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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Historická Reduta potrebuje opravu, hľadajú peniaze 
[07.05.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; sita] 

 
 

PRIESTOROM DIVADLA HROZÍ HAVARIJNÝ STAV 
Podľa primátora Spišskej Novej Vsi sú potrebné asi tri milióny eur. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj (KSK) zatiaľ nevedia nájsť 

spoločné riešenie financovania potrebnej opravy historickej Reduty v centre mesta. Obnovu potrebuje 
predovšetkým časť, kde sa nachádza Spišské divadlo, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Primátor mesta 
Pavol Bečarik (SNS, Smer-SD, Most-Híd) povedal, že na rekonštrukciu celej budovy je potrebných odhadom tri 
milióny eur, v prípade opráv len priestorov divadla do 500-tisíc eur. Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku 
(nezávislý) nie je možné dať jasnú odpoveď na to, či samotný kraj uvoľní nejaké peniaze na tento účel. „Je 
potrebné, aby prispel aj Košický samosprávny kraj, aj mesto Spišská Nová Ves, a je potrebné hľadať aj iné 

zdroje financovania, keďže ide o náročnú rekonštrukciu. Bol by som rád, keby sa budova zrekonštruovala naraz a 
nie po etapách,“ uviedol župan počas štvrtkového výjazdu v Spišskej Novej Vsi. 

Budova sa už opravovala 
Reduta z dielne architekta Kálmána Gerstera je secesnou stavbou postavenou v rokoch 1899 - 1902. Podľa 

primátora Bečarika už prešla niekoľkými rekonštrukciami, ide však o náročnú stavbu. Ako povedal, obáva sa aj 
prevádzky Spišského divadla, ktorého priestory by sa časom mohli dostať do havarijného stavu. „Pred niekoľkými 
rokmi tam spadla omietka, umiestnili tam vtedy sieťku. Javisková časť je v horšom stave ako divácka. Keď tieto 
priestory minulý rok v lete vytopilo, riešili sme to, avšak nie komplexne. Chceme to zachrániť, aby sme nedospeli 
do bodu, keď nám padne omietka na hlavu či kulisa, zhorí nám elektrika či zatopí priestory pre zlú kanalizáciu,“ 
vysvetlil. 

Žiadali o granty, neuspeli 
Košický samosprávny kraj je podľa predsedu pripravený pomôcť. „Táto budova je jedna zo štyroch podobných 

v rámci nášho kraja a je jedna z najkrajších budov na Slovensku,“ povedal Trnka, podľa ktorého musí byť v 
záujme kraja sa o budovu starať. Verí, že v blízkej budúcnosti prídu spolu s mestom Spišská Nová Ves s 

riešením daných problémov. Vyšší územný celok sa podľa jeho slov v minulosti zapojil do výzvy s cieľom získať 
peniaze z grantov, nebol však úspešný. „Tým pádom sa nám možnosti zužujú. Nie je ich veľa a budeme o nich 
naďalej rokovať aj s vedením mesta tak, aby sme prišli s riešením, ktoré bude vyhovovať všetkým 
zainteresovaným stranám,“ dodal. Výstavba Reduty stála na prelome 19. a 20. storočia takmer pol milióna korún 
a dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto historicky cenných divadelných budov. V budove sa v 
súčasnosti nachádzajú Spišské divadlo, reštaurácia, koncertná sála aj viacero ďalších prevádzok. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Polícia vyzýva na obozretnosť pri kúpe lístkov na MS 
[07.05.2019; Noviny Východu; šport; s. 29; TASR] 

 
 

Falošné vstupenky by mali byť podľa informácií polície aj naďalej v obehu. 
KOŠICE. Polícia upozorňuje na falošné vstupenky na hokejové zápasy majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, 

ktoré sa budú konať od 10. do 26. mája v Bratislave a Košiciach. Týka sa to predovšetkým vstupeniek, ktoré si 
fanúšikovia nezakúpili u oficiálneho predajcu, ale prostredníctvom rôznych inzertných internetových portálov, 
prípadne sprostredkovane. 



„Do obehu sa dostali falošné vstupenky, ktoré sa svojím vzhľadom a vyhotovením podobajú originálnym 
vstupenkám, nemajú však všetky potrebné identifikačné znaky. Je veľká pravdepodobnosť, že na rôzne miesta 
na štadióne sú predané dve vstupenky,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v 
Bratislave. 

Aby fanúšikovi predišli problémom pri vstupe na štadión, polícia im odporúča skontrolovať vstupenku 
najneskôr do začatia zápasu, na ktorý je vstupenka zakúpená. Pravosť vstupeniek je podľa polície možné si 
overiť na ktoromkoľvek predajnom mieste u oficiálneho predajcu vstupeniek. 

„V prípade, že pri overovaní pravosti vstupenky u oficiálneho predajcu bude zistené, že vstupenka je falošná, 
je potrebné oznámiť túto skutočnosť na ktoromkoľvek policajnom oddelení. Zistené prípady budú následne 
postúpené príslušnému útvaru v pôsobnosti Prezídia Policajného zboru, ktorý sa vecou v súčasnosti zaoberá,“ 
spresnila polícia. 

Osoby podozrivé z falšovania lístkov zadržali v marci policajti Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Počas 
zásahu v Poprade a Spišskej Novej Vsi vykonali viaceré prehliadky domov a nebytových priestoroch. Akciu 

nazvali podľa maskota športového podujatia Macejko. (TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

3. VÝCHOD NEOSTANE BEZ FANZÓNY 
[07.05.2019; Noviny Východu; Titulná strana; s. 1; redakcia] 

 
 

Košice a Poprad privítajú svojich fanúšikov v oficiálnych fanzónach, ostatné mestá sa museli zariadiť samy 
Slovensko sa počas najbližších dní stane epicentrom športového diania. Majstrovstvá sveta v hokeji sú za 

dverami a fanúšikovia hokeja sa už tešia na sprievodné akcie, ktoré si pre nich slovenské mestá pripravili. Dianím 
počas šampionátu bude žiť celá republika. Okrem Bratislavy a Košíc, ktoré budú hlavným dejiskom podujatia, si 
môžu Slováci vychutnať atmosféru hokeja aj v ďalších oficiálnych fanzónach Slovenského zväzu ľadového hokeja 
(SZĽH). Tie si organizátori pripravili vo viacerých regiónoch, fandiť sa teda davovo bude v Nitre, Trenčíne, 
Martine, Banskej Bystrici a Poprade. 

Fanzóny podporované SZĽH otvoria svoje brány každý hrací deň vždy hodinu pred prvým zápasom a zatvoria 
sa hodinu po poslednom zápase. 

