosť, vliezol do kufra auta svojej manželky a dal 
sa vyviezť do Rakúska. Blahorečil chvíľu, keď sa rozhodol z mladučkej žienky spraviť političku a nakázal jej, aby 
hraničný priechod preťala cez diplomatický koridor. Nepomohlo. Policajti práve tam auto zastavili a pokrčenému 
pánovi veľkopodnikateľovi nasadili na ruky putá. 

Tento „podraz“ musel Majským otriasť. Financoval predsa paralelnú tajnú službu, ktorá pomohla zhodiť 
Mečiarovu svätožiaru a priviesť k moci vtedy vládnucu SDKÚ. Aspoň tak sa dá čítať medzi riadkami v knihe 
Bežec od Petra Tótha. Píše sa v nej, že bombastické novinové články o únose syna prezidenta Michala Kováča 
vznikli vďaka Kočnerovi a Majskému. Kočner bol iniciátorom článkov i spojkou medzi svedkom únosu Oskarom 
Fegyveresom a Majský všetko platil. Aj cestu novinára Tótha za Fegyveresom do Francúzska. 

Blázon od tajných: O Majského spolkoch s tajnou službou svedčí ďalšia mediálne známa kauza. V roku 2001 
získal Majský od Rožňavskej diecézy do prenájmu tisícosemstotri hektárov cirkevných lesov za smiešnych 
podmienok. Napríklad na poľovný revír Mníchova skala mala vtedy zmluvu rodina Vlčákovcov, ale biskup Eduard 
Kojnok ich kvôli Majskému dotlačil k „dobrovoľnému“ odstúpeniu od zmluvy. To, za čo Vlčákovci platili diecéze 
tristopäťdesiattisíc slovenských korún ročne, dostala firma Majských za necelých dvadsaťtritisíc korún. „Oni sa 
vedia modliť, ale nie obchodovať. Bude to taký barter. Ja im ponúknem know-how a investície a občas si 
zapoľujem,“ vykladal vtedy Majský, akoby biskupovi robil láskavosť. Predstavitelia cirkvi rýchlo prišli na to, že 
Majský si biskupa Kojnoka obkrútil okolo prsta a namiesto sľubovaných investícií iba plieni cirkevné lesy. Dôležitú 
úlohu pri tomto rabovaní zohral farár Ľudovít Báthory, kedysi agent Štátnej bezpečnosti, neskôr zrejme človek 
Slovenskej informačnej služby. Báthory mal neobmedzenú právomoc disponovať s reštituovaným cirkevným 
majetkom, podpisový vzor k biskupskému účtu aj prístup do počítačovej siete biskupského úradu. On zoznámil 
biskupa Kojnoka s Majským ako s podnikateľom, ktorý dokáže vyriešiť problémy diecézy so splácaním úverov. 
Majský spravil na Kojnoka dojem. Do jeho sídla prichádzal vždy s veľkou pompou, v aute s vejúcimi vlajočkami a 
čoskoro si s biskupom potykali. Navzájom sa oslovovali Jožko a Edko. 

„Vstup Majského firmy do našich aktivít vnímam ako zásah prozreteľnosti,“ obhajoval Báthory podsunutie 
Majského biskupovi a zároveň sa pochválil: „Mne pán Majský daroval červený Passat. Za to, že som poslušný.“ 
Neskôr Báthoryho pre iné kšefty s cirkevným majetkom obvinili zo spáchania závažného trestného činu. Vyviazol 
vďaka posudkom preukazujúcim, že je duševne chorý. Špecializovaný trestný súd mu nariadil ústavnú liečbu, 
podľa informácií PLUS 7 DNÍ v žiadnom ústave zavretý nie je. 

Prežil ten najviac chorý: Metódy operatívnych pracovníkov bezpečnostných zložiek Majský poznal, dával si 
pozor na to, čo kde povie. Nepočítal však s tým, že ho podrazia jeho komplici. Keď už horelo nebankovkám pod 
nohami, zakladatelia BMG Investu a Horizontu Fruni so Šebeščákom spravili video z telefonického hovoru s 
Majským, z ktorého vyplýva, že nebankovky vytuneloval on. Fruni poskytol video súdu. Šebeščák vypovedal, že 
Majský sa k nebankovkám správal ako mafiánsky bos, pokyn na stiahnutie peňazí z centrály aj zo všetkých 
pobočiek nebankoviek vydal on. Ďalšie dôležité svedectvo o Majského prstoch v nebankovkách poskytol právnik 
Bognár. Dnes už ani jeden z tejto trojice nežije. 

Šebeščák s Frunim zomreli po odsedení vysokého trestu. Fruni vo veku šesťdesiatštyri rokov, Šebeščák 
päťdesiatdvaročný. Svedok Bognár mal iba štyridsať, keď skonal na nečakané zdravotné komplikácie. Zato 
sedemdesiatriročný Majský, ktorý sa už dobrých desať rokov ospravedlňuje z pojednávaní pre údajný veľmi zlý 
zdravotný stav, ich všetkých prežil. Napriek vysokému tlaku, cukrovke, onkologickému ochoreniu. 

Láska a peniaze: Za peniaze sa dá kúpiť skoro všetko. To, čo sa za peniaze kúpiť nedá, možno získať len za 
viac peňazí. Takto nejako znelo Majského krédo. To, že on má „viac“ peňazí, dával verejnosti rád najavo. 
Rozprával o tom, ako prvý milión zarobil na obchode s počítačmi dovezenými z Číny, a v čase najväčšej slávy 
ocenil svoj majetok na osem miliárd slovenských korún. Dával sa fotiť so zbraňami vykladanými drahými 
kameňmi, pózoval v kanceláriách obložených kožami z tigrov, levov, krokodíla a obklopoval sa svojimi vlastnými 
portrétmi na stenách. Na poľovačky okrem cirkevných lesov vyrážal do Afriky, kde si zastrieľal aj na slony. Zopár 
živých exotických šeliem predvádzal na ranči v Obyciach. Veľmi rád sa chvastal svojou vtedajšou manželkou 
Dianou. Pre prostého Jožka Marhuľu, ktorým vo svojom vnútri nikdy neprestal byť, hoci sa o to všemožne snažil 
aj zmenou priezviska na onakvejšie - Majský, pre toho Marhuľu bola bývalá letuška a účastníčka súťaže krásy, 



mladšia o dvadsaťsedem rokov, liekom na komplexy. Svieža blondínka vysoká stosedemdesiatdeväť centimetrov 
znamenala pre starnúceho, pupkatého muža dôkaz jeho vlastnej výnimočnosti. 

Láska spečatená podpisom herca Andreja Hryca ako svedka na svadbe neuniesla Majského pád. 
Na Trnkov príkaz: Takmer dva roky trvalo, kým sa milionárovi podarilo dostať von z väzby po pamätnom 

zadržaní pri pokuse o útek do Rakúska. Sám generálny prokurátor Dobroslav Trnka si musel vyhrnúť rukávy a 
osobne sa postarať o to, aby Majský išiel spoza mreží von. Žiadny iný prokurátor sa na špinavú prácu nechcel 
podujať. Nahrávka rozhovoru Mariána Kočnera s Trnkom, ktorú polícia nedávno našla v Kočnerovom trezore, 
naznačuje, že to najvyšší šéf prokuratúry nerobil zadarmo. 

Majský sa do väzby dostal ešte raz, na konci roka 2006. Tentoraz ostal za mrežami pár mesiacov. Najvyšší 
súd zrušil rozsudok o vine Majského v kauze nebankoviek a dvanásťročnom treste a pustil ho na slobodu. Kým 
mohol padnúť ďalší rozsudok, prešlo osem rokov. Verdikt Špecializovaného trestného súdu aj potom znel: 
„Majský je vinný.“ Ibaže trest mu pre veľký časový odstup znížili na deväť rokov. Do výkonu trestu Majský ani tak 
nešiel, zase zasiahol Najvyšší súd. Na základe znaleckých posudkov o zlom zdravotnom stave Jozefa Majského 
jeho trestné stíhanie prerušil. S predvolaniami na pojednávanie už dôchodcu skrytého za vysokými múrmi ranča v 
Obyciach nikto nesmie obťažovať, nieto ešte stresovať hrozbou basy. 

Ktosi ostal skrytý: Mnoho ľudí, ktorí v BMG Invest prišli o peniaze, si rovnako ako pani Okályová myslí, že 
Majský si rozhodnutie súdu kúpil. Chorobu, čo ako ťažkú, nepovažujú za dôvod na odkladanie spravodlivosti. Veď 
koľkí z nich sú tiež ťažko chorí, ale na rozdiel od Majského im ledva vychádza na doplatky za lieky. Chcú späť 
svoje peniaze. Chcú vedieť, čo Majský spravil so štyridsatimi miliónmi korún z pobočiek krachujúcej nebankovky v 
zhone napchatými do piatich bezpečnostných kufríkov. Nezodpovedaných otázok v súvislosti s nebankovkami 
však ostáva viac. 

Už pred pár rokmi sme do redakcie dostali zoznam vkladateľov do nebankoviek, ktorý pochádzal z 
takzvaného Mečiarovho cédečka. Malo obsahovať informácie o pohybe šesťdesiatich troch miliárd slovenských 
korún vložených do nebankoviek a hlavne mená ústavných činiteľov a firiem prepojených na politické strany, 
ktoré na nebankovkách zarobili. Cédečko vytvorili a pre nebankovku zakódovali štyria hekeri, pričom ani jeden z 
nich nepoznal celý kód. Niekdajší vplyvný politik Mečiar cédečko odkiaľsi získal a predložil Generálnej 
prokuratúre. Na jeho odkódovaní pracovala Slovenská informačná služba tri roky, spomínané horúce informácie 
však údajne na cédečku nenašla. Vytiahnutý zoznam vkladateľov obsahoval mená milionárov, ktorí sa oficiálne 
živili ako bezvýznamní zamestnanci, napodiv sa medzi nimi našli aj vysokoškolskí učitelia. Sumu vyššiu ako päť 
miliónov slovenských korún, teda asi 166-tisíc eur, vložilo do nebankovky vyše šesťsto ľudí. Dvadsaťdva z nich 
prinieslo do pobočiek BMG či Horizontu vklady nad tridsať miliónov korún a pri troch menách sú uvedené cifry 
prevyšujúce deväťdesiat miliónov korún, čiže viac ako tri milióny eur. Najvyšší vklad predstavoval 733 385 381 
korún! Týchto - v prepočte dvadsaťštyri miliónov eur - podľa zoznamu vložil do BMG Zdeno S. zo stredného 
Slovenska, ktorý vyše štyridsať rokov býva v tej istej bytovke, susedia ani kolegovia ho za bohatého nepovažujú. 
Pri osobnom rozhovore nám potvrdil, že do BMG peniaze skutočne vložil, ale otázka, či šlo o trištvrte miliardy 
korún, ho poriadne rozosmiala: „Kde by som toľko zobral?!“ 

Rovnako ako tento muž reagovali na našu otázku viacerí top vkladatelia z prvých priečok zoznamu. Ich mená, 
adresy, rodné čísla ktosi zneužil, možno na prepranie čiernych peňazí. Kto tí „ktosi“ boli či stále sú, vie možno už 
len Jozef Majský. Prokuratúra ani polícia sa o pôvod vkladov nezaujímali, jednotlivých vkladateľov ani 
nevypočúvali. Problém peňazí skapatých v Majského nebankovkách i snahu nechať Majského v pokoji dožiť tak 
možno vystihujú Mečiarove slová: „Prosím vás, tam, kde je šesťdesiattri miliárd a z toho štrnásť miliárd sa stratí, 
tam ide aj o vlastný krk, nielen o peniaze tých ľudí, čo ich tam dali.“ 

ĽUDMILA LACKOVÁ 
—- 
Foto: 
Pred dvoma rokmi: V čase, keď tvrdil, že je vážne chorý, ho fotograf PLUS 7 DNÍ zachytil na fotografii, vpravo. 
Veľkopodnikateľ Majský: Podľa posledného neprávoplatného rozhodnutia je vinný a zaslúži si deväť rokov 

basy, vpravo. 
Sídlo Sipoxu: Na fotke vpravo Majského súčasná priateľka. Jej prítomnosť dokazuje, že sa Majský možno lieči 

v Bratislave. 
Ranč v Obyciach: V poslednom čase z neho takmer nevychádza. Jeho zdravotný stav je údajne vážny. 
Mladá exmanželka bola jeho pýchou: Z Diany Dubovskej, mladšej o dvadsaťosem rokov, spravil političku. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Riaditeľ školy nafúkal, aj po pol roku stále šéfuje 
[17.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

REZORT: STAROSTA MU MAL FUNKCIU POZASTAVIŤ 
Polícia vlani v septembri prichytila riaditeľa rudnianskej školy opitého za volantom. Nafúkal dve promile. Vo 

funkcii ostal, hoci rezort tvrdí, že sa tak stať nemalo. 
RUDŇANY. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v utorok popoludní znova pojednával v prípade riaditeľa 

Základnej školy v Rudňanoch. Polícia ho ešte v septembri 2018 prichytila, ako šoféruje opitý v meste Spišská 
Nová Ves. Obvinený bol z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Súd rozhodoval v tzv. superrýchlom 



konaní. Sudkyňa v utorok nerozhodla. Požiadala od zamestnávateľa charakteristiku riaditeľa školy a ďalšie 
pojednávanie stanovila na máj. Riaditeľ zatiaľ naďalej ostáva vo funkcii. Zriaďovateľ školy sa odvoláva na 
prezumpciu neviny. 

Zákaz viesť auto po dobu dvoch rokov 
Súd riaditeľovi školy Petrovi Fischerovi ešte v septembri zakázal viesť motorové vozidlá po dobu dvoch rokov. 

Rozhodnutie však nenadobudlo právoplatnosť. Odvolal sa prokurátor, ktorému sa nepáčila nízka výška trestu. 
„Obvinenému bol uložený iba trest zákazu činnosti. Požadujeme, aby k uloženému trestu zákazu činnosti súd 
pridal aj peňažný trest, prípadne podmienečný trest odňatia slobody,“ informoval hovorca košickej prokuratúry 
Milan Filičko. Samotný riaditeľ odvolanie nepodal. 

