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1. Levoča by chcela obnoviť osobné vlaky do Spišskej Novej Vsi 
[18.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

POPULÁRNY MOTORÁČIK NEJAZDÍ UŽ 19 ROKOV 
Prvé rokovania na ministerstve už majú za sebou. 
LEVOČA. Mesto Levoča uvažuje o obnovení osobnej železničnej dopravy na trati Levoča - Spišská Nová 

Ves. Na webovej stránke mesta sprístupnilo dotazník o používaní prímestskej dopravy a možnosti obnovenia 

železničného spojenia na tejto trati. Podľa priebežných zistení Levočania majú záujem o to, aby motorový vlak, 
populárna Levočanka, znova premával. Mesto už rokovalo s ministerstvom dopravy. 

Osobnú dopravu zastavili pred 19 rokmi 
Pravidelnú dopravu na tejto trati zastavili vo februári 2003. V súčasnosti preprava funguje len počas letnej 

Levočskej púte. Na trati funguje iba pravidelná nákladná doprava bez obmedzení. Trať je využívaná aj 
mimoriadnymi turistickými vlakmi. Ako uviedol primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský (nez.), mesto sa obrátilo 
na obyvateľov, či by obnovenie spojenia privítali. „Podľa priebežného vyhodnotenia elektronického dotazníka sa 
dá jednoznačne povedať, že záujem o znovuzavedenie dopravy tu je,“ informoval Vilkovský. 

Levočania by obnovenie spojenia uvítali 
„Pamätám si, keď som pravidelne cestoval na tejto trati. Lístok vtedy stál korunu dvadsať. Cestoval som do 

práce i z práce. Aj spojenia k večerným rýchlikom do Spišskej Novej Vsi boli. Teraz ide posledný autobus okolo 

22. hodiny a potom už nič. Sme odrezaní od sveta. Obnovenie dopravy by bolo fajn,“ zamyslel sa Levočan Pavel 
Suchý. „Niečo som počula, že sa uvažuje o obnovení spojenia. Možno by to bolo aj dobré,“ doplnila Levočanka. 
Aj nevidiaci Levočania Peter a Iveta by dopravu na trati uvítali. „Keďže sme nevidiaci, máme problém dostať sa z 
autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi na železničnú. Orientácia v cudzom meste je pre nás problém,“ 

zdôraznili. Rozhodujúce stanovisko župy aj ministerstva Podľa slov primátora Vilkovského, ľudia sa chcú znova 
vrátiť ku klasickej železničnej doprave. Svoju úlohu tu zohrali aj nostalgické spomienky, ale aj praktický pohľad. 
Spojenie k nočným rýchlikom do mesta Spišská Nová Ves im chýba. Po tom, čo mesto dotazník vyhodnotí, bude 

hľadať spoločné stanovisko s vyššími územnými celkami, Prešovským aj Košickým samosprávnym krajom. 
„Určite sa oprieme o záujem zo strany obyvateľov mesta i okolia. Rozhodujúce bude aj stanovisko rezortu 
dopravy. Prebehli už aj prvé rokovania na úrovni viceprimátora a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR. 
Rozhodujúca pre obnovenie dopravy nebude finančná stránka, ale vyťaženosť trate. Už dnes vieme, že každý 
deň sa medzi mestami Spišská Nová Ves a Levoča prepraví zhruba 1 200 ľudí počas pracovného týždňa. 

Samostatne bude potrebné vyhodnotiť víkend. Ten bude skôr o vyššom počte turistov,“ upresnil primátor Levoče. 
Spomienky rušňovodiča na Levočanku 
Na trati Spišská Nová Ves - Levoča robil rušňovodiča aj Milan Hutlák z Levoče. Na časy, keď vlak 

Levočanka, ako ho zvykli volať, premával, si veľmi rád spomína. „Dá sa povedať, že to bola moja srdcová 
záležitosť. S pravidelnými cestujúcimi sme sa osobne poznali. Hneď ráno sme sa pozdravili, povedali, kam 
cestujú, ako sa majú. Dá sa povedať, že ten motorový vlak bol každý deň vyťažený na 60 až 80 percent. Bol to 
dobrý pocit, že ľuďom umožníme rýchlo a bezpečne sa dostať do práce alebo domov,“ zaspomínal rušňovodič. 
Pamätá aj na časy, keď sa doprava v tomto úseku zastavila. Nedokázal tomu uveriť, že zo dňa na deň vlaky 
prestali premávať. „Videl som, ako množstvo ľudí každý deň využívalo 16 či 17 autobusov, aké boli preplnené. 
Niekedy sa do autobusu ani nedostali. Často sa ma pýtali, kedy sa doprava na trati znova obnoví. Pýtali sa, či 
doprava na blízkej trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy je rentabilná, že tam vlak ešte vtedy chodil. Nevedel 
som im na to nič povedať,“ zdôraznil Hutlák. Aktivity vedúce k obnoveniu dopravy ho potešili. „Minimálne z 
hľadiska ochrany životného prostredia by to bolo prínosom. Vlak, ktorý sa rozbehne na stanici v Levoči, dôjde 
samospádom na zastávku v Levočských Lúkach a odtiaľ do Harichoviec je omnoho ekologickejší ako 17 
autobusov s výfukovými plynmi. Aj komfort vo vlaku je vyšší ako v autobuse,“ vyratúva Levčan. Sám dokonca 
prišiel aj s inovatívnym nápadom, vybudovať ďalšiu zastávku na trati pri firme Embraco v Spišskej Novej Vsi. 

