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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Šialený fantóm polícii stále uniká 
[29.04.2019; Plus jeden deň; SLOVENSKO; s. 6; Ingrid Timková;rin] 

 
 

Šokujúce informácie o vražde penzistu Jána Lazára († 77) 
Spišská Nová ves - Desivé policajné verzie prípadu Jozefa Lazára († 77) zo Spišskej Novej Vsi. Pred 

niekoľkými dňami ho našli rozstrieľaného v lese. Policajti vraha zatiaľ nemajú, vedia však s akou zbraňou strieľal. 
Penzistu, ktorý miloval lesy, našli po troch dňoch jeho nezvestnosti, na Veľkonočnú nedeľu pri pátracej akcii v 

Levočskej doline. Chcel tam nazbierať medvedí cesnak. Bývalý stavbár býval s manželkou Teréziou v bytovke v 
Spišskej Novej Vsi. Vychovali spolu troch synov. „Vôbec nevieme, čo sa stalo. Nechceme o tom rozprávať, je to 

pre nás veľmi ťažké,” povedal nám jeden z jeho synov, ktorý žije v Liptovskom Mikuláši. 
Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Najprv sa rozprávalo o tom, že v tele nebohého 

bolo sedem strelných rán. No podľa našich informácií súdna pitva ukázala, že ich bolo až 11! Nie všetky však boli 
smrteľné, niektoré boli škrabance. Vrah strieľal zbraňou kalibru 7,65 milimetrov. Takáto munícia sa používa do 
pištole aj do samopalu škorpión. Kapacita zásobníka je na 10 alebo 20 rán. „Charakter streľby nepripomínal 
streľbu dávkou,” uviedol náš zdroj. Dodal, že počet rán bol na zabitie priveľa. „Jednou z myšlienok či 
vyšetrovacích verzií je, že ide zrejme o nejakého magora, ktorý si chcel len potrénovať,” uviedol. 

Ďalšou úvahou je aj to, že sa na miesto mohol starý pán dostať s niekým do konfliktu. Je však málo 
pravdepodobné, že by niekto pri hádke vystrelil toľko rán. No a vyšetrovacou verziou môže byť aj podobný prípad 
spred dvoch rokov. Vtedy začiatkom mája neznámy strelec na ceste medzi Holumnicou a Jurským (okres 
Kežmarok) strieľal na dvoch mladých ľudí. Aj vtedy sa hovorilo, že páchateľ strieľal zo škorpióna. Polícia prípad 
vôbec nekomentuje. 

Ingrid Timková, rin, FOTO: Ingrid Timková, archív 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Poplatok za škôlky v Spišskej Novej Vsi rapídne stúpne 
[29.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Priplatia si aj dôchodcovia za stravu. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rodičia spiš skonovoveských škôlkarov a školákov si od septembra tohto roku priplatia 

za pobyt ich detí v školách a školských zariadeniach. Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 

schválili na štvrtkovom rokovaní zvýšenie poplatkov. Najvyššie navýšenie sa týka materských škôl (MŠ). Mesto to 
zdôvodňuje tým, že najmä na materské škôlky ročne dopláca viac ako pol milióna eur z mestskej kasy. Od 
januára tohto roka prebiehali rokovania poslancov v súvislosti s navýšením príspevkov. Ako sa uvádza v 
dôvodovej správe k predloženému materiálu, naposledy bola výška príspevkov upravená v roku 2012 a odvtedy 
sa výrazným spôsobom navýšili výdavky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Mesto dlhodobo školy 
a školské zariadenia dofinancováva nad rámec podielových daní. 

Novovešťanom sa navyšovanie nepáči 
„Nepáči sa mi, že mesto ide tieto príspevky nás, rodičov, zvyšovať. Je veľa mladých, pre ktorých to bude mať 

výrazný dopad na rodinný rozpočet. Ale nebudú mať na výber, dieťa do škôlky budú musieť dať, aby sa mohli 
zamestnať a zarábať. Verím, že sa takéto zvyšovanie nebude opakovať každý rok,“ zamyslela sa Júlia 
Paulíniová. „Našťastie, mám už odrastené deti, aj vnúčatá sú už väčšie. Mám však susedku s tromi malými deťmi. 
Určite túto správu neprivíta s potešením. Mám pocit, že na mladé rodiny a dôchodcov sa v tomto meste akosi 
zabúda. Mladým zvýšia poplatky a my si priplatíme za stravu. Neostáva iné, iba zaplatiť,“ zdôraznila dôchodkyňa 
Magdaléna zo sídliska Tarča. 

Mesto dopláca viac ako pol milióna 
„Výdavky v školách a školských zariadeniach rastú vyšším tempom, než akým sa každoročne navyšovali 

podielové dane plynúce do rozpočtu mesta na oblasť školstva, a v tomto roku sa tento rozdiel ešte viac prejavil,“ 
uviedla Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva mestského úradu. Mesto dostáva formou podielových daní do 
svojho rozpočtu na prevádzku škôl a školských zariadení 41,53 percenta z celkového objemu podielových daní 
mesta pre rok 2019. Výdavky na školstvo, dotácie, sú vo výške 45,62 percenta. Mesto rozdiel dofinancováva. „V 
roku 2019 je to suma 583-tisíc eur, pričom mesto na financovanie bežnej prevádzky škôl a školských zariadení 
použije aj prostriedky na správu budov v objeme 663-tisíc eur,“ priblížila Mrnková. Ako zdôraznila, vzhľadom na 
potrebu ďalších investícií a zabezpečenie bežnej údržby budov škôl a školských zariadení a priľahlých športovísk 
nie je tento stav už ďalej udržateľný. Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (vek 



od 2 do 3 rokov) sa zvyšuje z 20 eur na 40 eur, ide teda o stopercentné zvýšenie. U dieťaťa od 3 do 5 rokov sa 
zvyšuje z 12 na 18 eur, čo je 50-percentné zvýšenie. 

Za stravu si priplatia zamestnanci aj dôchodcovia 
Zmeny sa týkajú aj príspevkov rodičov v školských jedálňach. Dotácia štátu na stravu v sume 1,2 eura na 

každé dieťa na každý deň prinesie rodičom 50-percentnú úsporu oproti tomu, čo platia teraz. Ak rodičia dieťaťa 
poberajú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nej, môžu mesto požiadať o zníženie príspevku na stravu, 
respektíve jeho odpustenie. „Mechanizmus sa pokúsime nastaviť tak, aby to prebehlo bez problémov. Máme 
pripravenú aj 50-percentnú úľavu na príspevkoch v prípade rodín so 4 a viac deťmi, ktoré navštevujú školy a 
školské zariadenia mesta. Predpokladáme, že nárast príjmov spôsobený zvýšením príspevkov rodičov v 
školských jedálňach pokryje očakávané zvýšené výdavky zhruba 200-tisíc eur ročne,“ upresnila vedúca oddelenia 
školstva. Za stravu v školských jedálňach si priplatia dospelí stravníci – zamestnanci aj dôchodcovia. Réžia v 
týchto prípadoch nebola roky upravovaná. Po novom to bude 1,4 eura za jeden obed. Mesto očakáva ak nie 
zníženie úrovne dofinancovania, tak aspoň že pôjde o opatrenie, ktoré zabráni jeho ďalšiemu zvyšovaniu. „V 
ostatných prípadoch očakávame ročný nárast príjmov v školách a školských zariadeniach o približne 150-tisíc 
eur, ak uvažujeme aj o zľavách pre deti a žiakov v hmotnej núdzi, tak by sme to mohli korigovať na sumu 125- 
tisíc eur ročne. To by už mohlo pomôcť výšku dofinancovania mestom ak nie znížiť, tak aspoň zabrániť ďalšiemu 
nárastu,“ dodala Mrnková. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. TAJOMSTVO rozstrieľaného dôchodcu v lese: Na Spiši vyčíňa šialenec? 
[29.04.2019; pluska.sk; Krimi; 06:00; Ingrid Timková] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/tajomstvo-rozstrielaneho-dochodcu-lese-spisi-vycina-sialenec 

 
 

Dôchodcu Jozefa Lazára (77) zo Spišskej Novej Vesi našli rozstrieľaného v lese. Jeho smrť je stále záhadou, 
policajti však majú viacero vyšetovacích verzií. Vieme aké. A aj to, akou zbraňou šialenec strieľal. 

dnes 6:00 
Muža, ktorý miloval les a trávil v ňom každý deň, našli po troch dňoch jeho nezvestnosti pri pátracej akcii v 

lese v Levočskej doline. Do týchto miest sa vybral dobrácky starček nazbierať medvedí cesnak. Našli ho mŕtveho 
v popoludní na Veľkonočnú nedeľu. 

Nebohý býval s manželkou Teréziou v byte na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Vychovali spolu troch 

dnes už dospelých synov. Žili usporiadane, starý pán v produktívnom veku pracoval ako stavbár. “Vôbec 
nevieme, čo sa stalo. Nechceme o tom rozprávať, je to pre nás veľmi ťažké,”povedal nám jeden z jeho synov 
trvale žijúci v Liptovskom Mikuláši. 

Polícia prípad vyšetruje ako obzvlášť závažný zločin vraždy. Najprv sa rozprávalo o tom, že do tela nebohého 
sa zaborilo sedem strelných rán. No podľa našich informácií súdna pitva potvrdila, že mal až 11 rán. Nie všetky 
však boli smrteľné, niektoré boli iba škrabance. Šialený vrah strieľal zbraňou kalibru 7,65 milimetrov. Používajú sa 
do pištole, ale také idú aj do škorpióna čiže samopalu vzor 61, z ktorého sa dá strieľa jednotlivými ranami alebo 
dávkami. Kapacita zásobníku je na 10 alebo 20 rán. “Charakter streľby nepripomínal streľbu dávkou,” vraví náš 
zdroj. Dodáva, že počet rán je na zabitie priveľa. “Jednou z myšlienok či vyšetrovacích verzií je, že ide zrejme o 
nejakého magora, ktorý si chcel len potrénovať,” dodáva. 

Podobný prípad 
Ďalšou úvahou je aj to, že sa na miesto mohol starý pán dostať s niekym do konfliktu. Je však málo 

pravdepodobné, že by niekto pri hádke vystrelil toľko rán. No a vyšetrovacou verziou môže byť aj podobný prípad 
spred dvoch rokov. Vtedy začiatkom mája neznámy strelec na ceste medzi Holumnicou a Jurským (okres 
Kežmarok) strieľal na dvoch mladých ľudí. Stalo sa to v noci, keď šiel Štefan zaviesť svoju priateľku Danku do 
Ihlian. Na spomínanom mieste však musel zastať, keďže na ceste boli kamene a musel ich odpratať, aby mohol 
pokračovať v ceste. Keď vystúpil, ozvala sa rana a zasiahla ho. Rozbehol sa do auta, druhá strela zasiahla jeho 
spolujazdkyňu. Postrelený rýchlo šliapol na plyn, no po pár metroch už riadenie nezvládol a zišiel z cesty. Obaja 
skončili v rukách záchranárov, v nemocnici ich strážili policajti. Aj vtedy sa hovorilo, že páchateľ strieľach zo 
škorpióna. 

ČÍTAJTE VIAC: 
Polícia prípad vôbec nekomentuje, keďže v súčasnej dobe vykonáva procesné úkony a operatívne opatrenia 

za účelom objasnenia skutku.”Vzhľadom na závažnosť prípadu, v tejto etape vyšetrovania nie je možné z 
taktických dôvodov poskytnúť bližšie informácie,” opakovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová už 
druhý deň po sebe. 

Autor:Ingrid Timková 
[Späť na obsah] 

 
 

https://www1.pluska.sk/krimi/tajomstvo-rozstrielaneho-dochodcu-lese-spisi-vycina-sialenec


4. Pomôžte polícii v pátraní 
[28.04.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; R / Michal Farkašovský;Monika Šebová] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Zločin lúpeže, skrátenia dane, aj zločin obmedzenia osobnej slobody - to sú 
dôvody, pre ktoré polícia pátra po 3 mužoch.” 

Monika Šebová, moderátorka: “Pomôcť vypátrať ich môžete aj vy. Nie je vylúčené, že sa môžu pohybovať vo 
vašom okolí.” 

Redaktor: “Na 43-ročného Roberta Bugára z Bratislavy vydal Krajský súd v Trnave európsky zatýkací rozkaz 
pre zločin lúpeže. Menovaný sa úmyselne skrýva, nakoľko vie, že sa voči nemu vedie trestné konanie a v 
súčasnosti sa zdržiava na neznámom mieste.” 

Redaktorka: “Na 34-ročného Mária Ďörďa z obce Čebovce vydal Krajský súd v Banskej Bystrici príkaz na 
dodanie do výkonu trestu pre zločin skrátenia dane a poistného. Hľadaný sa v mieste svojho trvalého bydliska 
nezdržiava, úmyselne sa skrýva, nakoľko vie, že je hľadaný.” 

Redaktor: "Na 42-ročného Petra Kubovčíka z Krompách vydal Okresný súd v Spišskej Novej Vsi príkaz na 

zatknutie pre zločin obmedzovania osobnej slobody. Hľadaná osoba sa nezdržiava v mieste trvalého bydliska a 
doposiaľ sa nepodarilo zistiť miesto jej súčasného pobytu." 

Redaktorka: “Polícia pátra aj po 14-ročnom Jozefovi Mikovi z Košíc, ktorý je chovancom reedukačného centra 
Horný Bankov v Košiciach. Včera sa počas prechádzky vzdialil od vychovávateľky a do dnešného dňa sa na 
miesto svojho terajšieho pobytu nevrátil.” 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Na košickom letisku sa zišlo 1600 bežcov 
[28.04.2019; dobrenoviny.sk; 13:56; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/161620/na-kosickom-letisku-sa-zislo-1600-bezcov 

 
 

Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje. 
Ilustračné foto — Foto: TASR/Milan Kapusta 
Košice 28. apríla (TASR) – Na košickom letisku sa v sobotu (27. 4.) večer zišlo približne 1600 bežcov. V 

metropole východu tak otvorili jarnú bežeckú sezónu. Informovala o tom za organizátorov Ivana Gáll Bajerová. 
„Košické letisko sa zmenilo na športovisko. Aj napriek dažďu, ktorý prišiel presne so štartom, si bežci 

netradičnú trať užívali,“ priblížila. Beh po dráhe košického letiska je podľa jej slov jediný svojho druhu v rámci 
celého Slovenska. „Celkovo sa na beh zaregistrovalo viac ako 1800 bežcov, na štart sa ich napokon postavilo 
1598,“ spomenula. 

„Som rád, že štvrtý ročník Košice Runway Run dopadol nad očakávania, prelomili sme všetky možné 
rekordy,“ priblížil za organizátorov podujatia Marek Petráš. Gáll Bajerová spomenula, že zaujímavosťou 
aktuálneho ročníka je to, že čoraz obľúbenejšia je päťkilometrová trať. „Vybralo si ju o tretinu viac bežcov než tú 
desaťkilometrovú,“ priblížila. 

Podujatie podľa jej ďalších slov hostilo viac mužov. „Na beh sa ich prihlásilo o tretinu viac ako žien,“ spresnila. 
Pokračovala, že na trati nechýbali ani deti. „Najstarším bežcom sa stal Michal Laško zo Spišskej Novej Vsi, 

najmladším bol Martin Ferencz z Košíc,“ doplnila s tým, že okrem domácich mali účastníkov aj z Rakúska, 
Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska či Nórska. 

Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje. „Lety neskoro večer a počas noci nemáme, a to je šanca pre jeho 
zatvorenie. Je to tiež veľká výzva pre náš personál a bezpečnostné zložky. Musíme o tom upovedomiť našich 
partnerov a oni to musia odsúhlasiť. Je to pre nás výzva, ale je to možné,“ uviedol jeho riaditeľ Michael Tmej. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Veľký dopravný manuál: Všetky zmeny v premávke počas hokejového 

šampionátu 
[28.04.2019; pluska.sk; Správy; 07:00; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/velky-dopravny-manual-vsetky-zmeny-premavke-pocas-
hokejoveho-sampionatu 

 
 

https://www.dobrenoviny.sk/c/161620/na-kosickom-letisku-sa-zislo-1600-bezcov
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/velky-dopravny-manual-vsetky-zmeny-premavke-pocas-hokejoveho-sampionatu
https://www1.pluska.sk/regiony/bratislava/velky-dopravny-manual-vsetky-zmeny-premavke-pocas-hokejoveho-sampionatu


Na šampionát sme pripravení! Aspoň to tvrdia samosprávy v Bratislave a v Košiciach, kde sa už o 16 dní 
začnú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. Nielen návštevníci, ale aj miestni sa však musia pripraviť na 
dopravné obmedzenia. Pozrite sa, ako ísť na štadióny, aby ste nezmeškali zápasy hviezd. 

dnes 7:00 
Najobľúbenejší šport Slovákov si môžeme vychutnať priamo u nás - a ešte aj na svetovej úrovni. Šampionát, 

ktorý potrvá od 10. do 26. mája, však prinesie aj určité problémy. Sú to najmä dopravné obmedzenia, s ktorými 
treba rátať a na ktoré sa treba pripraviť. 

Najprv to, čo poteší: návštevníci šampionátu majú jednu veľkú výhodu. „Keď sa preukážu platnou vstupenkou 
na zápas, môžu v deň jeho konania cestovať MHD zadarmo,“vysvetlil hovorca bratislavského magistrátu Peter 
Bubla. 

Tak to bude aj v Košiciach. Mestá chystajú aj záchytné parkoviská. „Chceme, aby z nich ľudia cestovali k 
štadiónu mestskou hromadnou dopravou,“povedal bratislavský hovorca Peter Bubla. Linky MHD posilnia v 
smeroch zo záchytných parkovísk, zo železničnej a z autobusovej stanice. V Košiciach posilnia MHD, zo 
záchytných parkovísk k štadiónu pôjde kyvdalová doprava. Lenže hrozí obrovský problém. Vodiči dopravného 
podniku sú v štrajkovej pohotovosti - žiadajú zvýšenie platov o 10 percent. 

Ak to nedostanú, chcú ísť do ostrého štrajku. To by znamenalo, že mestská doprava v Košiciach nebude 
premávať! Pribudnú aj hliadky štátnej i mestskej polície. Budú na staniciach, v okolí štadiónov, vo fanzónach (v 
Bratislave na Trnavskom mýte pri Istropolise, v Košiciach pri Kulturparku), a na trasách, ktorými sa budú presúvať 
fanúšikovia. V Košiciach bude napríklad denne v službe o 50 mestských policajtov viac. Pribudlo aj 200 
bezpečnostných kamier. 

Počas MS posilnia vlakovú dopravu. Mimoriadny vlak Intercity Macejko pôjde z Košíc do Bratislavy 
sedemkrát. Do hlavného mesta prídu mimoriadne vlaky Českých dráh a takisto spoje z Rakúska. Mnohí 
fanúšikovia sú ubytovaní v okolí Košíc - v Prešove, Rožňave, Michalovciach a Spišskej Novej Vsi. Väčšina 

ubytovacích zariadení ponúka hosťom v rámci ubytovania aj dopravu do Košíc a naspäť. 
1/4 

[Späť na obsah] 

 
 

7. NAŽIVO: MFK Ružomberok - ŠKF Sereď 
[28.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/394417/nazivo-mfk-ruzomberok-skf-sered/ 

 
 

Ružomberok stále nemá istotu pozície v pohárovej Európe, čo si bude chcieť zabezpečiť domácim súbojom 
proti Seredi. Či sa im podarí získať potrebné tri body môžete sledovať ONLINE na ŠPORT.sk. 

Online prenos 
28.04.2019|15:00|Fortuna liga|6. kolo 
MFK Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
20’ Kostadinov 
Online prenos 
46 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Filip Pankarićan, prichádza Dino Špehar. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
V prvom polčase bol aktívnejší domáci Ružomberok, ktorý poslal do vedenia Tihomir Kostadinov. Na tomto 

výsledku sa od dvadsiatej minúty zatiaľ nič nezmenilo a tak po prvom polčase vyhráva Ružomberok nad Sereďou 
1:0. 

45+1 
Prvý polčas sa skončil. 
45+1 
Po rohovom kope domáci hráči neohrozili bránu. Nakoniec si ešte po chvíli počínali nedovolene a dopredu išli 

hostia. Do zakončenia sa dostal Michalík, ale mieril nepresne. 
45+1 
Nastavovať sa bude jedna minúta. 
45 
Po rohu vybojovali Liptáci ďalší rohový kop. 
45 
Čurma posielal ďalší center z pravej strany pred bránu a Menich blokuje loptu na rohový kop. 
44 
Domáci hráči sú naďalej aktívni a snažia sa zvýšiť svoj náskok, ale hostia ich nepúšťajú do výraznejšej šance. 

https://sport.aktuality.sk/c/394417/nazivo-mfk-ruzomberok-skf-sered/


41 
Hostia hľadali dlhou loptou Ivána, ale tento pas bol pri neho pridlhý a nasleduje Macíkov odkop od brány. 
40 
Mustedanagić vošiel s loptou do šestnástky a vypálil, no triafa iba brániaceho hráča hostí. 
40 
Mustedanagić poslal z pravej strany loptu pred bránu, odkiaľ ju odvracia Menich. 
38 
Qose tvrdo vypálil do Michalíka, ten zostal na chvíľu ležať na trávniku. Domáca akcia ešte chvíľu pokračovala 

ďalej, lenže Qose nenašiel prihrávkou spoluhráčov. Obranca zo Serede sa našťastie pri blokovaní strely nezranil 
a už pokračuje v hre. 

37 
Po rohu sa lopta dostala na hranicu šestnástky. Odtiaľ páli Jonec, ale triafa brániaceho hráča. Krátko na to 

končí Mustedanagićov center z ľavej strany nad bránou. 
36 
Čurmou center hostia odvracajú na roh. 
34 
Teraz išli hostia dopredu. Ich aktivita sa končí strelou Bilasa spoza veľkého vápna, ktorý triafa domáceho 

hráča v šestnástke. 
32 
Ružomberčania majú častejšie loptu na svojich kopačkách. Hostia pozorne bránia a zatiaľ sa napriek 

nepriaznivému stavu netlačia do bezhlavého útočenia. 
30 
Hostia odvracajú ďalší domáci útok. 
29 
Mustedanagićov center z rohu hostia odvracajú spred svojej brány. Liptáci sa teraz musia uspokojiť s 

vhadzovaním. 
28 
Po rohovom kope Gerec posielal loptu pred bránu a Lačný ju blokuje na ďalší roh pre domácich. 
27 
Gerec sa rútil do šance, napokon vybojoval roh pre svoje mužstvo. 
25 
Po Mustedanagićovom rohu zakončuje Gerec vysoko nad brvno. 
25 
Hostia odpratali center Čurmu zo svojej šestnástky len za cenu rohového kopu. 
22 
Mustedanagić posielal pred bránu strieľanú prihrávku a Penksa ju bez problémov chytá. 
20 
Ružomberok dal gól! 
TIHOMIR KOSTADINOV ťahal domáci útok, ktorý nakoniec zakončil nekompromisnou strelou a poslal Ružu 

do vedenia! 
20 
Liptáci obliehali šestnástku svojho súpera, ale nepodarilo sa im pretlačiť cez dobre organizovanú obranu 

Serede. 
16 
Po Mustedanagićovom rohu sa hostia ubránili. 
15 
Qose vypálil spoza veľkého vápna a jeho pekné zakončenie vyráža brankár na rohový kop. 
15 
Mustedanagićov center z priameho kopu končí v Penksovom náručí. 
14 
Po faule na Gal Andrezlyho získal Ružomberok priamy kop. 
12 
Hostia sa snažili nájsť v šestnástke Ivána, ale prihrávka na neho bola pridlhá. 
8 
Dlhý center domácich hráčov končí až pri brankárovi Penksovi, ten okamžite rozohráva. 
6 
Zápas sa hrá za daždivého počasia. Hra momentálne prebieha v strede ihriska. 
3 
V úvode boli aktívnejší hostia, ale domáci sa ubránili. Liptáci sa následne prezentovali strelou spoza veľkého 

vápna. Tá však letí vysoko nad brvno. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
-1 
Pred stretnutím si na štadióne uctíme minútou ticha dvoch nedávno zosnulých futbalistov – Pavla Hubu, ktorý 

v minulosti hrával za Ružomberok a skalického mládežníckeho hráča Denisa Urbánka. Česť ich pamiatke! 
-1 
Hráči nastupujú na trávnik. Hostia budú hrať v bielych a domáci v oranžovo-čiernych dresoch. 