Riaditeľ ostal vo funkcii 
Bývalý starosta Rudnian Miroslav Blišťan (nezávislý) v tom čase uviedol, že voči riaditeľovi budú postupovať v 

zmysle zákona a nepripustia, aby školu viedol človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Hovoril o 
tvrdých opatreniach. Odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov a riaditeľ je stále na svojom mieste. Medzitým sa však 
vymenilo vedenie obce. Ako zdôraznil súčasný starosta Rastislav Neuvirth (nezávislý), prípad zdedil. Na otázku, 
prečo riaditeľ školy i naďalej zastáva svoju funkciu, reagoval: „Doposiaľ nemám vedomosť o tom, že by došlo k 
právoplatnému odsúdeniu riaditeľa školy. Aj predchádzajúce vedenie obce, aj ja, sme sa postavili do takej roviny, 
že počkáme až bude rozsudok. Uvidíme, ako dopadne a podľa toho sa zariadime. Budeme rozhodovať zákonne, 
či riaditeľ ukončí pracovný pomer na našej základnej škole alebo nie,“ uviedol starosta. Nami oslovení obyvatelia 
obce ani zamestnanci školy sa k prípadu riaditeľa nechceli vyjadrovať. 

Ministerstvo: Starosta mal riaditeľovi funkciu pozastaviť 
O stanovisko sme požiadali aj rezort školstva. Ako sa uvádza v jeho stanovisku, bezúhonnosť pedagogických 

zamestnancov je sledovaná prísnejšie než bezúhonnosť ostatných. Podľa ministerstva školstva zamestnávateľ 
mal riaditeľovi až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť výkon pedagogickej činnosti, ak proti nemu bola 
podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu. „Prezumpcia neviny, na ktorú sa pán riaditeľ 
odvoláva, je rešpektovaná aj v tomto prípade. Ak nebude právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu doplatí 
rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak ale bude právoplatne odsúdený, prestane spĺňať predpoklad 
bezúhonnosti a nebude môcť vykonávať pedagogickú činnosť,“ dodáva rezort školstva. 

Obžalovaný na súd neprišiel 
Na súd s obžalovaným riaditeľom prišiel aj poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay (Spolu). Ten starostovi 

obce pred časom poslal otvorený list. Nepozdáva sa mu, že riaditeľ, ktorý nafúkal viac ako dve promile, ostáva vo 
funkcii. „Ako pedagóg by mal byť zo zákona bezúhonný a mal by byť vzorom pre svojich kolegov aj žiakov,“ 
zdôraznil pred pojednávaním Žarnay. Je presvedčený, že riaditeľ školy mal zriaďovateľovi oznámiť, že je voči 
nemu vedené trestné stíhanie a zriaďovateľ mal na základe toho konať a prerušiť jeho činnosť v riadení školy. 
Samotný riaditeľ školy sa pojednávania na súde nezúčastnil. Zastupoval ho jeho právny zástupca Tibor Bašista. 
„Môj klient sa k skutku priznal, svoje konanie oľutoval. Išlo o jednorazové vybočenie, ktoré sa nebude opakovať. 
Svoj trest prijal, neodvolal sa. Aj pol roka po skutku ostal riaditeľom školy. Zamestnanci súhlasili s tým, aby dostal 
šancu. Je dôležité, aby aj títo ľudia dostali šancu svojou prácou dokázať, že sa zo svojich chýb poučili. Sme za to, 
aby súd rozhodol v zmysle trestného rozkazu zo septembra 2018,“ obhajoval na súde svojho klienta Bašista. 

Prokurátor žiadal podmienečný trest 
Hoci prokurátor uznal, že oľutovanie skutku zo strany riaditeľa je poľahčujúcou okolnosťou, napriek tomu 

žiadal vyšší trest, ako bol obžalovanému uložený v jeseni. „Navrhujem, aby mu súd uložil primeraný trest odňatia 
slobody v dolnej hranici trestnej sadzby s podmieneným odkladom na primeranú dobu. Ak to nebude uložené, 
bude akceptovaný aj primeraný peňažný trest,“ navrhol prokurátor. Sudkyňa v prípade obžalovaného ešte 
nerozhodla. Vyžiadala si charakteristiku riaditeľa u jeho zamestnávateľa. Pojednávanie odročila na 24. mája. „Je 
to absurdná situácia, aby starosta písal na svojho zamestnanca negatívne stanovisko, skôr bude znieť pozitívne. 
Nikto nebude brať do úvahy ani názor zamestnancov školy, keďže riaditeľ posilnený svojou pozíciou vyvíja na 
nich nátlak. Mám informácie od niektorých z nich, že tam dochádza až k bossingu, k zhoršeným medziľudským 
vzťahom. Preto budem iniciovať kontrolu u rezortu školstva a ďalších príslušných orgánov,“ dodal poslanec 
Žarnay. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Bývalý skvelý futbalista a reprezentačný tréner oslavuje. Ján Kozák ma 65 

rokov 
[17.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/392950/byvaly-skvely-futbalista-a-reprezentacny-trener-oslavuje-jan-kozak-ma-
65-rokov/ 

 
 

Bývalý futbalista, československý reprezentant, niekdajší úspešný klubový a reprezentačný tréner Ján Kozák 
bude mať v stredu 17. apríla 65 rokov. 

Trénerským úspechom Jána Kozáka predchádzala úspešná hráčska kariéra. Bývalý stredopoliar získal v roku 
1980 bronz na majstrovstvách Európy. V drese Dukly Praha oslavoval v roku 1982 československý ligový titul. S 

https://sport.aktuality.sk/c/392950/byvaly-skvely-futbalista-a-reprezentacny-trener-oslavuje-jan-kozak-ma-65-rokov/
https://sport.aktuality.sk/c/392950/byvaly-skvely-futbalista-a-reprezentacny-trener-oslavuje-jan-kozak-ma-65-rokov/


Lokomotívou Košice vyhral dvakrát (1977, 1979) Československý pohár. Za najlepšieho československého 
futbalistu vyhlásili Jána Kozáka v roku 1981. V tejto ankete skončil aj na tretej priečke v rokoch 1979 a 1980. 

Ako tréner bol Ján Kozák známy nielen výbušnou povahou, ale aj systematickou prácou s hráčmi. Bol prvý, 
kto slovenský tím priviedol do skupinovej fázy Ligy majstrov. Stalo sa tak v sezóne 1997/1998 s mužstvom 1. FC 
Košice. Kozák ale krátko pred prvým zápasom v základnej B-skupine na lavičke “tigrov” skončil a tím proti 
gigantom z Manchestru United, Juventusu Turín a Feyenoordu Rotterdam už viedli Ján Bodnár a Karol Pecze. S 
Košičanmi oslavoval spolu dva (1997, 1998) tituly majstra Slovenska. Búrlivé črty svojej povahy skrotil ako tréner 
slovenskej reprezentácie, ktorú v roku 2016 priviedol k historicky prvej účasti na európskom šampionáte. 

3 fotky vo fotogalérii Ján Kozák Zdroj: TASR 
Ján Kozák sa narodil 17. apríla 1954 v Matejovciach na Hornádom v rodine železničiara. Do pätnástich rokov 

nemal žiadneho trénera, ale futbal ako chlapec hrával kde sa len dalo. Na futbalovom turnaji žiakov spišských 
základných škôl si jeho talent všimol jeden z telocvikárov, ktorý ho priviedol do Lokomotívy Bane Spišská Nová 
Ves. 

V roku 1974 prestúpil do Lokomotívy Košice, ktorej dres si obliekal do roku 1980. Ako konštruktívny 
stredopoliar dopomohol Lokomotíve k zisku dvoch (1977, 1979) triumfov v Československom pohári. Titul v 
najvyššej československej súťaži dosiahol v roku 1982 v drese Dukly Praha. Rok predtým ho vyhlásili za 
najlepšieho československého hráča. Do Lokomotívy sa vrátil v roku 1982 a zotrval v nej do roku 1986. 

Po tomto druhom pôsobení v Košiciach ochutnal Ján Kozák aj legionársky futbalový chlebíček. Hrával za 
belgický klub RFC Seresien (1986-1987) a francúzsky tím AC Bourges (1987-1988). 

Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 1990 na štadióne košickej Lokomotívy. V československej ligovej 
súťaži odohral celkovo 254 stretnutí, v ktorých strelil 51 gólov. 

3 fotky vo fotogalérii Prezident SFZ Ján Kováčik a Ján Kozák Zdroj: TASR 
Za Československo nastúpil v 55 dueloch a do listiny strelcov sa zapísal deväťkrát. Reprezentačný dres si 

obliekol aj na ME v roku 1980, z ktorých si domov odniesol bronz. Zúčastnil sa aj na svetovom šampionáte v 
Španielsku v roku 1982. 

Kde inde ako v Košiciach mohol začať Ján Kozák svoju bohatú a úspešnú trénerskú kariéru. Najprv na lavičke 
Lokomotívy Košice a neskôr v rokoch 1996-1997, 1998-1999 viedol 1. FC Košice. Po asi dvojročnej prestávke 
okúsili v rokoch 2002-2003 Kozákove trénerské metódy hráči Zemplínu Michalovce. Od roku 2004 do roku 2005 
viedol aj mužstvo Steel Trans Ličartovce. Ako tréner sa do Košíc vrátil v roku 2005, keď prevzal vedenie MFK 
Košice. V roku 2009 priviedol tím k víťazstvu v Slovenskom pohári. MFK Košice trénoval aj v rokoch 2012-2013. 

Na post trénera slovenskej reprezentácie nastúpil v júli 2013, keď nahradil duo Stanislav Griga - Michal Hipp. 
V marci 2014 v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda vyhlásili Jána Kozáka 
za trénera roka 2013. Bolo to prvýkrát, nie však posledný, keďže túto výročnú anketu vyhral aj nasledujúce štyri 
roky a celkovo je jej päťnásobným laureátom (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 

V roku 2016 Kozák priviedol slovenskú reprezentáciu na historické prvé ME. Slovensko sa na európskom 
šampionáte vo Francúzsku pod jeho vedením dostalo po úvodnej prehre s Walesom (1:2), víťazstve nad Ruskom 
(2:1) a nerozhodnom výsledku s Anglickom (0:0) z náročnej B-skupiny do osemfinále, v ktorom však nestačilo na 
Nemecko (0:3). 

Po neúspešnej kvalifikácii na MS do Ruska a tiež po nezhodách s niektorými reprezentantmi rezignoval Ján 
Kozák 14. októbra 2018 na post reprezentačného trénera. Na lavičke národného tímu odkoučoval 54 stretnutí s 
bilanciou 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier. 

Držiteľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka za roky 2007 a 2008 je ženatý od roku 1975. S manželkou Ivetou 
majú syna Jána, bývalého úspešného futbalistu a slovenského reprezentanta a dcéru Patríciu. Aj vnuci bývalého 
reprezentačného trénera Filip, Ján a Yannick sa aktívne venujú futbalovej kariére. 

V decembri 2015 pokrstili trávou z futbalového štadióna košickej Lokomotívy autobiografiu trénera Jána 
Kozáka pod názvom “Príbehu futbalového rebela”. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Chýbajúce pracovné sily možno hľadat aj medzi Rómami 
[16.04.2019; Obecné noviny; Sociálne veci; s. 27; mvsr] 

 
 

Ábel Ravasz spolu s Mariánom Valentovičom predstavili v Spišskej Novej Vsi zborník Dobrá prax aktivačnej 

práce. 
Zamestnávatelia čoraz častejšie hlásia nový problém: chýbajúcu pracovnú silu. Splnomocnenec vlády SR pre 

rómske komunity Ábel Ravasz vidí riešenie v zapájaní firiem, ktoré spúšťajú špecifické programy pre oslovenie a 
zamestnávanie Rómov. Pomôcť by mali aj aktivačné práce. V Spišskej Novej Vsi preto spoločne s Mariánom 

Valentovičom, generálnym riaditeľom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, informovali o možnostiach 
financovania aktivít v oblastiach zamestnanosti a prezentovali aj nový zborník „Dobrá prax aktivačnej práce". 

„Aktivačná činnosť sa ukázala ako flexibilný nástroj, ktorý vie" zvýšiť šance na zamestnanie ľudí z 
marginalizovaných skupín a často funguje ako odrazový mostík pre dlhodobo nezamestnaných. Úlohou zborníka 
je prezentovať úspešné a inovatívne príklady aktivačnej činnosti na území Slovenska. Cieľom je, aby sa čím viac 
samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných. " hovorí Á. Ravasz. 



V posledných rokoch sa vytvorilo niekoľko nástrojov na zvyšovanie zamestnanosti Rómov. Témou sa 
zaoberala aj vláda, ktorá venovala otázke uznesenie č. 525/2018. Od roku 2018 je v platnosti nový Zákon o 
sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. 

„V roku 2018 sme zaznamenali najnižšiu mieru nezamestnanosti a najvyššiu mieru zamestnanosti aj v rámci 
tejto skupiny. Musíme však konštatovať, že v tejto oblasti stále existuje veľká rezerva. Ak sa nám podarí tento 
nevyužitý potenciál podchytiť a Rómov lepšie pripraviť na trh práce, firmy nebudú musieť hľadať pracovné sily v 
zahraničí," vysvetľuje Á. Ravasz. 

Na podporu znevýhodnených skupín uchádzačov o zamestnanie sa v ostatných niekoľkých rokoch zameriava 
aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. 

„Až 80 % všetkých finančných prostriedkov z národných projektov, a aj iných aktivít, smeruje k týmto 
skupinám, aby sme im rozličnými nástrojmi, v spolupráci so zamestnávateľmi a samosprávou, umožnili prechod 
na trh práce a zotrvanie v pracovnom procese. Uvítame, ak zamestnávatelia prejavia záujem o zamestnávanie 
Rómov a sme pripravení ústretovo spolupracovať so zohľadnením špecifických podmienok jednotlivých 
zamestnávateľov," dodal M. Valentovič. 

Zborník „Dobrá prax aktivačnej práce" je k dispozícii na stiahnutie https://bit.ly/2HWqTCE. 
(Zdroj: mvsr) 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Margecianski dobrovoľní hasiči oslávili 105. výročie založenia zboru 
[16.04.2019; Obecné noviny; Z regiónov; s. 23; Renáta ŠUMÁKOVÁ] 

 
 

Pozvanie na oslavy prijali aj prezident DPO SR Pavol Ceľuch a predseda ÚzO DPO v Spišskej Novej Vsi - 

Gelnici Peter Wolf. 
„Bohu na slávu a blížnemu na pomoc" - týmto heslom sa riadia margecianski hasiči už 105 rokov. Počas 

týchto rokov sa v hasičskom zbore vystriedali celé generácie. Od jeho založenia až dodnes v ňom pracovali a 
pracujú vo svojom voľnom čase obetaví ľudia. Je priam nevyčísliteľné, koľko práce za tých 105 rokov dobrovoľní 
hasiči vykonali bez nároku na odmenu a čo všetko sa vďaka fungovaniu hasičského zboru podarilo zachrániť 
nielen v Margecanoch, ale aj v širokom okolí. Zasahovali pri mnohých požiaroch lesných plôch, domov, maštali, 
no pomáhali aj pri zásahoch v okolitých obciach. Pre dobrovoľných hasičov platí: „Nehľadaj v dobrovoľnom zbore 
zisk ani slávu, ale bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí." 