Jediná oficiálna fanzóna okrem dejiska – Košíc – sa bude na východe nachádzať v Poprade. Výber bol 
prakticky jasný, popradská tradícia hokeja je nespochybniteľná. Mestá východného Slovenska, ktoré neboli 
vybrané pre oficiálne fanzóny, si museli pomôcť samy a k blížiacim sa majstrovstvám sveta pristupujú rôzne. 
Niektoré pre fanúšikov hokeja, ale aj zahraničných turistov, pripravujú možnosti sledovania priamych prenosov v 
centrách, podujatia na zvýšenie turizmu a predstavenie miest. Iné nechávajú sledovanie zápasov slovenských 
hokejistov na majiteľov reštaurácií a barov. Kým v Michalovciach či Spišskej Novej Vsi budú fandiť len v 

reštauračných priestoroch, Bardejov či Stará Ľubovňa sú príkladom tých samospráv, ktoré lákajú fanúšikov 
priamo na svoje námestia. V každom prípade, hokejový sviatok sa začína. 

viac na strane 3 
foto: 
Fanúšikov hokeja čaká športový sviatok - Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Východniari sa už pripravujú na MS v hokeji 
[07.05.2019; Noviny Východu; TÉMA: MS V HOKEJI NA VÝCHODE; s. 3; ĽUDMILA PRAMUKOVÁ] 

 
 

Fanzóny budú prístupné pre fanúšikov len v niektorých mestách. 
VÝCHOD. Majstrovstvá sveta v hokeji sa nezadržateľne blížia a okresné mestá Košického a Prešovského 

kraja k tomu pristupujú rôzne. Kým v niektorých mestách si budete môcť pozrieť priame prenosy slovenských 
hokejistov na námestiach s davom ľudí, v iných vám neostáva nič iné, len fandiť doma v obývačke alebo hľadať 
voľné miesto v mestských podnikoch. 

Oficiálna fanzóna v Poprade 
Mesto Poprad v spolupráci s marketingovým oddelením SZĽH pripravilo pre návštevníkov a fanúšikov 

oficiálnu fanzónu. Podľa slov vedúcej marketingu mesta Jarmily Hlaváčovej je fanzóna predovšetkým určená pre 
tých, ktorí sa nemôžu alebo nechcú zúčastniť zápasov na štadiónoch. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, ktoré si 
takto môžu užiť úžasnú hokejovú atmosféru. 

„Okrem spomínanej hokejovej atmosféry si v nej návštevníci môžu vychutnať koncerty slovenských 
interpretov, moderované vstupy a rozhovory so známymi ľuďmi z hokejového prostredia, súťaže o vstupenky a 
live prenosy zo všetkých slovenských zápasov na svetovom šampionáte,“ opisuje Hlaváčová. 



V rámci jednotlivých fanzón bude k dispozícií aj interaktívna zóna s aktivitami pre starších či detská zóna pre 
tých najmenších s maskotom Macejkom. „Fanzóny slovenského hokeja otvoria svoje brány každý hrací deň vždy 
hodinu pred prvým zápasom a zatvoria sa hodinu po poslednom zápase. Vstup je zadarmo,“ dodáva vedúca 
marketingu. 

Návštevníci mesta Poprad a fanúšikovia sa môžu zúčastniť niekoľkých kultúrnych podujatí, ktoré organizuje 
samotné mesto v spolupráci s organizátormi, ako napríklad Farmárske trhy na Námestí sv. Egídia alebo výstava 
Terakotová armáda v Tatranskej galérii. 

Michalovce bez podujatí 
Podľa slov hovorkyne mesta Michalovce Ivety Palečkovej nie je pre Michalovčanov a návštevníkov pripravené 

žiadne špeciálne podujatie. Spoločné sledovanie zápasov tak môžu fanúšikovia absolvovať skôr v reštauračných 
zariadeniach, ktoré sa na toto podujatie už tradične pripravujú. 

Živé sochy zo Spišskej 
Mesto Spišská Nová Ves sa zapojilo do diania vďaka živým sochám, ktoré sú v meste známe svojím 

vlastným festivalom. Počas prvého hracieho víkendu budú v Košiciach pre fanúšikov z celého sveta k dispozícii 
živé sochy zobrazujúce všetky tímy, ktoré budú v základnej časti šampionátu hrať práve v Košiciach. Špeciálne 
fanzóny však mesto nepripravuje a zápasy bude možné sledovať v podnikoch, baroch a taktiež v Klube mladých. 
Ten si pre fanúšikov pripravil hokejový kvíz, ktorý bude v parku pred evanjelickým kostolom. V čase konania 
šampionátu zároveň pripravilo mesto podujatie k 30. výročiu vzniku ZOO Spišská Nová Ves. Fanúšikovia tak 
budú môcť využiť 12. máj, počas ktorého majú slovenskí hokejisti voľno, na prehliadku ZOO. Spišská Nová Ves 

dáva zároveň do pozornosti aj Múzeum Spiša a Galériu umelcov Spiša, ktoré majú pripravené pre návštevníkov 
nové výstavy. 

Bardejov a Stará Ľubovňa na námestiach 
Mesto Bardejov v dňoch 10. až 11. mája pripraví na Radničnom námestí akciu Švejkove dni. Okrem 

degustácie viac ako 50 druhov piva, vystúpení miestnych folklórnych súborov a pivného behu bude pre fanúšikov 
pripravené aj premietanie večerných zápasov USA – Slovensko a Fínsko – Slovensko. Hokejoví fanúšikovia zo 
Starej Ľubovne si budú môcť pozrieť priame prenosy zápasov v parku na Námestí generála Štefánika a súčasťou 
budú aj súťaže o ceny. 

ĽUDMILA PRAMUKOVÁ 
Návštevníci si môžu vychutnať koncerty slovenských interpretov, súťaže o vstupenky a live prenosy zo 

slovenských zápasov. 
JARMILA HLAVÁČOVÁ MARKETING A KOMUNIKÁCIA 
foto: 
Dres slovenského maskota medveďa Macejka. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Sekeráš: Rodinkárstvo je veľký problém v slovenskom hokeji 
[07.05.2019; Sme; Šport; s. 4,5; Juraj Berzedi] 

 
 

Bývalý skvelý obranca zažil so slovenským hokejom postup medzi elitu, potom sledoval jeho úpadok. Žili sme 
v sebaklame a nikto neurobil nič navyše. Mali sme využiť titul majstrov sveta, tvrdí 

Bol najstarším hokejistom z Európy, ktorý debutoval v NHL. Napriek tomu bol v prvej sezóne tretím 
najproduktívnejším hráčom Minnesoty, hoci bol obrancom. Má striebornú medailu z majstrovstiev sveta v 
Petrohrade 2000. ĽUBOMÍR SEKERÁŠ patril po rozdelení Česko-Slovenska k najlepším slovenským hokejistom. 

Po rozdelení Česko-Slovenska ostali českí hokejisti v A-kategórii majstrovstiev sveta, kým Slováci padli až do 
C-kategórie. Ako si spomínate na začiatky slovenskej reprezentácie? 