Veľa ľudí z Levoče a okolitých obcí dochádzajú do tejto fabriky za prácou. 
Trať je prevádzkyschopná 
Na aktuálne využívanie trate i možné znovuzavedenie dopravy sme sa opýtali aj Železníc Slovenskej 

republiky. „Trať je v súčasnosti v prevádzkyschopnom stave. Zavedenie osobnej dopravy si nevyžaduje zo strany 
ŽSR žiadne opatrenia. O osobnej doprave a zavedení vlakového spojenia rozhoduje dopravca, v tomto prípade 
železničná spoločnosť Slovensko a. s.,“ informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč. „Obnovenie akejkoľvek 
pravidelnej železničnej osobnej dopravy musí byť deklarované patričným potenciálom pre mobilitu na danej trati a 
to počas celého dňa a celoročne. Obe strany spoločne rokovali o možnostiach obnovenia osobnej dopravy na 
trati Spišská Nová Ves – Levoča, pričom táto téma nateraz nie je uzavretá,“ uvádza sa v stanovisku Ministerstva 

dopravy a výstavby SR. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 
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Prvé rokovania na ministerstve už majú za sebou. 
Levočania by obnovenie vlakové spojenia privítali 
(5 fotografií) 
LEVOČA. Mesto Levoča uvažuje o obnovení osobnej železničnej dopravy na trati Levoča - Spišská Nová 

Ves. 

Na webovej stránke mesta sprístupnilo dotazník o používaní prímestskej dopravy a možnosti obnovenia 
železničného spojenia na tejto trati. 

Podľa priebežných zistení Levočania majú záujem o to, aby motorový vlak, populárna Levočanka, znova 
premával. 

Mesto už rokovalo s ministerstvom dopravy. 
Osobnú dopravu zastavili pred 19 rokmi 
Pravidelnú dopravu na tejto trati zastavili vo februári 2003. V súčasnosti preprava funguje len počas letnej 

Levočskej púte. 
Na trati funguje iba pravidelná nákladná doprava bez obmedzení. 
Trať je využívaná aj mimoriadnymi turistickými vlakmi. 
Ako uviedol primátor mesta Levoča Miroslav Vilkovský (nez.), mesto sa obrátilo na obyvateľov, či by 

obnovenie spojenia privítali. 
„Podľa priebežného vyhodnotenia elektronického dotazníka sa dá jednoznačne povedať, že záujem o 

znovuzavedenie dopravy tu je,“ informoval Vilkovský. 
((piano))Levočania by obnovenie spojenia uvítali 
„Pamätám si, keď som pravidelne cestoval na tejto trati. Lístok vtedy stál korunu dvadsať. Cestoval som do 

práce i z práce. Aj spojenia k večerným rýchlikom do Spišskej Novej Vsi boli. Teraz ide posledný autobus okolo 

22. hodiny a potom už nič. Sme odrezaní od sveta. Obnovenie dopravy by bolo fajn,“ zamyslel sa Levočan Pavel 
Suchý. 

„Niečo som počula, že sa uvažuje o obnovení spojenia. Možno by to bolo aj dobré,“ doplnila Levočanka. 
Aj nevidiaci Levočania Peter a Iveta by dopravu na trati uvítali. 
„Keďže sme nevidiaci, máme problém dostať sa z autobusovej stanice v Spišskej Novej Vsi na železničnú. 

Orientácia v cudzom meste je pre nás problém,“ zdôraznili. 
Rozhodujúce stanovisko župy aj ministerstva 
Podľa slov primátora Vilkovského, ľudia sa chcú znova vrátiť ku klasickej železničnej doprave. 
Svoju úlohu tu zohrali aj nostalgické spomienky, ale aj praktický pohľad. 
Spojenie k nočným rýchlikom do mesta Spišská Nová Ves im chýba. 

Po tom, čo mesto dotazník vyhodnotí, bude hľadať spoločné stanovisko s vyššími územnými celkami, 
Prešovským aj Košickým samosprávnym krajom. 

„Určite sa oprieme o záujem zo strany obyvateľov mesta i okolia. Rozhodujúce bude aj stanovisko rezortu 
dopravy. Prebehli už aj prvé rokovania na úrovni viceprimátora a štátneho tajomníka Ministerstva dopravy SR. 
Rozhodujúca pre obnovenie dopravy nebude finančná stránka, ale vyťaženosť trate. Už dnes vieme, že každý 
deň sa medzi mestami Spišská Nová Ves a Levoča prepraví zhruba 1 200 ľudí počas pracovného týždňa. 

Samostatne bude potrebné vyhodnotiť víkend. Ten bude skôr o vyššom počte turistov,“ upresnil primátor Levoče. 
Spomienky rušňovodiča na Levočanku 
Na trati Spišská Nová Ves - Levoča robil rušňovodiča aj Milan Hutlák z Levoče. 

Na časy, keď vlak Levočanka, ako ho zvykli volať, premával, si veľmi rád spomína. 
„Dá sa povedať, že to bola moja srdcová záležitosť. S pravidelnými cestujúcimi sme sa osobne poznali. Hneď 

ráno sme sa pozdravili, povedali, kam cestujú, ako sa majú. Dá sa povedať, že ten motorový vlak bol každý deň 
vyťažený na 60 až 80 percent. Bol to dobrý pocit, že ľuďom umožníme rýchlo a bezpečne sa dostať do práce 
alebo domov,“ zaspomínal rušňovodič. 