-26 
Úvodné zostavy: 
MFK Ružomberok: Macík – Čurma, Maslo, D. Kružliak (C), Jonec – Qose, Takáč – Kostadinov, Mustedanagić, 

Gal Andrezly – Gerec. 
Náhradníci: Čtvrtečka – Kmeť, Kochan, Madleňák, R. Kružliak, V. Jedinák, Brenkus. 
ŠKF iClinic Sereď: Penksa – Sus, Michalík (C), Menich, Hučko – Adekuoroye, Bilas – Morong, Pankarićan, 

Iván – Lačný. 
Náhradníci: Nwolokor – Dybala, Kuzma, St. Hillaire, Lukáčik, Špehar. 
Rozhodca: Dohál – Weiss, Jánošík. 
Bude Sereď bodovať aj v druhom zápase v rade alebo sa Ružomberok po ukončení peknej série opäť vráti na 

víťaznú vlnu? Kto sa bude tešiť po záverečnom hvizde sa dozviete z nášho textového prenosu! 
Ako zaujímavosť môžeme spomenúť, že viacerí hráči pôsobiaci v Seredi v minulosti obliekali ružomberský 

dres. Za klub spod Čebraťa chytával brankár Pavol Penksa. V centre dolného Liptova taktiež pôsobili aj Martin 
Mečiar a Jozef Menich, mnohé dôležité góly v oranžovom drese zaznamenal útočník Miloš Lačný a v 
mládežníckych rokoch hrával v Ružomberku aj stredopoliar Kristián Lukačik. 

Obidvaja súperi sa stretli v aktuálnom ročníku zatiaľ trikrát. Hneď v prvom kole základnej časti sa súboj pod 
Čebraťom skončil remízou 0:0 a v dvanástom kole Sereď v Nitre vyhrala nad Ružomberkom 3:1. Rovnako pod 
Zoborom si tieto dva tímy zmerali sily aj v štvrtom kole nadstavbovej časti, kedy zvíťazili Liptáci 1:0. 

Domáci Ružomberok nenašiel premožiteľa jedenásť ligových duelov v rade. V minulom kole sa mu však 
postavil do cesty Slovan Bratislava, ktorý neprehral celú sezónu a už si definitívne zaistil majstrovský titul. Ruža 
na Tehelnom poli prvýkrát inkasovala v 20. minúte, kedy sa presadil Andraž Šporar. Krátko po zmene strán 
Liptáci ukázali, že to svojmu súperovi neuľahčia a po rohovom kope vyrovnal Dominik Kružliak. V 62. minúte však 
z pokutového kopu strelil svoj druhý presný zásah v stretnutí Andraž Šporar a po dvanástich minútach sa pri 
rýchlom domácom protiútoku nemýlil Dejan Dražić, ktorý zvýšil náskok tímu z hlavného mesta na rozdiel dvoch 
gólov. V samom závere ešte vykresal iskierku nádeje pre hostí Viktor Jedinák, no Slovan si postrážil víťazstvo a 
Ruža prehrala 2:3. 

Ružomberok doteraz získal 44 bodov, má aktívne skóre 40:25 a patrí mu priebežná štvrtá priečka. Na 3. Žilinu 
stráca štyri body a od piatych Michaloviec ho delí deväť bodov. 

Hostia zo Serede ako nováčik súťaže, ktorý sa navyše od začiatku sezóny nemôže spoľahnúť na pravé 
domáce prostredie, podali v základnej časti sympatický výkon a zo šiestej pozície postúpili do nadstavbovej 
skupiny o titul. V náročných nadstavbových bojoch ťahali nepriaznivú sériu, keď prehrali prvé štyri súboje. S touto 
bilanciou minulý víkend cestovali do Žiliny. Už v 2. minúte ich však poslal do vedenia Alex Iván a dvadsať minút 
pred koncom riadnej hracej doby Miloš Lačný zvýšil náskok Serede na rozdiel dvoch gólov. V zápätí síce Miroslav 
Káčer kontaktným gólom zdramatizoval záver duelu, no Sereď obetavým výkonom dotiahla zápas do víťazného 
konca a po výhre 2:1 si pripísala na svoje konto prvé tri body v nadstavbovej časti. 

Sereď doteraz získala 34 bodov, má pasívne skóre 30:42 a nachádza sa na šiestej priečke, pričom na piate 
Michalovce stráca jeden bod a od aktuálneho súpera, štvrtého Ružomberka, ju delí desať bodov. 

V centre dolného Liptova budeme sledovať zápas šiesteho kola nadstavbovej časti Fortuna ligy medzi 
Ružomberkom a Sereďou. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. 
Strelci / Asistencie 
Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič / Tihomir Kostadinov T. 

Kostadinov 
1

9’ 
Držanie lopty 70% 30% 
Strely na bránu 3 0 
Strely mimo bránu 2 1 
Priame kopy 5 7 
Rohové kopy 7 0 
Vhadzovania 9 10 
Brankárske zákroky 0 2 
Výkopy 3 4 
Fauly 7 5 
Brankári 
Matúš Macík M. Macík Pavol Penksa P. Penksa 
Základné zostavy 
Matej Čurma M. Čurma Ján Maslo J. Maslo Dominik Kružliak D. Kružliak Michal Jonec M. Jonec Kristi Qose 

K. Qose Dalibor Takáč D. Takáč Tihomir Kostadinov T. Kostadinov Zinedin Mustedanagič Z. Mustedanagič Peter 
Gal Andrezly P. Gal Andrezly Štefan Gerec Š. Gerec 

Martin Sus M. Sus Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Jozef Menich J. Menich Tomáš Hučko T. Hučko Bankole 
Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Rudolf Bilas R. Bilas Adam Morong A. Morong Filip Pankaričan F. 
Pankaričan Alex Ivan A. Ivan Miloš Lačný M. Lačný 

Adam Brenkus A. Brenkus Jan Čtvrtečka J. Čtvrtečka Viktor Jedinák V. Jedinák Matúš Kmeť M. Kmeť Matej 
Kochan M. Kochan Rastislav Kružliak R. Kružliak Matej Madleňák M. Madleňák 

Matej Dybala Matej Dybala Marek Kuzma M. Kuzma Kristián Lukáčik K. Lukáčik David Nwolokor D. Nwolokor 
Dino Špehar D. Špehar St. Hillaire, Kathon St. Hillaire, Kathon 

Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy MFK Ružomberok 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 21.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 13.4.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 30.3.2019 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 9.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 2.3.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
0 : 1 23.2.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 16.2.2019 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 9.2.2019 
Třinec Třinec 
Sigma Olomouc Olomouc 
1 : 1 19.1.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
5 : 1 15.1.2019 
Hodonín Šardice Hodonín Šardice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
11 : 0 15.1.2019 
MŠK Námestovo Námestovo 
FK Senica Senica 
1 : 1 8.12.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 2.12.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 24.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
3 : 0 15.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 3.11.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 



1 : 0 27.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 6.10.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 2 29.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 22.9.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 1 15.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Gerlachov Gerlachov 
2 : 6 5.9.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4 : 0 1.9.2018 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 2 19.8.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Tesla Stropkov Stropkov 
1 : 3 7.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 1 4.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 1 14.7.2018 
Třinec Třinec 
MFk Karviná Karviná 
1 : 3 10.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sigma Olomouc Olomouc 
2 : 1 3.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Pardubice Pardubice 
0 : 0 30.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Sparta Praha Sparta Praha 
0 : 0 27.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Baník Ostrava Ostrava 
1 : 0 23.6.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
3 : 3 19.6.2018 



MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
2 : 0 27.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 4 19.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 5.5.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 1.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 0 28.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 20.4.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 



FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
0 : 0 28.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
0 : 1 15.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 0 11.4.2018 
KFC Komárno Komárno 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 8.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
0 : 0 31.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 3 28.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
5 : 0 24.3.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 17.3.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FK Senica Senica 
3 : 1 23.1.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 6. kolo 
1 
X 
2 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:0, 1:0) 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 
MŠK Žilina Žilina 
(2:0, 0:1) 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
(1:0) 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Najvacsej Stavkovke’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 



 
 

8. Test: Hyundai Kona Electric+ – elektromobil na dlhé cesty? Takmer 
[28.04.2019; pravda.sk; Auto; 00:00; Redakcia] 

 
https://auto.pravda.sk/testy/clanok/510283-test-hyundai-kona-electric-elektromobil-na-dlhe-cesty-
takmer/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Elektrické autá sa stále snažia odpútať od svojich nabíjačiek. Kým mestské jazdy zvládajú bez problémov, 
dlhšie trasy sa stále nezaobídu bez kompromisov. S testovaným Hyundaiom som prešiel 350 kilometrov na jedno 
nabitie. Zatiaľ môj osobný rekord. 

Hyundai Kona Electric nemá prednú mriežku chladiča. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Kórejská automobilka pritom nie je špecialistom na elektromobily. V portfóliu má dva modely. Testovaná Kona 

dokonca ani nemá extra aerodynamický a futuristický dizajn, na aký sme pri elektrických autách zvyknutí. Mohli 
by sme povedať, že ide o obyčajné SUV. 

V prvej fáze Kona na trh prišla v benzínovej verzii. Po nej sa na trhu objavil elektrický model. Naftová verzia 
sa v rámci príchodov do predajní dostala až na posledné miesto. Elektromobil má dve verzie. Jednu s väčšími (64 
kWh) a druhú s menšími (39 kWh) batériami. 

Až na chýbajúcu mriežku chladiča a špeciálne disky vyzerá elektrická Kona “obyčajne”. Autor: Pravda, Ľuboš 
Pilc 

Ako v laboratóriu 
Na prvý pohľad je elektrická Kona takmer identická s verziami so spaľovacími motormi. Chýba jej akurát 

mriežka chladiča. Namiesto nej má elektromobil vpredu plastový kryt, ktorý má zlepšiť aerodynamiku. 
Z iných uhlov ide o takmer klasické SUV. Karosériu v oblasti kolies zdobia plastové kryty. Vpredu sú svetlá. 

Rovnako aj vzadu. Posádka môže dovnútra nastúpiť cez štvoricu dverí. V zadnej časti však chýba koncovka 
výfuku a na boku karosérie hrdlo nádrže. Konektor pre nabíjačku sa nachádza v plastovom kryte, ktorý nahrádza 
prednú mriežku chladiča. 

Nabíjací konektor sa nachádza v prednej časti auta. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Interiér elektrickej Kony mi prišiel chladný a neosobný. Akoby išlo o laboratórium a ja som do neho mal 

nastupovať len v bielom plášti a v gumených rukaviciach. Vnútru testovaného auta dominujú svetlé farby. 
Hyundai zabudol na emóciu. Medzi použitými materiálmi kraľuje plast. Je to daň za vysokú cenu batérií, takže 
výrobca musí šetriť kde sa dá, aby udržal cenu na uzde. Kožou je potiahnutý jedine volant. V najvyššej výbave sú 
polokožené aj sedačky. Za kožené sedadlá sa pripláca. 

Interiér pôsobí až príliš sterilne. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Funkčnosťou interiéru sa elektrická Kona vyrovnáva svojim štandardným súrodencom. Batérie z interiéru 

neubrali takmer žiadne miesto. Výnimkou je batožinový priestor. Batérie sú uložené v podlahe. Stredový tunel 
medzi posádkou na predných sedadlách je široký, no pod ním sa nachádza celkom veľké odkladacie miesto, kde 
bez problémov odložíte napríklad peňaženku. 

Batožinový priestor je v porovnaní s konvenčnými verziami o čosi menší. Zmestí sa do neho 332 litrov. Do 
benzínovej Kony naložíte až 544 litrov. 

Batožinový priestor je v porovnaní s ostatnými verziami modelu menší. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Najväčšie batérie a 204 koní 
Na palube testovanej Kony bola batéria s kapacitou 64 kWh, ktorá sľubuje slušný dojazd. Podľa WLTP by v 

kombinovanom režime mala Kona s výkonom 204 koní prejsť 449 km. A to je už porovnateľná hodnota s autami 
so spaľovacími motormi. 

Navyše jazdné výkony sú taktiež zaujímavé. Z 0 na 100 km/h testovaná Kona zrýchľuje za 7,6 sekundy. 
Maximálna rýchlosť je síce len 167 km/h. Krútiaci moment 395 Nm je dostupný vždy. 

Elektrický motor je pod prednou kapotou. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
V meste je dojazd absolútne postačujúci. Ak jazdíte do práce, na nákupy, prípadne dochádzate do mesta zo 

satelitných oblastí, Konu budete dobíjať raz za týždeň, prípadne ešte menej často. Automobil pri mestských 
rýchlostiach veľmi dobre pracuje s dojazdom. Čím viac kolón, tým lepšie, pretože sa znižuje tempo cestovania a z 
batérii uniká energia pomalšie. 

Zo Spiša do Bratislavy na jedno nabitie 
Je však tento elektromobil konečne vhodný aj na dlhšie cestovanie? Alebo je jeho majiteľ odsúdený na 

nekonečné nabíjanie a pomalú cestu po diaľnici? Zisťoval som. Vyrazil som na 350 kilometrov dlhú cestu z 
Bratislavy do Spišskej Novej Vsi. 

Pri dlhších cestách je najpraktickejšie používať nabíjačky spoločnosti Greenway. Sú rozmiestnené takmer po 
celom Slovensku. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 

Smerom na východ som na batériu nebral ohľad. Doplna nabité auto, traja ľudia na palube, v tempomate 
aktivovaná rýchlosť 140 km/h. V Banskej Bystrici v batériách ostáva dojazd 80 km. Musím nabíjať. Použijem na to 
50 kW rýchlonabíjačku spoločnosti Greenway. Nabíjací stojan ma informuje, že do 80 percentného nabitia mi 
ostáva približne jedna hodina. Čím väčšie batérie, tým dlhšie nabíjanie. 

Po 40 minútach nabíjania pokračujem. Predo mnou leží 150 km, v batériách mám dojazd na 300 km. 
Elektrická Kona je prvý elektromobil, s ktorým som sa nebál ísť cez Čertovicu. Mohol som tak obísť nabíjačku 

https://auto.pravda.sk/testy/clanok/510283-test-hyundai-kona-electric-elektromobil-na-dlhe-cesty-takmer/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://auto.pravda.sk/testy/clanok/510283-test-hyundai-kona-electric-elektromobil-na-dlhe-cesty-takmer/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Greenway v Ružomberku. Do Spišskej Novej Vsi prichádzam so 40-kilometrovým dojazdom. Auto pripájam v 

garáži cez bežnú zásuvku a štandardnú nabíjačku, ktorá je súčasťou auta. Kona ma na displeji informuje, že plne 
nabitá bude o 30 hodín. 

Zo štandardnej zásuvky sa Kona dobíja aj viac ako 30 hodín. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda 
Cestou späť do Bratislavy volím kompromisný režim jazdy. Idem sám. Cestovnú rýchlosť som znížil na 130 

km/h. V diaľničných stúpaniach pri Spišskom Štvrtku, Štrbe a Východnej rýchlosť znižujem na 110 km/h. V 
Banskej Bystrici mi v ostáva 63 % kapacity batérií. Verím, že sa mi podarí dostať na odpočívadlo Zeleneč, kde 
auto nachvíľu dobijem. 

Pri Nitre dostávam nádej, že batérie zvládnu cestu bez zastavenia až do Bratislavy. Tempo jazdy klesá na 110 
km/h. Míňam odpočívadlo Zeleneč aj odbočku na Voderady, kde je posledná rýchlonabíjačka pred Bratislavou. 
Pri Senci sa Kona začína dožadovať elektrickej zásuvky. Rýchlosť klesá na 100 km/h. Vonku prší. Kvôli 
zahmlievaniu okien nie je možné vypnúť kúrenie a predĺžiť tak dojazd. Pri vjazde do Bratislavy Kona ukazuje stav 
batérii na úrovni 4 percent. 

Prístrojový štít pred vodičom je prehľadný. Vo výbave Electric+ nechýba ani head-up displej. Autor: Pravda, 
Ľuboš Pilc 

Z posledných zvyškov energie sa s elektromobilom dostávam k prvej nabíjačke Greenway pri nákupnom 
centre blízko diaľnice D1. Kona to zvládla. Prvý redakčný testovací elektromobil, ktorý prešiel dve tretiny 
Slovenska bez potreby nabíjania. Čas cesty je na úrovni 4 hodín. S autom so spaľovacím motorom je možné túto 
cestu absolvovať za 3 až 3,5 hodiny. 

Testovali sme Hyundai Kona Electric 
Fotogaléria 34 fotiek 
+31 
Svoju hmotnosť maskuje dobre 
Prvý elektromobil, ktorý som v živote šoféroval, bola prvá generácia Nissanu Leaf. Spomínam si, že spoza 

volantu sa mi auto zdalo obdivuhodne ťažké. A aj bolo. Prázdna Kona neváži dve tony, no taktiež nie je žiadnym 
atlétom. Pohotovostná hmotnosť sa pohybuje od 1 685 do 1 743 kg. Dôvod vysokej hmotnosti tkvie opäť v 
batériách. 

Hyundai však vyššiu hmotnosť dobre zamaskoval. Vodičovi sa auto nezdá byť tak ťažké. Jeho kilogramy sa 
prejavia v zákrutách, no v meste sa elektrická Kona zdá byť omnoho ľahšia. Efektu pomáha aj riadenie. Účinok 
posilňovača riadenia je vysoký. Točenie volantu na parkovisku nevyžaduje takmer žiadnu námahu. 

Odhlučnenie interiéru je zlé. Filtrovanie nerovností posiela do interiéru pomerne veľké zvukové vlny. Ešte 
horšie je to na diaľnici. Aerodynamický hluk a hluk z odvaľovania pneumatík je tak vysoký, že posádka sa nemôže 
rozprávať tlmeným hlasom. 

Opäť ide o kompromisné riešenie. Výrobca chcel udržať na prijateľnej úrovni ako hmotnosť, tak aj cenu. 
Tlmiacich materiálov preto použil menej. 

Záver 
Elektrický Hyundai Kona so 64 kWh batériami je jedným z prvých elektromobilov, ktoré je možné používať ako 

rodinné auto na každý deň. Bez kompromisov sa to však stále nezaobíde. Tento elektromobil už nie je odkázaný 
na krátke mestské jazdy a neustálu prítomnosť elektrickej zásuvky. Ak však chcete auto nabíjať doma, mali by ste 
uvažovať o kúpe a inštalácii wall-boxu. Z pribalenej nabíjačky a štandardnej zásuvky sa auto nabíja doslova 
desiatky hodín. 

Elektrická verzia tohto modelu je v porovnaní s benzínovou Konou výrazne drahšia. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc 
Dôležitá je aj cena. Kým benzínová Kona sa predáva od sumy 14 990 eur, elektrická Kona má cenovku 

minimálne 34 990 eur. V takom prípade je na palube batéria s kapacitou 39 kWh. Hyundai Kona Electric so 64 
kWh batériou stojí od 38 490 eur. Automobilka poskytuje na batériu záruku 8 rokov, resp. 200-tisíc km. 

 Rozmery, objemy, hmotnosti 

Dĺžka (mm) 4 180 
Šírka (mm) 1 800 
Výška (mm) 1 570 
Rázvor (mm) 2 600 
Objem batožinového priestoru (l) 332/1 114 
Kapacita batérii (kWh) 64 
Pohotovostná hmotnosť (kg) 1 685 – 1 743 

 Technické údaje 

Typ Motora elektrický synchrónny s permanentným 
magnetom 

Výkon (kW/k) 105/204 
Max. krútiaci moment (Nm pri 

ot./min) 
395 od 0 ot. 

Prevodovka jednostupňová redukčná 
Poháňaná náprava predná 
Max rýchlosť (km/h) 167 
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 7,6 
Dojazd (WLTP) (km) 449 
Dojazd (test) (km) 360 

 Ceny a záruka 



Základná cena 34 990 Eur 
Cena testovaného auta 43 490 Eur 
Záruka 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených 

km 
Záruka na batériu 8 rokov/200 000 km 
Video: Pozrite si redakčné porovnanie dvojice elektromobilov. Hyundai Ioniq vs. Nissan Leaf. 
Viac videí a relácií si pozrite v TV Pravda. 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Na košickom letisku sa zišlo 1600 bežcov 
[28.04.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Janka Sedláková] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/na-kosickom-letisku-sa-zislo-1600-bez/392365-clanok.html 

 
 

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta 
Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje. 
Košice 28. apríla (TASR) – Na košickom letisku sa v sobotu (27. 4.) večer zišlo približne 1600 bežcov. V 

metropole východu tak otvorili jarnú bežeckú sezónu. Informovala o tom za organizátorov Ivana Gáll Bajerová. 
„Košické letisko sa zmenilo na športovisko. Aj napriek dažďu, ktorý prišiel presne so štartom, si bežci netradičnú 
trať užívali,“ priblížila. Beh po dráhe košického letiska je podľa jej slov jediný svojho druhu v rámci celého 
Slovenska. „Celkovo sa na beh zaregistrovalo viac ako 1800 bežcov, na štart sa ich napokon postavilo 1598,“ 
spomenula. „Som rád, že štvrtý ročník Košice Runway Run dopadol nad očakávania, prelomili sme všetky možné 
rekordy,“ priblížil za organizátorov podujatia Marek Petráš. Gáll Bajerová spomenula, že zaujímavosťou 
aktuálneho ročníka je to, že čoraz obľúbenejšia je päťkilometrová trať. „Vybralo si ju o tretinu viac bežcov než tú 
desaťkilometrovú,“ priblížila. Podujatie podľa jej ďalších slov hostilo viac mužov. „Na beh sa ich prihlásilo o tretinu 
viac ako žien,“ spresnila. Pokračovala, že na trati nechýbali ani deti. „Najstarším bežcom sa stal Michal Laško zo 
Spišskej Novej Vsi, najmladším bol Martin Ferencz z Košíc,“ doplnila s tým, že okrem domácich mali účastníkov 

aj z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska či Nórska. Letisko Košice 
si záujem o beh pochvaľuje. „Lety neskoro večer a počas noci nemáme, a to je šanca pre jeho zatvorenie. Je to 
tiež veľká výzva pre náš personál a bezpečnostné zložky. Musíme o tom upovedomiť našich partnerov a oni to 
musia odsúhlasiť. Je to pre nás výzva, ale je to možné,“ uviedol jeho riaditeľ Michael Tmej. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Juraj Jakubisko. Zasnený a hravý Mélisov žiak 
[28.04.2019; pravda.sk; Kultúra; 00:00; Pravda] 
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Juraj Jakubisko a kameraman Igor Luther počas nakrúcania filmu Kristove roky (1967). Autor: Archív TASR 
Na tomto mieste vám každý týždeň pripomenieme významné filmy a osobnosti slovenskej a českej 

kinematografie. Pokračujeme režisérom Jurajom Jakubiskom. 
Umelec telom aj dušou, rojko s vlastným svetom túžiaci spoznávať okolité dimenzie a užívať si plnými 

dúškami to, čo okamih ponúka. Snovosť, mysticizmus, iracionalita, bizarnosť, šialenstvo či vášeň idú ruka v ruke v 
jeho nezabudnuteľných dielach, ktoré v druhej polovici šesťdesiatych rokov navždy zmenili poetiku 
československej kinematografie. Rodák z malej obce Kojšov pri Spišskej Novej Vsi, Juraj Jakubisko, preniesol 

do svojich filmov živelnosť, extrovertnosť a bezprostrednosť nesmierne príznačnú pre východ Slovenska. Jeho 
cesta sa začala v Bratislave, kde prišiel kvôli štúdiu a kde aj úspešne absolvoval odbor fotografia na Strednej 
umeleckopriemyselnej škole. Záujem o obraz, zachytenie momentu predznamenal jeho ďalšie smerovanie. Išlo o 
akýsi odrazový mostík k filmu, ku kamere, k réžii. No zaujímal sa aj o grafiku či figurálnu maľbu. 