„Rozdelenie Česko-Slovenska bol veľký šok. Bohužiaľ, nemohli sme s tým nič robiť. Zabolelo nás, že sme 
museli začať v najnižšej kategórii, hoci kvalitatívne sme tam nepatrili. Našťastie sa nám podarilo za dva roky 
postúpiť medzi elitu. Bolo za tým aj výborné lobovanie nebohých funkcionárov Jána Mitošinku a Dušana Pašeka 
staršieho, že sme hrali oba turnaje doma. Celý národ nám držal palce a mali sme pocit, že spájame celú krajinu. 
Diváci boli naším šiestym hráčom a aj vďaka nim sme mali nad ostatnými tímami prevahu.“ 

Prvým turnajom pre Slovensko bola predolympijská kvalifikácia v Sheffielde 1993, kde ste zdolali Japonsko 
7:2, Lotyšsko 7:1, Veľkú Britániu 7:1 a remizovali s Poľskom 4:4. 

„Na bojnickom sústredení sa vtedy zišlo 44 hokejistov, z ktorých sa polovica dostala do záverečnej nominácie. 
Hrali za nás aj bratia Peter a Anton Šťastní. Cítili sme sa ako veľkí patrioti, ktorí sa hrdili, že reprezentujú 
Slovensko. Fungovali sme ako jeden človek. S odstupom času však viem, že rozdelenie ČeskoSlovenska nášmu 
hokeju ublížilo.“ 

Prečo si to myslíte? 
„Boli sme zvyknutí na kvalitnú federálnu ligu, ktorá mala cveng aj vo svete. Dukla Trenčín bola silným 

armádnym strediskom, ktoré si vyberalo najlepších hokejistov. Hrávali tu silné české tímy ako Sparta Praha so 
skvelými hráčmi. Po rozdelení republiky kvalita slovenskej ligy klesala.“ 

Slovenská reprezentácia však šokovala svet na olympiáde v Lillehammeri 1994, kde vyhrala základnú skupinu 
pred favorizovanou Kanadou, Švédskom i USA. Čím si to vysvetľujete? 



„Pre súperov sme boli outsideri, veď sme boli jediným tímom z Ckategórie. Ale my sme vedeli, aké silné 
máme mužstvo. Na olympiádu sme išli uvoľnene. Každý chcel bojovať za Slovensko. Mali sme v sebe určitý 
vzdor ukázať svetu, že nám ukrivdili, keď nás hodili do hokejového suterénu.“ 

Na turnaji ste prehrali až vo štvrťfinále s Ruskom 2:3 po predĺžení, čo znamenalo koniec medailovým nádejí. 
„Mohli sme zvíťaziť. Peter Šťastný mal veľkú šancu a v predĺžení mohol rozhodnúť. Ten okamih mám doteraz 

pred očami. Potom sme urobili menšiu chybu, Rusi to využili a postúpili do semifinále. Taký je šport. Ostali sme 
smutní, ale Rusi nám po zápase vzdali hold. Už na prvej olympiáde sme ukázali, že aj Slováci niečo v hokeji 
znamenajú.“ 

Už o mesiac neskôr sa v Poprade a Spišskej Novej Vsi konali majstrovstvá sveta C-kategórie. Zvíťazili ste 

nad Bulharskom 20:0, Maďarskom 10:0, Slovinskom 9:0, Bieloruskom 2:1 a remizovali s Ukrajinou 2:2 a 
Kazachstanom 0:0. Prečo ste sa na postup tak nadreli? 

„Predtým sa rozdelil Sovietsky zväz a viaceré krajiny tiež začínali až v Ckategórii. Bielorusi, Ukrajinci i 
Kazachovia mali kvalitných hokejistov. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. K postupu nás dotlačili skvelí 
fanúšikovia.“ 

O rok neskôr ste na majstrovstvách sveta B-kategórie v Bratislave zdolali Rumunsko 11:0, Veľkú Britániu 7:3, 
Japonsko 9:3, Dánsko 6:2, Holandsko 13:4, Poľsko 10:0 a v rozhodujúcom zápase o postup aj Lotyšsko 4:3. Ako 
si na to spomínate? 

„Paradoxne to bolo jednoduchšie ako rok predtým. Vedeli sme, že kľúčový zápas hráme proti Lotyšsku. Hrali 
sme tesne po Veľkej noci. Dovtedy sme mali ľahkých súperov, čo bolo trochu zradné. Napokon sme to mentálne 
zvládli a splnili náš cieľ.“ 

Za Slovensko hral aj legendárny Peter Šťastný, ktorý sa so 16 kanadskými bodmi stal najproduktívnejším 
hráčom turnaja. Čo pre tím znamenal? 

„Peťo bol veľká osobnosť. Keď prišiel do kabíny, boli sme veľmi radi. Ak niečo povedal, vždy to malo váhu. Bol 
flegmatik. Pred zápasom si vyložil nohy, zobral noviny a prečítal si burzu. Potom sa pomaly obliekol, išiel na ľad a 
hral ako pán. Všetko robil s noblesou.“ 

Prvými reprezentačnými trénermi boli Július Šupler a Jozef Golonka. Ako ste si s nimi rozumeli? 
„Na trénerov nemôžem nadávať. Chémia medzi realizačným tímom a hráčmi bola na vysokej úrovni. Jožko 

Golonka rád rozpráva a rád sa počúva. Bola s ním zábava. Hokej bral trochu inak, bol svojský tréner. Mal svoje 
rozprávky a príbehy, to bolo jeho.“ 

Pred prvými majstrovstvami sveta A-kategórie vo Viedni 1996 mali slovenskí fanúšikovia veľké očakávania. 
Prečo ste napokon bojovali o záchranu? 

„Áno, ľudia nás pomaly pasovali za adeptov na medailu. Šampionát nám nevyšiel. Hoci v prvom zápase sme 
remizovali s Kanadou 3:3. V druhej tretine som prekonal kanadského brankára Martina Brodeura a dosiahol prvý 
gól Slovákov v elitnej kategórii. Škoda, že v radostnom ošiaľ som si nezobral pamätný puk. V druhom zápase 
sme prehrali s Rakúskom a potom sme sa už trápili. Napokon sme vyhrali už len nad Nemeckom a zachránili sa.“ 

Na ďalších troch šampionátoch skončilo Slovensko deviate a dvakrát siedme. Ľubomír Višňovský hovoril, že 
vo vašej generácii boli výnimoční hokejisti, ktorým na vrcholnom podujatí chýbalo trochu šťastia, aby bojovali o 
medaily. 

„Predvádzali sme krásny kombinačný hokej, ale často sme prehrali o gól. Chýbalo nám trochu povestné české 
šťastíčko. Všetci nás chválili, aký dobrý hokej hráme, ale výraznejší úspech sme ešte nedosiahli.“ 

Všetko sa zmenilo v Petrohrade 2000, kde ste získali strieborné medaily. Český komentátor Robert Záruba 
pre SME povedal, že bol zo slovenského výsledku šokovaný. Prekvapil aj vás? 