Pamätá aj na časy, keď sa doprava v tomto úseku zastavila. Nedokázal tomu uveriť, že zo dňa na deň vlaky 
prestali premávať. 

„Videl som, ako množstvo ľudí každý deň využívalo 16 či 17 autobusov, aké boli preplnené. Niekedy sa do 
autobusu ani nedostali. Často sa ma pýtali, kedy sa doprava na trati znova obnoví. Pýtali sa, či doprava na blízkej 
trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy je rentabilná, že tam vlak ešte vtedy chodil. Nevedel som im na to nič 
povedať,“ zdôraznil Hutlák. 

Aktivity vedúce k obnoveniu dopravy ho potešili. 
„Minimálne z hľadiska ochrany životného prostredia by to bolo prínosom. Vlak, ktorý sa rozbehne na stanici v 

Levoči, dôjde samospádom na zastávku v Levočských Lúkach a odtiaľ do Harichoviec je omnoho ekologickejší 
ako 17 autobusov s výfukovými plynmi. Aj komfort vo vlaku je vyšší ako v autobuse,“ vyratúva Levčan. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22101907/levoca-by-chcela-obnovit-osobne-vlaky-do-spisskej-novej-vsi.html


Sám dokonca prišiel aj s inovatívnym nápadom, vybudovať ďalšiu zastávku na trati pri firme Embraco v 
Spišskej Novej Vsi. 

Veľa ľudí z Levoče a okolitých obcí dochádzajú do tejto fabriky za prácou. 
Trať je prevádzkyschopná 
Na aktuálne využívanie trate i možné znovuzavedenie dopravy sme sa opýtali aj Železníc Slovenskej 

republiky. 
„Trať je v súčasnosti v prevádzkyschopnom stave. Zavedenie osobnej dopravy si nevyžaduje zo strany ŽSR 

žiadne opatrenia. O osobnej doprave a zavedení vlakového spojenia rozhoduje dopravca, v tomto prípade 
železničná spoločnosť Slovensko a. s.,“ informoval hovorca ŽSR Michal Lukáč. 

„Obnovenie akejkoľvek pravidelnej železničnej osobnej dopravy musí byť deklarované patričným potenciálom 
pre mobilitu na danej trati a to počas celého dňa a celoročne. Obe strany spoločne rokovali o možnostiach 
obnovenia osobnej dopravy na trati Spišská Nová Ves – Levoča, pričom táto téma nateraz nie je uzavretá,“ 

uvádza sa v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR. 
[Späť na obsah] 
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„KVETY SÚ VĎAČNÝ OBJEKT, KÝM NEZAČNE FÚKAŤ,“HOVORÍ FOTOGRAF 
Aj keď to pred pár dňami ešte tak nevyzeralo, jar je tu. A Veľká noc prináša so sebou nielen jarné upratovanie 

či veľkonočné zvyky a tradície, ale pre mnohých sú nadchádzajúce voľné dni aj príležitosťou vybrať sa za krásami 
prírody. Ponúka ich plným priehrštím. Stačí len prestať myslieť na problémy a nepozerať sa iba pod nohy a 
neprehliadnete ich. Možno pre vás bude inšpiráciou aj tvorba fotografa Milana Kapustu. Pracuje v tlačovej 
agentúre a fotografovaním prírody si kompenzuje strohú agentúrnu prácu. 

S hlavou v oblakoch, ale očami na zemi 
Len tak sa dajú nasnímať zábery, akých má Milan vo svojej publikácii viac ako 120. Tatry a kvety idú dokopy, 

aj keď si pri zmienke o Vysokých Tatrách asi najčastejšie predstavíme skalnaté končiare, kde sa možno miestami 
darí machu, poniže nejakej tráve a kosodrevine. Ten rastlinný život je tam však oveľa bohatší. A nie sú to len 
poniklec, zvonček či šafran, ktoré poznáme asi všetci, ale napríklad aj zerva hlavičkatá, vičenec horský, ježohlav 
úzkolistý alebo dryádka osemlupienková. Niektoré kvety, ktoré fotí, tu rastú len v jednej – dvoch lokalitách. 

„Trávničku alpínsku majú ľudia v skalkách, ale v Tatrách rastie divoko len na jednom mieste na pár metroch 
štvorcových. Dokonca ju hľadali nejakí botanici z Bratislavy a keď ju nenašli, volali botaničke Zuzke Kyselovej, s 
ktorou som spolupracoval. Tak sme tam hneď utekali, či nevyhynula, ale našťastie nie, oni hľadali na zlom 
mieste,“ vysvetľuje Milan. 

„Teraz bude vrcholiť sezóna šafranov. Zaujímavejšia je však poľská časť Tatier, kde ešte chovajú dobytok a 
ovce. Tie spásajú trávu a hnoja vysokohorské lúky. Výsledkom sú akoby fialové koberce. A u nás je toho šafranu 
ako šafranu,“ hovorí fotograf a ukazuje snímky poľských lúk, posiatych tisíckami kvetov. 