DHZ je najstaršou humánnou a záujmovou organizáciou. Od svojho vzniku sa jeho členovia zapájali do 
spoločenského i kultúrneho diania v obci. Pripravovali divadelné predstavenia, zábavy, majálesy, maškarné bály, 
ale aj brigády a príjmami z týchto akcií prispievali do pokladne zboru. 

V roku 2016 vznikol na podnet Jozefa Halcina a Ing. Emílie Glovčíkovej pod záštitou DHZ Margecany krúžok 
„Mladý hasič KRTKO“, ktorý navštevuje 16 detí vo veku 2 až 6 rokov. Sú to nepochybne najmladší hasiči na 
Slovensku. Už štvrtý rok tiež členovia DHZ pripravujú pre žiakov Základnej školy s materskou školou v 
Margecanoch pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zábavno-súťažné podujatie „Hasiči deťom”. 

Vo februári toho roku sa v spolupráci s obcou Margecany konala oslava 105. výročia založenia Dobrovoľného 
nosičského zboru v Margecanoch. Pozvanie na podujatie prijali prezident DPO SR Pavol Ceľuch a predseda ÚzO 
DPO Spišská Nová Ves - Gelnica Ing. Peter Wolf. 

Pri tejto vzácnej príležitosti predsedníčka DHZ Renáta Šumáková odovzdala Pamätné listy bývalým členom 
DHZ - Jurajovi Bednárovi, Barbore Fottovej, Anne Maruškovej, Štefanovi Novotnému, Ondrejovi Mrázoví, Márii 
Kaľavskej a Marte Zahornackej. Starosta obce Ing. Igor Petrik odovzdal ďakovné listy Renáte Šumákovej, 
Jozefovi Halcinovi a Jozefovi Blahovi. 

Prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Pavol Ceľuch odovzdal vyznamenanie za 40-ročnú vernosť 
Františkovi Gašparovi a predsedníčke DHZ pozdravný list. 

Slávnostné popoludnie vyvrcholilo vystúpením folklórneho súboru Jadlovček, tanečnej country skupiny Márgit 
a najmladší hasiči na Slovensku predviedli niekoľko ukážok zásahov. 

Renáta ŠUMÁKOVÁ, predsedníčka DHZ 
Margecany 
—- 
Foto: 
Peter Wolf, Igor Petrik, Renáta Šumáková a Pavol Ceľuch. 
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7. Pod košmi bol najlepší Poprad 
[16.04.2019; Noviny Stredného Považia; ŠPORT; s. 32; JŠ] 

 
 



BASKETBAL ŠKOLY 
V Považskej Bystrici sa 9. a 10. apríla uskutočnil finálový turnaj Školských majstrovstiev Slovenska v 

basketbale základných škôl. ZŠ Mládežnícka Púchov po prekvapivom postupe na kraj nestačila na Handlovú a na 
šampionát nepostúpila. 

* Skupina A: Bratislava-Handlová 22:78, Sp. N. Ves-Poprad 38:49, Handlová - Poprad 45:49, Bratislava - Sp. 
N. Ves 31:59, Sp. N. Ves - Handlová 47:43, Poprad - Bratislava 51:35. 

1. Poprad 3 3 0 149:118 6 2. Sp. N. Ves 3 2 1 144:123 5 3. Handlová 3 1 2 166:118 4 4. Brat islava 3 0 3 
88:188 3 

* Skupina B: Levice - Žilina 55:33, Trnava - Žiar nad Hronom 38:42, Žilina - Žiar nad Hronom 43:78, Levice - 
Trnava 59:30, Trnava - Žilina 46:26, Žiar nad Hronom - Levice 26:62. 

1. Levice 3 3 0 176:89 6 2. Žiar 3 2 1 146:143 5 3. Trnava 3 1 2 114:127 4 4. Žilina 3 0 3 102:179 3 
* Semifinále: Poprad - Žiar nad Hronom 56:26, Levice-Spišská Nová Ves 39:62. 

* O 7. miesto: Bratislava - Žilina 58:55. 
* O 5. miesto: Handlová - Trnava 35:32. 
O 3. miesto: Žiar nad Hronom - Levice 46:52. 
Finále: Spišská Nová Ves-Poprad 46:66. 

* * 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Predstavitelia okresných spišských miest rokovali v Levoči o vzájomnej 

spolupráci 
[16.04.2019; Obecné noviny; Z regiónov; s. 20; msú-ak] 

 
 

Na pôde historického mesta sa 2. apríla stretli primátori Levoče Miroslav Vilkovský, Spišskej Novej Vsi Pavol 

Bečarik, Kežmarku Ján Ferenčák, Starej Ľubovne Ľuboš Tomko a viceprimátor Popradu Štefan Pčola. 
Zástupcovia spišských miest sa dohodli na spolupráci v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu, rokovali 

o zvýšení kvality dopravného prepojenia medzi mestami, ale aj o rozvoji podnikateľského prostredia. 
„Hovorili sme tiež o zahraničnej spolupráci s Poľskom a Maďarskom či o rešpektovaní a zhodnocovaní 

prírodného a kultúrneho dedičstva. Venovali sme sa aj cielenému marketingu územia i tomu, ako rozvíjať a 
prehlbovať cestovný ruch na regionálnej úrovni a organizovať spoločné prezentačné podujatia," uviedol primátor 
Levoče Miroslav Vilkovský. 

Témou rokovaní bolo aj prepájanie miest so susedným Poľskom či Maďarskom. M. Vilkovský upozornil, že 
Poľsko intenzívne buduje diaľničné pripojenia smerom na Nowy Targ, Gdaňsk a Varšavu. „Hovorili sme o tom, 
ako možno Spiš prepojiť až s Varšavou nielen v oblasti cestnej dopravy, ale aj železničnej či prostredníctvom 
cyklotrás," uviedol levočský primátor. Pripomenul tiež, že sa plánuje aj cyklistické prepojenie smerom od Popradu 
cez Kežmarok až po Levoču a Levočskú dolinu. Levoča má podľa primátora záujem vstúpiť do rokovania o 
budovaní cyklotrasy smerom na Spišskú Novú Ves. Navyše Levoča a Spišská Nová Ves rokujú o obnovení 

železničného prepojenia. 
Keďže región Spiša zastrešujú až štyri oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), zástupcovia miest sa 

dohodli, že vytvoria pre spišské mestá dokument o spolupráci v tejto oblasti. Riaditelia OOCR dostanú za úlohu 
vypracovať spoločný propagačný materiál na propagáciu spišských miest. 

Predstavitelia spišských miest na rokovaní tiež prisľúbili pomoc mestu Poprad, ktoré sa chce uchádzať o 
organizovanie Európskeho olympijského festivalu mládeže. V rámci participácie na organizácii podujatia sú 
ochotné poskytnúť aj svoje športoviská a ubytovacie kapacity. 

Zástupcovia spišských samospráv sa plánujú stretávať v polročných intervaloch. Podľa levočského primátora 
by témou najbližšieho rokovania malo byť využívanie rekreačných poukazov na území Spiša, ale napr. aj nové 
pravidlá v oblasti odpadového hospodárstva. Do dialógu chcú prizvať aj zástupcov menších spišských miest. 

(msú-ak) 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Blíži sa 52. ročník Palárikovej Rakovej 
[16.04.2019; Kysucké noviny; SERVIS; s. 28; SILVIA PETREKOVÁ;RIADITEĽKA KS V ČADCI] 

 
 

Vážení priaznivci divadelného umenia, srdečne vás pozývame na 52. ročník Palárikovej Rakovej - národnej 
súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborovs inscenáciami pôvodnej dramatickej tvorby, ktorá sa 
uskutoční v dňoch24. -30.apríla. 



Priaznivci divadelného umenia sa počas posledného aprílového týždňa každoročne stretávajú na Kysuciach, 
aby vzdali hold Jánovi Palárikovi a zároveň aj kultúrnemu dedičstvu slovenských literátov. Symbolom Palárikovej 
Rakovej je červené srdce, ktorého autorom je akademický maliar Ondrej Zimka st. 

V tomto roku privítame súťažné divadelné súbory z Brezna, Tisovca, Lučenca, Ráztoky, Prievidze a 
pohostinne sa nám predstavia divadelné zoskupenia zo srbskej Starej Pazovy, Spišskej Novej Vsi, Kysuckého 

Nového Mesta, Banskej Bystrice a Trenčína. 
Počas celého týždňa bude pre návštevníkov podujatia pripravený bohatý kultúrny program, a to v Dome 

kultúry v Čadci i v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. 
Budeme veľmi radi, keď si i vy nájdete čas a zavítate k nám - do jedinečného prostredia divadelných múz, 

stretnutí so zaujímavými umelcami a rozhovorov o ochotníckom divadelnom svete. 
Organizátormi podujatia sú: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, mesto Čadca a 

obec Raková. Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Pruštianky získali striebro 
[16.04.2019; Noviny Stredného Považia; ŠPORT; s. 32; JŠ] 

 
 

FLORBAL EXTRALIGA ŽENY 
Sabinov - Pruské 7:3 (1:0, 4:0, 2:3) - konečný stav série 3:0 
Domáce hráčky chceli sériu ukončiť už v prvom domácom zápase a od 8. min viedli gólom Robovej 1:0. 

Pruštianky túžili aj po nedeľňajšom zápase, no potrebovali skórovať, čo sa im nedarilo. Mladenková bola 
výraznou oporou Sabinova a držala stále čisté konto. Do 32. min diváci videli jediný gól, ale potom sa presadila 
Cupraková - 2:0. Potom sa dvakrát v priebehu troch minút presadila Stašová - 4:0 a šance Pruského na obhajobu 
titulu klesli na minimum. V 40. min si Reseková dala nešťastne vlastný gól a po dvoch tretinách viedol Sabinov 
5:0. Gaborová v 42. min konečne prekonala streleckú smolu Pruského - 5:1, no o minútu Stašová zvýšila na 6:1. 
Boháčová pridala v 47. min siedmy gól - 7:1, no Pruské bojovalo ďalej. V 48. min Žikavská využila presilovku (7:2) 
a posledný gól sezóny dala 54. min Veronika Dobrodejová - 7:3. 

* Góly: 35., 38. a 43. Stašová, 1. Robová, 32. Cupraková, 40. vlastný Reseková, 47. Boháčová - 42. 
Gaborová, 48. Žikavská, 54. V. Dobrodejová. 

* PRUSKÉ: Pagáčová, Farulová, Janeková - Kňažková, Jurenková, Hlaváčová, L. Dobrodejová, V. 
Dobrodejová, Žikavská, Kocúrová, Mikulčíková, Bachorcová, Gaborová, Jurčeková, Bližňáková, Fančovičová, 
Reseková, Pohorelcová, Kohútová, Lenčešová. Tréner Gábor. 

* Konečné poradie: 1. Sabinov, 2. Pruské, 3. Kysucké Nové Mesto, 4. Tvrdošín, 5. Nemšová, 6. Hurikán 
Bratislava, 7. Spišská Nová Ves, 8. Nitra, 9. Michalovce, 10. Prešov. 

Veľkou prekážkou pre Pruské ( v čiernom) bola reprezentačná brankárka Mladenková. JOZEF ŠPROCHA 
[Späť na obsah] 

 
 

11. NEPREHLIADNITE: KULTÚRNE AKCIE NA VÝCHODE 
[16.04.2019; Prešovské noviny; SERVIS; s. 16; redakcia] 

 
 

TREBIŠOV 
Výstava čajníkov 
TREBIŠOV. Do 12. mája bude v Andrássyho kaštieli v Trebišove výstava čajníkov zo zbierky Wilfrieda de 

Mayera. Wilfried de Mayer sa narodil v Belgicku v Antverpách. Cestovaním ako námorník sa zaujímal o kultúru 
krajín, ktoré navštívil. Na výstave si môžu návštevníci pozrieť nielen čajníky, ale aj čajové poháre, rôzne 
dekoračne predmety s čajovými motívmi. Jednotlivé exponáty pochádzajú z viacerých krajín sveta, napríklad z 
Číny, Taiwanu, Veľkej Británie, Belgicka, Holandska a Poľska. (TREBISOV.SK) 

— 
KOŠICE 
Balet: Labutie jazero 
KOŠICE. V stredu 17. apríla o 19.00 sa v Štátnom divadle Košice predstaví nové naštudovanie klasického 

baletu Petra Iľjiča Čajkovského – Labutie jazero. Nachádzame sa na špičke tanečného umenia, stojíme pred 
„Hamletom“ baletného repertoáru, stretávame sa s klasickým baletným titulom Labutie jazero, ktorý je snom 
každého choreografa a režiséra, podobne aj interpreta od 4. marca 1877, kedy mal premiéru. Nové spracovanie 
Labutieho jazera v réžii a choreografii renomovanej osobnosti svetového baletu Vladimíra Malakhova ponúka 
podnetnú hudobnú dramaturgiu autora a skladateľa P. I. Čajkovského, dostatok kreatívneho priestoru a, 
samozrejme, príležitosť uplatnenia bohatého interpretačného potenciálu. SDKE.SK 



— 
KOŠICE 
Znovuzjednotenie Kóreí 
KOŠICE. V stredu 17. apríla o 19.00 sa v Štátnom divadle Košice bude hrať divadelné predstavenie 

Znovuzjednotenie Kóreí. Bude to prekvapivé, ale hra Joëla Pommerata Znovuzjednotenie Kóreí nie je vôbec o 
politike. A nie je ani o Slovensku a Kórei. Ale mohla by byť o rozdeleniach vo svete mužov a žien, o rozdielnosti v 
našich vzťahoch a o hľadaní cesty k sebe. Sled krátkych situácií, niekedy ironických, niekedy groteskných, 
inokedy absurdných, ale predovšetkým ľudských, spája práve to zjednotenie. Autor našiel inšpiráciu v Ingmarovi 
Bergmanovi, Edwardovi Albeem či Arthurovi Schnitzlerovi. Diváci Štátneho divadla Košice uvidia hru 
Znovuzjednotenie Kóreí v réžii Júlie Rázusovej v slovenskej premiére. SDKE.SK 