„Vždy sme šli na šampionát s myšlienkami hrať o čo najvyššie priečky. Šport je vrtkavý. Na turnaji mali domáci 
Rusi tím nabitý hviezdami a nepostúpili ani do štvrťfinále. Ak nefunguje chémia, môžete mať hviezd, koľko chcete. 
Nám prišlo len zopár hráčov z NHL, ale zomkli sme sa a vytvorili skvelú partiu. Pomohol nám aj perfektný 
príhovor Mira Šatana pred štvrťfinále, ktorým nás všetkých motivoval. Na medaile mal možno najväčšiu zásluhu. 
Škoda len, že sme vo finále nezosadili z trónu Čechov.“ 

Na šampionáte vás zákerným zákrokom na hlavu zrazil na ľad kanadský útočník Tod Bertuzzi. Ako si to 
pamätáte? 

„Nepamätám si nič. Ani po rokoch som ten zákrok nevidel v televízii. A ani po tom netúžim. Viem len, že zrazu 
ostala tma. Prebral som sa až v kabíne, kde som si dával dohromady, kde som a čo tam robím. Odviezli ma do 
nemocnice. Ležal som v špeciálnom obleku a cítil sa ako v truhle. Mal som otras mozgu, bolela ma hlava. Bol 
som na pozorovaní, ale neboli tam doktori ani sestričky. Celá nemocnica bola zamknutá. V noci ma chceli prísť 
pozrieť členovia realizačného tímu, ale nemohli. Nemocnica bola na ostrove, kde zdvíhajú v noci most, takže mali 
smolu. Ráno som hneď volal, nech prídu po mňa. V hoteli si ma spoluhráči hneď doberali. Na obede som mal 
pripravený hračkársky vláčik s nálepkou ,44 Bertuzzi‘. Fórik mi pripravil nebohý Miroslav Hlinka.“ 

Lekári vám predpísali mesiac bez námahy. Nenastúpili ste vo štvrťfinále ani v semifinále. Pred finále s Čechmi 
ste však podpísali reverz, aby ste mohli nastúpiť. Ako vám to vôbec napadlo? 

„Lekári mi to nechceli dovoliť, ale veľmi som túžil hrať. Hovoril som si čo ak je to moje posledné finále? 
Pôjdem aspoň na presilovky. Keď sme už prehrávali, tréneri ma začali nasadzovať. Po zápase sa mi ešte tri 
týždne točila hlava. Počas zápasu som však bol v takom tranze, že som to ani neregistroval.“ 

Bertuzzi sa vám za zákerný faul niekedy ospravedlnil? 
„Nie. Ale stretli sme sa o pár mesiacov neskôr, v prípravnom zápase Minnesoty proti Vancouvru. Opäť sme 

spolu zvádzali tvrdé súboje. Zrejme ani nevedel, kto som, lebo na šampionáte skolil viacerých hokejistov.“ 
Po úspešnom šampionáte vás draftoval novovzniknutý klub NHL Minnesota Wild. V 32 rokoch ste sa stali 

najstarším európskym debutantom v najlepšej hokejovej súťaži. Ako ste to vnímali? 



„Bral som to triezvo. Hovoril som si, že mám šancu, hokej viem hrať, a keď ma nezoberú, vrátim sa do 
Európy. Nebál som sa toho, že keď sa nedostanem do prvého tímu, bude to tragédia. Nakoniec odchádzali 
obrancovia s miliónovými kontraktmi a mňa si tréner nechal. Videl, že nie som len hráč, ktorý sa bude zrážať. 
Takých tam bolo dosť. Niekedy som sa usmieval nad hokejom, akí títo chlapci predvádzali.“ 

V Minnesote ste za tri sezóny odohrali 224 zápasov. Hneď v prvom ročníku ste sa s 34 kanadskými bodmi 
stali tretím najproduktívnejším hráčom v tíme. Ako je to možné? 

„Začiatky boli komické, keďže po anglicky som nevedel ani ceknúť. Vtedy mi výrazne pomohol Majo Gáborík. 
Bral som to však športovo, mal som už svoje roky. Nebol som žiadny zelenáč, ktorý by mal otvorené ústa. Hral 
som si svoj technický hokej, čím som mal navrch nad ostatnými, ktorí veľa nepremýšľali.“ 

Počas pôsobenia v Minnesote ste zažili aj nepríjemnú udalosť, pri ktorej vám išlo o život. Ako si spomínate na 
moment, keď vám praskol vred? 

„Po zápase vo Vancouvri mi už v lietadle začalo byť zle. Prišiel som do bytu a bol som v ňom sám, keďže 
rodina bola na Slovensku. Zrazu zo mňa z vrchu aj zospodu začala syčať krv. Ráno som prišiel na štadión, a keď 
ľudia zbadali, aký som celý biely, zobrali ma do nemocnice. Vyšetrenia zistili, že mi praskol vred. Bolo to šťastie v 
nešťastí. Keby mi nepraskol, mohlo to mať fatálne následky. Vôbec som nevedel, že mi v tom momente išlo o 
život.“ 

Ľubomír Višňovský pre SME povedal, že súčasným slovenským hokejistom chýba kreativita, ktorú mala zlatá 
generácia slovenských hráčov. Aký je váš názor? 

„Je to pravda. Naši chlapci sú ako stroje. To, čo im povedia tréneri, urobia. Ale chýba im kreativita, akú mal 
Žigmund Pálffy, ktorý urobil nečakanú kľučku či prihrávku. Súčasní hokejisti sú fyzicky aj silovo pripravení, ale 
keď majú niečo vymyslieť, už to nefunguje.“ 

Čím si to vysvetľujete? 
„Deti by mali mať na tréningu väčšiu voľnosť. Mali by sa viac hrať, aby neboli len strojmi a neplnili do bodky 

všetko, čo im povie tréner. Nech aj robia chyby, ale nech v útočnom pásme vymýšľajú. Len vtedy v nich 
prebudíme kreatívne myslenie.“ 

Nezdá sa vám, že je v súčasnosti slovenský hokej roztrieštený? 
„V celom slovenskom hokeji to začalo vŕzgať. Mnohí ľudia však robia pre slovenský hokej maximum. Teraz je 

také medziobdobie, v ktorom nie je nič vidieť. Slovákov v NHL ubúda. Je dobré, že ich ešte zopár máme, ale za 
nimi je veľká priepasť. Potrvá ešte niekoľko rokov, aby sa zacelila. Ľudia musia byť trpezliví. Keď sa niečo čistí, 
chvíľu to trvá. V minulosti to robili aj Švajčiari a pozrite, kde sú teraz. Už dávno nás predbehli.“ 

Kedy sme najviac zaostali za hokejovým svetom? 
„Začalo to stagnovať, keď sme dosiahli najväčšie úspechy. Namiesto toho, aby sme po zisku troch medailí 

naštartovali celý systém, mysleli sme si, že všetko funguje. Žili sme v sebaklame a nikto neurobil nič navyše. Mali 
sme využiť titul majstrov sveta. Kedysi sa k nám chodili učiť iné krajiny, keďže sme mali dobre nastavený systém. 
Teraz sa to otočilo.“ 

Pomáha k obratu kanadský tréner reprezentácie Craig Ramsay? 
„Ramsay priniesol na Slovensko dôležitú vec. U Kanaďanov a Američanov nefunguje žiadne rodinkárstvo. 