Kým nefúka, ide to 
Filmárom a fotografom sa najťažšie pracuje so zvieratami a s deťmi. Kvety by teda nemali byť komplikovaný 

objekt. Milan to ale vyvracia: „Kvietok nám síce neujde, ale máme priateľa - vietor. Stále ním hýbe, čupíte pri ňom 
a čakáte, kedy prestane fúkať. Keď prestane, prídu mraky, keď zas zasvieti slnko, opäť sa rozfúka. A keď sa zdá, 
že by to už konečne šlo, sadnú naň muchy… Nie je to až také jednoduché.“ 

Snímky pre knihu zbieral desaťročie. Absolvoval množstvo ciest, niektoré s väčším, iné s menším úspechom. 
Napríklad za spomínaným poniklecom jarným cestoval do Tatier asi päť rokov. „Keď nestihnete sezónu nejakého 
kvetu, musíte počkať na ďalší rok. Raz som ho nestihol, v ďalšom roku v lokalite, o ktorej som vedel, poniklece 
ani nevyliezli, potom nakydalo snehu. Podarilo sa mi to asi na štvrtý alebo piaty raz. A nakoniec sa mi 
nedopatrením stalo, že sa v počítači zábery neuložili a našiel som len jediný, ktorý som náhodou nedal k 
ostatným, ale do notebooku. Ani trávničku alpínsku sa mi nepodarilo nafotiť bez problémov. Stalo sa napríklad, že 
ju obhrýzli kamzíky, a tak v tom roku nebolo čo fotiť,“ usmieva sa fotograf. 

Medzi zábermi nechýba ani vzácny a v Červenej knihe ohrozených druhov rastlín uvedený všivec žezlovitý. Aj 
jeho fotografovanie ostalo autorovi v pamäti. „Je málo lokalít, kde rastie, lebo sa vysušila krajina a tento kvet má 
rád polomočiarne pôdy. Zaujímavé sú kvety, ktoré sú počas kvitnutia uzavreté. Len taký silný hmyz ako čmeliak 
ho dokáže otvoriť a opeliť. Keď som to fotil, ešte som to nevedel. Ale podarilo sa mi zachytiť, ako doň naletel ako 
lietadlo do Dvojičiek,“ spomína si. 

Jeho srdce si získali Tatry aj Zádiel 
Neraz liezol Milan na niektorý z tatranských štítov len preto, lebo vedel, že tam rastú kvety, ktoré chcel 

nasnímať. Ale, ako hovorí „keď som bol mladší a vládal som“, bežne lozil po tatranských končiaroch. Vyhľadával 
skôr ťažšie lezecké cesty v stenách, ktoré niekedy zdolával aj ako sólolezec, v lete napríklad Žltú stenu, Galériu 
Ganku, južnú stenu Kežmarského štítu. Cení si zimné výstupy vo dvojici v severných stenách Malého 
Kežmarského štítu, Galérii Ganku, v tzv. Javorákoch cestu Titanova pasca. 

Milan je rodák z Rožňavy a u starých rodičov v Nadabule na „polosamote", kde vyrastal, sa mu príroda 
dostala pod kožu. Na strednú školu chodil v Spišskej Novej Vsi a vtedy objavil čaro lezenia. S kamarátmi 



zdolávali Tomášovský výhľad v Slovenskom raji i tatranské vrcholy. Naše veľhory a Slovenský kras sa tak stali 
srdcovými témami fotografa. 

Nemohla ho nezasiahnuť kalamita, ktorá zmenila podobu Vysokých Tatier. V publikácii, ktorá mu vyšla v roku 
2005, zaznamenáva ich krásu, ale aj spúšť, ktorú prírodný živel zanechal. 

Vidí to, čo mnohí iní nie 
A v Slovenskom krase sa najradšej vracia do Zádielskej doliny, ktorá poskytuje množstvo krásnych pohľadov. 

Nie vždy ich však každý dokáže vnímať. „Túto fotografiu som fotil niekedy v januári pred možno dvadsiatimi 
rokmi. Vtedy som ešte nosil techniku s ťažkým statívom a technickú kameru. Keď som vystúpil hore, boli tam 
nejakí dvaja mladí muži a fotili. Namrzene šomrajúc odišli, keď začala sadať hmla. Ja som tam zas išiel kvôli nej, 
tak som sa potešil. Získalo to inú atmosféru, prekryla tú nešťastnú cementáreň v pozadí a vynikol aj útvar 
Cukrovej homole,“ opisuje zrod fotografie, ktorá sa potom dostala na titulnú stranu publikácie. 

Zaujímajú ho prírodné lokality UNESCO 
„Človek musí byť možno aj rojko alebo naivný či zapálený pre vec. Na začiatku, obrazne povedané, som ešte 

riadne nezaložil film do aparátu a už som chcel robiť výstavu o Tatrách. Teraz zas naopak, tých fotiek mám 
dostatok, ale už sa mi do tých výstav nechce. No na budúci rok pri životnom jubileu by mohla byť.“ 

V súčasnosti pracuje na publikácii o pamiatkach UNESCO na Slovensku. A medzi ne patria aj prírodné 
lokality. „Pochodil som viaceré jaskyne, aj tie neprístupné, lebo do toho zoznamu nepatria len tie, ktoré sú 
prístupné pre verejnosť. Napríklad priepasť Zvonica na Plešiveckej planine. Zďaleka nie je u nás najhlbšia, ale sú 
to obrovské priestory. Je vertikálna, asi sto metrov hlboká a treba sa do nej spustiť po lane. Tam ale bežne ľudia 
nemajú prístup. K zostupu i výstupu treba ovládať speleoalpinistickú techniku,“ hovorí Milan. Na východnom 
Slovensku sú aj ďalšie lokality zapísané do zoznamu UNESCO, ktoré neobišiel – pralesy. A vo Východných 
Karpatoch sú druhy kvetov, ktoré ďalej na západ neprenikajú. Aj tie chce nafotiť. „V zime som robil pre agentúru 
reportáže z jaskýň, kde žijú netopiere. Spolu s chiropteológom Štefanom Matisom zo Správy Národného parku 
Slovenský kras sme navštívili viacero lokalít v krase - v okolí Hačavy, Bôrky a v Zádielskej doline, aj v starej 
banskej štôlni, kde zimujú.“ 