— 
POPRAD 
Critical Band 
POPRAD. V utorok 16. apríla o 17.00 vás Tatranská galéria v Poprade, OZ Ensamble Spectrum a Prešovský 

samosprávny kraj, pozýva na koncert súčasnej hudby v podaní slovenského ansámblu Critical Band. Koncert 
bude v Tatranskej galérii na Hviezdoslavovej ulici 12 v Poprade. TATRAGALERIA.SK 

— 
MICHALOVCE 
Pamiatky a knihy 
MICHALOVCE. V stredu 17. apríla o 16.30 sa v obradnej sieni Mestského úradu v Michalovciach uskutoční 

seminár a workshop názvom Zemplín – pamiatky a knihy za účasti regionalistky Daniely Galandovej a historika 
Martina Molnára. MICHALOVCE.SK 

— 
Veľkonočný koncert 
MICHALOVCE. V nedeľu 21. apríla o 21.00 sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach 

uskutoční Veľkonočný koncert. Vystúpia Martin Babjak, Miriam Brandisová, Patrícia Džalajová, Patrik Kanuščák a 
ďalší. MICHALOVCE.SK 

— 
TREBIŠOV 
Dve deti 
TREBIŠOV. Od soboty 13. apríla do piatka 3. mája je v galérii – priestore pre súčasné umenie Koniareň v 

Trebišove otvorená výstava s názvom Dve deti Evy Moflarovej. Košická autorka prezentuje v galérii Koniareň v 
Trebišove najnovšie diela z roku 2018. Samostatná výstava je akýmsi návratom autorky do povedomia súčasnej 
umeleckej scény po dlhšie trvajúcom období dvoch materských dovoleniek. TREBISOV.SK 

— 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Villa Nova Photo 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Do 28. apríla je v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi výstava 

regionálneho kola postupovej súťaže amatérskej fotografie Villa Nova Photo. Najlepšie fotografie 
neprofesionálnych fotografov v rámci regionálneho kola s názvom Villa Nova Photo sú súčasťou celoštátnej 
fotografickej súťaže Amfo 2019. V 47. ročníku mali možnosť tvorcovia fotografií súťažiť v štyroch kategóriách: v 
čiernobielej fotografii, vo farebnej fotografii, multimediálnej prezentácii a v novej kategórii cykly a seriály. 

— 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Rum a vodka 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V pondelok 22. apríla o 16.00 vás Divadlo Kontra pozýva na netradičný Veľkonočný 

pondelok s komédiou Rum a vodka autora Conora McPhersona. Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase 
pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko. Iba pre milovníkov 
silných dojmov a silných drinkov. Najreprízovanejšie predstavenie divadla Kontra. Viac ako 400 repríz. 
SPISSKANOVAVES.EU 

— 
Naším krokom 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Do 30. mája je v priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi 

výstava výtvarných prác žiakov Špeciálnej základnej školy v Spišskej Novej Vsi „Naším krokom, celým rokom“. 

Zbierka, ktorú môžete vidieť, pozostáva z 56 výtvarných prác žiakov vo veku od 8 do 15 rokov. OSVETASNV.SK 
— 
MARKUŠOVCE 
Veľkonočný koncert 
MARKUŠOVCE. V pondelok 22. apríla sa v letohrádku Dardanely v Markušovciach (okres Spišská Nová 

Ves) uskutoční Veľkonočný koncert hudobného zoskupenia Musteria. Viktória Urdzíková – husle, Terézia 

Dvorská – violončelo, Zuzana Lániková – klavír, spev. SPISSKANOVA VES.SK 
— 
SNINA 
Výstava: Mýtus 3 
SNINA. Do 28. mája je v kaštieli v Snine k dispozícii výstava troch mladých autoriek, absolventiek Akadémie 

umení v Banskej Bystrici – Márie Amrichovej, Dominiky Brečkovej a Dominiky Kačkošovej s názvom Mýtus 3. 
(MSKSSNINA.SK) 



Foto: 
STREDA 17. APRÍL 19.00, BALET KOŠICKÉHO DIVADLA – LABUTIE JAZERO. Nové naštudovanie 

klasického baletu renomovanej osobnosti svetového baletu Vladimíra Malakhova. ZDROJ: SDKE.SKE 
STREDA 17. APRÍL 19.00, ČINOHRA KOŠICKÉHO DIVADLA – ZNOVUZJEDNOTENIE KÓREÍ. Kombinácia 

vzťahov manželiek, mužov, neviest, ženíchov, sestier, prostitútok, kňazov v brilantných dialógoch. ZDROJ: 
SDKE.SK 
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12. Začala sa pstruhová sezóna 
[16.04.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Začala sa pstruhová sezóna. Prvú rybačku si po niekoľkomesačnej pauze 
užili tisíce rybárov po celom Slovensku. Štáb RTVS sa bol pozrieť, ako sa im darilo v Levočskej doline a v 
Spišskej Novej Vsi.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Presne o šiestej hodine ráno mohli rybári na celom Slovensku hodiť 
do vody prvé návnady a začal sa lov pstruhov.“ 

Rybár 1: „Prvá v roku, tak nech ide.“ 
Rybár 2: „To je rybársky sviatok prvý lovný deň a každý naňho čaká.“ 
Rybár 3: „Dneska je pre mňa ples rybárov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Začiatok rybačky v Levočskej doline znepríjemňoval studený vietor a mínusové 

teploty. O šiestej hodine ráno ortuť teplomera klesla na mínus tri stupne Celzia. Niektorým mrzli ruky, iní prišli na 
rybačku v baranici.“ 

Rybár 3: „Zamŕza mi silon. Ľad sa mi tvorí na tom očku a potom mi nejde.“ 
Štefan Zuščák, Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Levoča: „Neexistuje zlé počasie, len zle 

oblečený rybár.“ 
Marie Balážová Melníková: „Aby mohla sezóna úspešne odštartovať, museli členovia Slovenského 

rybárskeho zväzu, aj tí z Levoče, svoje revíry zarybniť.“ 
Štefan Zuščák: „Nasadili sme päťsto kilogramov pstruha dúhového a dvesto kilogramov sivoňa potočného. Sú 

tu ešte aj pstruhy potočné z minulých rokov. Každý by si mal prísť na svoje, každý pstruhár.“ 
Marie Balážová Melníková: „Každý rybár môže loviť trikrát týždenne a domov si z každej rybačky vziať štyri 

pstruhy. Ich minimálnu mieru upravil nový zákon.“ 
Štefan Zuščák: „Lovná miera bola zvýšená na dvadsaťsedem centimetrov.“ 
Rybár 4: „Tento kus, ktorý si beriem domov, má tridsaťštyri centimetrov.“ 
Marie Balážová Melníková: „A čo s ním spravíte?“ 
Rybár 4: „Asi dcéra si ho zje.“ 
Rybár 5: „Toto je posledný štvrtý. Úlovky sú dobré, som spokojný.“ 
Marie Balážová Melníková: „Rybári mohli loviť pstruhov aj medzi panelákmi. Pán František je rybárom už 

štyridsaťpäť rokov, pre prvú tohtoročnú rybačku si namiesto rybníka vybral rieku Hornád v Spišskej Novej Vsi.“ 

František, rybár: „Toto mám najbližšie. Tu zarybňovali ako dúhakmi, takže idem tu. Poznám tu podmienky lovu 
aj všetko.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vyše stodvadsaťtisíc rybárov na celom Slovensku môže loviť pstruha na 
vybraných rybníkoch a riekach do konca septembra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Nafúkal dve promile, stále je riaditeľom ZŠ 
[16.04.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa začalo hlavné pojednávanie 

v prípade opitého riaditeľa Základnej školy v Rudňanoch. Pred siedmimi mesiacmi jazdil pod vplyvom alkoholu, 
nafúkal dve promile. O miesto zatiaľ neprišiel.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Opitého riaditeľa Základnej školy v Rudňanoch zastavila policajná 
hliadka ešte vlani v septembri.“ 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach: „Polícia vec realizovala v takzvanom superrýchlom konaní a 
ukončila návrhom na podanie obžaloby.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pre alkohol za volantom riaditeľa Petra F. súd uznal za vinného. Trestným 
rozkazom mu zakázal dva roky riadiť motorové vozidlo. Prokurátorovi sa zdal trest mierny, preto podal odpor.“ 



Milan Filičko, hovorca krajskej prokuratúry v Košiciach: „Bol mu totiž uložený iba samostatný trest zákazu 
činnosti. My sa domáhame, aby mu okrem trestu zákazu činnosti bol uložený aj peňažný trest, prípadne 
podmienečný trest odňatia slobody.“ 

Marie Balážová Melníková: „Aj po tom, čo Peter F. v polovici septembra 2018 nafúkal dve promile, stále je 
riaditeľom tejto základnej školy.“ 

Oto Žarnay, poslanec NR SR (SPOLU): „Mal byť odvolaný z funkcie. Starosta ani predchádzajúci, ani súčasný 
nekonal. Čo je však smutné, že riaditeľ školy neodstúpil ani sám.“ 

Rastislav Neuvirth, starosta Rudnian (SNS): „Ja som to zdedil. Sme sa vlastne postavili do takejto roviny, aby 
sme počkali na rozsudok. Ak bude rozhodnutie, tak určite zákonne rozhodneme o tom, či pán riaditeľ ukončí 
pracovný pomer na našej základnej škole alebo nie.“ 

Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR (telefonát): „Zamestnávateľ mal 
riaditeľovi až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť výkon pedagogickej činnosti.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa rozvrhu mal riaditeľ dnes v škole učiť etickú výchovu, v škole sme ho však 
nezastihli. Rozprávať s nami nechceli ani jeho kolegovia.“ 

Marie Balážová Melníková: „Čo si myslíme o tom, že pán riaditeľ je stále na tej pozícii, na ktorej je?“ 
Učiteľ ZŠ v Rudňanoch: „Ja sa nebudem vyjadrovať, naozaj.“ 
Učiteľka ZŠ v Rudňanoch: „Idem učiť.“ 
Marie Balážová Melníková: „Obžalovaný riaditeľ na dnešné hlavné pojednávanie neprišiel.“ 
Tibor Bašista, advokát riaditeľka ZŠ v Rudňanoch: „Platí tá prezumpcia neviny, a preto ten jeho 

zamestnávateľ sám chcel vyčkať na to, ako bude rozhodnuté právoplatným rozsudkom.“ 
Marie Balážová Melníková: „Sudkyňa okresného súdu si do budúceho pojednávania vyžiada charakteristiku 

riaditeľa základnej školy od jeho zamestnávateľa, teda od starostu obce. Ďalšie pojednávanie odročila na 
dvadsiateho štvrtého mája.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Šoféroval opitý, učí etiku 
[16.04.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Katrin Lengyelová] 

 
 

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Riaditeľ Základnej školy v obci Rudňany pred viac ako polrokom šoféroval 
opitý. Hoci by mal mať podľa ministerstva školstva pozastavený výkon pedagogickej činnosti, učí a školu stále 
riadi. Jeho alkoholovým excesom sa zaoberal Okresný súd v Spišskej Novej Vsi.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „V bare vypil vraj tri poháriky ostrého. Nasadol do auta, prešiel niekoľko stoviek 
metrov a v spätnom zrkadle zazrel maják policajného auta. Nafúkal takmer dve promile. Pred políciou aj sudcom 
v superrýchlom konaní svoju vinu uznal. Prokurátor sa však odvolal, pretože dvojročný trest zákazu činnosti 
vnímal ako neprimerane mierny. Na pojednávanie Peter Fischer neprišiel, zastupoval ho advokát. V deň 
pojednávania mal so svojimi žiakmi dve vyučovacie hodiny. Deviatakov vyučoval nemčinu a piatakov etickú 
výchovu. Niet pochybností o tom, že skutok sa stal, zhodla sa obžaloba aj obhajoba. Prečo ale Fischer stále učí 
a vedie školu? Pýta sa napríklad poslanec Národnej rady, ktorý má k školskej agende blízko.“ 

Oto Žarnay, poslanec NR SR (nezávislý): „Ako pedagóg by mal byť podľa zákona bezúhonný a mal by byť 
morálnym vzorom pre svojich kolegov a rovnako aj pre žiakov.“ 

Jozef Slivenský: „Sám riaditeľ z funkcie doteraz odstúpiť odmietal. Obec, ktorá je zriaďovateľom ho 
neodvolala.“ 

Rastislav Neuvirth, starosta obce Rudňany (nezávislý), (telefonát): „Nemám vedomosť o tom, že by došlo 
k právoplatnému odsúdeniu riaditeľa školy. My postupujeme v zmysle princípu prezumpcie neviny.“ 

Jozef Slivenský: „Aj ministerstvo školstva však tvrdí, že zamestnávateľ mal riaditeľovi pozastaviť výkon 
pedagogickej činnosti. Ak by ho súd spod obžaloby oslobodil, doplatili by mu rozdiel, o ktorý znížili jeho funkčný 
plat.“ 

Tibor Bašista, advokát: „Viete, platí tá prezumpcia neviny a preto ten jeho zamestnávateľ sám chcel vyčkať na 
to ako bude rozhodnuté právoplatným rozsudkom.“ 

Jozef Slivenský: „Verdikt na pojednávaní nezaznel. Sudkyňa si od zamestnávateľa, teda od obce, vyžiada 
riaditeľov posudok.“ 

Oto Žarnay: „Poväčšine obcí starostovia chránia svojich riaditeľov škôl, takže je to v rovine science-fiction, že 
by starosta napísal negatívne stanovisko o svojom riaditeľovi školy.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Začala sa pstruhová sezóna 
[16.04.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Ivana Leferovičová] 

 
 



Ivana Leferovičová, moderátorka: „Rybári majú dnes svoj sviatok, po niekoľko mesačnom pôste sa im opäť 
začala pstruhová sezóna. Prvú rybačku si užili tisíce rybárov po celom Slovensku.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Presne o šiestej hodine ráno mohli rybári na celom Slovensku hodiť 
do vody prvé návnady a začal sa lov pstruhov.“ 

Rybár 1: „Prvá v roku, tak nech ide.“ 
Rybár 2: „To je rybársky sviatok prvý lovný deň a každý naňho čaká.“ 
Rybár 3: „Dneska je pre mňa ples rybárov.“ 
Marie Balážová Melníková: „Začiatok rybačky v Levočskej doline znepríjemňoval studený vietor a mínusové 

teploty. O šiestej hodine ráno ortuť teplomera klesla na mínus tri stupne Celzia. Niektorým mrzli ruky, iní prišli na 
rybačku v baranici.“ 