Pozrú sa na to, čo potrebujú, a automaticky povedia, čo si myslia. Nerozhodujú zásluhy, ale aktuálna výkonnosť. 
Rodinkárstvo je veľký problém v slovenskom hokeji. Počúvam o ňom z každej strany. To treba vyčistiť. Tréneri by 
mali byť upriamení len na to, aby hrali najlepší.“ 

Už niekoľko rokov ste na čele Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Jej základ ste našli v systéme amerických 
univerzít, odkiaľ vyšiel aj Dávid Bondra. Aký je váš hlavný cieľ? 

„Na Slovensku sa po juniorskom veku vytvára veľký odpad hráčov, ktorí sa nedostali do seniorského tímu. 
Nevedeli sa zaradiť do života, mali ťažkosti s alkoholom, drogami či hazardnými hrami. Chceli sme im dať šancu, 
aby si predĺžili hokejový život. Zoberte si, že odmalička sú v tréningovom procese a zrazu všetko stratia. Takto 
môžu popri škole hrať hokej, až kým sa nezaradia do pracovného života.“ 

Ako to na Slovensku funguje v amatérskom hokeji? 
„V Amerike tento systém funguje výborne. Momentálne sa z univerzít do NHL dostane až 38 percent hráčov. 

Aj z univerzitnej ligy sme už posunuli zopár hráčov do profesionálnych tímov. Je vidieť, že chlapci hrajú hokej so 
srdcom. Školy im začali dávať aj štipendiá a rodičia sú spokojní. Je škoda, že nám viac nepomáha štát a 
ministerstvo školstva. Robíme pre štát to, aby sa mladí ľudia rozvíjali a nedostali sa na nekalé chodníčky, ale štát 
nám nedá prakticky nič.“ Juraj Berzedi 

Ráno som prišiel na štadión a keď ľudia zbadali, aký som celý biely, zobrali ma do nemocnice. Praskol mi 
vred. Bolo to šťastie v nešťastí. Keby mi nepraskol, mohlo to mať fatálne následky. 

Foto: 
Ľubomír Sekeráš (v modrom) počas finálového zápasu proti Česku na majstrovstvách sveta v Petrohrade v 

roku 2000. Na snímke vpravo po zápase v kabíne. 
Sekeráš (vľavo) v zápase proti Rakúsku na olympiáde v Nagane 1998. 
Ľubomír Sekeráš s Miroslavom Šatanom v reprezentácii. 
Sekeráš (vľavo) v zápase proti Fínsku na MS 2000. 
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6. Vláda bude rokovať o vlaňajšom hospodárení a vakcínach proti chrípke 
[07.05.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 



 
http://www.teraz.sk/slovensko/vlada-bude-rokovat-o-vlanajsom-hospo/393837-clanok.html 

 
 

Zasadnutie vlády SR. Foto: TASR - Pavel Neubauer 
Slovensko vlani hospodárilo s historicky najnižším schodkom verejnej správy, ktorý dosiahol úroveň 0,7 % 

hrubého domáceho produktu (HDP). 
Bratislava 7. mája (TASR) – Vládny kabinet po týždňovej prestávke zasadne v Bratislave netradične v utorok 

popoludní, keďže v stredu je štátny sviatok. Počas rokovania sa bude zaoberať hospodárením Slovenskej 
republiky za rok 2018, ale aj zabezpečením pandemickej vakcíny proti chrípke pre Slovenskú republiku cestou 
spoločného obstarávania na úrovni EÚ. Slovensko vlani hospodárilo s historicky najnižším schodkom verejnej 
správy, ktorý dosiahol úroveň 0,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Oproti rozpočtovanej výške bol schodok 
nižší o 0,13 percentuálneho bodu (p. b.) a medziročne klesol o 0,10 p. b. Vyplýva to z Návrhu štátneho 
záverečného účtu za rok 2018, ktorým sa bude v utorok zaoberať vláda. Plnenie rozpočtu verejnej správy vlani 
bolo ovplyvnené viacerými faktormi. “Na príjmy rozpočtu pozitívne vplýval rast slovenskej ekonomiky, s tým 
súvisiaci rast zamestnanosti a lepší výber odvodov,” priblížil rezort financií. Medziročne vzniklo, podobne ako 
pred rokom, viac ako 50.000 nových pracovných miest, čo pozitívne ovplyvnilo nielen príjmy, ale aj výdavky 
verejnej správy. Vládny kabinet prerokuje aj návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne (SP) za minulý rok. 
Celkovo príjmy poisťovne vlani dosiahli 8,2 miliardy eur a medziročne vzrástli o 216,1 milióna eur. SP bol 
poskytnutý aj z transfer zo štátneho rozpočtu v objeme 106,4 milióna eur, ktorý mal slúžiť na krytie deficitu 
vzniknutého v dôsledku zavedenia druhého dôchodkového pilier aj ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej 
neschopnosti základného fondu starobného poistenia. Výdavky poisťovne boli o 123 miliónov eur vyššie oproti 
schválenému rozpočtu, celkovo však hospodárenie skončilo s bilančným rozdielom 666,3 milióna eur. Rokovať sa 
bude aj o návrhu z dielne ministerstva zdravotníctva. Slovensko by malo mať zabezpečenú pandemickú vakcínu 
proti chrípke. Jej získanie by sa malo realizovať cestou spoločného obstarávania na úrovni EÚ. Hlavným cieľom v 
prípade vzniku pandémie chrípky je zmierniť jej zdravotné, sociálne a ekonomické následky. Takmer 130.000 eur 
by mala vláda vyčleniť na preplatenie výdavkov na záchranné práce v súvislosti so spôsobenou veternou 
smršťou, nedostatkom pitnej vody alebo šírením osýpok. Malo by ísť o financie vyčlenené na úhradu výdavkov 
súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných úradov 
Kysucké Nové Mesto, Kežmarok, Sobrance, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Levoča a Michalovce. Vláda 

má na pláne rokovať aj o dohode, ktorú by malo uzavrieť Slovensko a Čínska ľudová republika. Zaoberať sa má 
uznávaním vysokoškolských diplomov, vysvedčení a akademických titulov medzi oboma krajinami. 
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Spolu s ním sme sa obzreli za víkendovým 24. kolom tretej ligy Východ. 
SNINA. Futbalistom FC Košice chýba už len krok k spečateniu postupu do druhej ligy. Na vlastnom trávniku si 

hravo poradili so Šarišskými Michaľanmi 4:0 a v prípade, že Vranov nad Topľou v budúcom kole nezvíťazí v 
Stropkove, budú môcť oslavovať triumf v súťaži. 