Lákajú ho čerešne 
„Možno sa pôjdem pozrieť na šafrany do poľských Tatier. A asi zbehnem do známej lokality Brdárka, kde sú 

krásne čerešňové sady. Nie sú to divo rastúce kvety, je to kultúrna krajina, ale rastie tam niekoľko desiatok 
druhov čerešní. Bol som tam asi pred dvomi rokmi, no cez noc bol silný mráz a keď som prišiel ráno, všetko bolo 
zamrznuté a ovisnuté. Dúfam, že tohto roku sa to nezopakuje. Aj keď teraz znova prišli mrazy. Ak to bude zlé, 
pôjdem inde. Hoci na vyhliadkový vrchol Sivec nad Ružínskou priehradou. Pri dobrej viditeľnosti z neho vidieť 
Vysoké Tatry. Alebo to bude Kojšovská hoľa, Slanské vrchy či Slovenský raj. V okolí Košíc je z čoho si vyberať. 
Tipov na výlety za kvetmi či výhľadmi je tu na niekoľko rokov.“ 

Všade pekne, doma najkrajšie 
Slovensko považuje fotograf za krásnu krajinu, v ktorej je stále čo odhaľovať a obdivovať. A má s čím 

porovnávať. Veď fotografoval na Špicbergoch, ešte niekedy v začiatkoch s požičaným fotoaparátom. Svoj prvý si 
kúpil počas zimného zájazdu horolezcov do Nórska v roku 1983, keď mu finančne vypomohol mladší zo známych 
bratov horolezcov „Pavúkovcov“ Ondrej Pochylý. Fotografoval a liezol aj v Pamíre, v Yosemitskom národnom 
parku v USA, v Alpách. V Himalájach už len fotil. Ako fotograf prezidenta Rudolfa Schustera s ním prešiel viacero 
krajín Južnej Ameriky. „Akurát ma mrzí, keď natrafím na bordel po niektorých turistoch. Vtedy si hovorím, že takú 
krásnu krajinu si mnohí ani nezaslúžia. Našťastie tých slušných je viac,“ uzatvára Milan debatu. 

TATIANA SNITKOVÁ FOTO NA STRANE: ARCHÍV MILANA KAPUSTU 
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4. Stredoškoláci prevetrali vedomosti o Európe 
[17.04.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 3; mav] 

 
 

Minulý týždeň v piatok sa v Poprade konalo regionálne kolo vedomostnej súťaže o Európskej únii pre stredné 
školy pod názvom Mladý Európan. Desať družstiev z okresov Liptovský Mikuláš, Poprad, Levoča, Kežmarok, 
Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves súperilo o postup do národného kola, ktoré bude 13. júna v Košiciach. 

Organizátorom regionálnej súťaže v Poprade bolo Regionálne poradenské a informačné centrum Europe 
Direct Poprad. „Súťaž Mladý Európan je organizovaná na dvoch úrovniach. Najskôr sú regionálne kolá v rámci 
siete desiatich centier Europe Direct, ktoré pokrývajú až desať regiónov. Tieto kolá budú prebiehať až do konca 
apríla. Tí najlepší postupujú do národného kola, ktoré bude 13. júna v Košiciach. Každý rok sa zameriavame na 
dôležité udalosti, medzníky, dátumy v rámci EÚ. V tomto roku si pripomíname napríklad 15. výročie členstva SR v 
EÚ, či 10. výročie prijatia euromeny v SR. Naše centrum plánuje aj oslavy Dňa Európy a to 9. mája v SOŠ 
elektrotechnickej v Matejovciach so zaujímavým programom. Ďalším kľúčovým dátumom je pre nás 25. máj, keď 
v sobotu budú voľby do Európskeho parlamentu. Je potrebné vyzývať všetkých občanov a predovšetkým mladých 
ľudí, aby sa iniciatívne zapojili,“ uviedol riaditeľ Europe Direct Poprad Peter Litavec. 

Z desiatich tímov sa v piatok po vedomostnom teste a jazykovej krížovke prebojovali do finále tri školy, ktoré 
si vyberali otázky z okruhov dominanty, osobnosti a symboly. S veľkým náskokom zvíťazilo družstvo Gymnázia P. 
O. Hviezdoslava v Kežmarku (na foto) pred Súkromným gymnáziom v Poprade a Obchodnou akadémiou Poprad. 
(mav) 
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5. Brankár Hudáček môže pred MS pokojne spávať: Najbližšie dve sezóny má 

vyriešené 
[17.04.2019; cas.sk; Čas.sk; 15:31; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/828138/brankar-hudacek-moze-pred-ms-pokojne-spavat-najblizsie-dve-sezony-
ma-vyriesene/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenský brankár Július Hudáček (30) predĺžil kontrakt so Spartakom Moskva a v Kontinentálnej hokejovej 

lige (KHL) bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch sezónach. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v ročníku 2018/2019 gólmanskou jednotkou “červeno-bielych”, keď v 

základnej časti odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. Vo vyraďovacej fáze svoju 
výkonnosť ešte vystupňoval a v šiestich dueloch proti SKA Petrohrad kryl až 93,4 percenta striel. Pred príchodom 
do Moskvy pôsobil Hudáček v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire Novosibirsk. Skúsenosti má aj s 
účinkovaním vo švédskej, českej a slovenskej najvyššej súťaži. 