Mladý rebelant na scéne 
V roku 1959 ho prijali na pražskú FAMU a ako píše vo svojej knihe Jan Jaroš, jeho krátke experimentálne 

vysoko štylizované snímky Každý deň má svoje meno (1960) či Mlčanie (1963) okamžite zarezonovali a vyvolali 
rozpaky a diskusiu medzi profesormi. Ich odlišnosť sa nie každému pozdávala. Výrazná farebnosť, deformácia 
zvukovej stopy, roztočená kamera, využitie negatívu, to všetko značilo, že Jakubisko sa nebude riadiť trendmi a 
nebude ani patriť do obyčajného sivého priemeru. Dovtedy zaužívané formy rozprávania ho nezaujímali, mal 
vlastnú a jasnú predstavu o tom, ako má čo vyzerať. Mladý režisér absolvoval snímkou Čakanie na Godota 

http://www.teraz.sk/regiony/na-kosickom-letisku-sa-zislo-1600-bez/392365-clanok.html
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/510169-juraj-jakubisko-zasneny-a-hravy-meliesov-ziak/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/510169-juraj-jakubisko-zasneny-a-hravy-meliesov-ziak/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


(1966) a rok nato debutoval celovečerným filmom Kristove roky (1967) o výtvarníkovi trpiacom existenciálnou 
krízou, čo bolo vtedy neobvyklé, keďže väčšina režisérov musela mať najskôr roky praxe na poste asistenta. 
Postaral sa o to najmä dramaturg a scenárista Albert Marenčin, ktorý dal vtedy 29-ročnému Jakubiskovi vzácnu 
šancu ukázať naplno svoj talent. 

„Albertovi za veľa vďačím. Pamätám si, ako presadil môj debut Kristove roky do výroby. Ušetril mi tým veľa 
času, pretože som sa dostal k réžii bez toho, aby som musel niekomu robiť najskôr asistenta. Myslím, že sme 
mali dosť podobné estetické myslenie, páčili sa mi aj jeho patafyzické básne. Veľmi rád sa pohyboval v mne 
príbuznom svete, teda na hranici medzi realitou a fantáziou,“ povedal Jakubisko o Marenčinovi prednedávnom 
pre Pravdu. Zatiaľ čo Jakubiskov debut bol ešte pomerne opatrným a nie príliš z radu vyčnievajúcim dielom, jeho 
ďalší film Zbehovia a pútnici (1968), pod ktorým sa podpísal ako režisér, scenárista, ale aj kameraman, priniesol 
nevídané oživenie s avantgardnými prvkami. Až také, že ho krátko po nakrútení odložili „pre istotu“ na dvadsať 
rokov do trezoru. Apokalyptická vízia vojnou poznačenej krajiny bola totiž presným opakom vtedy žiadaného 
socialistického realizmu. 

Iba blázon môže byť slobodným človekom 
Jakubiskova ďalšia balada s podobnou poetikou a estetikou o slobode, beznádeji a ľúbostnom trojuholníku 

Yoricka, Andreja a Marty s názvom Vtáčkovia, siroty a blázni (1969) vznikala v hektickom období Pražskej jari a 
napokon skončila tiež v trezore. Aj vďaka priamej kritike vtedajšieho obdobia neslobody. Jedna z najpamätnejších 
hlášok, ktorá rezonuje aj dnes, no v tom období dostávala úplne nový význam, bola: „Iba blázon môže byť 
slobodným človekom.“ Netrvalo dlho a vďaka normalizácii dostal Jakubisko zákaz nakrúcať hrané filmy. Ten 
prišiel počas práce na ďalšom filme Dovidenia v pekle, priatelia (1970). Ako sa píše v knihe Juraj Jakubisko od 
Vlastimila Zusku a Petra Michaloviča, keďže Jakubisko sa už nemohol zúčastniť finálneho strihu, postaral sa oň 
taliansky producent Moris Ergas. 

Jakubisko však s týmto zostrihom nebol vôbec spokojný. Vo svojom vyhlásení k nemu napísal: „Toto, čo som 
videl, vonkoncom nebol môj film. Bolo tam pridaných mnoho vyradených scén, ktoré boli kameramansky či režijne 
nepodarené. Poetické sekvencie intímneho charakteru sa zmenili na oplzlú erotiku. Scény oplývajúce vtipom 
dostali charakter lacnej, nevkusnej zábavy určenej zrejme publiku, ktorému nerozumiem a od ktorého som sa 
dištancoval.“ Svoj vlastný zostrih režisér vytvoril až po páde režimu v roku 1990. Po nie príliš výraznom 
dokumentárnom období v sedemdesiatych rokoch dostal až na ich konci Jakubisko opäť šancu nakrútiť ďalší 
hraný film – Postav dom, zasaď strom (1979). Bol to však zároveň prvý film, na ktorom sa nepodieľal aj ako 
scenárista. 

Na vlne magického realizmu 
Podľa filmového historika a kritika Václava Maceka boli v druhej polovici šesťdesiatych rokov Jakubisko a jeho 

režijný kolega Elo Havetta predstaviteľmi autorského filmového experimentu. Boli preňho extroverti, karnevaloví 
hráči, u ktorých sa svet odohráva na povrchu, na ulici. Ich filmy charakterizuje ako verejné, každému prístupné 
divadlo. „Jakubiskovi starší kolegovia – Štefan Uher, Stanislav Barabáš, Miloš Forman či ďalší zmenili režijné 
remeslo na autorskú výpoveď. Jakubisko spolu s ostatnými generačnými druhmi z tohto východiska budoval 
stratégiu umenia ako hry, “ napísal v novom vydaní Dejín slovenskej kinematografie. „Všetko sa zmenilo, nič sa 
nemuselo brať vážne – ani film, ani Slovenské národné povstanie, ani socializmus. Dôležitejšia ako akékoľvek 
občianske zaujatie bola imanencia obrazu. Jeho predchodcovia sa zrodili pod hviezdou neorealizmu, Jakubisko je 
však Mélisov dedič, jeho spolupútnikom bol Fellini, nie Rossellini. Povedané slovami André Bazina, u Jakubiska 
je podstatná viera v obraz, nie v realitu. Jakubiskova tvorba je nemysliteľná bez hnutia dada a surrealizmu,“ 
dodal. 

V osemdesiatych rokoch Jakubisko výrazne plával na vlne magického realizmu. Jeho filmy už neboli tak 
formálne radikálne, experimentálne či výstredné ani tematicky provokatívne, niesli sa skôr v duchu rozprávkovosti 
a elegantnosti. Bolo z nich cítiť istú vyzretosť. Akoby už vyrástol z rebelanta a buriča, no ponechal si lásku k 
surrealizmu, hravosti a posunul ich ešte ďalej. Dokazovali to najmä kultová, takmer trojhodinová Tisícročná včela 
(1983) podľa predlohy Petra Jaroša o murárskom rode Pichandovcov, s čarovnou atmosférou, kde hviezdili 
Štefan Kvietik, Jozef Kroner či Michal Dočolomanský, a od dva roky staršia nezabudnuteľná rozprávka Perinbaba 
(1985). V tom istom roku sa Jakubisko oženil s herečkou Deanou Horváthovou, ktorá si tiež zahrala napríklad v 
jeho filmoch Sedím na konári a je mi dobre (1989), Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (1992), 
Nejasná správa o konci sveta (1997) či Bathory (2008). V súčasnosti mu pomáha s pokračovaním kultovej 
Perinbaby. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. VIDEO: Pre návštevníkov hokejového šampionátu sú pripravené aj výlety či 

živé sochy 
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https://kosice.dnes24.sk/video-pre-navstevnikov-hokejoveho-sampionatu-su-pripravene-aj-vylety-ci-zive-
sochy-329142 

 
 

https://kosice.dnes24.sk/video-pre-navstevnikov-hokejoveho-sampionatu-su-pripravene-aj-vylety-ci-zive-sochy-329142
https://kosice.dnes24.sk/video-pre-navstevnikov-hokejoveho-sampionatu-su-pripravene-aj-vylety-ci-zive-sochy-329142


Rôzne aktivity v Košickom kraji budú sprevádzať blížiace sa majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktorých 
dejiskom budú okrem Bratislavy aj Košice. 

Pôjde napríklad o súťaž o sledovanie zápasu slovenskej reprezentácie na Spišskom hrade či vo vínnej pivnici 
na Tokaji, živé hokejové sochy i výlety na rôzne miesta v kraji. 

„Obyvateľom nášho kraja, ale aj návštevníkom sme chceli pripraviť aktivity, ktoré prepoja hokej s tým 
najlepším, čo náš región ponúka. Okrem jednodňových výletov po našom kraji či zábavného anglicko-
východniarskeho slovníka môžu hokejoví fanúšikovia sledovať zápasy v takzvaných Kráľovských hokejových 
lóžach, teda unikátnych miestach v kraji. Atmosféru hokejových zápasov zase podčiarknu živé sochy, ktoré mnohí 
poznajú z Festivalu živých sôch v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol na piatkovej tlačovej konferencii predseda 

Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 
Fanúšikovia budú môcť stretnúť spomínané živé sochy počas prvého hracieho víkendu v Košiciach, no uvidia 

ich aj návštevníci podujatia Urban 2019 to pri otvorených tokajských pivniciach v sobotu (27. 4.). 
Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Košice Región Turizmus pripravila v súvislosti so 

šampionátom aj špeciálne výletné produkty. 
„Vnímame, že tieto formáty zápasov sú iné, ako boli v roku 2011 – a teda každý z tímov tu odohrá približne 

sedem zápasov, tak vieme, že pomedzi to si fanúšik môže zvoliť aj nejakú alternatívnu formu trávenia voľného 
času. Pripravili sme viachodinové výlety, jednodňové výlety,“ povedala výkonná riaditeľka Košice Región 
Turizmus Lenka Vargová Jurková. 

Pre zahraničných fanúšikov ubytovaných v Košiciach sú pod názvom Get inspired by Košice Region 
nachystané štyri výletné produkty, a to na Spišský Hrad, do rožňavského pivovaru, na Tokaj a do termalparku na 
Šírave. Pripravený je tiež výlet Plnou parou za svetovým dedičstvom. 

„Nostalgický vlak potiahne smerom k Dobšinskej ľadovej jaskyni pravý parný rušeň Ventilovka z roku 1926,“ 
dodala. Pre hokejových nadšencov budú v ponuke aj rôzne spomienkové predmety vyrobené v limitovanej edícii. 

Medzi ne patrí i puk so špeciálnym hokejovým motívom Košického kraja, špecialitou bude aj regionálne pivo 
Lapačka. Ďalším pamätným predmetom, ktorý Košice Región Turizmus nachystal, je zábavný hokejový anglicko-
východniarsky slovník Do you speak Ponashom? 

Zdroj: TASR 
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12. Na košickom letisku sa zišlo 1600 bežcov 
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24hod.sk Z domova 
Na košickom letisku sa v sobotu (27. 4.) večer zišlo približne 1600 bežcov. V metropole východu tak otvorili 

jarnú bežeckú sezónu. Informovala o tom za … 
Košice 28. apríla (TASR) – Na košickom letisku sa v sobotu (27. 4.) večer zišlo približne 1600 bežcov. V 

metropole východu tak otvorili jarnú bežeckú sezónu. Informovala o tom za organizátorov Ivana Gáll Bajerová. 
„Košické letisko sa zmenilo na športovisko. Aj napriek dažďu, ktorý prišiel presne so štartom, si bežci 

netradičnú trať užívali,“ priblížila. Beh po dráhe košického letiska je podľa jej slov jediný svojho druhu v rámci 
celého Slovenska. „Celkovo sa na beh zaregistrovalo viac ako 1800 bežcov, na štart sa ich napokon postavilo 
1598,“ spomenula. 

„Som rád, že štvrtý ročník Košice Runway Run dopadol nad očakávania, prelomili sme všetky možné 
rekordy,“ priblížil za organizátorov podujatia Marek Petráš. Gáll Bajerová spomenula, že zaujímavosťou 
aktuálneho ročníka je to, že čoraz obľúbenejšia je päťkilometrová trať. „Vybralo si ju o tretinu viac bežcov než tú 
desaťkilometrovú,“ priblížila. 

Podujatie podľa jej ďalších slov hostilo viac mužov. „Na beh sa ich prihlásilo o tretinu viac ako žien,“ spresnila. 
Pokračovala, že na trati nechýbali ani deti. „Najstarším bežcom sa stal Michal Laško zo Spišskej Novej Vsi, 

najmladším bol Martin Ferencz z Košíc,“ doplnila s tým, že okrem domácich mali účastníkov aj z Rakúska, 
Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska či Nórska. 

Letisko Košice si záujem o beh pochvaľuje. „Lety neskoro večer a počas noci nemáme, a to je šanca pre jeho 
zatvorenie. Je to tiež veľká výzva pre náš personál a bezpečnostné zložky. Musíme o tom upovedomiť našich 
partnerov a oni to musia odsúhlasiť. Je to pre nás výzva, ale je to možné,“ uviedol jeho riaditeľ Michael Tmej. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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13. Ani dážď nezastavil nočných bežcov, na štarte ich bolo takmer 1 600 
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Košice Runway Run už pozná víťazov. 
Košice Runway Run 2019 
(12 fotografií) 
KOŠICE. V Košiciach sa v sobotu (27.4.) večer začala jarná bežecká sezóna, letisko sa zmenilo na 

športovisko. 
Bežcov neodradil ani dážď, ktorý prišiel presne so štartom. „Bol to ročník, na ktorý nezabudneme. Je to pecka, 

prší, ale sme šťastní,“ zhodnotili premočení bežci v cieli. 
Beh po dráhe Letiska Košice je jediný svojho druhu v rámci celého Slovenska. 
Tento rok sa zaregistrovalo viac ako 1 800 bežcov, na štart sa ich napokon postavilo 1 598, informovala v 

mene organizátorov Ivana Gáll Bajerová. 
„Som rád, že štvrtý ročník Košice Runway Run dopadol nad očakávania, prelomili sme všetky možné 

rekordy,“ uviedol Marek Petráš z Rádia Košice, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. 
Tohtoročné zaujímavosti 
Košice Runway Run hostil viac mužov, na beh sa ich prihlásilo o tretinu viac ako žien. 
Na trati nechýbali ani deti, ktoré ocenili vzletovú dráhu, na ktorú sa bežne nedostanú, no aj detaily ako 

svetielka na trati, balóny pri štarte, helikoptéru nad hlavou či medailu v cieli. 
Najstarším bežcom sa stal Michal Laško zo Spišskej Novej Vsi, najmladší bežec bol Martin Ferencz z Košíc. 

Prišli aj bežci z Rakúska, Belgicka, Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska či Nórska. 
Beh odštartoval riaditeľ letiska 
„Lety neskoro večer a počas noci nemáme, a to je šanca pre zatvorenie letiska. Je to tiež veľká výzva pre náš 

personál a bezpečnostné zložky. Musíme o tom upovedomiť našich partnerov a oni to musia odsúhlasiť. Je to pre 
nás výzva, ale je to možné. Behať po ploche, kde sa zvyčajne pohybujú len lietadlá, je naozaj jedinečný pocit. Aj 
ja som absolvoval Runway Run pred dvomi rokmi,“ uviedol riaditeľ Letiska Košice Michael Tmej, ktorý beh 
odštartoval výstrelom. 

Fakty 
Najrýchlejší rok 
Na desaťkilometrovej trati v kategórii mužov triumfoval Richard Zvolánek s časom 0:33:04. Druhé miesto 

obsadil Vladimír Majerčák (0:35:02) a na bronzovej pozícii sa umiestnil Marek Mockovčiak, ktorý dobehol s časom 
0:35:24. Najlepšou bežkyňou na rovnakej trati sa stala Barbara Chrenková s časom 0:39:49. Druhé miesto patrí 
Miriam Reistetterovej (0:44:11) a pomyslený bronz získala Ivana Šucová, ktorá dobehla do cieľa za 0:44:50. 

Najrýchlejší 5k 
Víťazom na päťkilometrovej trati v kategórii mužov sa stal Patrik Vyšňovský, ktorý to zvládol za 0:16:04. Na 

druhom mieste skončil Michal Lami s časom 0:16:13. Ako tretí dobehol do cieľa Andrej Antal (0:16:52). Päť 
kilometrov najlepšie zo všetkých bežkýň zvládla Michaela Ivančová, a to za čas 0:20:24. Za víťazkou ako druhá 
dobehla Simona Čonková s časom 0:22:12 a tretiu priečku obsadila Lucia Tverďáková (0:22:28). 

Kategória do 15 rokov 
Najlepším sa stal Patrik Maťas, ktorý päťkilometrovú trať zvládol za 0:20:23. Druhé miesto získal Samuel 

Jakub (0:20:25) a ako tretí skončil Lukáš Vana (0:20:54). Z dievčat do pätnásť rokov triumfovala Michaela 
Ivančová (0:20:24), druhé miesto obsadila Kristína Kobularčíková (0:23:27) a ako tretia dobehla Maria Stacey 
Žeňuchová (0:24:32). 

Najrýchlejšie tímy 
Do jedinečného behu sa zapojili aj tímy. Tým najlepším na päť kilometrov sa stal ESET s časom 0:16:09. Na 

druhom mieste skončil BEKELE (0:18:21) a tretie miesto obsadil ŠK Banské (0:19:05). Na desaťkilometrovej trati 
zvíťazil tím Trávožrúti s časom 0:34:44. Striebornú priečku obsadil tím Vienna Airport (0:40:10) a tretie miesto 
patrí tímu T-Systems Slovakia s časom 0:42:26. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Incident v krčme stál náčelníka levočskej mestskej polície stoličku 
[27.04.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

NOVÁK SA SPRÁVAL NEVHODNE, VULGÁRNE NADÁVAL A ROZBÍJAL POHÁRE 
Poslanci ho odvolali na návrh primátora, stratil dôveru vedenia mesta. 
LEVOČA. Náčelníka levočskej mestskej polície odvolali z funkcie. Odhlasovali to levočskí poslanci vo štvrtok 

podvečer. Návrh na jeho odvolanie podal primátor mesta Miroslav Vilkovský (nezávislý). Náčelník Ján Novák 
stratil dôveru vedenia mesta aj primátora po tom, čo sa nevhodne správal v jednom zo spišskonovoveských 
pohostinstiev. Vedením Mestskej polície v Levoči bol dočasne poverený zástupca Peter Petruška. 

V krčme vystrájal, zasahovala polícia 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22108803/ani-dazd-nezastavil-nocnych-bezcov-na-starte-ich-bolo-takmer-1-600.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22108803/ani-dazd-nezastavil-nocnych-bezcov-na-starte-ich-bolo-takmer-1-600.html


Incident z marca sa odohral v skorých ranných hodinách. Novák sa voči personálu krčmy správal nevhodne, 
vulgárne nadával a rozbíjal poháre. Keďže si s ním nevedeli dať rady, zavolali políciu. Ako informovala policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová, policajná hliadka mala muža dvakrát vyzvať, aby z podniku odišiel, on to však 
nerešpektoval. Použili donucovacie prostriedky a v putách ho predviedli na policajné oddelenie. Polícia skutok 
objasňovala ako priestupok proti verejnému poriadku. V súčasnosti už bývalý náčelník mestskej polície tvrdil, že v 
podniku nevyvádzal a žiadneho protiprávneho konania sa nedopustil. Naopak, podľa jeho slov bol zásah 
policajtov voči nemu neopodstatnený a neoprávnený. Bol dokonca na urgentnom príjme. 

Náčelník stratil dôveru primátora 
Na štvrtkovom rokovaní mestského zastupiteľstva primátor mesta takto zdôvodnil svoje rozhodnutie: „Udalosti 

z marca 2019 ma vedú k tomu, že náčelník mestskej polície stratil moju dôveru, ako dôveru vedenia mesta. Moju 
dôveru stratil tým, že udalosti, ku ktorým došlo, mi neoznámil, dozvedel som sa o nich až z médií.“ Ako 
informovala policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, skutok bol po ukončení objasňovania zaslaný na ďalšie konanie 
príslušnému orgánu, ktorým je okresný úrad, odbor všeobecnej a vnútornej správy v Spišskej Novej Vsi. Za 

odvolanie bolo 14 poslancov „Náčelník mestskej polície je menovaný a odvolávaný primátorom mesta aj bez 
udania dôvodu. Náčelník by mal byť prvý príkladom občanom,“ zdôraznil levočský primátor. „Ak by sa náčelník 
bol lepšie preveril už pred nástupom do funkcie, nemuseli by sme dnes toto tu riešiť. Mohol to robiť niekto mladý, 
ambiciózny a poctivý,“ uviedla poslankyňa Anna Kravecová (SNS). Ján Novák zastával funkciu náčelníka 
Mestskej polície v Levoči od novembra 2011. Za jeho odvolanie zahlasovalo 14 zo 17 prítomných poslancov. 
Traja sa hlasovania zdržali. 

Novák je na maródke, o odvolávaní nevedel 
Krátko po tomto rozhodnutí sme oslovili aj samotného Nováka. Zaujímal sa, ako jeho odvolávanie dopadlo. 

Prekvapilo ho, že sa odvolávanie udialo. „Ja som nebol o ničom informovaný,“ reagoval. Na otázku, čo na to 
hovorí, odpovedal: „No neostáva mi nič iné, ako to rešpektovať, čo iné mám k tomu povedať.“ Aké kroky 
podnikne, nekonkretizoval. „Je o tom ešte predčasné hovoriť. Ešte táto vec nebola uzavretá,“ zdôraznil. Náčelník 
je v súčasnosti na maródke. Podľa jeho slov má problémy s chrbticou. Na otázku, ako s odstupom času hodnotí 
marcové udalosti, zareagoval: „Ako som uviedol na začiatku, z môjho pohľadu sa tam neudialo nič. Bolo to ináč, 
ako to bolo prezentované v médiách.“ 

Názory z ulice 
Na názor sme sa pýtali aj samotných Levočanov. „Ja vám k tomu nemám čo povedať, ja s mestskou políciou 

do styku neprichádzam, ani osobne s náčelníkom. No nemal by sa takto správať jeden náčelník, určite majú 
nejaké smernice, ako by sa mali či nemali chovať na verejnosti. Tiež by mal dodržiavať určité pravidlá,“ uviedol 
Levočan Jozef. „No, mali by mu trošku odpustiť, keď sa to stalo prvýkrát. Nepočula som o tom, že sa niečo stalo. 
Ak sa to stalo prvýkrát, ja by som mu odpustila, ale inak alkohol nenávidím a opitých ľudí takisto,“ uviedla 
dôchodkyňa Irenka. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Chudoba nieje cnosť, ale zločin spoločnosti 
[27.04.2019; Pravda; Víkend; s. 50,51; Martin Makara] 

 
 

Vzrast pravicového extrémizmu, oživený antisemitizmus a zvyšujúce sa medzinárodné napätie vytvárajú pôdu 
pre hľadanie analógií s vývojom v medzivojnovom období. Optimizmus a viera v pokrok sú v období všeobecnej 
skepsy tým, čo by sme si od medzivojnovej lavice mali prisvojiť najnáhlivejšie. 

Martin Makara 
publicista 
Vlani sa do tlače dostali programové manifesty československej sociálnej demokracie Co chtéjí socialisté 

(1934) a Za svobodu do nové Československé republiky (1941), ktoré vychádzajú v reedícii po viac než 
sedemdesiatich rokoch od ich posledného vydania. Opodstatnenosť ich nového uvedenia sa ukazuje už krátko po 
začítaní sa, keď čitateľ pristúpi ku konfrontácii programovej náplne medzivojnovej a súčasnej sociálnej 
demokracie, ako ich poznáme zo slovenského a z českého, prípadne i zo širšieho európskeho prostredia. 