Na siedmy pokus sa konečne podarilo zaknihovať prvé jarné víťazstvo hráčom Sniny. A to už pod taktovkou 
nového kormidelníka, ktorým sa stal René Kočan. 

Ten na lavičke dlhoročného treťoligistu nahradil Jozefa Štafuru, ktorému sa osudným stala prehra 1:2 v 
Krompachoch. 

Snina si doma poradila so Svidníkom najtesnejším rozdielom 3:2 a jej hráči si víťazný pokrik v kabíne zakričali 
po dlhých šiestich mesiacoch. 

Práve s novým šéfom sninskej lavičky sme sa obzreli za víkendovým 24. kolom tretej ligy Východ, v ktorom 
domáce tímy vyhrali štyri zo šiestich zápasov. 

((piano))Snina – Svidník 3:2 
R. Kočan: „V týždni pred zápasom sme nacvičovali nový herný systém, ktorý na moje prekvapenie zvlášť v 

prvom polčase celkom fungoval. Rýchlo sme viedli 2:0 a myslím si, že herne to z našej strany bolo veľmi dobré. 
Po zmene strán nás pribrzdil inkasovaný gól, znervózneli sme a súper trošku prevzal iniciatívu. Musím však 
vyzdvihnúť výkon svojich zverencov, hrali so srdcom, s nasadením a bojovali do poslednej minúty. Ukázali veľkú 
chuť po víťazstve a za to si tri body zaslúžili.“ 

FC Košice – Šarišské Michaľany 4:0 
R. Kočan: „Košice majú obrovskú kvalitu, ktorú potvrdzujú v každom zápase. Podľa mňa patria do najvyššej 

súťaže a robia všetko pre to, aby sa tam prebojovali čo najskôr. Tento výsledok teda pre mňa nie je žiadnym 
prekvapením.“ 

Spišská Nová Ves – Stropkov 1:1 
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R. Kočan: „Remízu v tomto zápase som aj očakával. Spišiaci majú v strede dvoch skúsených futbalistov, ktorí 
sú doplnení mladými hráčmi a snažia sa hrať futbal. Stropkov má v útoku dve ‘veže’, na ktoré sa snažia 
nakopávať lopty a sklepávajú ich pre záložníkov. Moje predpoklady o deľbe bodov sa teda naplnili.“ 

Humenné – Plavnica 5:0 
R. Kočan: „Bol som sa osobne pozrieť na tento súboj. Humenčania potvrdili svoju kvalitu a veľký progres pod 

vedením trénera Škrlíka. Domáci vyhrali úplne zaslúžene, ich domáce víťazstvo sa dalo očakávať.“ 
Giraltovce – Veľké Revištia 1:0 
R. Kočan: „Priznám sa, že tu som počítal s nerozhodným výsledkom. Neviem síce, ako to v tom stretnutí 

prebiehalo, ale domáci pravdepodobne ukázali väčšiu chuť po víťazstve. Hrajú o záchranu a tieto tri body sú pre 
nich veľmi dôležité.“ 

Maria Huta – Krompachy 1:2 
R. Kočan: „S Krompachmi sa Snina stretla v predchádzajúcom kole, na ich pôde prehrala 1:2. Vo svojich 

radoch majú viacerých šikovných hráčov, preto som aj rátal s tým, že z ihriska posledného mužstva tabuľky si 
odvezú tesné víťazstvo.“ 

Chce hrať atraktívny futbal 
Takmer tri roky vydržal na lavičke MFK Snina Jozef Štafura. V prvej sezóne obsadil s tímom tretie miesto, v 

druhej štvrté. Tretiu už nedokončí, pretože po sérii nepriaznivých výsledkov sa s funkcionármi klubu dohodol na 
ukončení spolupráce. 

Jeho nástupcom sa stal iba 30-ročný bývalý hráč Sniny René Kočan, držiteľ trénerskej licencie UEFA-B. 
„V zime sa sninské mužstvo omladilo, čo sa prejavilo aj na výsledkoch v úvode jari. Keď sa nedarí, tak ani 

atmosféra v kabíne nie je najlepšia. Vedenie klubu chcelo priniesť do kabíny nový impulz a rozhodlo sa urobiť 
zmenu na trénerskom poste. Oslovilo ma teda s ponukou, porozprávali sme sa a dospeli k dohode,“ vyjadril sa 
Kočan. 

Rodák zo Sniny naposledy trénoval starších žiakov MFK a na starosti mal aj kategóriu U10, pri ktorej zostal aj 
naďalej. Ambiciózny kouč ešte nikdy predtým neviedol A-mužstvo z pozície hlavného trénera. 

„Bol som však štyri a pol roka ako asistent trénera v treťoligovej Kremničke, takže s mužmi už mám nejaké 
skúsenosti. V prvom rade chcem sninské mužstvo nabudiť a postupne hráčom vštepovať svoju filozofiu. Som typ 
trénera, ktorý chce hrať atraktívny ofenzívny futbal,“ prezradil bývalý hráč Podbrezovej či Liptovského Mikuláša. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Bývalý reprezentant skončil s hokejom, zamieril rovno do fabriky 
[07.05.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Vladimír Mezencev] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22112771/byvaly-reprezentant-skoncil-s-hokejom-zamieril-rovno-do-
fabriky.html 

 
 

Veselovský: Ťažká fyzická práca mi nikdy nerobila starosti. 
KOŠICE. Jedna z legiend VSŽ Košice Peter Veselovský bol pri konci mužstva ČSFR a aj pri zrode 

reprezentácie Slovenska. 
Pri pohľade na dejiny slovenského hokeja po 1. januári 1993 sme zaregistrovali ako autora prvého gólu 

reprezentačného mužstva SR Vlastimila Plavuchu. 
Bolo to vo Francúzsku 12. februára v zápase s domácou reprezentáciou. 
Druhý úspech Slovenska zaznamenal ďalší hráč vtedajších VSŽ Peter Veselovský. Zápas skončil 2:2. 
Veslo, ako ho prezývajú priatelia i bývalí spoluhráči, si žiadne štatistiky nikdy neviedol a ani teraz, keď sme 

mu to povedali, tomu neprikladal žiadny význam. 
Prvý cudzinec v Plzni 
Tento rodák z Liptovského Mikuláša začal s hokejom v rodnom meste, hrával zaň aj I. SNHL a nemal ešte ani 

20 rokov, keď mu ponúkli hrať za prvoligové Košice. 
Prestup sa uskutočnil, premiérový ročník 1984/85 sa mu skutočne vydaril, železiari skončili na 2. mieste za 