Rybár 3: „Zamŕza mi silon. Ľad sa mi tvorí na tom očku a potom mi nejde.“ 
Štefan Zuščák, Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Levoča: „Neexistuje zlé počasie, len zle 

oblečený rybár.“ 
Marie Balážová Melníková: „Aby mohla sezóna úspešne odštartovať, museli členovia Slovenského 

rybárskeho zväzu, aj tí z Levoče, svoje revíry zarybniť.“ 
Štefan Zuščák: „Nasadili sme päťsto kilogramov pstruha dúhového a dvesto kilogramov sivoňa potočného. Sú 

tu ešte aj pstruhy potočné z minulých rokov. Každý by si mal prísť na svoje, každý pstruhár.“ 
Marie Balážová Melníková: „Každý rybár môže loviť trikrát týždenne a domov si z každej rybačky vziať štyri 

pstruhy. Ich minimálnu mieru upravil nový zákon.“ 
Štefan Zuščák: „Lovná miera bola zvýšená na dvadsaťsedem centimetrov.“ 
Rybár 4: „Tento kus, ktorý si beriem domov, má tridsaťštyri centimetrov.“ 
Marie Balážová Melníková: „A čo s ním spravíte?“ 
Rybár 4: „Asi dcéra si ho zje.“ 
Rybár 5: „Toto je posledný štvrtý. Úlovky sú dobré, som spokojný.“ 
Marie Balážová Melníková: „Rybári mohli loviť pstruhov aj medzi panelákmi. Pán František je rybárom už 

štyridsaťpäť rokov, pre prvú tohtoročnú rybačku si namiesto rybníka vybral rieku Hornád v Spišskej Novej Vsi.“ 

František, rybár: „Toto mám najbližšie. Tu zarybňovali ako dúhakmi, takže idem tu. Poznám tu podmienky lovu 
aj všetko.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vyše stodvadsaťtisíc rybárov na celom Slovensku môže loviť pstruha na 
vybraných rybníkoch a riekach do konca septembra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Stručne z domova – Prípad opitého riaditeľa ZŠ 
[16.04.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Vladimíra Legíňová] 

 
 

Vladimíra Legíňová, redaktorka: „Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi bolo prvé pojednávanie v prípade 

opitého riaditeľa základnej školy v Rudňanoch. Pred siedmimi mesiacmi nafúkal dve promile, o stoličku zatiaľ 
neprišiel. Petra F. súd uznal za vinného. Zakázal mu dva roky riadiť motorové vozidlo. Prokurátorovi sa zdal trest 
mierny, preto voči nemu podal odpor. Obžalovaný riaditeľ na dnešné pojednávanie neprišiel. Sudkyňa ho odročila 
na dvadsiateho štvrtého mája.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Húsvét előtti közúti ellenőrzés keleten 
[16.04.2019; bumm.sk; Régió; 11:34; tasr] 

 
https://www.bumm.sk/regio/2019/04/16/husvet-elotti-kozuti-ellenorzes-keleten 

 
 

Húsvét előtti balesetmegelőző közúti ellenőrzést tart a Kassai Kerületi Rendőrparancsnokság az alapiskolák 
alsó tagozatos tanulóival közösen április 16-17-én 10-től 11 óráig. A rendőrök és a gyerekek azt ellenőrzik, 
betartják-e a járművezetők a közúti közlekedés szabályait. 

TASR-HÍR 
Ellenőrizni fogják a gépjárművek kötelező felszerelését, a biztonsági övek használatát, hogy a sofőr nem 

fogyasztott-e alkoholt, valamint hogy megfelel-e a jármű a műszaki előírásoknak – mondta ana Mésarová, kassai 
kerületi rendőrségi szóvivő, és hozzátette, a gyerekek saját készítésű húsvéti nyuszit vagy tojást ajándékoznak 
annak a sofőrnek, aki minden közlekedési szabályt betart, és korbácsot annak, akit szabálysértésen kapnak. 

Kassán és környékén, Nagymihályban (Michalovce), Tőketerebesen, Iglón (Spišská Nová Ves) és Rozsnyón 

végeznek ellenőrzéseket. „Az ilyen akciók segítenek megelőzni a közlekedési baleseteket, felhívni a gyerekek és 
a lakosság figyelmét a szabályok betartásának fontosságára" – zárta Mésarová. 

https://www.bumm.sk/regio/2019/04/16/husvet-elotti-kozuti-ellenorzes-keleten


(tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

18. KSK: Odštartoval jarnú Krajskú futbalovú ligu pre stredoškolákov 
[16.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 10:10; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/ksk-odstartovala-jarna-cast-krajske/48675-clanok.html 

 
 

Do stredy (17. 4.) sa v kraji konajú okresné kolá súťaže. 
Košice 15. apríla (TASR) – Študentská liga Krajskej futbalovej ligy (KFL) – Školský pohár predsedu Košického 

samosprávneho kraja (KSK) odštartovala v pondelok v priestoroch Strednej odbornej školy Košice-Šaca. Do 
stredy (17. 4.) sa v kraji konajú okresné kolá súťaže. Ide o jarnú časť sezóny regionálnej ligy, v marci sa skončila 
zimná séria prvého ročníka KFL. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová. 

„Na základe pozitívnych výsledkov pilotného ročníka KFL a dobrej spolupráce s Východoslovenským 
futbalovým zväzom sme sa rozhodli usporiadať súťaž aj pre našich žiakov. Cieľom KFL bolo vrátiť futbal na 
miesta, kde zanikol alebo sa už nehráva. Pri študentskej lige chceme navyše aj takýmto spôsobom skvalitňovať 
výchovno-vzdelávací proces, prinášať žiakom viac možností na pohyb a budovanie pozitívnych návykov,“ uviedol 
predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že medzi hrajúcimi študentmi sú aj registrovaní hráči z oblastných a 
krajských súťaží. 

Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko 
desaťčlenné družstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov. Zápasy sa odohrajú v telocvičniach a športových halách v 
Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a v Sečovciach. Každá zúčastnená škola získa nové 

futbalové dresy a lopty. Po aprílových okresných kolách budú 6. a 7. mája nasledovať tie semifinálové. Finále sa 
uskutoční 14. júna. Družstvá umiestnené na prvých troch miestach získajú pre svoje školy aj poháre a diplom. 

„Je to pre nás skvelá príležitosť, ako sa rozvíjať, pretože v rámci vyučovania môžeme využívať iba krúžky. 
Takýto turnaj v rámci reprezentácie našej školy sme ešte neabsolvovali. V rámci KFL máme najvyššie ambície, 
veríme, že sa nám podarí zvíťaziť,“ povedal študent Hotelovej akadémie v Košiciach Matej Béreš. 

Krajskú futbalovú ligu – Zimný pohár predsedu KSK hrala od januára do marca tohto roka takmer polovica 
registrovaných hráčov z Košického kraja, celkovo 93 družstiev. Absolvovali 190 stretnutí. Po jarnej časti by mala 
KFL pokračovať turnajom pre neregistrovaných hráčov. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Školstvo naďalej v čiernom 
[16.04.2019; dennikn.sk; Blog; 08:00; Nové školstvo] 

 
https://dennikn.sk/blog/1443411/skolstvo-nadalej-v-ciernom/?ref=list 

 
 

#skolyvciernej #iniciativaslovenskychucitelov | Foto - FB ISU 
Témy týždňa 8. 4. 2019 - 14. 4. 2019 | Kritika učiteľského zákona neustáva * Plán na otvorenie trhu s 

učebnicami vyvoláva rozpaky * Výber školy je témou od materských až po vysoké 
Výrok týždňa 
„Školstvo má nesmierne množstvo problémov, ktorých riešenie politici neustále zľahčujú alebo ignorujú. Bez 

akejkoľvek slušnosti sa vysmievajú priamo do očí učiteľom, vychovávateľom, kuchárkam či školníkom, ale aj 
deťom a najmä ich rodičom, vďaka podpore ktorých školy ešte stále ako-tak fungujú.“ 

zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov 
vo vyhlásení k aktuálnemu stavu slovenského školstva | 8. 4. 2019 
Výber z udalostí 
* Zomrel dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sinológ, tibetológ, prekladateľ a 

publicista Martin Slobodník. Česť jeho pamiatke. 
* V uplynulom týždni sa zástupcovia učiteľských organizácií aj ministerstva pod vedením Martiny Lubyovej 

(nom. SNS) naďalej vyjadrovali k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Zákon na 
začiatku apríla schválila parlamentná koaličná väčšina napriek tomu, že petíciu s návrhom za jeho stiahnutie 
podpísalo viac ako 20-tisíc ľudí. 

Proti zákonu protestovala Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU) aj počas minulého týždňa kampaňou „Školy 
zostávajú v čiernej“. Pokračovali tým v protestnej akcii, ktorá sa konala na Deň učiteľov 28. marca. Učitelia „držia 
smútok“ z rôznych dôvodov, nielen kvôli platom. 

* Slovenská komora učiteľov (SKU) svoje výhrady k novému zákonu o pedagogických a odborných 
zamestnancoch zaslala prezidentovi Andrejovi Kiskovi. Jej zástupcovia hlavu štátu požiadali, aby zákon vrátil 

http://skolskyservis.teraz.sk/volny-cas/ksk-odstartovala-jarna-cast-krajske/48675-clanok.html
https://dennikn.sk/blog/1443411/skolstvo-nadalej-v-ciernom/?ref=list


parlamentu na opätovné prerokovanie. Zákon podľa SKU vznikol bez dohody a ozajstnej diskusie so všetkými 
relevantnými partnermi. 

Na kritiku učiteľských organizácií ministerstvo školstva zareagovalo vyhlásením, že predstavitelia SKU aj ISU 
odmietli pozvanie ministerky Lubyovej na rokovania. Prístup učiteľov ministerstvo označilo za nekonštruktívny a 
skonštatovalo, že v poslednom čase sa stalo módou obracať sa na ministerstvá otvorenými listami, petíciami, 
ultimátami a negatívnou medializáciou. 

* O tom, ako nový učiteľský zákon zmení systém ich odmeňovania, pre HN televíziu rozprával predseda 
Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) Pavel Ondek. 

K platom pedagógov sa vyjadril aj opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS). „Ministerstvo ruší kreditový 
systém, ale princíp necháva rovnaký. Učiteľ musí naháňať príplatky, aby mal obstojný plat,“ píše poslanec a 
zároveň odporúča učiteľov normálne zaplatiť. 

* Kritika ministerstva sa v médiách objavila aj v súvislosti s plánom na obstarávanie učebníc. Ministerstvo 
avizuje, že otvorí trh s učebnicami prvouky a matematiky, keďže podľa ministerky Lubyovej učitelia dlhodobo „nie 
sú spokojní s tými učebnicami, ktoré sú na trhu a hlavne chceli by mať väčší výber.“ Ministerka zároveň dodala, 
že informáciu o plánovanom obstarávaní ministerstvo zverejnilo „práve preto, aby všetci tí, ktorí už majú nejaké 
návrhy učebníc alebo chcú ich pripraviť, vedeli o tom, že máme tento zámer, aby sa mohli tohto procesu 
zúčastniť.“ 

Za niečo, čo má ďaleko od otvoreného trhu učebníc, považuje ministerkin návrh poslanec Gröhling. „Otvorený 
trh s učebnicami znamená, že škola dostane financie a zo schváleného portfólia učebníc si vyberie učebnice na 
základe svojho rozhodnutia a svojej potreby,“ vyhlásil poslanec. 

„Aktuálne je vo väčšine predmetov výber jednej učebnice. Ak ministerstvo teraz ponúkne dve alebo tri, stále je 
to veľmi úzky výber. Obzvlášť aj preto, že ich vydá nanovo. Lenže my už teraz máme na trhu veľa kvalitných vecí, 
ktoré sa dajú kúpiť lacnejšie ako ministerské učebnice a jednoducho ich musí platiť rodič,“ hodnotí aktuálnu 
situáciu pedagóg Viktor Križo. 

* Okrem výberu učebníc bola v uplynulom týždni na pretrase aj téma výberu škôl. Do stredy 10. apríla mali 
žiaci základných škôl možnosť vybrať si strednú školu. Podmienky na podávanie prihlášok priblížilo ministerstvo 
školstva. 

O tom, či je dobré, že si žiaci v 15-tich rokoch musia vybrať, „či budú mať ako celoživotné oblečenie biele 
alebo modré goliere,“ uvažuje v komentári Hospodárskych novín Ľuboslav Kačalka. 

O výbere základnej školy, odklade školskej dochádzky aj o predčasnom nástupe do školy diskutovala 
Veronika Pizano pre časopis .týždeň s Vladimírom Burjanom a Evou Krupovou. 

* Zamyslenie Sergeja Hlocha v súvislosti s problematikou vysokoškolského vzdelávania, vedy, výskumu a 
potrebami pracovného trhu zverejnila na svojom blogu iniciatíva Žijem vedu. 

Vysokoškolský pedagóg z Ekonomickej univerzity v Bratislave Tomáš Jacko zas vo svojom blogu opísal 
nekalé praktiky, s ktorými by sa slovenské univerzity mali vysporiadať na svojej vlastnej pôde. 

To, že v záplave negatívnych správ o školách je dôležité hovoriť aj o pozitívnych skúsenostiach, si myslí 
Michal Kovács zo spoločnosti SwissRe. Pre týždenník Trend zároveň vysvetlil, prečo spoločnosť niektoré 
slovenské gymnáziá stavia na roveň bakalárskeho stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

* K významu bakalárskeho štúdia na Slovensku a v zahraničí sa v komentári pre denník Postoj vyjadril 
vysokoškolský pedagóg Branislav Pupala. 

„Dodnes si Slovensko mentálne nezvyklo na to, že hlavným zdrojom vysokoškolsky vzdelaných ľudí na trhu 
práce by malo byť práve bakalárske štúdium. (…) My to akceptovať stále nevieme a väčšina bakalárov to u nás 
ťahá na magisterské štúdium, čo nie je dobré,“ píše Pupala. 

* O tom, že viac ako polovica detí so zdravotným znevýhodnením zostáva za bránami materských škôl, písala 
v blogu projektu To dá rozum analytička Miroslava Hapalová. Dôvodom podľa nej nie je automatické odmietanie 
detí, ale prekážky, ktorým škôlky pri integrovaní takýchto detí čelia. 