Reálne východisko z krízy 
„Spolupráce socialistu a demokrata všech národu musí pevné sledovat cíl, jemuž natrvalo nezabráni 

krátkodobé diktatúry: Spojené štáty evropské." Touto vetou sa uzatvára politická časť programového manifestu 
Co chtéjí socialisté, ktorý bol vydaný pred osemdesiatimi piatimi rokmi pod hlavičkou Robotníckej akadémie. 
Odvážnu požiadavku smerovať k európskej federácii formulovali autori tohto programu takmer štvrťstoročie 
predtým, než do platnosti vstúpili Rímske zmluvy. Tie položili základy celku, ktorý svetadiel zatiaľ prepojil 
najužšie: Európskej únie. Čo sa týka európskej integrácie, medzivojnoví československí socialisti ďaleko 
predstihli svoju dobu, hoci cesta k demokratickej a mierovej spolupráci v Európe sa v nasledujúcich desaťročiach 
ešte ukázala ako poriadne kľukatá. Nielen pre vizionárstvo v oblasti zahraničnej politiky si medzivojnová 
sociálnodemokratická ľavica zaslúži našu pozornosť. Vzrast pravicového extrémizmu, oživený antisemitizmus a 
zvyšujúce sa medzinárodné napätie vytvárajú pôdu pre hľadanie analógií s vývojom v medzivojnovom období. Či 
už podobnosť prijmeme, alebo nie, štúdium histórie nám môže poskytnúť impulz, ako sa pohnúť z plytčiny, na 
ktorej sme sa ocitli. Editorka knihy Radka Šustrová vo svojom predslove kladie otázku, či je možné vnímať 
socializmus inak, než dnes máme zaužívané: teda takmer výlučne v spojitosti s predchádzajúcim režimom, ktorý 



ho skarikoval a zdiskreditoval. S výnimkou relatívne marginálnych skupín by sa s odstupom tridsiatich rokov k 
byrokratickému komunizmu bez výhrad vrátil málokto, ale v nezanedbateľnej časti spoločnosti prežíva niekedy s 
úškrnom vyslovovaný „nostalgický optimizmus". Oceňovanie dostupnosti práce či bývania je iste pochopiteľné, 
hoci sa nikdy nesmie stať ospravedlnením príkorí, ktoré v menšej alebo vo väčšej miere zasiahli podstatnú časť 
populácie. Je teda možné povyberať z koláča iba hrozienka a spojiť solídne spoločenské ekonomické 
zabezpečenie s politickou slobodou a demokraciou? Medzivojnoví socialisti mali za to, že to je nielen možné, ale 
jednoducho nevyhnutné. Svoje presvedčenie o neoddeliteľnosti politickej a hospodárskej slobody nepredniesli na 
vrchole ekonomického rastu a rozkvitajúcej demokracie v spoločnosti, ako by sme sa mohli nazdávať. Naopak: v 
demokratickom socializme videli nielen východisko zo svetovej hospodárskej krízy, ktorá ako kladivo dopadla na 
československých pracujúcich, ale zároveň ho považovali za pevný obranný val proti vzmáhajúcemu sa fašizmu. 
Tento val však nemal príležitosť sa osvedčiť: hoci program Co chtéjísocialisté vznikol pod hlavičkou Robotníckej 
akadémie, vzdelávacej organizácie pridruženej k Československej sociálnodemokratickej strane robotníckej, 
nikdy sa nestal oficiálnym programom strany. Nadväzujúci dokument z roku 1941 bol koncipovaný v ilegalite a 
dohadoch okolo povojnového vývoja, preto predstavuje len skicu možnej mierovej prestavby spoločnosti. 

Idey ľudovej univerzity 
Ani jeden z dokumentov zaradených do knihy nevznikol samovoľne, ale oba boli výsledkom dlhodobých 

diskusií ľavicových intelektuálov - najprv združených predovšetkým v Robotníckej akadémii, neskôr spojených na 
odbojovom základe v Protektoráte Čiech a Moravy. Robotnícka akadémia, tzv. „ľudová univerzita“, pri vzniku 
ktorej stál aj T. G. Masaryk, poskytovala nielen dostupné politické, ale všeobecné vzdelanie širokým pracujúcim 
masám a udržiavala tak v blízkom styku proletariát s inteligenciou. Výsledkom tejto súhry bol nielen významný 
vzrast vzdelanosti a kvalifikovanosti robotníctva, ale i rozšírenie myšlienok socializmu medzi bežným 
obyvateľstvom. Už tu možno vystopovať jeden zo zdrojov výraznejšieho úspechu povojnovej komunistickej ľavice 
v českých krajinách než na Slovensku. V roku 1921 došlo k založeniu Komunistickej strany československej, a 
teda i presunu časti straníckych kádrov i voličov z radov sociálnych demokratov. Ani to však pre sociálnu 
demokraciu neznamenalo opustenie marxistických východísk, okolo ktorých sa viedla živá vnútrostranícka 
diskusia. Na rozdiel od súdobých komunistov sociálni demokrati verili, že prechod k socialistickej spoločnosti sa 
môže uskutočniť i bez fázy diktatúry proletariátu a bez nutnosti úplne zdecimovať súkromný sektor. Namiesto 
toho verili v možnosť reformnej transformácie spoločnosti pri zachovaní malého a stredného podnikania, ktoré by 
podliehalo demokratickej spoločenskej kontrole. Na rozdiel od mnohých dnešných stredoľavých strán však zo 
svojho zreteľa medzivojnoví československí socialisti nestratili prekonanie kapitalizmu; verili, že sa tak bude môcť 
udiať demokratickou cestou. Rozporné pohľady na demokraciu a stratégiu dosiahnutia cieľov viedli k rozdeleniu v 
súčte nemalých ľavicových volebných preferencií i k obmedzenej spolupráci komunistov a sociálnych 
demokratov. Šustrová upozorňuje na prejav brnianskeho sociálneho demokrata Zdenka Kojeckého, ktorý v reakcii 
na prevzatie moci fašistami v Nemecku v roku 1933 napísal: „Socialism nesmi nikdy pf ipustiti situaci, ve které by 
se fašism stal mluvčím nejvétší (československé) strany, strany neorganizovaných, strany nevoličú, odkázaných 
dosud jen na úlohu .verejného mínéní’ ”. Oba veľké ľavicové bloky - reformisti i revolucionári - si uvedomovali 
riziká vývoja za západnými hranicami republiky a obe skupiny boli dôsledne protifašistické. Z citovaného 
vyjadrenia je zrejmé, že už vtedy chápali to, čo my dnes objavujeme pri analýze výsledkov volieb doma i v Českej 
republike: ak ľavica prestane obhajovať záujmy pracujúcich, ak prestane byť vo svojom programe a jeho napĺňaní 
autentická, o svoj elektorát môže ľahko prísť v prospech extrémnej pravice. Doterajšia historická skúsenosť 
ukazuje, že dôsledky tohto odtrhnutia od pracujúcich boli takmer vždy fatálne. 

Emancipačná sociálna politika 
Nezávislosť intelektuálov združených v Robotníckej akadémii umožňovala tomuto kolektívu smelo a razantne 

formulovať požiadavky, na ktoré sa nezmohlo politické vedenie materskej strany. Programový dokument Co chtějí 
socialisté vydaný v roku 1934 nebol len vágnou a abstraktnou víziou akademikov, ale pomerne konkrétnym 
plánom na demokratizáciu predovšetkým hospodárskeho života mladej republiky. Argument, že „teprve v 
demokratizaci a socializaci hospodárskeho života je jadro veci, protože hospodárska moc, plynoucí z vlastnictví 
velikých výrobních prostŕedkíi a ŕinančního kapitálu, je absolutnéjší, nekontrolovanéjší a nebezpečnejší než každá 
moc politická," podopieral programový návrh k poštátneniu finančného sektora, dopravy, energetiky a ďalších 
strategických veľkých podnikov. Autori verili, že spoločenská kontrola nad kľúčovou hospodárskou infraštruktúrou 
zabezpečí nielen dostupnosť základných statkov a služieb obyvateľstvu, ale i podporu politickej moci nevyhnutnej 
na presadzovanie ďalších zmien. Chápali procesuálnosť tohto vývoja: na rozdiel od komunistov sociálni 
demokrati neplánovali nárazové zospoločenštenie (zoštátnenie), ale postup vo fázach v závislosti od „zrelosti" 
toho-ktorého odvetvia. Navyše, kde to bolo možné, rátali s kompenzáciou za prechod majetku pod štát. 
Pripomeňme kľúčovú poznámku, že sa rátalo aj so zachovaním malého a stredného podnikania. Spomedzi 
konkrétnych opatrení, ktorými sa mali znížiť súdobé ekonomické nerovnosti, možno spomenúť viazanosť 
najvyšších platov na istý násobok platov najnižších, zavedenie progresívnej dane či zvýšenie nezdaniteľnej časti 
základu dane. V pláne bolo aj opustenie gentského systému (podporu v nezamestnanosti vyplácali odbory, nie 
štát, a preto sa táto podpora nevzťahovala na všetko obyvateľstvo, iba jeho odborovo organizovanú časť). Tým 
sa však sociálna agenda ani zďaleka nevyčerpávala. Filozofiu odvážnej sociálnej politiky, ktorú intelektuáli z 
Robotníckej akadémie vypracovali, najlepšie vystihuje zámer „prebudovaní společnosti, místo aby se omezovala 
na pouhou pomoc sociálne slabým“. Povedané inak: sociálny systém štátu nemal svojou sieťou len pasívne 
zachytávať tých, ktorí padli na dno v úsilí o materiálny postup, ale spoločnosť aktívne a solidárne emancipovať 
ako celok. Tento tvorivý prístup sa prejavuje aj v inšpirácii Rooseveltovým New Dealom, hospodárskym plánom 
vládnych investícií do výstavby infraštruktúry, ktoré v Spojených štátoch úspešne pomohli prekonať pokrízovč 
roky. Nebola by štátna či komunálna iniciatíva v oblasti rozvoja bývania v podobe výstavby či sprístupňovania 
dostupného nájomného bývania i dnes platným spôsobom, ako riešiť pálčivú bytovú otázku a v prípade hroziacej 



ekonomickej krízy i skok v nezamestnanosti? Osobitnú pozornosť socialisti venovali zdravotnému poisteniu. To 
nepovažovali za ťažobné pole zisku, naopak: požadovali skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a štedrosť v jej 
financovaní - prevencia sa mala stať prioritou celého medicínskeho systému. Kto dnes využíva služby štátneho 
zdravotníctva (čiže väčšina populácie), sotva sa ubráni otázke, ako je možné, že napriek ústavne zakotvenej 
bezplatnej zdravotnej starostlivosti a nemalej štátnorozpočtovej položke vyčlenenej pre zdravotníctvo musia 
pacienti doplácať za lieky i lekárske úkony, kým súkromné zdravotné poisťovne sú schopné generovať 
nezanedbateľný zisk. Na čí úkor vzniká? Na makroúrovni sa v programe uvažovalo o vytvorení Štátnej 
hospodárskej rady, ktorá by združovala delegátov parlamentu, ako i záujmových skupín hospodárskeho života. 
Táto rada by bola garantom demokratického dohľadu nad štátnym hospodárstvom a zároveň by v 
celospoločenskom záujme ekonomický život spravovala a organizovala. Podobne ako v medzivojnovom 
Sovietskom zväze či povojnovej ČSR sa veľký dôraz kládol na industrializáciu krajiny, osobitne jej východnej časti 
(Slovenska a Podkarpatskej Rusi). Humanistická povaha programu predvojnovej demokratickej ľavice sa 
najzreteľnejšie vyjavuje v statiach venovaných vzdelávaniu a kultúre. Stály akcent na plný rozvoj schopností a 
dispozícií každého jednotlivca sa prejavuje i vo formulácii poslania školy, ktorá „má býti tfídičem, který vede 
každého jednotlivce k správne volbé povolaní a dáva mu k tomu možnost cestou pro nej nejschúdnejší, ale pritom 
udržuje nezbytnou šíri rozhledu obecným vzdelaním”. 

Hluchá demokracia 
Jednou z kľúčových činností Robotníckej akadémie, v ktorej diskutovaný program vznikal, bolo už od jej 

vzniku, koncom 19. storočia rozširovanie a prehlbovanie politického vzdelania. Za vyše sto rokov sme na tomto 
poli zaznamenali pokrok, ale ani zďaleka nie taký ako v iných oblastiach. Bez vzdelania sme schopní už takmer 
intuitívne pracovať s bežnou výpočtovou technikou, ale stav politickej gramotnosti (nielen) mladých ľudí je 
alarmujúci. I tento faktor môže zohrávať nezanedbateľnú úlohu pri vysvetľovaní voličského správania prvovoličov. 
To chápala demokratická ľavica už pred ôsmimi dekádami, veď „svet nelze zvládnout pouhým volebním 
úspéchcem ani nelze spolčil at, že vétšina je automaticky vérna socialismu a demokracii. O to je treba stále znovu 
zápasit. Jest prohloubiti a zesíliti ono myslení, které má za úkol, aby ŕídilo celek společnosti: myslení politické“. V 
rámci politického programu neboli obídené ani úvahy o povahe demokracie, ku ktorým by bolo zvlášť príhodné sa 
dnes vrátiť. Z televízií počujeme a na stránkach novín čítame, že žijeme v čase otrasov liberálnej zastupiteľskej 
demokracie. Čo je príčinou? Neosvedčila sa táto podoba demokracie - či azda zlyhala? Medzivojnoví socialisti 
ponúkajú odpoveď, relevantnosť ktorej treba zvážiť i vo vzťahu k 21. storočiu; mienia, že dosiaľ nikde dôsledná 
demokracia nebola, vždy bola realizovaná len viac či menej formálne. Bez ohľadu na to, či s týmto konštatovaním 
súhlasíme, alebo nie, skutočnosťou ostáva, že ide o vyjadrenie pocitu, s ktorým by sa iste stotožnila ä časť 
súčasnej verejnosti: demokraciu máme na papieri, ale nežijeme ju. Kto sa nestretol s postojom - nejdem na voľby, 
pretože sa i tak nič nezmení? Pocit nevypočutosti dlhodobo silnel, až kým globálne nevyrazil pokrievku tlakového 
hrnca a z jeho útrob nezačalo kypieť všetko to, o čom sme dúfali, že je za nami: nacionalizmus, šovinizmus a 
rasizmus. Tie sa prelínajú v postavičkách Trumpa, Bolsonara a ďalších svetových i domácich politikov, tvoriac tak 
lokomotívu reakcie ťahajúcu celý svet v ústrety vykoľajeniu. Hodnotová politika sa odporúčala k ústupu pred 
cynickým politickým cézarizmom, ktorý na rozdiel od bohatstva skutočne preteká od špičky mocenskej pyramídy 
až k jej základni a kontaminuje celé spoločenské vedomie i cítenie. Optimizmus a viera v pokrok sú v období 
všeobecnej skepsy azda tým, čo by sme si od medzivojnovej ľavice mali prisvojiť najnáhlivejšie. Napriek ďalšiemu 
svetovému konfliktu črtajúcemu sa na horizonte, dokázali ľavicoví myslitelia predložiť konkrétny a prakticky 
realizovateľný projekt zvyšovania hospodárskej úrovne prvej republiky i materiálneho štandardu jej bežných 
občanov. Svoje nádeje upínali paradoxne k tomu, čoho sa my dnes obávame: pokračujúcej automatizácii. Tú totiž 
nevnímali ako hrozbu, ale ako príležitosť zbaviť sa najnáročnejších a najnebezpečnejších prác, ako príležitosť 
skrátiť pracovný čas na 35-hodinový, 5-dňový pracovný týždeň (v čase, keď sa pracovalo aj v sobotu, a len šesť 
rokov po tom, čo sa ústavne zakotvil dodnes platný osemhodinový pracovný deň), ako príležitosť predĺžiť deťom 
detstvo (posunúť vek povinnej školskej dochádzky zo 14 na 16 rokov, neskôr na ešte dlhšie!) a napokon i upiecť 
taký veľký koláč bohatstva, z ktorého by sa každému ušiel spravodlivý podiel. Automatizácie sa autori programu 
nebáli, pretože považovali za nevyhnutnosť zapriahnuť vedu a techniku do služieb „sociálnych a socialistických 
reforiem”, nie zisku. Ak by sme mali z celého programu Co chtéjí socialisté, ale i naň nadväzujúceho dokumentu z 
roku 1941, vybrať jednu vetu, ktorá by zhrnula myslenie pokrokovej medzivojnovej demokratickej lavice, bola by 
to táto: „Chudoba není ctností a bída není bohulibý stav, nýbrž zločin společnosti." (s. 102). Sociálnodemokratická 
cesta sa v Európe na ceste k prosperite celku i jednotlivca v historickej perspektíve v porovnaní s revolučným 
postupom ukázala ako úspešnejšia. Stále však predstavuje iba cestu, na ktorej ostáva mnoho práce a ktorá sa 
nesmie vzdať cieľa rozvíjať demokraciu nielen politicky, ale i hospodársky a kultúrne. Osemdesiat rokov staré 
dokumenty Robotníckej akadémie nám pripomínajú, že iba vo vyváženosti všetkých troch aspektov sa 
demokracia stane skutočnou. 

Martin Makara (1997) 
Je poslucháčom literatúry na FF UPJŠ v Košiciach. Podieľa sa na výskume marxistickej literárnej teórie, 

publikuje v angažovanom mesačníku Kapitál, literárnom štvrťročníku Fraktál a na spoločenskokultúrnom portáli 
Pole. V Spišskej Novej Vsi organizuje prehliadku súčasného animovaného, experimentálneho a 

dokumentárneho filmu. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Vodáci čistili Hornád v Slovenskom raji 
[27.04.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Janete Štefánková] 



 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Vyše sto dobrovoľníkov a ochranárov upratovalo v Slovenskom raji. Turisti 
aj vodáci tak národný park pripravujú na letnú sezónu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Jedna čistiaca čata sa zhromaždila na mieste, kde sa začína splav Prielomu 
Hornádu. Približne päťdesiat vodákov prišlo vyčistiť dvanásť kilometrov dlhý úsek Hornádu v Slovenskom raji 
priamo z člna.“ 

Róbert Javorský, ochranár Správy NP Slovenský raj: „Potrebujeme vyčistiť a sprietočniť Hornád, aby bol 
bezpečný pre splavovanie pre vodákov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Hornád dnes čistili vodáci od Michaloviec, Rimavskej Soboty, Košíc, Moldavy nad 
Bodvou, Popradu, Oravy, či Bratislavy.“ 

Vodák 1: „Robíme v podstate poriadok okolo rieky aj okolo Dunaja v Bratislave, keď chodíme splavovať sem, 
treba poriadok spraviť tu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Výška hladiny Hornádu potrebná na splavovanie v Národnom parku je minimálne 
sedemdesiat centimetrov. Dnes mala iba šesťdesiatjeden. Tak nízky stav vody pri čistení ochranári ani vodáci 
ešte nezažili.“ 

Róbert Javorský: „Dneska robíme fakt veľkú výnimku, lebo potrebujeme vyčistiť Hornád. Bude to trošku také 
drsnejšie s tým, že budú musieť niektorí vystúpiť z toho člna, pritiahnuť ho po plytkej vode a naberať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pred dnešnou brigádou už ochranári upratali úseky Hornádu pri osadách v 
Hranovnici a Spišskom Bystrom, odkiaľ sa do neho dostáva najviac odpadu. I napriek tomu v ňom aj dnes ešte 
našli kadečo.“ 

Vodáčka 2: „Našli sme kočík. Našli sme súčiastky z áut.“ 
Vodák 3: „Dopravnú značku.“ 
Vodáčka 2: „Strašne veľa plastových fliaš, ešte viac vrchnáčikov. Dopravnú značku tu máme.“ 
Vodák 3: „Hrach siaty, balený ešte celý. Mlieko celé.“ 
Vodák 4: „Myš živú v tom vreci.“ 
Vodák 5: „Varná konvica a termoska. Konvička na mlieko.“ 
Vodáčka 2: „Som šokovaná. Je toho oveľa viac ako sme čakali.“ 
Marie Balážová Melníková: „Z koryta rieky museli odstrániť aj viacero spadnutých stromov.“ 
Jana, pilčíčka: „Sa už aj prerezujú tie stromy, ktoré zavadzajú pri plavbe vodákom, aby nedošlo k nejakému 

úrazu.“ 
Marie Balážová Melníková: „Slovenský raj upratovali aj peší turisti. Zo Spišských Tomášoviec, Krompách, 

Spišskej Novej Vsi a z Letanoviec.“ 

Miluše Bendíková, klub turistov Spišské Tomášovce: „Vyčistíme Prielom Hornádu a Kláštorisko.“ 
Marie Balážová Melníková: „Spolu s vodákmi vyzbierali z rezervácie celkovo sto vriec odpadu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Se járművezetői engedélye, se autója nem volt, de részegen karambolozott 
[27.04.2019; bumm.sk; Krimi; 16:40; bum/facebok] 

 
https://www.bumm.sk/krimi/2019/04/27/se-jarmuvezetoi-engedelye-se-autoja-nem-volt-de-reszegen-
karambolozott 

 
 

Függőséget okozó szer hatása alatt történt veszélyeztetés és illetéktelen gépjárműhasználat miatt indult 
vádeljárás egy ágostházai (Bystrany – Iglói járás/Spišská Nová Ves) férfi ellen, aki 1,42 ezreléknyi alkohollal a 

szervezetében járatott meg egy autót a tulajdonos beleegyezése nélkül. 
BUMM-HÍR 
A botcsinálta sofőr az autóval belehajtott egy vízelvezető csatornába, majd egy családi ház kerítésének is 

sikerült nekimennie – adta hírül a facebookon a Kassai Kerületi Rendőrparancsnoskág. 
(bumm/facebook) 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Opitý vodič si vzal cudzie auto a havaroval s ním: Polícia muža obvinila 
[27.04.2019; cas.sk; Čas.sk; 13:39; Redakcia] 

 
https://www.cas.sk/clanok/831695/opity-vodic-si-vzal-cudzie-auto-a-havaroval-s-nim-policia-muza-
obvinila/ 

https://www.bumm.sk/krimi/2019/04/27/se-jarmuvezetoi-engedelye-se-autoja-nem-volt-de-reszegen-karambolozott
https://www.bumm.sk/krimi/2019/04/27/se-jarmuvezetoi-engedelye-se-autoja-nem-volt-de-reszegen-karambolozott
https://www.cas.sk/clanok/831695/opity-vodic-si-vzal-cudzie-auto-a-havaroval-s-nim-policia-muza-obvinila/
https://www.cas.sk/clanok/831695/opity-vodic-si-vzal-cudzie-auto-a-havaroval-s-nim-policia-muza-obvinila/


 
 

Otvoriť galériu 
Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a havaroval s ním. Stalo sa tak 

ešte začiatkom minulého mesiaca. 
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania motorového vozidla. “Muž, ktorý nikdy nemal vodičský 
preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, zišiel s ním do odtokového žľabu, a narazil do oplotenia 
rodinného domu,” informuje na sociálnej sieti Polícia SR Košického kraja. 

Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 
Foto: 
Muža obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. (ilustračné foto) Zdroj: anc 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Opitý nevodič v Bystranoch vzal cudzie auto a havaroval 
[27.04.2019; aktuality.sk; Krimi; 13:27; TASR] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/687760/opity-nevodic-v-bystranoch-vzal-cudzie-auto-a-havaroval/ 

 
 

Ilustračná snímka 
Zdroj: David Ištok/Aktuality.sk 
Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. 
Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a havaroval s ním. Stalo sa tak 

ešte začiatkom minulého mesiaca. 
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania motorového vozidla. 
„Muž, ktorý nikdy nemal vodičský preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, zišiel s ním do 

odtokového žľabu, a narazil do oplotenia rodinného domu,“ informuje na sociálnej sieti Polícia SR Košického 
kraja. 

Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Opitý muž vzal cudzie auto a havaroval na ňom 
[27.04.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/opity-muz-vzal-cudzie-auto-a-havaroval-na-nom-cl672448.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná fotografia 
Bystrany 27. apríla (TASR) – Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a 

havaroval s ním. Stalo sa tak ešte začiatkom minulého mesiaca. 
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania motorového vozidla. „Muž, ktorý nikdy nemal vodičský 
preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, zišiel s ním do odtokového žľabu, a narazil do oplotenia 
rodinného domu,“ informuje na sociálnej sieti Polícia SR Košického kraja. 

Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Výstraha na strednom a východnom Slovensku: Počasie štrajkuje, čaká nás 

silný dážď 
[27.04.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

https://www.aktuality.sk/clanok/687760/opity-nevodic-v-bystranoch-vzal-cudzie-auto-a-havaroval/
https://www.24hod.sk/opity-muz-vzal-cudzie-auto-a-havaroval-na-nom-cl672448.html


 
https://www.topky.sk/cl/10/1790075/Vystraha-na-strednom-a-vychodnom-Slovensku–Pocasie-strajkuje–
caka-nas-silny-dazd 

 
 

BRATISLAVA - Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na strednom a východnom Slovensku. 
Výstrahy prvého stupňa platnia dnes od 16:00 až do nedelňajšieho poludnia. Dážď zasiahne prevažne 

Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj, pričom výstrahy platia v okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, 
Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Lubovňa, Gelnica, Košice-okolie, Košice mesto, 

Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, 
Humenné a Trebišov. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Poplatok za pobyt v škôlke sa v Spišskej Novej Vsi rapídne zvýši 
[27.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22108062/poplatok-za-pobyt-v-skolkach-sa-v-spisskej-novej-vsi-rapidne-
zvysi.html 

 
 

Priplatia si aj dôchodcovia za stravu. 
Poslanci zvýšili poplatky v škôlkach 
(3 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Rodičia spišskonovoveských škôlkarov a školákov si od septembra tohto roku priplatia 

za pobyt ich detí v školách a školských zariadeniach. 
Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi schválili na štvrtkovom rokovaní zvýšenie poplatkov. 