Tridsaťročný brankár je momentálne súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje 
na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. V minulosti sa predstavil už na šiestich svetových 
šampionátoch a v roku 2012 získal s národným tímom striebornú medailu. 

Foto: 
Július Hudáček predĺžil kontrakt so Spartakom Moskva. Zdroj: TASR 
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6. Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov 
[17.04.2019; dobrenoviny.sk; 08:13; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/160785/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener-jan-kozak-ma-65-rokov 

 
 

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. 

Na archívnej snímke tréner Ján Kozák. — Foto: TASR/Michal Svítok 
Matejovce nad Hornádom/Bratislava 17. apríla (TASR) - 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. 

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. 

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. 

https://www.cas.sk/clanok/828138/brankar-hudacek-moze-pred-ms-pokojne-spavat-najblizsie-dve-sezony-ma-vyriesene/
https://www.cas.sk/clanok/828138/brankar-hudacek-moze-pred-ms-pokojne-spavat-najblizsie-dve-sezony-ma-vyriesene/
https://www.dobrenoviny.sk/c/160785/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener-jan-kozak-ma-65-rokov


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] 

 
 

7. Súd s riaditeľom Fischerom, ktorý nafúkal 2 promile: Ožratý šofér stále 

šéfuje škole 
[17.04.2019; cas.sk; Čas.sk; 07:59; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/827798/sud-s-riaditelom-fischerom-ktory-nafukal-2-promile-ozraty-sofer-stale-
sefuje-skole/ 

 
 

Otvoriť galériu 
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. 

Otvoriť galériu 
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. Otvoriť galériu 

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: 
Peter Fischer Zdroj: kz 
Riaditeľ rudnianskej Z 
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8. Futbal: Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov 
[17.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 07:17; TASR] 

https://www.cas.sk/clanok/827798/sud-s-riaditelom-fischerom-ktory-nafukal-2-promile-ozraty-sofer-stale-sefuje-skole/
https://www.cas.sk/clanok/827798/sud-s-riaditelom-fischerom-ktory-nafukal-2-promile-ozraty-sofer-stale-sefuje-skole/


 
http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/futbal-byvaly-uspesny-futbalista-a/48686-clanok.html 

 
 

Bývalý stredopoliar získal v roku 1980 bronz na majstrovstvách Európy. 
Matejovce nad Hornádom/Bratislava 17. apríla (TASR) - 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. 

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. 

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. 

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] 

 
 

9. Spiš a Gemer potrápia po dva dni nočné prízemné mrazy 
[17.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Martin Belej] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22101921/spis-a-gemer-potrapia-po-dva-dni-nocne-prizemne-mrazy.html 

 
 

Teplota môže klesnúť až na mínus tri stupne. 

http://skolskyservis.teraz.sk/zaujimavosti/futbal-byvaly-uspesny-futbalista-a/48686-clanok.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22101921/spis-a-gemer-potrapia-po-dva-dni-nocne-prizemne-mrazy.html


VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Aj pre časť východného Slovenska platí na najbližšie dni výstraha pred ranným 
prízemným mrazom. 

Ide o výstrahu prvého stupňa, platí na štvrtok aj piatok. Informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na 
svojej internetovej stránke. 

Teploty môžu dosiahnuť nula až mínus dva, až mínus tri stupne. Takýto prízemný mráz predstavuje 
potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny. 

Výstraha platí vo štvrtok od 2. do 8. hodiny rannej pre okresy Poprad a Rožňava. 
V piatok môžu prízemné mrazy zasiahnuť okresy Rožňava, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a 

Spišská Nová Ves medzi 3. a 7. hodinou ráno. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Július Hudáček bude strážiť bránu Spartaka Moskva ďalšie dve sezóny 
[17.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/393140/julius-hudacek-bude-strazit-branu-spartaka-moskva-dalsie-dve-sezony/ 

 
 

Slovenský brankár Július Hudáček predĺžil kontrakt so Spartakom Moskva a v Kontinentálnej hokejovej lige 
(KHL) bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch sezónach. 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v ročníku 2018/2019 gólmanskou jednotkou „červeno-bielych”, keď v 

základnej časti odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. 
Vo vyraďovacej fáze svoju výkonnosť ešte vystupňoval a v šiestich dueloch proti SKA Petrohrad kryl až 93,4 

percenta striel. Pred príchodom do Moskvy pôsobil Hudáček v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire 
Novosibirsk. Skúsenosti má aj s účinkovaním vo švédskej, českej a slovenskej najvyššej súťaži. 

Tridsaťročný brankár je momentálne súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje 
na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. 

V minulosti sa predstavil už na šiestich svetových šampionátoch a v roku 2012 získal s národným tímom 
striebornú medailu. Informácie priniesol oficiálny web Spartaka Moskva. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
KHL / Finále 
1 
X 
2 
CSKA Moskva CSKA 
5 : 2 
HK Avangard Omsk Avangard 
(2:0, 1:1, 2:1) 
CSKA Moskva CSKA 
3 : 0 
HK Avangard Omsk Avangard 
(0:0, 0:0, 3:0) 
HK Avangard Omsk Avangard 
18:30 
17.04.2019 
CSKA Moskva CSKA 
3.18 3.73 2.10 
HK Avangard Omsk Avangard 
18:30 
19.04.2019 
CSKA Moskva CSKA 
Celý program KHL >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

11. Brankár Hudáček predĺžil zmluvu so Spartakom Moskva 
[17.04.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - KHL; 00:00; SITA] 
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Slovák bol oporou mužstva. 
MOSKVA. Slovenský brankár Július Hudáček predĺžil kontrakt so Spartakom Moskva a v Kontinentálnej 

hokejovej lige (KHL) bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch sezónach. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v ročníku 2018/2019 gólmanskou jednotkou Spartaka, keď v základnej časti 

odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. Vo vyraďovacej fáze svoju výkonnosť ešte 
vystupňoval a v šiestich dueloch proti SKA Petrohrad kryl až 93,4 percenta striel. 