Jihlavou. 
Ani si nestihol vychutnať radosť zo striebornej medaily a už prišiel povolávací rozkaz do Dukly Trenčín. 
Tam však pre zranenie premaródoval takmer celé prípravné obdobie a tak ho prevelili do Michaloviec, kde 

tamojšia Dukla hrala nižšiu súťaž – I. národnú ligu. 
VTJ Dukla ju vyhrala, ale v kvalifikácii o postup do najvyššej súťaže v súboji s Vítkovicami neuspela. 
Veselovský si v ročníku 1987/88 opäť obliekol oranžovo-čierny dres VSŽ Košice a nastúpil na cestu jeho 

siedmich úspešných ročníkov. 
Už v tom prvom sa tešil z titulu majstra Československa. 
Celková bilancia z tohto pôsobenia v Košiciach pozostáva z dvoch častí: v tej federálnej odohral 253 stretnutí, 

dal v nich 74 gólov a 104-krát prihral spoluhráčom na gól. 
V druhej, už po rozdelení ČSFR za HC odohral jeden ročník v novovytvorenej najvyššej slovenskej súťaži (44 

zápasov, 17 gólov, 28 asistencií), aby sa do nej po roku pôsobenia v Plzni vrátil späť domov do Košíc. 
V Plzni sa pre zmenu zapísal do dejín klubu ako prvý zahraničný hokejista. 
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Zahral si ešte v Caen vo francúzskej extralige, Karlových Varoch, v maďarskom Dunaujvárosi, ale ešte aj v 
rodnom L. Mikuláši a definitívnu bodku za svojím pôsobením v profesionálnom hokeji dal spolu s dlhoročným 
spoluhráčom Igorom Libom v Spišskej Novej Vsi v roku 2003. 

Stále sa živí ako robotník 
Pre médiá je zaujímavý nielen svojou hráčskou kariérou, ale i tým, že ihneď po jej skončení nastúpil do 

robotníckej profesie. 
Bola to neľahká práca na kolotoč, teda či v nedeľu alebo na Vianoce, či skoro ráno alebo neskoro v noci. 
((piano)) 
„Bez problémov som v nej vydržal takmer trinásť rokov, ťažká fyzická práca mi nikdy nerobila starosti. Teší ma 

i to, že popri pracovných povinnostiach sme na oceliarni vytvorili dobrú hokejovú partu a s ňou sme päťkrát 
vyhrali Pohár prezidenta U. S. Steel Košice,“ s hrdosťou hovorí Veselovský. 

Z oceliarne nedávno odišiel, pracuje teraz v automobilovom priemysle, ale naďalej chodí na všetky zmeny v 
robotníckej profesii. 

Z majstrovstiev sveta má bronz 
V roku 1992 sa reprezentačné mužstvo Československa naposledy ako celok zložený z Čechov a Slovákov 

zúčastnilo na majstrovstvách sveta. Bolo to v Bratislave a Prahe. 
Tréneri Ivan Hlinka a Jaroslav Walter však v ňom dali príležitosť iba trom Slovákom – Igorovi Libovi, Petrovi 

Veselovskému a Róbertovi Švehlovi. 
Útok v zložení Veselovský – Reichel – Liba patril medzi naše najlepšie formácie. 
Československý tím dosiahol na medailu. 
Semifinálový zápas s Fínskom síce prehral s Fínmi na samostatné nájazdy (rozhodcovia nám v tomto zápase 

neuznali dôležitý gól, pretože v čase jeho zaznamenania niektorý z divákov hodil na ľadovú plochu ďalší puk), ale 
v zápase o bronzové medaily ČSFR zdolala Švajčiarsko 5:2. 

Liba odohral všetky stretnutia majstrovstiev, Veselovský pre zranenie iba prvé tri. Aj tak ich útok spolu s 
Reichelom patril medzi najlepšie formácie. 

Lístky nezohnal. Šampionát si pozrie v televízii 
Veselovský sa na majstrovstvá sveta teší, ale sledovať ich bude doma pri obrazovke. 
Lístky nezohnal, ale dúfa, že SZĽH mu aspoň jeden podaruje. Veď si ich aj zaslúži, bol predsa pri prvých 

krôčikoch samostatného slovenského reprezentačného hokeja. 
Do konca apríla 1993 v novovytvorenej slovenskej reprezentácii odohral päť stretnutí a dal päť gólov. 
Na veľké prekvapenie ďalšie pozvánky do národného tímu už neprichádzali. 
Mohlo by ho stále mrzieť, že po roku 1993 už v tom dôležitom nasledujúcom príležitosť nedostal, ale aj vtedy 

to bral športovo. Samozrejme, bol z toho smutný, ale tréner Šupler sa vtedy rozhodol ho nenominovať a on to 
plne rešpektoval. 

Veselovský: Výsledky Košíc sú na zaplakanie 
Čo Petra Veselovského v súvislosti s aktuálnym hokejovým dianím mrzí, je situácia v HC Košice. 
„Tri roky sa nič poriadne neriešilo a tak sa nikto nemôže čudovať, že výsledky na ľade sú doslova na 

zaplakanie. Potvrdzujú to aj nízke návštevy fanúšikov na stretnutiach a okrem toho takmer polovica z nich sa 
chodila pozerať iba na Laca Nagya. Čo už, aj v justícii platí, že trikrát a dosť, ale aj riešenie personálnych 
problémov v klube v uplynulých dňoch naznačuje, že to nesmeruje k ozdraveniu košického vrcholového hokeja,“ 
nedáva si pred ústa servítku P. Veselovský. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Rozruch okolo škôlky 
[06.05.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Gabriela Marchevská] 

 
 

Gabriela Marchevská, moderátorka: „Kauza okolo rušenia spišskonovoveskej škôlky, do ktorej chodia aj 
postihnuté deti sa zrejme chýli ku koncu. Mesto nepožiada o jej vyradenie zo siete škôl. Ide o Materskú školu na 
Tomášikovej ulici. Rodičia podpisovali petíciu za jej zachovanie, ktorú podporilo viac ako dvetisícšesťsto občanov. 
Napokon sa však ukázalo, že mesto škôlku nezruší, ale celú s osadenstvom aj inventárom ju presunie do inej 
budovy.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Materská škola na Tomášikovej ulici prijíma okrem bežných detí aj telesne 
postihnuté. Jednu triedu dokonca vyčlenila pre autistické deti.“ 

(začiatok archívneho záznamu, 4.4.2019) 
Denisa Frankovicová, matka: „Je tu jedna škôlka, kde funguje integrácia a chceme ju zrušiť. Takže myslím si, 

že je to nezmyselné.“ 
Peter Okresa, otec: „Určite niekomu sa páčila tá budova. Ináč nevidím v tom žiadnu logiku.“ 
(koniec archívneho záznamu, 4.4.2019) 
Jozef Slivenský: „Radnica reaguje na demografický vývoj. Jedna zo štrnástich materských škôl v meste sa 

stala nadbytočnou.“ 
(začiatok archívneho záznamu, 4.4.2019) 
Markéta Duríková, Správa školských zariadení mesta Spišská Nová Ves: „Táto materská škola má veľkú 

rozlohu. Triedy sú veľké, takže vychádzajú náklady na jedno dieťa vyššie skoro o tisíc eur.“ 