Najvyššie navýšenie sa týka materských škôl (MŠ). 
Mesto to zdôvodňuje tým, že najmä na materské škôlky ročne dopláca viac ako pol milióna eur z mestskej 

kasy. 
((piano)) 
Od januára tohto roka prebiehali rokovania poslancov v súvislosti s navýšením príspevkov. 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe k predloženému materiálu, naposledy bola výška príspevkov upravená v 

roku 2012 a odvtedy sa výrazným spôsobom navýšili výdavky na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 
Mesto dlhodobo školy a školské zariadenia dofinancováva nad rámec podielových daní. 
Novovešťanom sa navyšovanie nepáči 
„Nepáči sa mi, že mesto ide tieto príspevky nás, rodičov, zvyšovať. Je veľa mladých, pre ktorých to bude mať 

výrazný dopad na rodinný rozpočet. Ale nebudú mať na výber, dieťa do škôlky budú musieť dať, aby sa mohli 
zamestnať a zarábať. Verím, že sa takéto zvyšovanie nebude opakovať každý rok,“ zamyslela sa Júlia 
Paulíniová. 

„Našťastie, mám už odrastené deti, aj vnúčatá sú už väčšie. Mám však susedku s tromi malými deťmi. Určite 
túto správu neprivíta s potešením. Mám pocit, že na mladé rodiny a dôchodcov sa v tomto meste akosi zabúda. 
Mladým zvýšia poplatky a my si priplatíme za stravu. Neostáva iné, iba zaplatiť,“ zdôraznila dôchodkyňa 
Magdaléna zo sídliska Tarča. 

Mesto dopláca viac ako pol milióna 
„Výdavky v školách a školských zariadeniach rastú vyšším tempom, než akým sa každoročne navyšovali 

podielové dane plynúce do rozpočtu mesta na oblasť školstva, a v tomto roku sa tento rozdiel ešte viac prejavil,“ 
uviedla Dana Mrnková, vedúca oddelenia školstva mestského úradu. 

Mesto dostáva formou podielových daní do svojho rozpočtu na prevádzku škôl a školských zariadení 41,53 
percenta z celkového objemu podielových daní mesta pre rok 2019. Výdavky na školstvo, dotácie, sú vo výške 
45,62 percenta. 

Mesto rozdiel dofinancováva. 
„V roku 2019 je to suma 583-tisíc eur, pričom mesto na financovanie bežnej prevádzky škôl a školských 

zariadení použije aj prostriedky na správu budov v objeme 663-tisíc eur,“ priblížila Mrnková. 
Ako zdôraznila, vzhľadom na potrebu ďalších investícií a zabezpečenie bežnej údržby budov škôl a školských 

zariadení a priľahlých športovísk nie je tento stav už ďalej udržateľný. 
Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ (vek od 2 do 3 rokov) sa zvyšuje z 20 

eur na 40 eur, ide teda o stopercentné zvýšenie. U dieťaťa od 3 do 5 rokov sa zvyšuje z 12 na 18 eur, čo je 50-
percentné zvýšenie. 

Za stravu si priplatia zamestnanci aj dôchodcovia 
Zmeny sa týkajú aj príspevkov rodičov v školských jedálňach. Dotácia štátu na stravu v sume 1,2 eura na 

každé dieťa na každý deň prinesie rodičom 50-percentnú úsporu oproti tomu, čo platia teraz. 
Ak rodičia dieťaťa poberajú dávky v hmotnej núdzi a príspevky k nej, môžu mesto požiadať o zníženie 

príspevku na stravu, respektíve jeho odpustenie. 

https://www.topky.sk/cl/10/1790075/Vystraha-na-strednom-a-vychodnom-Slovensku--Pocasie-strajkuje--caka-nas-silny-dazd
https://www.topky.sk/cl/10/1790075/Vystraha-na-strednom-a-vychodnom-Slovensku--Pocasie-strajkuje--caka-nas-silny-dazd
https://spis.korzar.sme.sk/c/22108062/poplatok-za-pobyt-v-skolkach-sa-v-spisskej-novej-vsi-rapidne-zvysi.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22108062/poplatok-za-pobyt-v-skolkach-sa-v-spisskej-novej-vsi-rapidne-zvysi.html


„Mechanizmus sa pokúsime nastaviť tak, aby to prebehlo bez problémov. Máme pripravenú aj 50-percentnú 
úľavu na príspevkoch v prípade rodín so 4 a viac deťmi, ktoré navštevujú školy a školské zariadenia mesta. 
Predpokladáme, že nárast príjmov spôsobený zvýšením príspevkov rodičov v školských jedálňach pokryje 
očakávané zvýšené výdavky zhruba 200-tisíc eur ročne,“ upresnila vedúca oddelenia školstva. 

Za stravu v školských jedálňach si priplatia dospelí stravníci – zamestnanci aj dôchodcovia. Réžia v týchto 
prípadoch nebola roky upravovaná. Po novom to bude 1,4 eura za jeden obed. 

Mesto očakáva ak nie zníženie úrovne dofinancovania, tak aspoň že pôjde o opatrenie, ktoré zabráni jeho 
ďalšiemu zvyšovaniu. 

„V ostatných prípadoch očakávame ročný nárast príjmov v školách a školských zariadeniach o približne 150-
tisíc eur, ak uvažujeme aj o zľavách pre deti a žiakov v hmotnej núdzi, tak by sme to mohli korigovať na sumu 
125- tisíc eur ročne. To by už mohlo pomôcť výšku dofinancovania mestom ak nie znížiť, tak aspoň zabrániť 
ďalšiemu nárastu,“ dodala Mrnková. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na východe 
[27.04.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22108597/hydrometeorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-na-vychode.html 

 
 

Ak sa chystáte von, nezabudnite na dáždniky. 
BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na strednom a 

východnom Slovensku. 
Výstrahy prvého stupňa platia od soboty 16:00 až do nedelňajšieho poludnia. 
Dážď zasiahne prevažne Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj, pričom výstrahy platia v 

okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Lubovňa, 

Gelnica, Košice-okolie, Košice mesto, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, 
Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné a Trebišov. 

(zdroj: SHMÚ) 
[Späť na obsah] 

 
 

24. Urobte si víkendové plány: Podujatia v Spišskej a okolí, ktoré stoja za 

pozornosť 
[27.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/urobte-si-vikendove-plany-podujatia-v-spisskej-a-okoli-ktore-stoja-za-
pozornost-328948 

 
 

Víkend už je tu. Ako ho stráviť? V Spišskej a okolí sa uskutoční viacero akcií a tieto podľa nás stoja rozhodne 
za pozornosť… 

O láske 
27. apríla 2019 o 18:00, Kultúrny dom Smižany 
Ľahko brutálna komédia o vzťahu, ktorý otvára pandorinu skrinku s nápisom dlhoročné manželstvo. Uznávaní 

herci Karel Roden a Jana Krausová v hlavných úlohách ako pár stredného veku preberajú vo svojom 
prepychovom byte rôzne traumy zo svojho vzťahu. 

Spišská burza starožitností a kuriozít 
27. apríla 2019 od 8:00, staré trhovisko 
V poslednú aprílovú sobotu sa zmení staré trhovisko v Spišskej Novej Vsi na niekoľko hodín na miesto 

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

Dámsky krajčír 
27. apríla 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Príbeh o klamárovi, doktorovi Moulineauxovi, ktorý s neobyčajným dôvtipom úspešne skrýva svoj pokus o 

neveru pred dôverčivou manželkou a podozrievavou svokrou až do chvíle, kedy si prenajme byt – bývalú 
krajčírsku dielňu. Okolnosti ho však prinútia predstierať, že je dámskym krajčírom. Francúzsku situačnú komédiu 
plná komických situácií, zvratov, klamstiev a snahy vymotať sa z nich uvedie Spišské divadlo v sobotu večer 

Nedeľný kreatívny ateliér 
28. apríla 2019 od 13:00, Galéria umelcov Spiša 

https://korzar.sme.sk/c/22108597/hydrometeorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-na-vychode.html
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Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi zameraná na tvorbu malého závesného obrázku technikou maľovania 
drievkom s temperovými farbami a kladením bodiek do farebnej mozaiky na drevenú podložku s lektorkou je 
pripravená v nedeľu popoludní. 

Tri zlaté vlasy deda Vševeda 
28. apríla 2019 o 16:00, Spišské divadlo 
Rozprávku o dobrom Plavčíkovi, krutom kráľovi a o múdrom dedovi Vševedovi si môžu už tradične vychutnať 

tí najmenší v nedeľu popoludní v Spišskom divadle. Príďte sa pozrieť, ako Plavčík s pomocou troch sudičiek 
prekoná nástrahy a prekážky zlého kráľa. Dozviete sa, že vytrvalosť, dobré srdce a láska, sú tou najmocnejšou 
zbraňou proti zlu a pýche. 

Koncert Petra Juhása 
28. apríla 2019 o 18:00, Čajovňa Alchýmka 
Do nášho mesta zavíta mladý hudobník Peter Juhás, ktorý sa počas koncertu bude snažiť vytvoriť priateľskú 

atmosféru plnú pohody a lásky. Peter je hudobník, ktorý má za sebou pôsobenie v skupine United5, 
koncertovanie na väčších aj menších pódiách. Vystupoval aj na uliciach Amsterdamu a Dublinu. Tvorba a 
samotné vystupovanie Petra Juhása sa nesie v znamení spoločného zdieľania radosti z hudby. Zmiešané žánre 
typu pop, folk, reggae, či rock by sa mali postarať o to, že budete z tejto akcie odchádzať s úsmevom na perách a 
radosťou v srdci. 

Zamilovaná Glória 
28. apríla 2019 o 19:00, kino Mier 
Gloria je rozvedená päťdesiatnička s už dospelými deťmi a nudným kancelárskym životom. Po večeroch sa 

však rada odviaže v klube na tanečnom parkete, kde raz stretáva Arnolda. Gloria sa doňho nečakane zamiluje a 
po rokoch opäť zažíva radosti i strasti nového ľúbostného vzťahu, ktorý ju ovplyvní viac, než je ochotná si priznať. 

Spišská Nová Ves rozkvitla. Jarné zábery z nášho mesta nájdete v priloženej 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] 

 
 

25. Muž nemal vodičský preukaz, zobral cudzie auto: FOTO Opitý vletel do 

plota rodinného domu 
[27.04.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; TASR] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1790047/Muz-nemal-vodicsky-preukaz–zobral-cudzie-auto–FOTO-Opity-
vletel-do-plota-rodinneho-domu 

 
 

BYSTRANY – Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a havaroval s ním. 

Stalo sa tak ešte začiatkom minulého mesiaca. 
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania motorového vozidla. „Muž, ktorý nikdy nemal vodičský 
preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, zišiel s ním do odtokového žľabu, a narazil do oplotenia 
rodinného domu,“ informuje na sociálnej sieti Polícia SR Košického kraja. Mužovi namerali v dychu 1,42 promile 
alkoholu. Vyviazol bez zranení. 

Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Košický kraj 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Meteorológovia varujú pred silným dažďom, na východe a strede Slovenska 

vydali výstrahy 
[27.04.2019; webnoviny.sk; Aktuálne správySlovenskoAktuálne správy z lokality Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://www.webnoviny.sk/meteorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-na-vychode-a-strede-slovenska-
vydali-vystrahy/ 

 
 

1 
Otvoriť Foto TU 
Otvoriť galériu 
BRATISLAVA 27. apríla (WebNoviny.sk) – Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na strednom a 

východnom Slovensku. 
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Výstrahy prvého stupňa platia v sobotu od 16:00 až do nedelňajšieho poludnia. 
Dážď zasiahne prevažne Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj, pričom výstrahy platia v 

okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Lubovňa, 

Gelnica, Košice-okolie, Košice mesto, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, 
Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné a Trebišov. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na strednom a 

východnom Slovensku 
[27.04.2019; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Spravodajstvo; 00:00; SITA] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22108668/hydrometeorologovia-varuju-pred-silnym-dazdom-na-strednom-a-
vychodnom-slovensku.html 

 
 

Výstrahy platia až do nedele. 
BRATISLAVA. Hydrometeorológovia varujú pred silným dažďom na strednom a východnom Slovensku. 

Výstrahy prvého stupňa platnia dnes (sobota 27. apríla) od 16:00 až do nedelňajšieho poludnia. 
Dážď zasiahne prevažne Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj, pričom výstrahy platia v 

okresoch Liptovský Mikuláš, Brezno, Rožňava, Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Stará Lubovňa, 

Gelnica, Košice-okolie, Košice mesto, Sabinov, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, 
Sobrance, Michalovce, Vranov nad Topľou, Humenné a Trebišov. 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Obyvateľ Žehry päsťou udrel policajta. Tvrdí, že ho potom bili 
[27.04.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Klaudia Jurkovičová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22108696/obyvatel-zehry-pastou-udrel-policajta-tvrdi-ze-ho-potom-bili.html 

 
 

Dvaja muži zákona utrpeli zranenia. 
ŽEHRA. K incidentu došlo v osade v obci Žehra (okres Spišská Nová Ves), keď tam hliadkovali policajti zo 

Spišských Vlách. 
Miestny obyvateľ prišiel k hliadke a jedného z policajtov údajne päsťou udrel do tváre, informovala TV Joj na 

svojom webe. 
Útočník tvrdí, že na nič si nepamätá, lebo bol opitý. Po incidente nafúkal takmer dve promile. 
Policajti utrpeli ľahké zranenia 
“Vulgárnymi výrazmi urážal policajtov a vyhrážal sa im fyzickým útokom. Muž na výzvy zakročujúcich 

policajtov, aby upustil od protiprávneho konania, nereagoval,” uviedla pre televíziu košická krajská policajná 
hovorkyňa Lenka Ivanová. 

Keďže kládol odpor, hliadka muža spacifikovala za použitia donucovacích prostriedkov. 
Vo vyčíňaní pokračoval, aj keď ho posadili do služobného auta, vylomil stredovú opierku na zadných 

sedadlách. 
“Obaja policajti utrpeli podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia,” dodala Lenka Ivanová. 
Aj útočník podal trestné oznámenie 
Muž je obvinený z útoku na verejného činiteľa. 
Aj on však podal trestné oznámenie na policajtov. Hoci na udalosti v osade si údajne nepamätá, na dianie na 

obvodnom oddelení vraj už áno. Tvrdí, že policajti ho tam bili. 
Postup polície bude vyšetrovať policajná inšpekcia, ktorá preskúma, či bolo odôvodnené použitie 

donucovacích prostriedkov. 
[Späť na obsah] 

 
 

29. V okrese Spišská Nová Ves vzal opitý nevodič cudzie auto: Nakoniec s ním 

havaroval 
[27.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Anton Hrachovský] 
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https://spisska.dnes24.sk/v-okrese-spisska-nova-ves-vzal-opity-nevodic-cudzie-auto-nakoniec-s-nim-
havaroval-329156 

 
 

Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a havaroval s ním. Stalo sa tak 

ešte začiatkom minulého mesiaca. 
Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod 

vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania motorového vozidla. 
„Muž, ktorý nikdy nemal vodičský preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, zišiel s ním do 

odtokového žľabu, a narazil do oplotenia rodinného domu,“ informuje na sociálnej sieti Polícia SR Košického 
kraja. Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 

Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Opitý muž vzal cudzie auto a havaroval na ňom 
[27.04.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Janka Sedláková] 

 
http://www.teraz.sk/regiony/opity-muz-vzal-cudzie-auto-a-havaroval/392266-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia Foto: TASR - KR PZ v Trenčíne 
Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 
Bystrany 27. apríla (TASR) – Opitý nevodič si v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves vzal cudzie auto a 

havaroval s ním. Stalo sa tak ešte začiatkom minulého mesiaca. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov muža 
v uplynulých dňoch obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a neoprávneného používania 
motorového vozidla. „Muž, ktorý nikdy nemal vodičský preukaz, si bez dovolenia vzal auto, nezvládol riadenie, 
zišiel s ním do odtokového žľabu, a narazil do oplotenia rodinného domu,“ informuje na sociálnej sieti Polícia SR 
Košického kraja. Mužovi namerali v dychu 1,42 promile alkoholu. Vyviazol bez zranení. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Rýchly a nežný 
[26.04.2019; Zdravie; HORMÓN; s. 12,13; Dáša Balogová] 

 
 

Oxytocín nie je len hormón lásky. Vďaka nemu zarobíte, schudnete a možno vylieči autizmus a cukrovku. Ale 
nie bez ale! 

text Dáša Balogová foto Shutterstock 
Bude sa dať sebavedomie kúpiť vo fľaštičke? Jedna floridská firma to v reklame na sprej na spôsob kolínskej 

tvrdí. Za päťdesiat dolárov ponúka „tekutú dôveru“ s obsahom oxytocínu, povestného hormónu lásky. Vychádza z 
výskumov neuroekonóma Paula Zaka, ktoré naznačili dovtedy neznámy efekt. Pár streknutí do nosa vám do tela 
vleje „molekulu morálky“. Keď vo svojej štúdii ekonomických hier sledoval experimentálnu skupinu útočníkov a 
obrancov, viac peňazí vyhrávali útočníci inhalujúci oxytocínový sprej oproti partii, ktorej sa ušlo len placebo. 
Hormón nespôsobil pokles agresivity, ako sa predpokladalo. Ale aktivoval kooperatívnejšie správanie. Členovia 
tak lepšie koordinovali útok a vedeli odhadnúť zraniteľnosť protihráčov. 

Sociálni klamári 
Zak na základe svojich zistení verí, že vyššia hladina oxytocínu núti aj viac prispievať na charitu, ženy mať 

viac priateľov, krajší romantický vzťah a viac sexu. Funguje to tak jednoducho? „Oxytocín je neuropeptid a 
hormón, malá molekula chemicky podobná bielkovinám. Slúži na medzibunkovú komunikáciu. Tvorí sa v mozgu v 
hypotalame. Vylučuje ho neurohypofýza a ovplyvňuje nervové bunky, ale aj orgány tela, ku ktorým sa dostáva 
krvným obehom,“ objasňuje základné poslanie biochemik Peter Polčic. „Oxytocín v nás skutočne posilňuje pocit 
dôvery, prosociálne správanie, zbližovanie, vzťah matky k dieťaťu a sexuálnu aktivitu. Ale nie nutne morálku,“ 
nevidí sa mu odvážne pomenovanie Paula Zaka. „Niektoré štúdie ukazujú, že pre spolupatričnosť so skupinou a 
potrebu chrániť blízkych ľudí, ktoré oxytocín tiež podporuje, môžu byť ľudia náchylnejší ostatným klamať,“ 
prekvapuje biochemik. 

Osemkrát objímte 
To isté správanie, na ktoré oxytocín nabáda, ho na druhej strane núti vylučovať viac. Okrem spreja Paul Zak 

odporúča oveľa milšiu náhradu. Ak niekoho objímete aspoň osemkrát za deň, doprajete si takú dávku oxytocínu, 
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že „budete šťastnejší a svet bude lepším miestom“, filozofuje vedec. „Impulzom na jeho tvorbu je vonkajší podnet 
hlavne fyzikálneho charakteru. Najviac oxytocínu u ženy sa vyplavuje počas tehotenstva a pôrodu, pri priložení a 
prisatí novorodenca na bradavky matky,“ objasňuje primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice 
Svet zdravia Spišská Nová Ves Štefan Novysedlák. „Aj túlenie s domácim zvieratkom oxytocín zvýši. Podobne 

účinkuje masáž,“ pridáva biochemik. 
Útulná modrá 
No nielen príjemné dotyky vyvolajú dávku lásky. Výskumy odhaľujú nové a nové spúšťače. „Pocit pohodlia a 

stimulácia, ktorú uvoľnia niektoré zlozvyky, napríklad fajčenie alebo prejedanie v strese, ho zvyšujú tiež. Ale tie 
neodporúčam,“ hovorí Peter Polčic. Rovnakú moc má bezpečnejšia čokoláda, kvety či spoločné umelecké dielo 
vo dvojici a dokonca… „Zvýšená hodnota sa zistila aj u ľudí nachádzajúcich sa v blízkosti modrej farby,“ 
prekvapuje gynekológ, čo len dokazuje, že vylučovanie hormónov je krehká záležitosť. Nie vždy súvisí s 
pozitívnymi emóciami. Rolu hrá aj pri negatívnych ako závisť a škodoradosť. Povesť oxytocínu ako posla nežnosti 
ohrozujú ďalšie odhalenia. 

Mýtus lásky 
Práca psychologičky Shelley Taylorovej z Univerzity v Kalifornii ukázala, že vysoký oxytocín majú ženy v 

partnerskom vzťahu plnom nežiaduceho stresu. „Nie je to hormón lásky. Skôr ladí vnímanie sociálnej informácie a 
umožňuje nám ju analyzovať vo vyššom rozlíšení,“ tvrdí aj Larry Young z Center for Translational Social 
Neuroscience na Unvierzite Emory. Oxytocín tak umožňuje mozgu venovať pozornosť jemným sociálnym 
podnetom. Väčšie množstvo môže paradoxne znamenať skôr potrebu hľadať bližší intímny kontakt mimo 
neuspokojivého súčasného vzťahu. O niečo menej prekvapuje opak. „U ľudí žijúcich osamote sa popisuje nízka 
hladina oxytocínu. Prejavuje sa aj vyšším výskytom depresie, stresu, nervozity, úzkostlivosťou. Takí ľudia majú 
nedostatočný pocit šťastia, radosti z úspechu, problém nadviazať partnerský vzťah. V existujúcom partnerstve to 
môže byť ochladnutie či intímne problémy,“ ozrejmuje doktor Novysedlák. 

Schudnete? 
Okrem sociálnych interakcií vám oxytocín zasahuje do života viac, ako by ste povedali. Nedávna štúdia 

Univerzity v Osle mapujúca, v ktorých receptoroch v mozgu oxytocín prebýva, ukázala jeho podiel aj v oblastiach 
súvisiacich s apetítom, so zažívaním odmeny či s očakávaniami. Zasahuje tak aj do regulovania stravovania a 
metabolizmu. Systematické podávanie syntetického oxytocínu viedlo k redukcii hmotnosti a kalorického príjmu, k 
zvýšeniu oxidácie tukov a u mužov k zlepšeniu citlivosti na inzulín. Už po osemtýždňovej kúre. „Liečba 
oxytocínom znižuje príjem potravy a množstvo vnútrobrušného tuku, zmierňuje obezitu, znižuje množstvo tuku v 
pečeni a intoleranciu glukózy. Pritom neovplyvňuje chuť do jedla. Zatiaľ nie je jasné, ako hormón v tejto súvislosti 
účinkuje, ale predstavuje nový možný prístup v liečbe obezity a prejedania sa,“ je známe aj doktorovi 
Novysedlákovi. 

Vylieči autizmus? 
Keďže experimenty ukázali, že „šluknutie“ oxytocínu nárazovo zvýšilo aj ochotu ľudí otvoriť sa či podeliť sa o 

osobné historky s neznámymi ľuďmi, vedci dúfajú, že pomôžu ľuďom, ktorí majú problém porozumieť myšlienkam 
a pocitom druhých. „Neviem, či sa bežný človek dostane do situácie, keď by sa mu tvorilo menej oxytocínu, ako 
sa správne má. Vie sa však, že autisti majú nižšiu hladinu oxytocínu v porovnaní so zdravými. U nich sa to prejaví 
poruchami v sociálnom správaní, emocionálnom vývoji a komunikácii. Podľa niektorých štúdií jeho podanie 
naozaj zlepšuje napríklad schopnosť udržať očný kontakt alebo znižuje frekvenciu nutkavo opakujúceho sa 
správania,“ objasňuje biochemik Polčic a dodáva, že táto liečba sa zatiaľ nepoužíva. „Mnohé poznatky o 
oxytocíne a jeho účinkoch mimo pôrodu a dojčenia sú v štádiu predpokladov, ktoré treba potvrdiť,“ uzatvára 
doktor Novysedlák. 

—- 
RÝCHLY PÔROD 
Jeho názov v gréčtine znamená rýchly pôrod. „Znížená hladina oxytocínu pôrod predĺži. Po pôrode môže 

spôsobiť nadmerné, až život ohrozujúce krvácanie,“ objasňuje používanie syntetického hormónu pri pôrodníckych 
diagnózach gynekológ Štefan Novysedlák. 