Pozornosť si v uplynulom týždni získala materská škola na východnom Slovensku, v ktorej sa deti so 
zdravotným znevýhodnením integrovať darí. Rodičia zo Spišskej Novej Vsi verejnosť informovali o tom, že 

takúto škôlku chce mesto zrušiť. Preto iniciovali aj petíciu, ktorú podpísalo viac ako 1300 ľudí. 
Výzvu, aby mestské zastupiteľstvo dôkladne zvážilo argumenty v prospech zachovania škôlky, poslancom 

adresovala aj poslankyňa parlamentu Zuzana Zimenová (klub SaS). Poslanec zastupiteľstva Tomáš Cehlár 
následne na sociálnej sieti informoval, že rušenie škôlky sa odkladá, kým mesto nebude mať „dostatok správnych 
podkladov a informácií o celkovej situácii v každej škôlke.“ 

Všimli sme si 
* Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme zorganizovala podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš 

Nicholsonová (SaS) odbornú konferenciu. Rodičia detí s autizmom a odborníci v tejto oblasti na nej hovorili aj o 
tom, ako školy takýchto žiakov integrovať nechcú alebo nezvládajú. 

O tom, že štát deťom s autizmom dostatočne nepomáha, písala v reportáži Stanislava Harkotová. Upozornila 
pri tom aj na petíciu, ktorá už má vyše 6-tisíc podporovateľov. 

* Po Medzinárodnom dni Rómov, ktorý bol 8. apríla, Rómsky vzdelávací fond vyhlásil nové kolo štipendijného 
programu na podporu študentov vysokých škôl v akademickom roku 2019/2020. Termín na podávanie prihlášok 
je do 17. mája, viac informácií nájdete tu. 

* Podľa čoho sa vo voľbách rozhodujú prvovoliči? Chcú ostať žiť na Slovensku? A čo hovoria na tvrdenia o 
tom, že mladí ľudia odtiaľto utekajú? Odpovede na tieto otázky hľadal denník SME v troch školách v Považskej 
Bystrici. 

Editor vydania: Peter Dráľ / noveskolstvo.sk 
[Späť na obsah] 



 
 

20. Odštartovala jarná časť Krajskej futbalovej ligy pre stredoškolákov 
[16.04.2019; dobrenoviny.sk; 07:26; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/160676/odstartovala-jarna-cast-krajskej-futbalovej-ligy-pre-stredoskolakov 

 
 

Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko 
desaťčlenné mužstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov. 

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP 
Košice 15. apríla (TASR) – Študentská liga Krajskej futbalovej ligy (KFL) – Školský pohár predsedu Košického 

samosprávneho kraja (KSK) - odštartovala v pondelok v priestoroch Strednej odbornej školy Košice-Šaca. Do 
stredy 17. apríla sa v kraji konajú okresné kolá súťaže. Ide o jarnú časť sezóny regionálnej ligy, v marci sa 
skončila zimná séria prvého ročníka KFL. TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Činčárová. 

“Na základe pozitívnych výsledkov pilotného ročníka KFL a dobrej spolupráce s Východoslovenským 
futbalovým zväzom sme sa rozhodli usporiadať súťaž aj pre našich žiakov. Cieľom KFL bolo vrátiť futbal na 
miesta, kde zanikol alebo sa už nehráva. Pri študentskej lige chceme navyše aj takýmto spôsobom skvalitňovať 
výchovno-vzdelávací proces, prinášať žiakom viac možností na pohyb a budovanie pozitívnych návykov,” uviedol 
predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že medzi hrajúcimi študentmi sú aj registrovaní futbalisti z oblastných a 
krajských súťaží. 

Do prvého ročníka študentskej KFL sa zapojilo 38 krajských škôl, pričom každá postaví na ihrisko 
desaťčlenné mužstvo. Celkovo sa odohrá 82 zápasov. Tie sa uskutočnia v telocvičniach a športových halách v 
Košiciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi, Michalovciach a v Sečovciach. Každá zúčastnená škola získa nové 

dresy a lopty. Po aprílových okresných kolách budú 6. a 7. mája nasledovať semifinálové. Finále sa uskutoční 14. 
júna. Tímy na prvých troch miestach získajú pre svoje školy aj poháre a diplom. 

“Je to pre nás skvelá príležitosť, ako sa rozvíjať, pretože v rámci vyučovania môžeme využívať iba krúžky. 
Takýto turnaj v rámci reprezentácie našej školy sme ešte neabsolvovali. V rámci KFL máme najvyššie ambície, 
veríme, že sa nám podarí zvíťaziť,” povedal študent Hotelovej akadémie v Košiciach Matej Béreš. 

Krajskú futbalovú ligu – Zimný pohár predsedu KSK hrala od januára do marca tohto roka takmer polovica 
registrovaných hráčov z Košického kraja, celkovo 93 mužstiev. Absolvovali 190 stretnutí. Po jarnej časti by mala 
KFL pokračovať turnajom pre neregistrovaných hráčov. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Tažké zápasy novoveských kadetiek proti Prešovčankám: Trénerka 

neskrývala nadšenie 
[16.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/tazke-zapasy-novoveskych-kadetiek-proti-presovcankam-trenerka-neskryvala-
nadsenie-328226 

 
 

Volejbalový víkend využili naplno aj kadetky zo Spišskej Novej Vsi. Tie si zmerali sily s prvým Prešovom. 

Počas uplynulého víkendu čakali zápasy aj naše mladé volejbalistky. Ako sme vám už informovali, duely 
odohrali juniorky a aj staršie žiačky. Nezáhaľali však ani kadetky, na ktoré čakali ťažké zápasy so súperkami z 
Prešova, ktoré za celú sezónu prehrali len jeden zápas. 

Naše dievčatá však podľa slov ich trénerky Natálie Bodákovej sa zhostili súbojov v plnom nasadení a zobrali 
ich veľmi vážne, čo bolo vidno na každom odbití. Nechýbala im presnosť, koncentrácia a ani emócie. 

„Veľmi ma potešil prístup všetkých hráčok v tíme. Baby plnili taktické pokyny do bodky a to sa vyplatilo, 
pretože nám táto nastavená taktika perfektne vychádzala. Nebudem skrývať nadšenie z tohto dvojzápasu, 
pretože takéto zápasy ostanú určite v pamäti trénera. Taktiež nebudem vyzdvihovať individuality, pretože si vážim 
a chválim hru každej jednej hráčky, ktorá prispela svojou prácou do tohto zápasu. Teraz už len hor sa do tvrdej 
práce k blížiacim sa majstrovstvám Slovenska,” zhodnotila zápasy trénerka kadetiek. 

Základná zostava: Drabiščáková, Valentová, Tökölyová, Maťašovská, Slivošová, Masloviaková, libero 
Suľovská, Morihladková (Valkošáková, Puškárová) 

ŠK ELBA Prešov – VK SNV 0:3 (-22,–23,–16) a 1:3 (-22,–24,18,–24) 
Vedeli ste, že počas víkendu pomáhali aj dobrovoľníci v novoveskej zoo? Fotky nájdete v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

https://www.dobrenoviny.sk/c/160676/odstartovala-jarna-cast-krajskej-futbalovej-ligy-pre-stredoskolakov
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22. Polícia pred Veľkou nocou preventívne skontroluje vodičov v Košickom 

kraji 
[16.04.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/policia-pred-velkou-nocou-preventivne-skontroluje-vodicov-v-kosickom-kraji-
328218 

 
 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach v spolupráci s deťmi prvého stupňa základných škôl 
pripravilo pred Veľkou nocou preventívnu kontrolnú akciu na cestách. 

Uskutoční sa v jednotlivých okresoch Košického kraja 16. a 17. apríla od 10. do 11. h. Zameraná bude na 
povinnosti vodičov v súvislosti s dodržiavaním pravidiel cestnej premávky. Informovala košická krajská policajná 
hovorkyňa Jana Mésarová. 

„Dopravní policajti budú spolu s deťmi kontrolovať povinnú výbavu motorového vozidla, používanie 
bezpečnostných pásov, dodržiavanie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, 
technický stav vozidla a iné priestupky podľa zváženia dopravných policajtov,“ spresnila s tým, že 
kontrolovanému vodičovi deti odovzdajú vlastnoručne vyrobené symboly Veľkej noci – zajace alebo vajíčka a 
korbáče – podľa toho, či budú vodiča odmeňovať za správnu jazdu a dodržiavanie predpisov, alebo karhať za 
priestupok. 

Vodičov budú kontrolovať na viacerých stanovištiach v Košiciach a okolí, Michalovciach, Trebišove, Spišskej 
Novej Vsi a Rožňave. „Aj táto preventívna aktivita pomôže upevniť vedomosti detí a verejnosti s cieľom 

eliminovať nežiaduce javy a nepriaznivé následky dopravných nehôd,“ uzavrela Mésarová. 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

23. EXKLUZÍVNE: 19-ročný hokejista Adam Ružička to dal, prilieta so zmluvou 

z Calgary 
[16.04.2019; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; dalito] 

 
https://www.dalito.sk/exkluzivne-19-rocny-hokejista-adam-ruzicka-dal-prilieta-zmluvou-z-calgary/ 

 
 

Dalito.sk/Slovenský hokejista Adama Ružička, draftovaný do NHL Calgary Flames/foto: archív OHL 
Draftovaný bol pred dvoma rokmi tímom NHL Calgary Flames. Dva roky prežil v najvyššej kanadskej juniorskej 
súťaži. Medzitým odohral dvoje MS za našu 20-tku. Jeho potenciál tréner Bokroš nezúročil. 

Počas tejto sezóny už nebolo pochýb, že vie dať gól aj spoza brány. V 65 zápasoch ich nastrieľal 35 a 43 krát 
pri góle asistoval. V playoff odohral 8 zápasov, do štatistík si pripísal 3 góly a 7 asistencií. V januári prestúpil zo 
Sarnie do Sudbury. Odohral tu len 30 zápasov zo spomínaných 65, ale aj tak stihol nastrieľať 24 gólov. V 
základnej časti i v playoff sa stal jednotkou kanadského bodovania svojho tímu. Bratislavčan Adam Ružička 
onedlho oslávi 20 rokov. K svojim narodeninám dostal darček ako hrom: nováčikovskú zmluvu s Calgary Flames. 
Adam si dvere do veľkého hokeja otvoril, teraz už len vstúpiť a vydržať! 

Adam je zo všetkých slovenských hokejistov najúspešnejší hráč OHL v našej histórii. Lepšie štatistiky má len 
Branko Radivojevič, ale ten mal viac rokov a bol U21, Adam patrí do U20. To je historický fakt. 

Adam má momentálne veľmi nabitý program, medzi prestupovaním na medzinárodných letiskách si však 
našiel chvíľu, aby DALITO odpovedal na zopár otázok. 

Aďo, komu patrila prvá myšlienka pri podpise kontraktu? 
Samozrejme mojej rodine. Stáli pri mne vždy, keď som ich potreboval, podporovali ma a vždy budú. Aj moje 

prvé hokejové kroky som urobil len vďaka nim. Rodičia boli prví, komu som volal, keď som mal v ruke zmluvu. 
Ako dlho sa zdržíš doma v Bratislave a čo máš v pláne? 
Chcem prísť na viac ako mesiac. Plánujem byť s rodinou a tráviť s nimi čo najviac času. Neobídem ani 

kamarátov. A plánujem ísť s rodičmi aj na dovolenku, nebol som na nej tri roky. No a samozrejme budem 
trénovať, bez toho to už nejde. 

Čo ti mama uvarí na privítanie? 
Doma som si objednal tatarák a tresku! Aby bolo jasné, takú v majonéze, tú nezdravú… 
Kedy sa vraciaš do Calgary? 
Rozprával som sa s manažérom v Calgary a zatiaľ to vyzerá tak, že tam odcestujem v júni. Strávim tam celé 

leto, až do novej sezóny. 

https://kosice.dnes24.sk/policia-pred-velkou-nocou-preventivne-skontroluje-vodicov-v-kosickom-kraji-328218
https://kosice.dnes24.sk/policia-pred-velkou-nocou-preventivne-skontroluje-vodicov-v-kosickom-kraji-328218
https://www.dalito.sk/exkluzivne-19-rocny-hokejista-adam-ruzicka-dal-prilieta-zmluvou-z-calgary/


Tvoj cieľ na najbližšiu sezónu? 
Budem tvrdo makať. Do mužského hokeja chcem vstúpiť čo najlepšie a samozrejme si splniť svoj sen, čo 

najrýchlejšie sa dostať do prvého tímu. 
Adam „Aďo“ Ružička TO DAL. My mu držíme päste, aby sa jeho hokejový sen podarilo premeniť na realitu čo 

najskôr. 
Slovenský hokejista Adama Ružička, draftovaný do NHL Calgary Flames/foto: archív OHL(TASR) Slovenský 

hokejista Adam Ružička podpísal v piatok 13. apríla 2019 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. 

„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. 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. 

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

EXKLUZÍVNE: Adam Ružička: „Môj cieľ? Hrať v hlavnom tíme NHL a vyhrať Stanley cup!“ 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Riaditeľ školy v Rudňanoch nafúkal dve promile, aj po pol roku šéfuje 
[16.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22100944/riaditel-skoly-v-rudnanoch-nafukal-dve-promile-aj-po-pol-roku-
sefuje.html 

 
 

Prokurátor žiadal vyšší trest, sudkyňa pojednávanie odročila na máj. 
Súd s riaditeľom školy, ktorý nafúkal 
(5 fotografií) 
RUDŇANY. Okresný súd v Spišskej Novej Vsi v utorok popoludní znova pojednával v prípade riaditeľa 

Základnej školy v Rudňanoch. 
Polícia ho ešte v septembri 2018 prichytila, ako šoféruje opitý v meste Spišská Nová Ves. Obvinený bol z 

prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 
Súd rozhodoval v tzv. superrýchlom konaní. 
Sudkyňa v utorok nerozhodla. Požiadala od zamestnávateľa charakteristiku riaditeľa školy a ďalšie 

pojednávanie stanovila na máj. 
Riaditeľ zatiaľ naďalej ostáva vo funkcii. Zriaďovateľ školy sa odvoláva na prezumpciu neviny. 
Zákaz viesť auto po dobu dvoch rokov 
Súd riaditeľovi školy Petrovi Fischerovi ešte v septembri zakázal viesť motorové vozidlá po dobu dvoch rokov. 
Prečítajte si tiež:Riaditeľ školy v Rudňanoch šoféroval opitý, nafúkal dve promile 
Rozhodnutie však nenadobudlo právoplatnosť. Odvolal sa prokurátor, ktorému sa nepáčila nízka výška trestu. 
„Obvinenému bol uložený iba trest zákazu činnosti. Požadujeme, aby k uloženému trestu zákazu činnosti súd 

pridal aj peňažný trest, prípadne podmienečný trest odňatia slobody,“ informoval hovorca košickej prokuratúry 
Milan Filičko. 