Pred príchodom do Moskvy pôsobil Hudáček v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire Novosibirsk. 
Skúsenosti má aj s účinkovaním vo švédskej, českej a slovenskej najvyššej súťaži. 

Tridsaťročný brankár je momentálne súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje 
na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. V minulosti sa predstavil už na šiestich svetových 
šampionátoch a v roku 2012 získal s národným tímom striebornú medailu. 

Informácie priniesol oficiálny web Spartaka Moskva. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Hudáček sa v slávnom klube osvedčil. Spartaku bude kryť chrbát dve 

sezóny 
[17.04.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/509292-hudacek-sa-v-slavnom-klube-osvedcil-spartaku-bude-kryt-
chrbat-dve-sezony/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Július Hudáček. Autor: SITA, Diana Černáková 
Slovenský brankár Július Hudáček predĺžil kontrakt so Spartakom Moskva a v Kontinentálnej hokejovej lige 

(KHL) bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch sezónach. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v ročníku 2018/2019 gólmanskou jednotkou „červeno-bielych“, keď v 

základnej časti odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. 
Vo vyraďovacej fáze svoju výkonnosť ešte vystupňoval a v šiestich dueloch proti SKA Petrohrad kryl až 93,4 

percenta striel. Pred príchodom do Moskvy pôsobil Hudáček v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire 
Novosibirsk. Skúsenosti má aj s účinkovaním vo švédskej, českej a slovenskej najvyššej súťaži. 

Tridsaťročný brankár je momentálne súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje 
na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. V minulosti sa predstavil už na šiestich svetových 
šampionátoch a v roku 2012 získal s národným tímom striebornú medailu. 

Informácie priniesol oficiálny web Spartaka Moskva. 
Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Prvý máj sa blíži: Aha, aký program môžete zažiť v Madaras parku a v zoo 
[17.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prvy-maj-sa-blizi-aha-aky-program-mozete-zazit-v-madaras-parku-a-v-zoo-
328330 

 
 

Prvý máj je čo nevidieť tu. A v Spišskej Novej Vsi vám ho môže spríjemniť aj program v Madaras parku a v 

zoologickej záhrade. Necháte sa zlákať? 
Už máte plány na prvého mája? Ak si budete chcieť niekam vyraziť, vedzte, že pripravený bude tradične aj 

kultúrny program, ktorý sa uskutoční v priestoroch Madaras parku. A to so začiatkom od 15:00 hod. 
Predstaví sa vám Divadelný svet zo Spišskej Novej Vsi s rozprávkou pre deti Ako išlo vajce na vandrovku a 

Folklórny súbor Čačina, ktorý sviatočné popoludnie spríjemní tancom, spevom a hudbou zo Spiša, Šariša a 
Zemplína. 

Deň voľna si môžete užiť aj v našej zoologickej záhrade. Doobeda pri jej návšteve bude v areáli zoo prebiehať 
od 10:00 roadshow Za zdravý a krásny úsmev. Poobede o 14:00 hod je pre najmenších návštevníkov pripravená 
činoherná rozprávka Polepetko. 

Zoologickú záhradu v Spišskej pred jej otvorením pomáhali upratovať aj dobrovoľníci. Pozrite si to na fotkách, 
ktoré nájdete v priloženej galérii. 

https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/509292-hudacek-sa-v-slavnom-klube-osvedcil-spartaku-bude-kryt-chrbat-dve-sezony/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/509292-hudacek-sa-v-slavnom-klube-osvedcil-spartaku-bude-kryt-chrbat-dve-sezony/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spisska.dnes24.sk/prvy-maj-sa-blizi-aha-aky-program-mozete-zazit-v-madaras-parku-a-v-zoo-328330
https://spisska.dnes24.sk/prvy-maj-sa-blizi-aha-aky-program-mozete-zazit-v-madaras-parku-a-v-zoo-328330


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

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov 
[17.04.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener-jan-kozak-ma-65-rokov-cl670062.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na archívnej snímke tréner Ján Kozák. 
Matejovce nad Hornádom/Bratislava 17. apríla (TASR) - 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. 

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. 

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. 

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”. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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15. Bývalý úspešný futbalista a tréner Ján Kozák má 65 rokov 
[17.04.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Andrej Smatana] 

 
http://www.teraz.sk/sport/byvaly-uspesny-futbalista-a-trener/390303-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke tréner Ján Kozák. Foto: TASR/Michal Svítok 
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. 
Matejovce nad Hornádom/Bratislava 17. apríla (TASR) - 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. 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. 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. 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] 

 
 

16. Pruštianky získali jedenástu medailu v rade 
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Finálovým duelom skončil ďalší ročník florbalovej extraligy žien. 
Veľkou prekážkou pre obhajcu titulu bola reprezentačná brankárka 
FINÁLE PLAY OFF 
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 s advakrát 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 47. min siedmy gól – 7:1, no Pruské bojovalo ďalej. V 48. min Žikavská využila 
presilovku a posledný gól sezóny dala 54. min V. Dobrodejová – 7:3. 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Pruské si skomplikovalo obhajobu titulu + FOTO 
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. 