—- 
ZDRAVÁ RADA 
Objímajte sa tak často, ako to ide, a nezabúdajte na deti. A spestrite jedálny lístok. „Pokiaľ ide o výživu, na 

tvorbu oxytocínu treba vitamín C a vitamín D. Horčík je potrebný pre funkciu jeho receptorov,“ radí biochemik 
Polčic. Doprajte si ich v syroch, rybách, orechoch, jablkách či ríbezliach. Zapite šípkovým alebo rakytníkovým 
čajom. 

—- 
Ovplyvňuje 
* kontrakcie hladkého svalstva maternice počas pôrodu 
* kontrakcie maternice pri pohlavnom dráždení 
* pohyblivosť vajíčkovodov pri transporte spermií 
* cestu materského mlieka mliekovodmi pri dojčení 
* rast a činnosť svalových buniek 
* tvorbu kostných buniek 
* pocit dôvery, pohody a upokojenia 
* stres, úzkosť a depresiu 
* erekciu najmä zo psychického hľadiska 
—- 



Liečba oxytocínom znižuje príjem potravy a množstvo vnútrobrušného tuku, zmierňuje obezitu, znižuje 
množstvo tuku v pečeni a intoleranciu glukózy. 

—- 
Naši odborníci 
MUDr. ŠTEFAN NOVYSEDLÁK gynekológ 
doc. Mgr. PETER POLČIC, PhD. biochemik 
—- 
Foto: 
Oxytocín hrá rolu aj pri negatívnych emóciách ako závisť a škodoradosť. 

[Späť na obsah] 

 
 

32. MÁJOVKY 
[26.04.2019; Zdravie; Nezaradené; s. 114; Lenka Štefánková] 

 
 

Bavia vás poviedky, denníky, romány alebo sa radšej oddávate motivačnej literatúre? V máji máte z čoho 
vyberať. 

spracovala Lenka Štefánková foto Robo Hubač 
Prečo mama pije 
GILL SIMS 
Denník vyčerpanej matky je úžasným darom pre všetky ženy ku Dňu matiek! A pribaľte k nemu i fľašu vína. 

Zúfalé a vtipné zápisky ocenia ženy na materskej. Ak sa nesnažíte tromfnúť ostatné matky úspechmi svojich detí, 
výborne sa pri čítaní zabavíte. 

Príbeh o pani Bergovej 
INGVILD H. RISHOI 
Poviedky, ktoré vám vlezú pod kožu a zlomia srdce, sa sústreďujú na medziľudské vzťahy. Práve tie môžu byť 

krásne, ale aj desivé a záhadné. Videnie znamení, viera i osud z kariet. Májové večery si spestrite príbehom o 
láske ku škrečkovi s menom pani Bergová. 

Ako zastaviť čas 
MATT HAIG 
Tom starne veľmi pomaly, poznal sa so Shakespearom i s kapitánom Cookom. Ako zastaviť čas je príbeh o 

mužovi, ktorý sa stratil v čase, a žene, ktorá by ho mohla zachrániť. O láske a rokoch, ktoré potrebujeme na to, 
aby sme pochopili, ako žiť a milovať. 

Sila mentorov 
TIMOTHY FERRISS 
Prečo by mali vysokoškoláci jazdiť na kamióne a pásť kravy? Z akého dôvodu si herec Ben Stiller ráno rád 

strká hlavu do vedra s ľadom? Čo radia úspešní tenisti, ekonómovia a umelci? Každý z nás sa potrebuje občas 
poradiť. V tejto knihe nájdete rady od tých najlepších. 

Kryptomeny 
KRYPTOMENY 
Krytpomeny majú pred sebou veľmi perspektívnu budúcnosť a je dôležité vedieť o nich aspoň kľúčové 

informácie, ktoré dnes, vo svete rýchleho technologického pokroku, patria k základnému vzdelaniu úspešných 
ľudí. 

—- 
Čo čítajú lekári? 
MUDr. MARTIN BACHŇÁK lekár neurologického oddelenia nemocnice v Rimavskej Sobote Čítam asi od 

strednej školy, už od začiatku to boli skôr dobrodružné knihy, fantasy a sci-fi literatúra. Klasika ma obišla. Rád si 
predstavujem nové svety s vlastnou históriou, postavami a úplne inými ťažkosťami, než sú v našom svete. Medzi 
moje najobľúbenejšie série kníh patrí jednoznačne Odkaz dračích jazdcov, Príbeh kráľovraha, Trója, Pieseň ľadu 
a ohňa či Harry Potter. Zo slovenských autorov je to najviac Juraj Červenák a jeho séria Dobrodružstvá kapitána 
Báthoryho. Práve čítam piaty diel. Výborná je aj séria historických detektívok o kapitánovi Steinovi a notárovi 
Barbaričovi. 

—- 
Vystrihnite kupón a pošlite ho do konca mája na adresu redakcie. Napíšte svoje telefónne číslo. Na troch z 

vás čakajú výhry z vydavateľstva Tatran v hodnote 41,80 eura. Mená výhercov uverejníme v júlovom čísle. 
Na knihy z marcovej súťaže sa môžu tešiť Eva Bogáňová z Turzovky, Diana Husárová z Trenčianskych 

Stankoviec a Soňa Klienová zo Spišskej Novej Vsi 

Vážený čitateľ, v súvislosti so spotrebiteľskou súťažou organizovanou spoločnosťou News and MediaHolding, 
a. s., dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania vašich 
osobných údajov nájdete na našej webstránke www.newsandmedia.sk/gdpr/. 

[Späť na obsah] 

 
 



33. Do you speak Ponashom? Košice si na majstrovstvá pripravili vtipný 

slovník 
[26.04.2019; aktuality.sk; Cestovanie; 16:00; Ana Zábojníková] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/687581/do-you-speak-ponashom-kosice-si-na-majstrovstva-pripravili-
vtipny-slovnik/ 

 
 

Počas majstrovstiev sveta v hokeji nebude chýbať ani súťaž o sledovanie zápasu slovenskej reprezentácie na 
Spišskom hrade či vo vínnej pivnici. 

Blížiace sa 83. majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji sa uskutočnia po druhýkrát na Slovensku v mestách 
Bratislava a Košice. V poradí druhý šampionát v našej krajine začína v piatok 10. mája. 

Pre návštevníkov hokejových zápasov v Košiciach pripravila krajská organizácia cestovného ruchu Košice 
Región Turizmus aj program mimo zápasového harmonogramu. 

„Obyvateľom nášho kraja, ale aj návštevníkom sme chceli pripraviť aktivity, ktoré prepoja hokej s tým 
najlepším, čo náš región ponúka. Okrem jednodňových výletov po našom kraji či zábavného anglicko-
východniarskeho slovníka môžu hokejoví fanúšikovia sledovať zápasy v takzvaných Kráľovských hokejových 
lóžach, teda unikátnych miestach v kraji,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Živé sochy aj netradičné pozeranie zápasov 
Atmosféru hokejových zápasov spestria živé sochy známe z Festivalu živých sôch v Spišskej Novej Vsi. 

Umelci svetoznámeho zoskupenia Big Names stvárnia hráčov všetkých osem tímov, ktoré sa predstavia počas 
šampionátu v Košiciach. 

Návštevníci ich môžu uvidieť nielen počas prvého hracieho víkendu, ale aj pri otvorení tokajských pivníc v 
sobotu 27. apríla na podujatí Urban 2019. 

Košický kraj ponúka aj netradičný zážitok, ktorý môže okúsiť niekoľko šťastlivcov. Pre výhercov súťaže je 
pripravené pozeranie hokeja v objatí múrov stredovekého hradu, či vo vinohradníckej oblasti Tokaj. Do súťaže sa 
môžete zapojiť na webe Kráľovskej hokejovej lóže. 

Výlety aj spomienkové suveníry 
Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus pripravila pre zahraničných fanúšikov, 

ubytovaných v Košiciach, štyri zážitkové výlety. 
Čakanie na zápas si môžu skrátiť výletom na Spišský Hrad, do pivovaru Kaltenecker, na Tokaj a do Thermal 

Šírava Spa Resort. 
Pre milovníkov cestovania je pripravený výlet Plnou parou za svetovým dedičstvom do najstaršej arény v 

regióne. Nostalgický vlak potiahne smerom k Dobšinskej ľadovej jaskyni pravý parný rušeň Ventilovka z roku 
1926. 

Pre pravých fanúšikov sú v ponuke spomienkové predmety vyrobené v limitovej edícii. Nebude chýbať ani puk 
s hokejovým motívom Košického kraja, či tretinkové pivo Lapačka. 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Region Turizmus vytvorila aj zábavný hokejový anglicko-
východniarsky slovník Do you speak Ponashom? Sú v ňom zhrnuté všetky výrazy, ktoré by mal ovládať fanúšik 
hokeja v Košiciach. 

[Späť na obsah] 

 
 

34. Častá zmena profesie je trendom doby. Kde hľadať a nájsť „tu pravú“? 
[26.04.2019; teraz.sk; Školský servis; 14:12; Školský servis] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/casta-zmena-profesie-je-trendom-doby/48934-clanok.html 

 
 

Svoje uplatnenie a cestu hľadá aj 12 detí v intenzívnom ročnom rozvojovom programe Samsung Tvoja šanca. 
Bratislava 26. apríla (SkolskyServis.sk) - Nielen mladí tápu a hľadajú svoje „ideálne“ profesijné uplatnenie. 

Nespokojnosť v práci pociťuje viacero Slovákov. Na trhu práce však pôsobia rôzni kariérni odborníci, ktorí ľuďom 
pomáhajú zorientovať sa v možnostiach pracovného trhu, ale aj v nich samých. S ich prispením ľudia 
jednoduchšie pochopia smer, ktorým sa vydať, aby nová práca skutočne stála za to. 

Ponúknuť lepšiu budúcnosť má za cieľ aj projekt Samsung Tvoja šanca, v ktorom je 12 talentovaných detí, 
ktorým život nadelil množstvo zlého. „Niektoré deti v projekte majú jasný cieľ už od začiatku, iné sa len hľadajú. 
Máme účastníkov z inštitucionálnej starostlivosti, so zdravotnými problémami, z rodín v ťažkej finančnej situácii, 
často so skúsenosťami s alkoholovou či drogovou závislosťou blízkej osoby, všetci sú však neobvykle aktívni a 
veria, že je v ich silách svoj život zmeniť. My ich povedieme rok, dáme im finančné prostriedky, pevný a 
individuálny profesijne-edukatívny plán a mentoring odborníkov z profesií, po ktorých túžia,“ uviedla Zuzana 
Mravík Zelenická, manažérka CSR programov spoločnosti Samsung 

https://www.aktuality.sk/clanok/687581/do-you-speak-ponashom-kosice-si-na-majstrovstva-pripravili-vtipny-slovnik/
https://www.aktuality.sk/clanok/687581/do-you-speak-ponashom-kosice-si-na-majstrovstva-pripravili-vtipny-slovnik/
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/casta-zmena-profesie-je-trendom-doby/48934-clanok.html


„Dnes už je bežné, že v priebehu pracovného života nemeníme len zamestnávateľa, ale meníme aj celú 
profesiu. Z baníka na dátového analytika, z právničky na programátorku, z inžiniera na reštaurátora nábytku. To 
sú konkrétne príklady z reálnej praxe, ktorých bude čím ďalej viac pribúdať. O týchto zmenách na trhu práce 
hovoria všetky súčasné štatistiky aj na globálnej úrovni,“ uviedla kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja 
šanca Petra Drahoňovská, ktorá už v druhom ročníku projektu pomáha 12 znevýhodneným deťom z Česka a 
Slovenska nájsť svoj smer a naplniť svoje profesijné vízie prostredníctvom praxe a neformálnemu vzdelávaniu vo 
forme workshopov, školení, on-line kurzov, networking ako aj ďalším. 

„Stredná škola je dobrý odrazový mostík, ale nie je to nič, čo definitívne určí našu profesijnú kariéru a s čím sa 
už v budúcnosti nedá pohnúť. Čím ďalej od ukončenia školy sme, tým viac slabne z pohľadu zamestnávateľa 
význam študovaného odboru. Pochopenie týchto trendov a zmien na pracovnom trhu, schopnosť tieto zmeny 
zvládať a vedome riadiť svoje profesijné rozhodnutia a prípadné profesijné tranzity, bez problémov sa naučiť nové 
zručnosti či celú novú profesiu, to sú na modernom pracovnom trhu cenené zručnosti, tzv. self career 
management, a ich potreba rastie,“ doplnila poradkyňa. 

Výber účastníkov projektu prebiehal v intenzívnom tempe celý mesiac. Po zvážení kandidátov podľa 
základných informácií, ako je typ znevýhodnenia, študijné výsledky, pracovné skúsenosti a vysnívané ciele, ďalej 
prebiehali rozsiahle telefonické rozhovory s jednotlivcami, pri ktorých sa zisťovala miera ich motivácie. Práve 
hlboká ochota na sebe pracovať a na úkor svojho pohodlia využiť možnosti, ktoré projekt ponúka, boli zásadným 
faktorom pri finálnom výbere účastníkov. 

Odborná rada nemusí nič stáť 
Otázky typu „Kto som?“, „Aký mám potenciál?“, „Aké povolanie si vybrať?“ alebo „Ako sa na pracovnom trhu 

čo najlepšie predať a nájsť ideálnu prácu?“ ťaží mladých ľudí na prahu dospelosti viac, než dávajú najavo. Pomoc 
môžu nájsť u školských kariérnych poradcov už na základných a stredných školách, ale taktiež v personálnych 
agentúrach alebo na úradoch práce, kde je kariérne poradenstvo zdarma aj pre ľudí, ktorí nie sú nezamestnaní. 

„Školský poradca najlepšie poradí s nadväzným štúdiom alebo napríklad s tým, ako si ako dospelý môžem 
školu spätne dorobiť. Na úradoch práce vás najlepšie zorientujú v možnostiach rôznych rekvalifikácií, poskytnú 
základné informácie o písaní CV, o príprave na pohovor. V personálnych agentúrach získate v rámci rozhovoru s 
personalistom okrem tipov do životopisu aj cenné informácie o aktuálnych trendoch v nábore do firiem,“ popísala 
Petra Drahoňovská. Prvky kariérneho poradenstva ale realizujú aj ďalšie profesie, ako napríklad psychológovia – 
s nimi je možné preberať témy, ktoré sa týkajú profesijných a životných cieľov, hodnôt, sebarealizácie a podobne. 

Trendom zhruba poslednej dekády je vyčlenenie úlohy kariérneho kouča či poradcu ako samostatnej profesie. 
„Títo profesionáli vás vedia podporiť a rozvinúť ako v oblasti profesijného smerovania, v definovaní vašich 
aktuálnych profesijných hodnôt vzhľadom k vašej osobnosti a súčasnej životnej situácii, ale taktiež vám dokážu 
poradiť, ako tieto témy správne zakomponovať do životopisu, motivačného listu, pripravia vás na pohovor, dodajú 
vám informácie o aktuálnych trendoch na pracovnom trhu a ďalšie,“ vysvetlila poradkyňa Drahoňovská. 

Situácia na trhu práce a v nábore zamestnancov sa menia. S tým sa mení i úloha dnešného kariérneho 
poradcu. „Ten vám určite nevyberá profesiu na mieru ani na žiadnu profesiu nenabáda. Snaží sa, aby sa človek o 
sebe a svojich profesijných víziách naučil premýšľať a hovoriť. Na takom základe môže pomôcť definovať 
efektívny rozvojový plán s nastavením čo najviac uhlov pohľadu na danú oblasť. V projekte Samsung Tvoja šanca 
pracujeme so znevýhodnenými stredoškolákmi celý rok. V priebehu tejto doby sa ich vízie posúvajú a menia 
práve vďaka sebapoznaniu a vďaka ďalšiemu vzdelávaniu sa nad rámec ich súčasnej školskej dochádzky. Je v 
poriadku niečo skúsiť a zistiť, že to je slepá ulička. Pre mladých, ktorí si vyberajú, ako strávia profesijný život, je 
prínosom aj krátka skúsenosť a schopnosť reflektovať, čo mi dala,“ uviedla poradkyňa. 

A aké pohnútky a ciele majú mladí účastníci projektu Samsung Tvoja šanca? 
Petr, 18 rokov, Čeladná 
„Zatiaľ žijem v detskom domove, kde je veľmi málo príležitostí ‚rásť‘. Veľký dôraz sa tu kladie na školu a 

nehovorím, že nie je dôležitá, ale nemyslím si, že je kľúčom k úspechu. Môj cieľ je stať sa obchodníkom s 
kryptomenami, nehnuteľnosťami a finančne nezávislým človekom, chcem pomáhať ľuďom uskutočniť ich vízie.“ 

Pavel, 20 rokov, Praha 
„Žil som v Klokánku, nemám rodinu ani peniaze. Vďaka projektu by som chcel všetko obrátiť, chcem byť 

bohatý, úspešný a známy.“ 
Natália, 18 rokov, Havířov 
„Každému sa dejú zlé veci, niekomu viac a niekto má to šťastie, že žije v kompletnej rodine a má zázemie. V 

projekte by som sa rada niečo naučila, poznala nových ľudí a začala svoju vlastnú cestu.“ 
Matyáš, 17 rokov, Ostrava 
„Siedmy rok žijem v striedavej starostlivosti, ktorá znamená množstvo náročných momentov spôsobených 

rozdielnym prístupom k výchove a neustálym sťahovaním sa. S pomocou projektu by som rád získal potrebné 
zručnosti pre svoj vysnený odbor – urbanizmus, a chcel by som tak riešiť moderné problémy svetových 
veľkomiest.“ 

Kristína, 19 rokov, Letovice 
„Bývam s chorou maminkou a nevlastným otcom, ktorý sa nie vlastnou vinou ocitol v ťažkej finančnej situácii. 

Mám veľmi blízko k prírode – ak zahynie príroda, my s ňou a to nechcem dopustiť. Pomocou projektu by som 
chcela motivovať ľudí, aby nesedeli len doma, ale aby sa zodvihli a konali.“ 

Dalibor, 19 rokov, Brno 
„Mám rozvedených rodičov a viem, ako vyzerá alkoholová závislosť blízkeho človeka. Zaujímam sa o 

technické novinky a rád by som sa v budúcnosti v tejto oblasti rozvíjal. V projekte chcem spoznávať a objavovať 
nové veci.“ 

Miloslava, 18 rokov, Prachatice 



„Môj život je výpočtom katastrofických scenárov, od zanedbaného základného vzdelania cez finančné ťažkosti 
až po vážne ochorenie v rodine, ktorou teraz trpí moja mamka. V projekte očakávam zlepšenie svojich zručností, 
dúfam, že sa vďaka nemu lepšie uplatním v profesijnom aj osobnom živote.“ 

Veronika, 17 rokov, Levice 
„Od detstva žijem len s mamkou, ktorá má finančné a zdravotné problémy. Sama bojujem s Turnerovým 

syndrómom, ale nestrácam nádej, že sa môžem zaradiť medzi zdravých študentov a že sa o tomto ochorení bude 
vedieť viac. Bavia ma jazyky a cestovanie, ktoré by som v projekte rada spojila s profesijným uplatnením.“ 

Denis, 19 rokov, Spišská Nová Ves 

„Moja rodina je zaťažená zlými finančnými podmienkami. Mojou vášňou je hokej, ale hrať som ho pre finančnú 
náročnosť nemohol. Mojim snom je v niečom patriť k tým najlepším.“ 

Lucia, 17 rokov, Žilina 
„Žijem s mamou a jej priateľom, ale vzťahy nemáme dobré. Ešte presne neviem, čím by som chcela byť, ale 

rada by som svoj život skutočne žila, nielen prežívala. Verím, že projekt ma nasmeruje za lepšou budúcnosťou.“ 
Mária, 20 rokov, Nová Dedina 
„Odmalička som trpela oslabenou imunitou a častými ochoreniami. Neskôr mi bola odhalená celiakia a 

laktózová a histamínová intolerancia. Mojim životným cieľom je šíriť dobro a pozitívnu energiu a verím, že aj 
vďaka projektu to dosiahnem.“ 

Bianka, 19 rokov, Žitná-Radiša 
„Odmalička ma vychovával len otec a moje detstvo sprevádzalo mnoho hádok a problémov. Vďaka projektu 

by som sa chcela naučiť, ako prepojiť cestovanie a biznis, podnikať na voľnej nohe a byť úspešná, aby som 
mohla vrátiť svojej rodine všetko, čo pre mňa urobila.“ 

SAMSUNG TVOJA ŠANCA, www.samsungtvojasanca.sk 
Samsung Tvoja šanca je ročný kariérny program pre znevýhodnených stredoškolákov z Česka a Slovenska. 

Cieľom projektu je intenzívna edukácia účastníkov v osobnostnom a profesijnom rozvoji, a tým aj vytvorenie 
vhodných podmienok pre zmenu a lepšiu budúcnosť nadaných mladých ľudí. Forma konkrétnej a dlhodobej 
podpory, akú ponúka projekt Samsung Tvoja šanca, je v Česku a na Slovensku doposiaľ ojedinelá. Pomoc nie je 
zameraná len na deti z detských domovov, ale na široké spektrum detí, ktoré nemajú vhodné zázemie na štúdium 
a sebavedomé dospievanie (napr. rozpad rodiny, nefunkčné rodinné zázemie a nízke príjmy domácnosti, 
ochorenie v rodine alebo študenta, drogy, alkohol či násilie v rodine, opatrovníctvo, inštitucionálna starostlivosť 
atď.). Hlavným kritériom pri výberu účastníkov projektu je ich motivácia využiť príležitosti a naplniť svoje ambície. 

Hneď počas prvého ročníka projektu, za ktorým stojí spoločnosť Samsung a nezisková organizácia Nadání a 
dovednosti, získal prestížne ocenenie Gesto roku 2018 a zmenil životy deviatim študentom. V marci 2019 
odštartoval druhý ročník Samsung Tvoja šanca s 12 účastníkmi. 
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V týchto dňoch sa vo väčšine základných škôl ukončili zápisy žiakov do 1. ročníka. Keďže kritériom na nástup 
do školy podľa zákona nie je len vek, ale aj školská spôsobilosť, čas zápisov je i časom jej preverovania. 
Každoročne približne 15 % šesťročných detí odchádza zo zápisu s odporúčaním nastúpiť do prvého ročníka o rok 
neskôr. Čas, ktorý získajú, má byť využitý na zlepšenie ich pripravenosti na školu. Deti ho však trávia v odlišných 
podmienkach. Pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia sú určené nulté ročníky. Zlepšujú skutočne ich 
vzdelávacie príležitosti a šance na lepší život? 

Nástup do 1. ročníka je na Slovensku podmienený dosiahnutím školskej spôsobilosti. Budúci prvák či prváčka 
musí dosiahnuť požadovaný stupeň telesnej zrelosti, ako aj psychickej vyspelosti, ktorá sa hodnotí s ohľadom na 
jeho mentálnu, citovú, sociálnu a motivačnú úroveň pripravenosti na plnenie povinností. Ak aj dieťa dovŕši k 
septembru šiesty rok veku, no nedosiahne školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku 
plnenia povinnej školskej dochádzky (ďalej PŠD) o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka 
základnej školy. (1) Robí tak na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je odporúčanie pediatra a 
tiež zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, skrátene poradne. 