Samotný riaditeľ odvolanie nepodal. 
Riaditeľ ostal vo funkcii 
Bývalý starosta Rudnian Miroslav Blišťan (nezávislý) v tom čase uviedol, že voči riaditeľovi budú postupovať v 

zmysle zákona a nepripustia, aby školu viedol človek, ktorý bol odsúdený za úmyselný trestný čin. Hovoril o 
tvrdých opatreniach. 

Odvtedy už ubehlo niekoľko mesiacov a riaditeľ je stále na svojom mieste. Medzitým sa však vymenilo 
vedenie obce. 

Ako zdôraznil súčasný starosta Rastislav Neuvirth (nezávislý), prípad zdedil. 
Na otázku, prečo riaditeľ školy i naďalej zastáva svoju funkciu, reagoval: „Doposiaľ nemám vedomosť o tom, 

že by došlo k právoplatnému odsúdeniu riaditeľa školy. Aj predchádzajúce vedenie obce, aj ja, sme sa postavili 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22100944/riaditel-skoly-v-rudnanoch-nafukal-dve-promile-aj-po-pol-roku-sefuje.html
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do takej roviny, že počkáme až bude rozsudok. Uvidíme, ako dopadne a podľa toho sa zariadime. Budeme 
rozhodovať zákonne, či riaditeľ ukončí pracovný pomer na našej základnej škole alebo nie,“ uviedol starosta. 

Nami oslovení obyvatelia obce ani zamestnanci školy sa k prípadu riaditeľa nechceli vyjadrovať. 
Ministerstvo: Starosta mal riaditeľovi funkciu pozastaviť 
O stanovisko sme požiadali aj rezort školstva. 
Ako sa uvádza v jeho stanovisku, bezúhonnosť pedagogických zamestnancov je sledovaná prísnejšie než 

bezúhonnosť ostatných. 
Podľa ministerstva školstva zamestnávateľ mal riaditeľovi až do právoplatného rozhodnutia súdu pozastaviť 

výkon pedagogickej činnosti, ak proti nemu bola podaná obžaloba pre spáchanie úmyselného trestného činu. 
„Prezumpcia neviny, na ktorú sa pán riaditeľ odvoláva, je rešpektovaná aj v tomto prípade. Ak nebude 

právoplatne odsúdený, zamestnávateľ mu doplatí rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak ale bude 
právoplatne odsúdený, prestane spĺňať predpoklad bezúhonnosti a nebude môcť vykonávať pedagogickú 
činnosť,“ dodáva rezort školstva. 

Obžalovaný na súd neprišiel 
Na súd s obžalovaným riaditeľom prišiel aj poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay (Spolu). 
Ten starostovi obce pred časom poslal otvorený list. Nepozdáva sa mu, že riaditeľ, ktorý nafúkal viac ako dve 

promile, ostáva vo funkcii. 
„Ako pedagóg by mal byť zo zákona bezúhonný a mal by byť vzorom pre svojich kolegov aj žiakov,“ zdôraznil 

pred pojednávaním Žarnay. 
Je presvedčený, že riaditeľ školy mal zriaďovateľovi oznámiť, že je voči nemu vedené trestné stíhanie a 

zriaďovateľ mal na základe toho konať a prerušiť jeho činnosť v riadení školy. 
Samotný riaditeľ školy sa pojednávania na súde nezúčastnil. Zastupoval ho jeho právny zástupca Tibor 

Bašista. 
„Môj klient sa k skutku priznal, svoje konanie oľutoval. Išlo o jednorazové vybočenie, ktoré sa nebude 

opakovať. Svoj trest prijal, neodvolal sa. Aj pol roka po skutku ostal riaditeľom školy. Zamestnanci súhlasili s tým, 
aby dostal šancu. Je dôležité, aby aj títo ľudia dostali šancu svojou prácou dokázať, že sa zo svojich chýb poučili. 
Sme za to, aby súd rozhodol v zmysle trestného rozkazu zo septembra 2018,“ obhajoval na súde svojho klienta 
Bašista. 

Prokurátor žiadal podmienečný trest 
Hoci prokurátor uznal, že oľutovanie skutku zo strany riaditeľa je poľahčujúcou okolnosťou, napriek tomu 

žiadal vyšší trest, ako bol obžalovanému uložený v jeseni. 
„Navrhujem, aby mu súd uložil primeraný trest odňatia slobody v dolnej hranici trestnej sadzby s 

podmieneným odkladom na primeranú dobu. Ak to nebude uložené, bude akceptovaný aj primeraný peňažný 
trest,“ navrhol prokurátor. 

Sudkyňa v prípade obžalovaného ešte nerozhodla. Vyžiadala si charakteristiku riaditeľa u jeho 
zamestnávateľa. Pojednávanie odročila na 24. mája. 

„Je to absurdná situácia, aby starosta písal na svojho zamestnanca negatívne stanovisko, skôr bude znieť 
pozitívne. Nikto nebude brať do úvahy ani názor zamestnancov školy, keďže riaditeľ posilnený svojou pozíciou 
vyvíja na nich nátlak. Mám informácie od niektorých z nich, že tam dochádza až k bossingu, k zhoršeným 
medziľudským vzťahom. Preto budem iniciovať kontrolu u rezortu školstva a ďalších príslušných orgánov,“ dodal 
poslanec Žarnay. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Krajská CINEAMA 2019: Sošky Goskarov už majú svojich majiteľov, FOTO a 

VÝSLEDKY 
[16.04.2019; dnes24.sk; Rožňava; 00:00; Peter Simon] 

 
https://roznava.dnes24.sk/krajska-cineama-2019-sosky-goskarov-uz-maju-svojich-majitelov-foto-a-
vysledky-328270 

 
 

Víťazi v štyroch kategóriách si odnášali originálnu sošku Goskara - Gemerského Oskara. 
Krajská súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby Košického kraja sa konala 13. apríla 2019 v Rožňave. 

Organizačne ju už 23. krát zastrešilo Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, s finančnou podporou z verejných zdrojov hlavného partnera podujatia – Fondu na 
podporu umenia. 

„Vyhlasovateľa súťaže – Národné osvetové centrum, zastúpila svojou účasťou garantka súťaže PhDr. Zuzana 
Školudová. Odborná porota pracovala v zložení: doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. – predseda poroty, Mgr. art. 
Ľubomír Viluda, ArtD., Mgr. art. Noémi Ráczová. V rámci súťažnej časti posúdila animované a hrané filmy, 
videoklipy, experimenty a dokumenty autorov vo veku od 7 do 70 rokov z Košíc, Rožňavy a Spišskej Novej Vsi,“ 

informovala Anežka Kleinová z Gemerského osvetového strediska v Rožňave. 
Ako doplnila, víťazi v štyroch kategóriách si odnášali originálnu sošku Goskara – Gemerského Oskara, a 

spolu s ostatnými ocenenými aj vecné ceny, diplomy a čestné uznania. 

https://roznava.dnes24.sk/krajska-cineama-2019-sosky-goskarov-uz-maju-svojich-majitelov-foto-a-vysledky-328270
https://roznava.dnes24.sk/krajska-cineama-2019-sosky-goskarov-uz-maju-svojich-majitelov-foto-a-vysledky-328270


„Celkom postúpilo do celoštátneho kola súťaže 20 filmov. V rámci nesúťažnej kolekcie boli odprezentované 
filmy Košického kraja z ročníkov 2016 – 2018, ktoré boli úspešné na celoštátnom kole súťaže, kde získali 
ocenenia, či čestné uznania. Samozrejmou súčasťou programu bol odborný rozborový seminár pre autorov, ktorí 
mali možnosť vypočuť si dobre mienené názory odborníkov pre zlepšovanie svojej tvorby, aj ich vzájomné 
konzultácie boli motivačné a podnetné. Odborný seminár zameraný na hraný film viedol doc. Szomolányi – 
kameraman, režisér, producent a pedagóg. Mladým začínajúcim filmárom poskytol cenné rady k ich tvorbe, 
priblížil možnosti bežne dostupnej filmovej techniky a poukázal na špecifiká amatérskeho hraného filmu,“ 
spresňuje Kleinová a dodáva. „Organizátorom všetkých stupňov súťaže, všetkým autorom, pedagógom, lektorom 
a porotcom patrí veľké poďakovanie za účasť, podporu a rozvoj tohto druhu neprofesionálneho vizuálneho 
umenia,“ uviedla. 

Vrcholom tohto podujatia bude stretnutie tých najúspešnejších na 27. ročníku celoštátnej postupovej súťaže a 
prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2019 v dňoch 7. až 9. júna 2019 v Nitre. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
I.skupina: autori do 16 rokov 
-Kolektív ANIMOsCool, Rožňava, animovaný film: Parazol 4:30 – 1. miesto 
-Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice, animovaný film: Pixel mapping 2:21 – 2. miesto 
-Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice, animovaný film: Mickey myš? 1:17 – 3. miesto 
-Tvorivá skupina Čierne prsty ZUŠ Bernolákova, Košice, animovaný film? Čierne maľovánky 2:40 – Čestné 

uznanie 
II.skupina: autori do 21 rokov – Kategória hraný film: 
-Tomáš Bucher, Košice, hraný film: Nápad 6:36 – 1. miesto 
-Aneta Fabianová, Košice, hraný film: Pocit 11:16 – 2. miesto 
-Arthur Maurer, David Strenk, Oto Novak, Košice, hraný film: Ingratus 23:46 – 3. miesto 
-Oliver Davitko, Szabolcs Ádám, Košice, hraný film: Ticho 2:37 – Čestné uznanie 
Kategória animovaný film: 
-Milan Nedbálek, Košice, animovaný film: Susedia 3:08 – 1. miesto 
-Monika Budaiová, Košice, hraný film: Ha-a! 1:13 – 2. miesto 
-Veronika Verbovská, Košice, animovaný film: Rod Corvus 5:18 – 3. miesto 
-Samuel Andraško, Košice, animovaný film: Gustav and Gunter a battle in the book 2:16 – Čestné uznanie 
-Monika Budaiová, Diana Kozáková, Košice, animovaný film: F31 2:35 – Čestné uznanie za experiment 
-Michal Novák Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová, Peter Slivinský, Rožňava, hraný film: neDOKONALÁ 

3:01 – Čestné uznanie za experiment 
-Samuel Horáni, Dominik Dusza, Chiara Jozefčáková, Kristína Kerekešová, Michal Novák, Rožňava, 

videoklip: Macklemore´s Thrift Shop 6:19 – Čestné uznanie za videoklip 
III.skupina: autori nad 21 rokov 
-Peter Ďurišin, Spišská Nová Ves, dokument: Smrť Anny Kolesárovej 9:40 – 1. miesto 
-Vladimír Olšavský, Pavol Pilip, Spišská Nová Ves, dokument: Anna Sakmárová – Torysky 6:34 – 2. miesto 
-Ján Ilkovič, Dávid Ilkovič, Ján Zibura, Spišská Nová Ves, dokument: Pani Mária 4:25 – 3. miesto 
-Peter Leško, Valentín Hvizdoš, Spišská Nová Ves, dokument: Zvolený smer 2:45 – Čestné uznanie 
-Martin Krestian, Martin Hlavatý, Spišská Nová Ves, reportáž: ZŠ Graffiti GL 8:04 – Čestné uznanie 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Prešovskí vodiči a spol.: Pozrite, na akých neoznačených autách môžete 

stretnúť policajtov 
[16.04.2019; dnes24.sk; Prešov; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://presov.dnes24.sk/presovski-vodici-a-spol-pozrite-na-akych-neoznacenych-autach-mozete-stretnut-
policajtov-328260 

 
 

Prehľad, ktorý možno zaujme aj vás. Prinášame vám informácie, na akých neoznačených autách budú v 
týchto dňoch striehnuť muži zákona. 

Na našom spravodajskom portáli vám prinášame najčerstvejší prehľad neoznačených hliadok polície, na ktoré 
môžete v týchto dňoch natrafiť v Prešovskom kraji. Informácie zverejnili samotní muži zákona. Spomínaný 
prehľad vám ponúkame rozdelený deň po dni a to od dnes až do nedele 21. apríla. 

Muži zákona totiž aj počas aktuálnych dní dozerajú na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a to aj na 
spomínaných neoznačených vozidlách. 

V Prešovskom kraji budú dopravné policajné hliadky na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky dohliadať aj 
na týchto úsekoch: 

Utorok 16.4. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
17 hliadok na označených policajných vozidlách a 8 neoznačených hliadok polície 

https://presov.dnes24.sk/presovski-vodici-a-spol-pozrite-na-akych-neoznacenych-autach-mozete-stretnut-policajtov-328260
https://presov.dnes24.sk/presovski-vodici-a-spol-pozrite-na-akych-neoznacenych-autach-mozete-stretnut-policajtov-328260


Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 
čierna 

okres Prešov VW Golf modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Svidník VW Golf modrá 
okres Stará Ľubovňa VW Golf čierna 
Streda 17.4. 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a 10 neoznačených hliadok polície 
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 

čierna 
okres Prešov VW Golf modrá 
okres Prešov ŠKODA Fabia modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Svidník VW Golf modrá 
okres Kežmarok VW Golf modrá 
okres Stará Ľubovňa VW Golf čierna 
Štvrtok 18.4. 
21 hliadok na označených policajných vozidlách a 10 neoznačených hliadok polície 
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 

čierna 
okres Prešov VW Golf modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Svidník VW Golf modrá 
okres Poprad ŠKODA Superb combi strieborná 
okres Vranov n./T. ŠKODA Fabia biela 
okres Stará Ľubovňa VW Golf čierna 
Piatok 19.4. 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a 11 neoznačené hliadok polície 
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 

čierna 
okres Prešov VW Golf modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Svidník VW Golf modrá 
okres Poprad ŠKODA Superb combi strieborná 
okres Kežmarok VW Golf modrá 
okres Vranov n./T. ŠKODA Fabia biela 
okres Stará Ľubovňa VW Golf čierna 
Sobota 20.4. 
15 hliadok na označených policajných vozidlách a 8 neoznačené hliadok polície 
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 

čierna 
okres Prešov VW Golf modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Svidník VW Golf modrá 
okres Vranov n./T. ŠKODA Fabia biela 
Nedeľa 21.4. 
12 hliadok na označených policajných vozidlách a 7 neoznačené hliadok polície 
Diaľnica D1 Audi A4 kombi čierna, VW Passat sedan čierna, ŠKODA Superb strieborná, ŠKODA Superb 

čierna 
okres Prešov ŠKODA Fabia modrá 
okres Bardejov ŠKODA Fabia biela 
okres Vranov n./T. ŠKODA Fabia biela 
A vo videu si pre zmenu môžete pozrieť to, ako v Spišskej Novej Vsi vyupratovali miestnu zoo. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z 
Prešova a okolia. 