Koneční poradie: 1. Predator Sabinov, 2. ŠK 98 Pruské, 3. MKŠS Kysucké Nové Mesto, 4. FBK Tvrdošín, 5. 
NTS FK - ZŠ Nemšová, 6. iClinic VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, 7. Fbk Kométa Spišská Nová Ves, 8. Slávia 

Nitra, 9. Eastern Wings Michalovce, 10. FBC Mikuláš Prešov. (JŠ) 
[Späť na obsah] 

 
 

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

rokov 
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Bývalý futbalista, československý reprezentant, niekdajší úspešný klubový a reprezentačný tréner Ján Kozák 
oslavuje dnes 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. 

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 

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/


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] 

 
 

18. Brankár Hudáček pokračuje v KHL, predĺžil zmluvu s moskovským 

Spartakom 
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1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
MOSKVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Július Hudáček predĺžil kontrakt so Spartakom 

Moskva a v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch sezónach. 
Rodák zo Spišskej Novej Vsi bol v ročníku 2018/2019 gólmanskou jednotkou „červeno-bielych“, keď v 

základnej časti odchytal 45 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,6 percenta. 
Vo vyraďovacej fáze svoju výkonnosť ešte vystupňoval a v šiestich dueloch proti SKA Petrohrad kryl až 93,4 

percenta striel. 
Pred príchodom do Moskvy pôsobil Hudáček v KHL aj v Severstali Čerepovec a Sibire Novosibirsk. 

Skúsenosti má aj s účinkovaním vo švédskej, českej a slovenskej najvyššej súťaži. 
Tridsaťročný brankár je momentálne súčasťou kádra slovenskej hokejovej reprezentácie, ktorá sa pripravuje 

na májové majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach. 
V minulosti sa predstavil už na šiestich svetových šampionátoch a v roku 2012 získal s národným tímom 

striebornú medailu. 
Informácie priniesol oficiálny web Spartaka Moskva. 

[Späť na obsah] 
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Veľkonočné sviatky už klopú na dvere. Okrem typických jedál či zvykov patrí k nim aj výzdoba. A takéto 
parádne dekorácie vyrobili študenti v Spišskej. 

Veľká noc býva príležitosťou pre Hotelovú akadémiu v Spišskej Novej Vsi a jej študentov ukázať okoliu svoje 

zručnosti pri príprave veľkonočných stolov či dekorácii, ktoré k týmto sviatkom patria. Tipy na slávnostne prestreté 
veľkonočné tabule sme vám už priniesli. Šikovní študenti spomínanej školy tento rok však vyrábali aj rôzne 
veľkonočné dekorácie, ktoré môžu byť taktiež inšpiráciou i pre vašu domácnosť. 

Ako povedala majsterka odborného výcviku Katarína Cebuľová Habasová, tento rok sa žiaci pustili po prvýkrát 
aj do prípravy rôznych zaujímavých dekorácií. Vytvárania veľkonočných dekorácii sa zhostili druháčky. 

„Ja som si pripravila dekoráciu v prírodnom štýle z drevenej kôry, kde som použila rôzne farby a prírodné 
materiály, ktoré som našla doma aj v prírode. Použila som škrupinu z vajíčka, mach, klások či rastlinky, ktoré som 
dozdobila stuhou s ľudovým motívom,“ opísala svoje diela Natália. 

Druháčka Laura tiež stavila na prírodný materiál pri tvorbe svojich dekorácii, no za základ si zvolila väčšiu 
sklenenú fľašu. „Na dno som si dala zeminu a do nej som vkladala rastliny, konáriky, škrupiny z vajíčok či rôzne 
kamienky. Je to dekorácia vhodná aj na balkón či terasu,“ priblížila. 

Veľkonočné inšpirácie od šikovných študentiek nájdete v našej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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Džoby, ktoré možno zaujmú aj vás. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na lákavé pracovné 

pozície. 
Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy 

Z. Nejedlého, riaditeľa Základnej školy Komenského a riaditeľa Základnej umeleckej školy. Všetko s nástupom od 
1. júla 2019. 

Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tieto pozície musia mať kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre daný druh a typ školy, vykonanú 1. atestáciu alebo jej náhradnu formu, 
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť v zmysle príslušných 
právnych predpisov, a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku. 

Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania: 
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú sa hlási, 
- štruktúrovaný profesijný životopis, 
- overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy, 
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 
- čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti, 
- písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu max. 4 strán/A4, 
- lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti (podľa ustanovenia § 10 zákona 

č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov), 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch, 
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 

122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 

- čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 
písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Písomná prihláška s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie, 
príslušná škola – Neotvárať“ najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 h na adresu: Mestský úrad, právny referát, 
Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves. 

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači informovaní písomne. Vyhlasovateľ si 
vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Videli ste? Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej pripravili veľkonočné dekorácie. Nájdete ich v ich 
priloženej galérii. 

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

https://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-spisska-vyhlasila-vyberove-konanie-na-taketo-atraktivne-fleky-328395
https://spisska.dnes24.sk/viete-o-tom-spisska-vyhlasila-vyberove-konanie-na-taketo-atraktivne-fleky-328395


Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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