Nulté ročníky sa zriaďujú najmä na východnom Slovensku 
Kým v niektorých regiónoch deti, ktoré nedosiahnu školskú spôsobilosť dostávajú skôr odklad povinnej 

školskej dochádzky, v iných väčšina smeruje do nultých ročníkov. Tie sú podľa zákona určené pre deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej SZP), u ktorých neexistuje predpoklad, že by mohli zvládnuť 
vzdelávací program prvého ročníka základnej školy. (1) Keďže prevažná väčšina týchto detí žije na východnom 
Slovensku, neprekvapí, že v Košickom a Prešovskom kraji približne 70 % detí, ktoré nedosiahli školskú 
spôsobilosť, odišlo v roku 2018 zo zápisu s návrhom na zaradenie do nultého ročníka. V Banskobystrickom kraji 
dostalo takéto odporúčanie 28 % detí. Ako vidieť v grafe 1, v ostatných krajoch viac než 90 % deťom bol 
odporučený odklad PŠD (3). O tom, že triedy nultých ročníkov sa napĺňajú najmä na východnom Slovensku 
hovoria aj iné štatistiky. V školskom roku 2017/18 začínalo v Prešovskom kraji školskú dochádzku v nultom 
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ročníku 15 % všetkých detí, ktoré nastúpili do bežnej základnej školy. V Košickom kraji 18 %. Priemer Slovenska 
sa pohyboval okolo 6 % (2) 

Nulté ročníky sa tešia stále väčšiemu záujmu 
Počet tried nultých ročníkov, ako i detí v nich sa neustále zvyšuje. Kým v roku 2002 bolo v základných školách 

len 76 tried, v roku 2018 ich bolo už 277. Počet žiakov a žiačok v nich sa v sledovanom období zvýšil z 970 na 3 
515. (4) Otváranie nových tried sa javí ako prirodzená reakcia na zvyšujúci sa dopyt. Podľa výpovedí vedúcich 
zamestnancov základných škôl, ktorí sa zúčastnili kvalitatívneho zberu dát To dá rozum, niektorí rodičia 
prichádzajú už na zápis s požiadavkou, aby ich dieťa nastúpilo do nultého ročníka. Potvrdzujú to aj slová 
zástupkyne riaditeľa základnej školy zo stredného Slovenska: „Zase napríklad rovno z materskej školy prídu s tým 
už rodičia aj na zápis, že donesú potvrdenie z CPP [Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie], že by boli radi, keby išlo do nultého, lebo má problémy.“ Z jej výpovede možno usudzovať, že niekde 
je dokonca záujem vyšší, ako sú kapacity základnej školy: „Sú roky, kedy je tá situácia omnoho horšia. Keď 
máme veľa problémových detí. No a vtedy máme ten nultý ročník po strop, tých šestnásť, nabitý. A to ešte stále tí 
rodičia proste telefonujú aj z iných škôl, že by potrebovali, no len nedá sa.“ (5) K zriaďovaniu nultých ročníkov sú 
pritom riaditelia motivovaní nielen záujmom rodičov. Motivuje ich aj systém financovania. Na žiaka nultého 
ročníka základná škola dostane dvojnásobne viac peňazí než na žiakov v ostatných ročníkoch. (6) Zriadenie 
takejto triedy sa teda pre školu finančne oplatí. Prevažná väčšina riaditeľov škôl nulté ročníky víta (7). Keďže tak 
oni, ako aj učitelia vidia, ako v nich deti v priebehu roka napredujú, obhajujú ich. Cítia, že investované úsilie sa 
premieňa na hmatateľné výsledky. Nulté ročníky preto vnímajú ako veľký prínos. (7) Prečo však nemôžme zdieľať 
toto nadšenie? 

Nulté ročníky prehlbujú segregáciu vo vzdelávaní 
V nultých ročníkoch nájdeme najmä rómske deti. Sú v nich zastúpené v oveľa väčšej miere ako väčšinová 

populácia. V školskom roku 2017/18 tvorili žiaci a žiačky z marginalizovaných rómskych komunít 72 % všetkých 
žiakov nultého ročníka (2). Tieto údaje jasne ukazujú, že nulté ročníky sa stali hlavným nástrojom verejnej politiky 
práve pre vzdelávanie rómskych detí z najchudobnejších a segregovaných komunít (8), a to napriek tomu, že 
dodnes nebol zrealizovaný dlhodobý pedagogický výskum, ktorý by potvrdil ich pozitívny vplyv na neskoršiu 
vzdelávaciu dráhu a následné uplatnenie sa v živote. 

Nulté ročníky sú na mnohých školách výhradne záležitosťou chudobných rómskych detí, ktoré sa vďaka nim 
stávajú členmi etnicky homogénnych rómskych tried. V podobnom zložení pokračujú aj do vyšších ročníkov. 
Žiaci, ktorí v roku 2016/17 absolvovali nultý ročník, boli v ďalšom roku v triedach, v ktorých 63 % ich spolužiakov 
tiež absolvovalo nultý ročník. (2) Nulté ročníky tak prispievajú k prehlbovaniu segregácie vo vzdelávaní. Niektorí 
odborníci upozorňujú na dôsledky tohto prístupu v podobe zníženého sebavnímania rómskych žiakov, ktorí sa 
cítia byť menejcenní či dokonca zaostalí. (9) 

Nulté ročníky z dlhodobého hľadiska nezlepšujú vzdelávacie príležitosti detí 
Práca učiteľov a učiteliek v nultých ročníkoch nepochybne prináša ovocie v podobe zlepšenia jednotlivých 

oblastí školskej pripravenosti. Ich účinok na ďalšie vzdelávacie výsledky je však sporný. Veľa absolventov nultých 
ročníkov sa totiž aj tak nevyhne neskoršiemu školskému neúspechu. Podľa správy Štátnej školskej inšpekcie, 
prvé 3 ročníky základnej školy úspešne ukončila v roku 2017/2018 ani nie polovica detí, ktoré v školskom roku 
2013/14 navštevovali triedy nultých ročníkov. Zvyšná polovica sa nevyhla opakovaniu. (7) Niektorí nezvládli už 
požiadavky 1. ročníka, iní si museli zopakovať druhý či tretí ročník. Za absurdné možno považovať opakovanie 
samotného nultého ročníka. Podiel tých, ktorí ho opakujú, dokonca stúpa. V školskom roku 2009/10 išlo o 0,73 % 
žiakov, v školskom roku 2017/18 už o 2,3 %. (2) Nultý ročník sa započítava do povinnej školskej dochádzky, a tak 
sa v praxi stáva, že žiak začne plniť tretí rok školskej dochádzky v 1. ročníku ako 8-ročný, a ak na prvom a 
druhom stupni ešte raz opakuje ročník, končí PŠD ako 16-ročný v ôsmom ročníku základnej školy. (2) Hoci 
predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky bez dosiahnutia základného vzdelania nemožno jednoznačne 
pripísať existencii nultých ročníkov, faktom je, že deti odchádzajúce z ôsmeho či nižšieho ročníka ZŠ nemajú 
veľkú šancu študovať na strednej škole a získať kvalifikovanú prácu. Ich jedinou možnosťou sú dvojročné učebné 
odbory, ktoré ponúkajú vzdelanie s veľmi nízkym uplatnením na trhu práce (10). Takmer automatické 
zaraďovanie rómskych detí do nultých ročníkov má teda nepriamy dopad na mieru nezamestnanosti a kvalitu 
života ľudí, ktorých prístup na trh práce je vďaka nízkej kvalifikácii mimoriadne sťažený. (10) 

Nulté ročníky sú neefektívnou náhradou predškolského vzdelávania 
Nulté ročníky sú drahou a z dlhodobého hľadiska neúčinnou náplasťou na chýbajúce predškolské 

vzdelávanie. Zriaďujú sa v krajoch, kde je najslabšia účasť detí na predškolskom vzdelávaní a znížená 
dostupnosť materských škôl. Niektorí učitelia si však myslia, že pripravia deti na školu lepšie ako materská škola. 
V rozhovore v rámci kvalitatívneho zberu dát To dá rozum svoju skúsenosť s nultým ročníkom hodnotila 
zástupkyňa riaditeľa školy takto: „Výborná. To musím povedať. Máme ho veľmi dlho ten nultý ročník. Máme tam 
veľmi dobrú učiteľku, ktorá to teda vie a je veľký rozdiel, keď sa potom rozprávame s učiteľkami v prvej triede 
medzi deťmi, ktoré idú z materskej školy a ktoré prichádzajú z nultého ročníka. Že tam vidno, že tie deti sú úplne 
niekde inde […]. Že oni vlastne v tom nulťáku sa pripravia na také veci, ktoré tí prváčikovia z tej škôlky ešte len 
musia vlastne dotiahnuť. Takže je to výborná vec.“ (5) S názorom tejto respondentky sa však nezhodujú 
odborníci. Nultý ročník nemôže nahradiť materskú školu. Intervencia totiž prichádza príliš neskoro, vo veku 
šiestich rokov. K najrýchlejšiemu vývoju a tvárnosti mozgu pritom dochádza v prvých troch rokoch života človeka. 
(11) Keď dieťa dovŕši 4 až 5 rokov života, polovica funkcií mozgu je už vyvinutých. (12) Aj jazykové a pred-
gramotné schopnosti 5 ročného dieťaťa predurčuje prvých tisíc dní života dieťaťa. (13) Preto široko dostupné 
predškolské vzdelávanie môže priniesť lepšie výsledky. Je preukázané, že deti, ktoré absolvovali materskú školu 
aspoň jeden rok, navštevujú nultý ročník v oveľa menšej miere ako deti, ktoré ju nenavštevovali a vo väčšej miere 
nastupujú priamo do prvého ročníka základnej školy. (2) Je vysoko pravdepodobné, že ak by deti zo SZP 



navštevovali materskú školu dlhší čas, nultý ročník by stratil svoje opodstatnenie. Štát by zároveň ušetril nemalé 
prostriedky. Vzdelávanie žiaka v nultom ročníku je totiž zhruba o štvrtinu drahšie ako vzdelávanie v materskej 
škole. (2) 

Záver 
Nulté ročníky sú nesystémovým prvkom, prostredníctvom ktorého sa štát pokúša poskytnúť deťom zo 

sociálne znevýhodňujúceho prostredia podporu, ktorá mala prísť oveľa skôr. Roky podporovaná sieť nultých 
ročníkov vytvára ilúziu, že riešenie existuje. Je najvyšší čas obrátiť pozornosť správnym smerom a investovať 
energiu, ako i finančné prostriedky do overených postupov, a to do budovania kvalitného systému ranej 
starostlivosti a predškolského vzdelávania, ktorý bude dostupný aj tým najzraniteľnejším skupinám detí. Zlepšenie 
prístupu detí zo SZP ku kvalitnému vzdelaniu spočíva v schopnosti systému postaviť ich na vstupe do školy na 
rovnakú štartovaciu čiaru s ostatnými rovesníkmi. Predkladatelia aktuálnej novely školského zákona veria, že sa 
to môže podariť vďaka zavedeniu povinného predprimárneho vzdelávania pre všetky 5-ročné deti. Novelou sa má 
zrušiť aj inštitút nultých ročníkov (14). Cieľ dostať do materských škôl čo najviac detí zo SZP je legitímny, avšak 
ak sa celá diskusia zúži len na otázku predškolského vzdelávania, dá sa očakávať, že dopady nebudú 
dostatočné. Intervenovať treba omnoho skôr. Preto popri otázke zlepšovania dostupnosti materských škôl je 
kľúčová i otázka tvorby kvalitných programov starostlivosti o rodiny s deťmi do 3 rokov. Tá je momentálne na 
okraji záujmu a je skôr témou mimovládnych organizácií, ktoré aj v tejto otázke suplujú štát. Zdá sa teda, že 
zrušením nultých ročníkov a zavedením povinného predprimárneho vzdelávania sa zas tak veľa nezmení. Deti zo 
SZP budú naďalej vstupovať do povinného vzdelávania z nerovnakej štartovacej pozície, akurát o jeden rok skôr. 
Zostáva len veriť, že škôlky sú dostatočne pripravené na to, aby zlepšili ich vyhliadky na školskú úspešnosť. 
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https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fcpt&ZakZborID=13&CisObdobia=7&ID=1468&fbclid=IwAR
1pB_tJx4xyGNVrcjaa0g1C_cJpzKPARHoW7P5dMBPPZvmwpoFUtl79oCk 

[Späť na obsah] 



 
 

36. Zábavu a kopec sránd, to ti dá len Korzárland! 
[26.04.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22107714/zabavu-a-kopec-srand-to-ti-da-len-korzarland.html 

 
 

Už 12. ročník obľúbeného letného detského tábora Korzárland prinesie nadupaný program a skvelú zábavu. 
V letnej detskej krajine Korzárland sa nikto nenudí, a nebolo tomu inak ani minulý rok. Pre veľký úspech a 

skvelé ohlasy budeme aj tento rok korzárlandovať v Slovenskom raji! 
Detská krajina Korzárland má svojho vlastného prezidenta, ministrov zábavy ale aj detský parlament, ktorého 

súčasťou budeš aj ty. 
Korzárland je miesto, kde zažiješ more zábavy. Sám rozhodneš o tom, čo sa v ňom bude diať, veď Korzárland 

je čarovná krajina! 
Svoje územie opäť rozprestrie v atraktívnom prostredí Čingova na severnom okraji Slovenského raja v hoteli 

Grand Hotel Spiš v termíne od 20. do 27. júla 2019. 
Keďže termín je len jeden a počet miest obmedzený, rodičia by nemali váhať a prihlásiť svoje ratolesti čím 

skôr. 
Cena poukazu je 199 eur a zahŕňa 7 x ubytovanie, 5 x denne stravu, pitný režim, oddielových vedúcich, 

zdravotný dozor, autobusový výlet do Spišskej Novej Vsi so vstupom do zoo a návštevou letiska, táborový 

program, táborové tričko a šiltovku, ceny a odmeny, športové náčinie, pracovný materiál, cestovné poistenie, 
zákonné poistenie CK proti insolventnosti. 

Cena poukazu nezahŕňa dopravu, výlety a vstupy z kategórie možnosti (Aquacity Poprad, kúpalisko v 
Spišskej Novej Vsi a krytý bazén v blízkom hoteli). 

Cena dopravy z Košíc je 15 eur, nástupné miesta podľa trasy. 
Čo všetko na vás v Korzárlande čaká? Športová olympiáda, karneval, deň naopak, pyžamová párty, tábor má 

talent, balónová vojna, Vianoce v tábore, známi stylisti zmenia tvoju vizáž a vlasy, návšteva zoo a letiska v 
Spišskej Novej Vsi, stanete sa redaktormi a vytvoríte vlastné táborové noviny KORZÁRik, KORZÁRmarket s 

vlastnou menou KORZeuro. 
Vyvrcholením celého pobytu detí v Korzárlande bude vytvorenie a krst táborových novín KORZÁRik, v ktorých 

opíšu svoje zážitky a ostanú im ako spomienka na detské letné dobrodružstvo. 
O tom, čo sa udeje v Korzárlande, si rodičia prečítajú v KORZÁRi. 
Pre viac informácii kontaktujte: korzarland@korzar.sk. 
(zdroj: archív) 

[Späť na obsah] 

 
 

37. Slovenský olympijský a športový výbor rozdával ocenenia, najhodnotnejší 

individuálny výkon predviedla Kuzminová 
[26.04.2019; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-olympijsky-sportovy-vybor-rozdaval-ocenenia-najhodnotnejsi-
individualny-vykon-predviedla-kuzminova/1738581 

 
 

Bratislava 26. apríla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer) 
Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) na svojom piatkovom 56. valnom zhromaždení udelil výročné 

ocenenia vo viacerých kategóriách 
Na snímke zľava prezident SOŠV Anton Siekel, najúspešnejšia športová gymnastka v slovenskej histórii 

Marianna Némethová-Krajčírová s diplomom “Žena a šport” od Medzinárodného olympijského výboru (MOV), 
ktorý jej udelila členka MOV na Slovensku Danka Barteková v rámci 56. valného zhromaždenia Slovenského 
olympijského a športového výboru (VZ SOŠV) 

Ešte predtým si gymnastka Marianna Némethová-Krajčírová prevzala Diplom Medzinárodného olympijského 
výboru Ženy a šport. Némethová-Krajčírová je najúspešnejšia gymnastka v slovenskej histórii, v minulosti ju 
vyhlásili za gymnastku storočia. Na svojom konte má dve strieborné medaily z tímovej súťaže na OH 1964 a 
1968, v Mexico City 1968 skončila v preskoku štvrtá len 25 tisíc bodu od bronzu. 

Trofej SOŠV za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru , 
východu a spoločnosť dostalo Vojenské športové centrum Dukla Banská Bystrica, ktoré už viac ako 50 rokov 
zabezpečuje prípravu štátnej športovej reprezentácie olympionikov. 

https://korzar.sme.sk/c/22107714/zabavu-a-kopec-srand-to-ti-da-len-korzarland.html
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-olympijsky-sportovy-vybor-rozdaval-ocenenia-najhodnotnejsi-individualny-vykon-predviedla-kuzminova/1738581
https://www.hlavnespravy.sk/slovensky-olympijsky-sportovy-vybor-rozdaval-ocenenia-najhodnotnejsi-individualny-vykon-predviedla-kuzminova/1738581


Cena Bohumila Goliana za najhodnotnejší kolektívny výkon roka sa ušla vodnoslalomárskej hliadke kanoistov 
Alexander Slafkovský, Michal Martikán a Matej Beňuš za ôsme zlato na MS bez prerušenia. Dosiahli ho v 
septembri 2018 na svetovom šampionáte v brazílskom Riu de Janeiro. 

Cenu Pavla Schmidta za najhodnotnejší individuálny výkon zástupcovia SOŠV udelili biatlonistke Anastasii 
Kuzminovej, ktorá na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu získala zlato v pretekoch s hromadným štartom a 
striebro v stíhačke aj vytrvalostných pretekoch. Vo Svetovom pohári biatlonistiek skončila druhá v celkovom 
hodnotení a získala dva malé glóbusy za prvenstvá v jednotlivých disciplínach. 

Cenu Ondreja Nepelu udeľovanú športovcovi do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová 
perspektíva, získali šachista Viktor Gažík a Soňa Stanovská ako reprezentantka SR vo vodnom slalome. Cenu 
Jána Zacharu určenú pre trénerov získal atletický kouč Pavel Slouka, Cenu Matyldy Pálfyovej dostala dlhoročná 
reprezentantka v šachu Eva Repková. 

Cenu Miroslava Procházku za výrazné dielo v oblasti literatúry resp. celoživotnú propagáciu športu a 
olympizmu prostriedkami literatúry a publicistiky dostali Ján Grexa a František Morvai. Cenu Vincenta Lafka 
určenú pre olympijské kluby obdržal Olympijskú klub Turiec. Zlatými odznakmi SOŠV ocenili športového novinára 
Mariána Šima, bývalého bežca na lyžiach Pavla Mlynára a niekdajšieho reprezentanta v plávaní a vodnom póle 
Otokara Urbana. Strieborný odznak SOŠV dostali bývalá špičková zjazdárka Janka Gantnerová-Šoltýsová, 
niekdajší hokejisti a líder rozvoja rýchlokorčuľovania na krátkej dráhe v Spišskej Novej Vsi Ján Magdoško, 

biatlonový tréner Ladislav Mundil, v minulosti popredný vodnopólový brankár Ladislav Wawra, plavecký tréner 
Otakar Žilavý či šéf Olympijského klubu Lučenec Jaroslav Žingor. 

Bronzový odznak SOŠV udelili Marte Brúderovej (stolný tenis), Jozefovi Kačicovi (OK Košice), Anne Kirnovej 
(atletika), Igorovi Kováčovi (atletika), Vladimírovi Mezencevovi (športový novinár), Petrovi Šabovi (jachting), 
Milanovi Vrankovi (športový novinár a spisovateľ) a Petrovi Tichému (atletika). Medailu SOŠV dostali niekdajšie 
biatlonistky Jana Daubnerová-Gereková a Martina Halinárová-Jašicová, basketbalistka Božena Miklošovičová-
Štrbáková, gymnastka Ingrid Potisková-Holkovičová a mladé reprezentantky SR v kanoistike Emanuela 
Luknárová a Katarína Pecsuková. Plaketu SOŠV udelili Ladislavovi Čambalovi, Martinovi Ferenčíkovi, Eugenovi 
Laczovi, Karolovi Mičietovi, Emilovi Preisachovi a Darine Salátovej. Čestné uznanie SOŠV dostali Jozef 
Brezovský, Jana Chrenová, Marián Kalabus, Peter Kittan, Viliam Kohút, Yvetta Macejková, Ondrej Majerník, 
Vladimír Melo, Milan Mertoš ale aj niekdajší redaktor agentúry SITA Gabriel Bogdányi. 

Za čestného člena SOŠV v piatok prijali predsedu Klubu športových redaktorov SSN Tomáša Grosmanna, na 
čo sa viaže aj udelenie Zlatého odznaku SOŠV. Grosmann sa stal 22. žijúcim čestným členom SOŠV, celkovo 
36. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

38. Okres Spišská Nová Ves varujú pred dažďom: Na tieto hodiny platí 

výstraha! 
[26.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/okres-spisska-nova-ves-varuju-pred-dazdom-na-tieto-hodiny-plati-vystraha-
329103 

 
 

Informácie, ktoré si radšej pozrite! Spišskonovoveský okres vystríhajú pred dažďom. Na kedy platí výstraha? 
Dáždniky bude treba mať rozhodne radšej poruke. Pre Spišskonovoveský okres totiž Slovenský 

hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred dažďom. Tá platí od soboty 27. apríla 
12:00 hod. až do nedele 28. apríla 12:00 hod. 

„V okrese Spišská Nová Ves sa ojedinele očakáva výskyt dažďa s úhrnom zrážok 35 – 55 mm,“ uviedli 

meteorológovia. Tí zároveň upozornili, že tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské 
aktivity. 

„Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody 
menšieho rozsahu,“ doplnil SHMÚ. 

…Pozrite si v pripojenej fotogalérii zábery zo sídliska Mier, ktoré si v hlasovaní o to, kde v Spišskej sa 
najlepšie býva, naši čitatelia zvolili za víťaznú lokalitu. 

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] 

 
 

39. Literárny týždenník 15 – 16/2019 
[26.04.2019; noveslovo.sk; noveslovo.sk; 00:00; Redakcia] 

https://spisska.dnes24.sk/okres-spisska-nova-ves-varuju-pred-dazdom-na-tieto-hodiny-plati-vystraha-329103
https://spisska.dnes24.sk/okres-spisska-nova-ves-varuju-pred-dazdom-na-tieto-hodiny-plati-vystraha-329103


 
http://noveslovo.sk/node/94829 

 
 

ÚVODNÍK 
* Milan Zelinka: Prečo Dostojevského Stepančikovo 
REPORTÁŽ 
* Štefan Cifra: Tatranská literárna jar 2019: Od Tatier k Dunaju 
GLOSA 
* Eva Fordinálová: Podnetné stretnutie 
AKTUALITY 
* Marián Šimkulič: Po blízkych diaľavách: Beseda so slovenským spisovateľom MILANOM ZELINKOM 
ČRTA 
* Petr Žantovský: Pohľadnica z Prahy 
OHLASY 
* PhDr. Lydie Romanská, podpredsedníčka Obce spisovateľov ČR: Poďakovanie za Tatranskú literárnu jar 

2019 
* Stanislav Hvozdík, esejista: Literárny týždenník udržuje kultúrnu spoločnosť 
* Otakar Kořínek: Ad.: Úvodník PAVLA DINKU Džin z fľaše 
* Zlata Matlaková, poetka: Výborný nápad – dvojčíslo plné poézie 
NEKROLÓG 
* Zomrel Jaroslav Blaho, slovenský teatrológ, divadelný kritik, dramaturg a historik 
PODPORA A PREDPLATNÉ 
* Dve percentá pre Literárny týždenník a Spolok slovenských spisovateľov 
* Predplaťte si Literárny týždenník 
ESEJ 
* Pavol Tomašovič: Čierno-biele videnie sveta 
ANALÝZY A PROGNÓZY/Z DOMOVA A ZO SVETA 
* Ľudovít Števko: Politické dilemy Slovenska 
* František Škvrnda: Nové boje v Líbyi 
* Branislav Fábry: Assange a Nobelova cena mieru 
ANKETA/MÉDIÁ 
* Štefan Cifra, šéfredaktor Literárneho týždenníka: Prinášame odpovede na čitateľský prieskum Literárneho 

týždenníka (II): Ohlasy z celého Slovenska 
DIVADLO/HUDBA/OSOBNOSTI/RECENZIE 
* Pavol Kall: K nedožitým osemdesiatinám JÁNA MELKOVIČA: Nenapodobiteľný majster skladateľ a herec 
* Terézia Ursínyová: O komornej opere na Slovensku: Nad knihou MICHAELY MOJŽIŠOVEJ Napísal som 

maličkú opierku… 
VIZUÁLNE UMENIE/MALIARSTVO 
* Dušan Mikolaj: Leonardo zatavený do skla: Dielo JÁNA ZORIČÁKA; Zimkove radostné Fafa: Kniha maliara 

ONDREJA ZIMKU; Michal, dieťa svojej rodiny: Výstava Jarný úsvit manželov VIERY ŽILINČANOVEJ (* 1934 – † 
2008) a MICHALA JAKABČICA (* 1930 – † 2001) a ich syna MATÚŠA JAKABČICA (* 1961) 

(Stranu pripravil D. Mikolaj) 
ROZHOVOR/VÝTVARNÉ UMENIE 
* Hovoríme s ANNOU ONDRUŠEKOVOU, riaditeľkou Tatranskej galérie: Energia elektrárne na umeleckých 

kmitočtoch (zhovára sa D. Mikolaj) 
PÔVODNÁ TVORBA/LITERATÚRA FAKTU 
* Jubilant ANTON BLAHA – Spisovateľ a advokát činu 
* Anton Blaha: Láska je láska… 
POÉZIA 
* Jana Šimulčíková: Báseň sa ešte nenarodila; Naozaj; A povedz; Z kraslice vyfúknutá duša; Ešte raz bez 

príkras; Večnosť 
RECENZIE/REFLEXIA 
* Viktor Timura: Zamyslenie nad knihou JAROSLAVA REZNÍKA o M. R. Štefánikovi Oči plné oblohy: Príbehy 

s originálnou poetikou (REZNÍK, Jaroslav: Oči plné oblohy. Bratislava: Slovenský spisovateľ, a. s., 2019, 1. vyd., 
120 s., ISBN 9788022021135, viaz.) 