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Ľudia hlasovali, kde v Spišskej sa najlepšie býva: Vyhrala táto lokalita! 
[16.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/ludia-hlasovali-kde-v-spisskej-sa-najlepsie-byva-vyhrala-tato-lokalita-328240 

https://spisska.dnes24.sk/ludia-hlasovali-kde-v-spisskej-sa-najlepsie-byva-vyhrala-tato-lokalita-328240


 
 

Poznáme výsledky hlasovania o tom, kde sa v Spišskej najlepšie býva. A pozrite si aj to, ako dopadla vaša 
lokalita či tá, ktorej ste dali svoj hlas. 

V utorok ráno sme zastavili online hlasovanie, ktoré prebiehalo na portáli Spišská 24 a ktorého cieľom bolo 
zistiť, v ktorej lokalite v rámci nášho mesta sa podľa našich čitateľov býva najlepšie. A teraz sa môžete oboznámiť 
s výsledkami. 

Otázka znela jednoducho: Ktorá časť Spišskej Novej Vsi je najlepšia na bývanie? A k nej mali čitatelia na 

výber z 12 možností. Z nich najčastejšie označili lokalitu sídlisko Mier, ktorá sa tak stala víťazom tohto online 
hlasovania. Víťazovi dalo svoj hlas 27,8 % hlasujúcich. 

A ako to dopadlo na ďalších priečkach? Druhé miesto obsadilo Staré mesto, za ktoré hlasovalo 15,4 % 
čitateľov a prvú trojicu uzatvára sídlisko Tarča so ziskom 14,2 % hlasov. To, ako dopadli ostatné časti Spišskej 
Novej Vsi, si môžete pozrieť v pripojenej fotogalérii. V tej tiež nájdete i snímky z víťaznej lokality. 

A zábery zo sídliska Mier si môžete pozrieť aj vo videu. 
Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Alapsulis gyerekekkel tart közúti ellenőrzést a rendőrség 
[16.04.2019; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 

 
https://parameter.sk/alapsulis-gyerekekkel-tart-kozuti-ellenorzest-rendorseg 

 
 

Húsvét előtti balesetmegelőző közúti ellenőrzést tart a kassai (Košice) Rendőrkapitányság (KR PZ) regionális 
igazgatósága az alapiskolák alsó tagozatos tanulóival közösen, április 16-án és 17-én 10-től 11 óráig. 

A rendőrök és a gyerekek azt ellenőrzik, betartják-e a járművezetők a közúti közlekedés szabályait. 
Ellenőrizni fogják a gépjármű kötelező felszerelését, a biztonsági övek használatát, hogy a sofőr nem 

fogyasztott-e alkoholt, valamint hogy megfelel-e a jármű a műszaki előírásoknak – mondta a szóvivő, és 
hozzátette, a gyerekek saját készítésű húsvéti nyuszit vagy tojást ajándékoznak annak a sofőrnek, aki minden 
közlekedési szabályt betart, és korbácsot annak, akit szabálysértésen kapnak. 

Kassán és környékén, Nagymihályban (Michalovce), Tőketerebesen (Trebišov), Iglón (Spišská Nová Ves) és 

Rozsnyón (Rožňava) végeznek ellenőrzéseket. „Az ilyen akciók segítenek megelőzni a közlekedési baleseteket, 
felhívni a gyerekek és a lakosság figyelmét a szabályok betartásának fontosságára" – áll Jana Mésarová 
rendőrségi szóvivő közleményében. 

(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov 
[16.04.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22100410/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener-jan-kozak-ma-65-rokov.html 

 
 

Futbalovej kariére sa venuje jeho syn aj vnuci. 
MATEJOVCE NAD HORNÁDOM. Bývalý futbalista, československý reprezentant, niekdajší úspešný klubový 

a reprezentačný tréner Ján Kozák bude mať v stredu 17. apríla 65 rokov. 
Trénerským úspechom Jána Kozáka predchádzala úspešná hráčska kariéra. 
Bývalý stredopoliar získal v roku 1980 bronz na majstrovstvách Európy. 
V drese Dukly Praha oslavoval v roku 1982 československý ligový titul. S Lokomotívou Košice vyhral dvakrát 

(1977, 1979) Československý pohár. 
Za najlepšieho československého futbalistu vyhlásili Jána Kozáka v roku 1981. 
V tejto ankete skončil aj na tretej priečke v rokoch 1979 a 1980. 
Známy bol aj výbušnou povahou 
Ako tréner bol Ján Kozák známy nielen výbušnou povahou, ale aj systematickou prácou s hráčmi. 
Bol prvý, kto slovenský tím priviedol do skupinovej fázy Ligy majstrov. Stalo sa tak v sezóne 1997/1998 s 

mužstvom 1. FC Košice. 
Kozák ale krátko pred prvým zápasom v základnej B-skupine na lavičke “tigrov” skončil a tím proti gigantom z 

Manchestru United, Juventusu Turín a Feyenoordu Rotterdam už viedli Ján Bodnár a Karol Pecze. 

https://parameter.sk/alapsulis-gyerekekkel-tart-kozuti-ellenorzest-rendorseg
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22100410/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener-jan-kozak-ma-65-rokov.html


S Košičanmi oslavoval spolu dva (1997, 1998) tituly majstra Slovenska. 
Búrlivé črty svojej povahy skrotil ako tréner slovenskej reprezentácie, ktorú v roku 2016 priviedol k historicky 

prvej účasti na európskom šampionáte. 
Všimol si ho telocvikár 
Ján Kozák sa narodil 17. apríla 1954 v Matejovciach na Hornádom v rodine železničiara. Do pätnástich rokov 

nemal žiadneho trénera, ale futbal ako chlapec hrával kde sa len dalo. 
Na futbalovom turnaji žiakov spišských základných škôl si jeho talent všimol jeden z telocvikárov, ktorý ho 

priviedol do Lokomotívy Bane Spišská Nová Ves. 

V roku 1974 prestúpil do Lokomotívy Košice, ktorej dres si obliekal do roku 1980. Ako konštruktívny 
stredopoliar dopomohol Lokomotíve k zisku dvoch (1977, 1979) triumfov v Československom pohári. 

Titul v najvyššej československej súťaži dosiahol v roku 1982 v drese Dukly Praha. Rok predtým ho vyhlásili 
za najlepšieho československého hráča. Do Lokomotívy sa vrátil v roku 1982 a zotrval v nej do roku 1986. 

Po tomto druhom pôsobení v Košiciach ochutnal Ján Kozák aj legionársky futbalový chlebíček. Hrával za 
belgický klub RFC Seresien (1986-1987) a francúzsky tím AC Bourges (1987-1988). 

Aktívnu hráčsku kariéru ukončil v roku 1990 na štadióne košickej Lokomotívy. V československej ligovej 
súťaži odohral celkovo 254 stretnutí, v ktorých strelil 51 gólov. 

Za Československo nastúpil v 55 dueloch a do listiny strelcov sa zapísal deväťkrát. Reprezentačný dres si 
obliekol aj na ME v roku 1980, z ktorých si domov odniesol bronz. Zúčastnil sa aj na svetovom šampionáte v 
Španielsku v roku 1982. 

Trénerskú kariéru začal v Košiciach 
Kde inde ako v Košiciach mohol začať Ján Kozák svoju bohatú a úspešnú trénerskú kariéru. 
Najprv na lavičke Lokomotívy Košice a neskôr v rokoch 1996-1997, 1998-1999 viedol 1. FC Košice. 
Po asi dvojročnej prestávke okúsili v rokoch 2002-2003 Kozákove trénerské metódy hráči Zemplínu 

Michalovce. 
Od roku 2004 do roku 2005 viedol aj mužstvo Steel Trans Ličartovce. 
Ako tréner sa do Košíc vrátil v roku 2005, keď prevzal vedenie MFK Košice. V roku 2009 priviedol tím k 

víťazstvu v Slovenskom pohári. MFK Košice trénoval aj v rokoch 2012-2013. 
Na post trénera slovenskej reprezentácie nastúpil v júli 2013, keď nahradil duo Stanislav Griga - Michal Hipp. 
V marci 2014 v tradičnej ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a denníka Pravda vyhlásili Jána 

Kozáka za trénera roka 2013. 
Bolo to prvýkrát, nie však posledný, keďže túto výročnú anketu vyhral aj nasledujúce štyri roky a celkovo je jej 

päťnásobným laureátom (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
Po prvý raz na ME 
V roku 2016 Kozák priviedol slovenskú reprezentáciu na historické prvé ME. 
Slovensko sa na európskom šampionáte vo Francúzsku pod jeho vedením dostalo po úvodnej prehre s 

Walesom (1:2), víťazstve nad Ruskom (2:1) a nerozhodnom výsledku s Anglickom (0:0) z náročnej B-skupiny do 
osemfinále, v ktorom však nestačilo na Nemecko (0:3). 

Po neúspešnej kvalifikácii na MS do Ruska a tiež po nezhodách s niektorými reprezentantmi rezignoval Ján 
Kozák 14. októbra 2018 na post reprezentačného trénera. Na lavičke národného tímu odkoučoval 54 stretnutí s 
bilanciou 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier. 

Má dve deti 
Držiteľ Ceny fair play MUDr. Ivana Chodáka za roky 2007 a 2008 je ženatý od roku 1975. 
S manželkou Ivetou majú syna Jána, bývalého úspešného futbalistu a slovenského reprezentanta a dcéru 

Patríciu. 
Aj vnuci bývalého reprezentačného trénera Filip, Ján a Yannick sa aktívne venujú futbalovej kariére. 
V decembri 2015 pokrstili trávou z futbalového štadióna košickej Lokomotívy autobiografiu trénera Jána 

Kozáka pod názvom “Príbehu futbalového rebela”. 
12 20 ki jp ph 
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30. Zimná údržba v kraji bola náročnejšia ako rok predtým, výjazdov v januári 
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Údržba ciest počas tohtoročnej zimnej sezóny stála 5,5 milióna eur. Hoci mali cestári viac výjazdov ako vlani, 
minuli menej posypového materiálu, pretože najmä pluhovali. 

Tohtoročná zimná údržba ciest v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bola náročnejšia než vlaňajšia. Aj keď 
vozidlá Správy ciest KSK vyrážali do terénu častejšie, spotrebovali menej posypového materiálu než počas 
minuloročnej zimy. Dôvodom je výdatnejšie sneženie, ktoré si vyžadovalo frekventovanejšie pluhovanie. 

https://kosice.dnes24.sk/zimna-udrzba-v-kraji-bola-narocnejsia-ako-rok-predtym-vyjazdov-v-januari-bolo-trikrat-viac-328164
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Najnáročnejší bol koniec januára 
Zo všetkých posypových materiálov cestári najčastejšie využívali posypovú soľ, spotrebovali jej 13 400 ton. 

„Napriek tomu, že nám dala zima poriadne zabrať, cestári ju zvládli na výbornú. S nepretržitou zimnou službou 
začali 1. novembra, no najviac ich potrápil až prvý mesiac tohto roka, kedy evidujeme trikrát viac úkonov než v 
januári minulého roka. Celkové náklady na zimnú údržbu ciest v sezóne 2018/2019 predstavujú 5,5 milióna eur,“ 
uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Najnáročnejší bol pre cestárov koniec januára, keď sa vplyvom hustého sneženia, nízkych teplôt a 
dlhotrvajúceho silného nárazového vetra tvorili snehové jazyky a záveje na viac ako 60 úsekoch okresov 
Trebišov, Michalovce, Sobrance a Košice okolie. 

„Celkovo sme počas tohtoročnej zimy prepluhovali 102-tisíc kilometrov ciest, z toho viac ako 80-tisíc 
kilometrov v januári,“ uviedol riaditeľ Správy ciest KSK Jozef Rauch. 

V kritických úsekoch pomáhali externí dodávatelia 
Pre kritickú situáciu začiatkom roka presunuli cestári na výpomoc na Zemplín a do okolia Košíc sypače z 

oblastí Rožňavy a Spišskej Novej Vsi. „Najmä v okolí Kráľovského Chlmca v januári vo zvýšenej miere pomáhali 

zvládať situáciu aj externí dodávatelia, pretože táto časť okresu Trebišov bola najviac postihnutá snežením a 
silným vetrom a mnohé úseky boli neprejazdné,“ doplnil Rauch. Počas celej zimy cestárov už tradične pravidelne 
zamestnávali horské oblasti a prechody. 

Náročnú zimnú údržbu si vyžadovali Soroška, Dobšinský kopec, Štós, sedlo Grajnár a Poráč. Už prvé 
sneženie a nedisciplinovaní vodiči kamiónov spôsobovali neprejazdnosť úsekov. Následné sprejazdňovanie 
týchto úsekov prebiehalo v súčinnosti z políciou. 

V súčasnosti má Správa ciest KSK k dispozícii 67 sypačov, 27 nakladačov, 23 traktorov s radlicami, sedem 
snehových fréz, šesť nákladných vozidiel s pluhom, päť gréderov, tri nákladné vozidlá a jeden traktor-sypač. 
„Okrem opráv ciest a štandardnej zimnej údržby investujeme aj do nákupu nových strojov, nakoľko mnohé z nich 
už majú najlepšie roky za sebou. Začiatkom tohto roka sme zakúpili sedem kusov nadstavieb na posýpacie stroje, 
teda snehové radlice a posýpacie nadstavby. V tomto roku chceme kúpiť nové sypače a nakladače. Veríme, že v 
priebehu nasledujúcej zimnej sezóny už budú na našich cestách,“ dodal Trnka. 

Aj napriek tomu, že oficiálne bola zimná údržba ukončená 31. marca, do terénu vyrážali cestári aj koncom 
minulého týždňa. V piatok nasnežilo v Slovenskom raji približne 20 centimetrov snehu. 

Zdroj: kosice.dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 
 
 

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

 