* Zlata Matláková: Bedeker o Trnave s významným ekumenickým posolstvom (ŠKREKO, Benjamín –
ŠELESTIAK, Jozef – ŠEBÁK, Ladislav: Pätnásť chrámov a jedna veža. Trnava: Tirna, v. d., 2018, 1. vyd., ISBN: 
978-80-570-0469-1) 

* Peter Tollarovič: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018: Antológia poézie členov, 
prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková. 
Editori Peter Mišák, Ján Tazberík, Jozef Zavarský. Obálka a ilustrácie: Martin Kellenberger. Bratislava: Spolok 
slovenských spisovateľov, 2018, 1. vyd., 247 s., ISBN 978-80-8194-101-6, viaz.) 

* Štefan Šimko: Pre koho bijú Zvony v srdci. (ŠTIAVNICKÝ, Ján: Zvony v srdci. Ilustrácie Emil Labaj. Spišská 
Nová Ves: FAMA art, 2018, 1. vyd., ISBN 978-80-89717-17-0) 

ZO SVETA LITERATÚRY/ PREKLADOVÁ TVORBA/POÉZIA/PRÓZA 

http://noveslovo.sk/node/94829


* Čestná pocta SSS RADOMIROVI ANDRIČOVI 
* Dmitrij Burago: Stretnutie v horách (Nine Simićovej a Milanovi Panićovi) (Do slovenčiny preložili a prebásnili 

Sergej Makara, Martin Prebudila a Štefan Cifra) 
* Nebojša Kuzmanović: Mních v obchodnom dome (Preklad zo srbčiny do slovenčiny Zdenka Valent Belićová) 
* Dagmar Jordová-Millerová: Hommage a Milan Kundera: Výstava k 90. narodeninám MILANA KUNDERU 
* Ivan Jackanin: Poézia nepozná hranice (O tvorbe a prekladoch VASYĽA HUSTIHO, ukrajinského básnika, 

prozaika, prekladateľa a publicistu) 
SERVIS 
ZO ŽIVOTA SSS 
Jubilujúci spisovatelia – členovia SSS – máj 2019 
* 1. 5. 1949 – Zlata Matláková (70) 
* 2. 5. 1969 – Gabriel Németh (50) 
* 10. 5. 1964 – Jozef Haľko (55) 
* 13. 5. 1954 – Ján Bajánek (65) 
* 16. 5. 1954 – Nata Hosťovecká (65) 
AKTUALITY/SÚŤAŽE 
* Emília Dolníková, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave: Dni detskej knihy v Trnave 
* Viera Ristvejová, Knižnica pre mládež mesta Košice: Tituly kráľ detských čitateľov a kráľ sympatia sú 

rozdané 
* Vyhlásenie literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe LITERÁRNY LUČENEC 2019 (Termín zaslania prác: do 4. 

10. 2019) 
* Topoľčianske textobranie 2019 (Uzávierka: 25. 5. 2019) 
NEKROLÓG 
* Zomrel dekan MARTIN SLOBODNÍK 
KNIŽNÉ NOVINKY SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 
* Matija Bećković: Ešte sme neskončili… Rozmery: 145 x 215 mm, 136 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8194-

095-8. Cena: 6,90 E 
* Jurij Tyňanov: Puškin. Rozmery: 155 x 218 mm, 528 s., tvrdá väzba, ISBN 978-80-8202-072-7. Cena: 14,90 

E 
PREČÍTAJTE SI 
* Na www.noveslovo.sk 
LiteRÁRIUM 
* Milan Hodál: Po prezidentských voľbách; Z dejín ľudstva 
* Jozef Bily: Drobničky XXL 
* Peter Gossányi: Aforizmy 
* Ján Grešák: Zádrapky: Jednoznačná alternatíva; Feudálna zdvorilosť; Úhlavná hlava; Štandardný postup; 

Mienkotvorný rezort 
* Ján Čomaj: Poéma 
* Peter Klinec: Sentencie 
* Milan Kupecký: Vízie bez provízie; Aforizmy; Štátni úradníci 
* Emil Poláčik: Balady: Vyvážená; SOS internacionálna balada 
* Alexander Scholz: Aforizmus (dvoj)týždňa 
FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI 
* René Pavlík, člen združenia Rastic: Parlamentný návrh 
* František Ruščák, Prešov: Plač nad Notre-Damom 
* Dušan Piršel, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Bratislava: Prežijeme 

rok 2050? 
Kresby: Ľubomír Kotrha, Peter Gossányi 

[Späť na obsah] 

 
 

40. Vznik novej obchodnej spoločnosti: Mestská firma sa bude venovať 

komunálnym a technickým službám 
[26.04.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/vznik-novej-obchodnej-spolocnosti-mestska-firma-sa-bude-venovat-
komunalnym-a-technickym-sluzbam-328978 

 
 

Mestskí poslanci v Spišskej Novej Vsi sa na ostatnom zastupiteľstve zaoberali viacerými bodmi. Jedným z 

nich bolo aj založenie mestskej firmy. 
Vo štvrtok sa po štvrtýkrát v Spišskej Novej Vsi stretli mestskí poslanci a vedenie mesta na zasadnutí 

mestského zastupiteľstva. Jedným z bodov bol aj návrh na založenie obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. a 
schválenie zástupcov mesta Spišská Nová Ves do jej štatutárneho a kontrolného orgánu. 

https://spisska.dnes24.sk/vznik-novej-obchodnej-spolocnosti-mestska-firma-sa-bude-venovat-komunalnym-a-technickym-sluzbam-328978
https://spisska.dnes24.sk/vznik-novej-obchodnej-spolocnosti-mestska-firma-sa-bude-venovat-komunalnym-a-technickym-sluzbam-328978


Ako predniesol vedúci oddelenia komunálneho servisu Tomáš Hamráček, obchodná spoločnosť MEPOS SNV 
s.r.o. bude obchodnou spoločnosťou, ktorej zakladateľom a jediným spoločníkom bude Mesto Spišská Nová 
Ves. To bude mať v spoločnosti stopercentnú majetkovú účasť. Spoločnosť bude založená zakladateľskou 

listinou v súlade s ustanovením § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Cieľom založenia obchodnej spoločnosti MEPOS SNV s.r.o. je zabezpečiť pre mesto Spišská Nová Ves 

prioritne komunálne a technické služby, ako napríklad starostlivosť o verejnú zeleň, kosenie trávnatých plôch, 
orezy, výruby, výsadbu stromov a kvetín, záhradnícke práce, hrabanie a odvoz lístia. Tiež čistenie verejných 
priestranstiev, upratovanie, vysypávanie malých smetných nádob, zber veľkoobjemového odpadu, likvidáciu 
nelegálnych skládok. Ďalej opravu a údržbu detských ihrísk, športovísk, mestského mobiliáru, pamätníkov, 
spoluprácu pri organizácií kultúrnych a športových podujatí a tiež zimnú údržbu. 

V budúcnosti podľa slov kompetentných je možné uvažovať nad rozšírením činností spoločnosti o služby pre 
mesto, akými sú tréningové centrum pre znevýhodnených občanov, správa mestských cintorínov, údržba 
verejného osvetlenia, montáž/demontáž vianočnej výzdoby, prevádzka regionálneho centra zhodnocovania BRO, 
údržba a rekonštrukcia miestnych komunikácií vo vlastníctve a správe mesta, údržba a obnova dopravného 
značenia, správa a údržba svetelnej signalizácie, drobné stavebné práce (chodníky, garáže, parkoviská…). 

Vyššie uvedené činnosti podľa slov kompetentných zabezpečí obchodná spoločnosť MEPOS SNV s.r.o. 
vlastnými kapacitami, vo vyššom štandarde ako tomu bolo doposiaľ a vlastným technickým vybavením. 
Štatutárnym orgánom spoločnosti bude konateľ. Dozorná rada bude kontrolným orgánom, ktorý dohliada na 
činnosť konateľa, preskúmava účtovné závierky, podáva správy valnému zhromaždeniu. Členom dozornej rady 
nemôže byť konateľ spoločnosti. Dozorná rada bude mať troch členov. 

- štatutárny orgán – konateľ: Pavol Bečarik 
- kontrolný orgán – dozorná rada: Tomáš Cehlár , Iveta Fulková, Peter Zelený 
Návrh bol poslancami jednohlasne schválený. 
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 
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41. VIDEO: Craig Ramsay vysvetlil, prečo vyradil Bakoša z prípravy: Bolo to 

veľmi ťažké rozhodnutie 
[26.04.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/394273/ms-v-hokeji-2019-video-craig-ramsay-vysvetlil-preco-vyradil-bakosa-z-
pripravy-bolo-to-velmi-tazke-rozhodnutie/ 

 
 

Juraj Hudák 
Pred ďalším dvojzápasom prípravy pred majstrovstvami sveta proti Česku bude mať tréner našej 

reprezentácie Craig Ramsay k dispozícii už aj kvarteto hráčov z NHL. Aj preto sa po súbojoch v Rakúsku museli s 
tímom rozlúčiť viacerí skúsení hráči, medzi ktorými bol aj Martin Bakoš. 

Sám Craig Ramsay prezradil, že rozhodnutie uvoľniť tohto hráča z prípravy, bolo jedným z najťažších. 
Zároveň však potvrdil, že vyradenie 29-ročného rodáka zo Spišskej Novej Vsi nestálo na jeho kvalitách. 

V rozhovore pre ŠPORT.sk tiež prezradil, ako vníma hokejový ošiaľ pred blížiacim sa domácim šampionátom, 
ktorý sa uskutoční v Bratislave a Košiciach. 

Majstrovstvá sveta sa začnú už o dva týždne. Cítite pravú hokejovú horúčku? 
„Teraz to už cítim, ale len preto, lebo vonku je teplo. (smiech) Tlak je tu však počas každého jedného zápasu. 

Je mi jedno, čím to je, stále pracujem usilovne. Nepripúšťam si to. Nedokážem trénovať rýchlejšie alebo tvrdšie. 
Stále však žiadam hráčov, aby ukázali všetko čo v sebe majú a hrali čo najlepšie ako vedia. Čo sa má stať, sa 
stane. Nevidím do budúcnosti, nedokážem nič predpovedať… Vždy ale robím svoju prácu najlepšie ako 
dokážem.“ 

Pred dvojzápasom s Českom ste urobili v tíme ďalšiu redukciu hráčov. Vieme, že počas prípravy ide o jednu z 
najnáročnejších úloh trénera. Vedeli by ste však vysvetliť, prečo napokon musel odísť Martin Bakoš, ktorý bol 
členom tímu na MS pred rokom a aj počas olympiády? 

„Baky je jedným z mojich najobľúbenejších hráčov. Podo mnou hral v minulosti vždy výborne, aj preto bolo 
toto rozhodnutie veľmi náročné. Pokiaľ by sme ale vyradili niekoho iného, táto otázka by bola zase o ňom. 
Pripojilo sa k nám pár hráčov z NHL, ktorí budú hrať v prvých dvoch formáciách, a cítili sme, že musíme nájsť 
niekoho pre formácie číslo tri a štyri. Navyše sme hľadali ďalších hráčov do pozície zdravých náhradníkov.“ 

Má Bakoš ešte nejakú nádej, že by sa k tímu pripojil, pokiaľ by sa niekto z hráčov zranil? 
„Veľmi ťažko sa to vysvetľuje. Stále je pred nami totiž dlhá cesta. Ak by sme mali, nedajbože, nejaké zranenie, 

viem, že je to hráč, ktorý môže ihneď naskočiť a odviesť stopercentné výkony. Nikdy neviete, čo sa môže stať. 
Počas mojej kariéry som už videl veľa ťažkých a škaredých zranení, ktoré však nechcem, aby sa stali nám. Všetci 

https://sport.aktuality.sk/c/394273/ms-v-hokeji-2019-video-craig-ramsay-vysvetlil-preco-vyradil-bakosa-z-pripravy-bolo-to-velmi-tazke-rozhodnutie/
https://sport.aktuality.sk/c/394273/ms-v-hokeji-2019-video-craig-ramsay-vysvetlil-preco-vyradil-bakosa-z-pripravy-bolo-to-velmi-tazke-rozhodnutie/


hráči, ktorí s nami sú, resp. boli, sú vynikajúci hokejisti. Vždy, keď robíte tieto rozhodnutia, nejde o to, že jeden je 
od druhého oveľa lepší. To tak vôbec nie je. Snažíme sa urobiť čo najlepšie rozhodnutie a dúfame v to najlepšie.“ 

ČÍTAJTE AJ: Miroslav Šatan prehovoril o hráčoch, ktorí skončili: Nerozhoduje len kvalita >> 
Rôbert Petrovický a Craig Ramsay Zdroj: TASR 
V hre je stále aj niekoľko posíl z NHL. Budeme čakať na to, ako skončí Boston v 2. kole play-off NHL, resp. na 

ďalších hráčov z AHL? 
„Áno je tam stále pár hokejistov, s ktorými rátame. Do úvahy by mohol prichádzať Jurčo a, samozrejme, hráči 

z organizácie Bostonu. Takisto očakávame príchod Michala Krištofa z fínskej ligy. Rátali sme aj s Petrom 
Čerešňákom, ktorý sa ale zranil. V hokeji preto nepremýšľam veľmi dopredu, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať. 
Každý, kto sa ukáže, musí hrať a my sa potom snažíme urobiť čo najlepšie rozhodnutie. To je naša robota.“ 

Budeme teda čakať na to, ako dopadnú hráči pôsobiaci v Bostone? 
„Určite. Toto je ale práca pre Miroslava Šatana. On sa s nimi rozpráva. Ak budú zdraví, radi ich privítame. 

Minulý rok bol Zdeno Chára zranený, preto nemohol prísť. Rozprávame sa však aj o tejto možnosti. Nedá sa s 
tým ale dopredu rátať, preto sa sústreďujeme na hráčov, ktorých máme v príprave teraz.“ 

V play-off AHL je ešte v hre brankár Patrik Rybár. Prichádza do úvahy aj on? 
„Uňho je to rovnaké, takže nevieme, čo bude. Už teraz ale máme výborných brankárov, no Rybár by mohol 

byť súčasťou neskôr… Všetky tieto možnosti však nedokážeme ovplyvniť. Keď sa hráči uvoľnia, budem to riešiť. 
Vždy sa totiž sústreďujem a pracujem s hokejistami, ktorých mám aktuálne k dispozícii.“ 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
MS v hokeji 2019 / 1. kolo 
1 
X 
2 
Fínsko FIN 
16:15 
10.05.2019 
Kanada CAN 
4.10 4.83 1.57 
Česká republika CZE 
20:15 
10.05.2019 
Švédsko SWE 
3.45 4.40 1.75 
USA USA 
20:15 
10.05.2019 
Slovensko SVK 
1.55 4.70 4.30 
Rusko RUS 
16:15 
10.05.2019 
Nórsko NOR 
1.09 10.40 12.83 
Celý program MS v hokeji 2019 >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Tipuj v Mobile 675x40’,’view’] }); } 
Zatiaľ sa nikto nezapojil do diskusie k tomuto článku. 
0 príspevkov 
Pridaním príspevku súhlasite s pravidlami diskusie. Odoslať 
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42. Naša anketa 
[18.04.2019; Bojovník; Titulná strana; s. 1,3; Redakcia] 

 
 

V máji uplynie 71 rokov od posledného boja s banderovcami na území Slovenska (pri Veľkej Lodine 4.5. 
1948), kvôli prenikaniu ktorých bolo zmobilizovaných vyše tritisíc bývalých partizánov. 

Uvedomujeme si, že dnes sme v boji s neobanderovcami v podstate osamotení? Lebo nielen Slovensko, ale 
zdá sa, že ani Rusi, Bielorusi… si zatiaľ nezavolali ukrajinského veľvyslanca „na koberec" za zákony, ktorými jeho 
štát velebí zásluhy týchto katanov. 

To sa naozaj, okrem SZPB, u nás nikto nepostaví a nepovie, že neobanderovstvo medzi slušných ľudí 
nepatrí? 



Michal Kuchár, tajomník ObIV SZPB, Spišská Nová Ves; - Je to pravda, týchto bojov sa zúčastnil aj môj 

nebohý otec. Z 2. svetovej vojny sa vrátil až 4. augusta v noci a vtedy som sa narodil! 
V dnešnej dobe je všetko možné, sloboda, demokracia je vhodná aj pre neobanderovcov, aj pre neofašistov. 

A pospolití obyčajní ľudia sa začínajú báť. Preto čušia a nevyjadrujú otvorene svoje názory. 
Štefan Dubovický, tajomník ObIV SZPB, B. Bystrica: - Verejnosť je masírovaná a presviedčaná, že Rusko 

ohrozuje Ukrajinu. Že neoprávnene zabralo Krym. 
Všetko, čo je proti Rusku, je dobré. Veď to je aj výsledkom hlasovania v OSN na odsúdenie glorifikácie 

fašizmu. Len preto, že to navrhlo Rusko, štáty Európy to ignorujú. 
Jozef Petráš, predseda ObIV SZPB, Trnava: - Keby sa angažovali Rusi, tak by boli odmietnutí Ukrajinou, EU a 

USA. V ostatných krajinách politici realizujú iba pokyny EÚ a NATO. V praxi to znamená, že fašizmus prekvitá. 
Jozef Petráš, predseda ObIV SZPB, Martin: - Už dlhšie sme svedkami nekritického postoja a nečinnosti 

našich popredných predstaviteľov politickej scény a exekutívy k problematike vojnovej a povojnovej činnosti 
banderovcov a súčasného neobanderovstva. Vo svojich prejavoch na verejnosti síce skloňujú extrémizmus vo 
všetkých pádoch, ale natíska sa otázka, ako úprimne to asi myslia, keď taký závažný fenomén obchádzajú bez 
povšimnutia v domácej a zahranično-politickej činnosti. Neobanderovstvo naozaj medzi slušných ľudí nepatrí a 
najmä v zahranično-politických vzťahoch s Ukrajinou je viac ako potrebné tento problém otvoriť, veľmi jasne a 
nahlas ho pomenovať ako jav, ktorý našim susedským vzťahom určite neprospieva, ale škodí. 

(Pokračovanie na str. 3) 
(Dokončenie zo str. 1) 
Jaroslav Bulko, predseda OblV SZPB, Žiar nad Hronom: - Úprimne povedané, nerozumiem zahraničnej 

politike SR, ale ani štátom EÚ a jej ministerke, že neorganizujú žiadne protesty voči politike ukrajinského štátu. 
Pritom je všeobecne známe, že európske štáty, ktoré pocítili nemecký nacizmus, ho odsudzujú, hlásia sa k 

protifašistickému odboju a občanom, ktorí sa tohto odboja zúčastnili, sú vzdávané pocty. Nielen Slovensko, ale 
trebárs i Poľsko pocítilo vyčíňanie banderovcov v priebehu druhej svetovej vojny, ale hlavne po jej skončení. Na 
strane Nemcov na Ukrajine bojovali nielen banderovci, ale aj vytvorené vojenské jednotky. A títo pohrobkovia sú v 
súčasnom období na Ukrajine uctievaní a sú im vzdávané štátne pocty a vyznamenania. 

Václav Homišan, predseda ObIV SZPB, Stará Ľubovňa: - Tu je namieste položiť si aj otázku, či sa naozaj 
okrem SZPB u nás nikto nepostaví za zákony, ktorými by boli zakázané strany, ktoré podporujú neofašizmus. 
Napr. ĽSNS nepatrí medzi slušných ľudí. Potom sa nedivme, že aj v boji s neobanderovcami je SZPB osamotený. 
Bez zásahu Štátnych a zákonodarných orgánov zostane náš boj proti týmto katanom iba v teoretickej rovine. 

Milan Urban, predseda ObIV SZPB, Trebišov: - Áno, sme osamotení a som presvedčený, že odbojári na 
Slovensku patria medzi slušných ľudí, hoci sme sa na manifestáciách „Za slušné Slovensko" nezúčastňovali. Či 
sa niekto proti tomu postaví? Po voľbe prezidenta už asi nikto. 

Slavomír Fijalka, člen ZO SZPB Nitra-Horné mesto: - Nášho proamerického ministra Lajčáka, ktorý bol 
nedávno na „inšpekcii" na Ukrajine a ktorý sa všemožne snaží o jej začlenenie do NATO, zrejme netrápia zločiny 
a zverstvá banderovcov. 

Ten nebude nikoho volať na „koberec". Naopak, z krajiny, kde sa velebia vojnové zločiny, kde sa stavajú 
pamätníky vrahom a zločincom, kde sa beztrestne hajluje, kde sa podporuje vznik a pôsobenie fašistických 
neobanderovských organizácií, robí obetného baránka. 

Rudolf Václavík, tajomník ObIV SZPB, Lučenec: - Mal som kamaráta menom Juraj Čáni, ktorý pochádzal 
Medzeva a ešte ako partizán bojoval proti banderovcom v oblasti Dukly. Z vyhliadkovej veže mi ukazoval kade 
prenasledovali banderovcov už po vojne. Že to boli vrahovia, hrdlorezi, podpaľači a zlodeji. Boli to ukrajinskí 
zbehovia, ktorí sa chceli dostať cez Slovensko na západ. Boli len v Poľsku a na Slovensku. 

Prezident Kiska si ruky podal a objímal sa s Porošenkom, samotní Poliaci sa proti oslave Banderu tvárili 
nevšímavo. Tak sme v tom sami! 

Matej Biskupič, tajomník ZO SZPB, Bernolákovo: - Neobanderovco je v podstate skrytý fašizmus, ktorý na 
Ukrajine sa pomaly oživuje. Ukrajinci nemôžu zabudnúť čo na nich napáchalo pred 2. svetovou vojnou „sovietske" 
zriadenie, ale týmto spôsobom sa akože pomstiť Rusom, to sa nerobí. Treba si sadnúť za rokovací stôl a vyriešiť 
hriechy minulosti. 

Vladimír Zemko, člen SZPB, Šaľa: - Na Ukrajine sa ozbrojeným protištátnym prevratom dostala k moci 
banderovská chunta, štedro podporovaná kurátormi z Washingtonu, ako predpolie nástupu na ruskú národnú 
identitu a tradície. Mlčanie našich politikov je hanebné a otvorená podpora neobanderovcov je trestuhodná, tak zo 
strany „prezidenta", ako aj všetkých tých, ktorí sa. predvádzali na majdane. 

Vieme, ktorí to boli, aj ktorí robia „poradcov" krvavému režimu… Skutočnými hrdinami sú bojovníci na 
Donbase a v Lugansku, ktorých musíme v boji podporovať, pomáhať im a prejavovať s nimi solidaritu. 

Štefan Hrubý, podpredseda ObIV SZPB Galanta: - V povojnovom období proti banderovcom na našom území 
museli nasadiť viac vojakov, príslušníkov bezpečnosti, partizánov, než má naša súčasná armáda. Dnešní historici 
nedôsledne spracúvajú povojnové besnenie banderovcov. Ich vyzdvihovanie a oceňovanie v súčasnosti ostro 
odsudzujeme. Nezabúdajme na obete na životoch bezbranného obyvateľstva i vojakov. 

Názory respondentov sa nemusia zhodovať s názorom redakcie a vydavateľa. 
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