Miroslava Garajová, matka: „Netreba na všetko pozerať len cez peniaze, ale aj cez tú ľudskú stránku.“ 
(koniec archívneho záznamu, 4.4.2019) 
Jozef Slivenský: „Rodičom chýbala dôkladná analýza situácie v spišskonovoveských škôlkach a to nielen 

finančná.“ 
Roman Garaj, predseda petičného výboru: „Pokiaľ z tej analýzy vyplynie, že treba zrušiť jednu, dve, alebo tri 

materské škôlky, tak to potom zrušme, ale na základe nejakých faktov.“ 
Jozef Slivenský: „Zatiaľ čo začiatkom apríla sa hovorilo o snahe samosprávy zrušiť škôlku na Tomášikovej, 

aktuálne tento pojem nik nepoužíva.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves (SNS): „Nikdy nebolo dané rozhodnutie. Nikdy sme neboli 

rozhodnutí o tom, že sa bude táto škôlka rušiť. Pripadá do úvahy maximálne presunutie v celom tomto zložení 
tak, ako ona je, presunutie do iných nevyužitých priestorov, kde by sa zúžila kapacita inej materskej škôlky.“ 

Roman Garaj: „Tomuto sa my vôbec nebránime, ak naozaj je táto budova ekonomicky náročná tak, aby mesto 
zabezpečilo inú budovu, ale presťahovalo škôlku tak, ako teraz je. V takomto istom modeli.“ 

Jozef Slivenský: „Po asi mesiaci sa ukázalo niečo vskutku zaujímavé. Obidve zdanlivo nezmieriteľné strany 
majú vlastne za cieľ to isté.“ 

Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska: „Tu sa ukazuje veľmi dôležitá vec to, aby 
komunikácia pri riešení problémov bola omnoho skôr, ako podozrenia a z tohto pohľadu aj tento príklad ukazuje, 
že práve tá proaktívna komunikácia mohla zmierniť mnohé emócie, ktoré boli zbytočné.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Rekonštrukcia reduty v Spišskej Novej Vsi 
[06.05.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Viera Polešovská] 

 
 

Viera Polešovská, moderátorka: „Jedna z dominánt historického námestia v Spišskej Novej Vsi, takmer 

stodvadsať rokov stará budova reduty je v havarijnom stave a potrebuje súrne opraviť. Mesto aj Košický 
samosprávny kraj sa dohodli, že financie na jej rekonštrukciu spoločne zabezpečia.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Reduta je secesnou budovou. Hotová bola v roku 1902. Hovorí 
primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Je to jeden z tých siedmich divov Spiša. Historická 

budova, ktorú nám závidí celé Slovensko.“ 
Marie Balážová Melníková: „Podľa riaditeľa Mestského kultúrneho centra Emila Labaja slúžila reduta v 

minulosti na viaceré účely.“ 
Emil Labaj, riaditeľ Mestského kultúrneho centra Spišská Nová Ves: „Sa tu hral basketbal, bol tu box, robili sa 

tu tanečné súťaže, samozrejme všelijaké večierky. Momentálne je to reprezentatívny priestor mesta.“ 
Marie Balážová Melníková: „Budova reduty patrí mestu Spišská Nová Ves. Polovicu priestorov zaberá 

spišské divadlo. Mesto ich dlhodobo prenajíma jeho zriaďovateľovi Košickému samosprávnemu kraju. A práve 
časť, v ktorej sídli divadlo, presne pred rokom vytopilo. Vzácna budova začala chátrať. Mesto v spolupráci s 
Košickým samosprávnym krajom chce preto budovu reduty zachrániť. Riaditeľ Spišského divadla Emil Spišák 
tvrdí, že sa pravidelne boria s problémami.“ 

Emil Spišák, riaditeľ Spišského divadla: „Či občas zateká, časť javisková je v zlom technickom stave a v 
podstate je len otázka času, kedy prestane fungovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „V zlom stave je i fasáda, časť okien, inžinierske siete, výťahy, elektrické rozvody, 
či časť zákulisia. Podľa primátora Pavla Bečarika by kompletná rekonštrukcia reduty vyšla na tri a pol milióna eur. 
Košický župan Rastislav Trnka je pripravený pomôcť.“ 

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja: „Je potrebné, aby prispel aj Košický 
samosprávny kraj. Aj ja osobne by som bol veľmi rád, aby sa zrekonštruovala budova naraz.“ 

Marie Balážová Melníková: „Zabezpečenie prostriedkov na záchranu originálnej budovy bude úlohou mesta v 
spolupráci s košickou župou.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Materskú školu v Spišskej Novej Vsi rušiť nebudú 
[06.05.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Marie 

Balážová Melníková] 

 
 

Marie Balážová Melníková, redaktorka, Spišská Nová Ves: “Po mesiaci emócií a vášní radnica a rodičia našli 

spoločnú reč. Materskú školu, do ktorej chodia aj deti s Downovým syndrómom, autizmom či iným postihnutím, 
rušiť nebudú, ale ju presťahujú do inej budovy. Petíciu proti zrušeniu podpísalo takmer 2700 ľudí. Podľa šéfa 



petičného výboru Romana Garaja podporili aj poslanci Národnej rady, Európskeho parlamentu či detská 
ombudsmanka.” 

Roman Garaj, šéf petičného výboru: “Všetci sú za to, aby takáto škôlka zostala v takomto modele, v akom 
teraz je.” 

Marie Balážová Melníková: “Primátor Pavol Bečarik ubezpečil, že mesto neuvažuje o vyradení materskej 
školy zo siete.” 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi: “(…) premiestnenie materskej škôlky ako celok, toto je v hre.” 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Materskú školu v Spišskej Novej Vsi rušiť nebudú 
[06.05.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Marie Balážová Melníková / Marie 

Balážová Melníková] 

 
 

Marie Balážová Melníková, redaktorka, Spišská Nová Ves: “Po mesiaci emócií a vášní radnica a rodičia našli 

spoločnú reč. Materskú školu, do ktorej chodia aj deti s Downovým syndrómom, autizmom či iným postihnutím, 
rušiť nebudú, ale ju presťahujú do inej budovy. Petíciu proti zrušeniu podpísalo takmer 2700 ľudí. Podľa šéfa 
petičného výboru Romana Garaja podporili aj poslanci Národnej rady, Európskeho parlamentu či detská 
ombudsmanka.” 

Roman Garaj, šéf petičného výboru: “Všetci sú za to, aby takáto škôlka zostala v takomto modele, v akom 
teraz je.” 

Marie Balážová Melníková: “Primátor Pavol Bečarik ubezpečil, že mesto neuvažuje o vyradení materskej 
školy zo siete.” 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi: “(…) premiestnenie materskej škôlky ako celok, toto je v hre.” 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Program Tvoja Šanca spoločnosti Samsung pomôže znevýhodneným 

deťom nájsť si prácu - MojAndroid.sk 
[06.05.2019; mojandroid.sk; Novinky; 05:45; Redakcia] 

 
https://www.mojandroid.sk/program-tvoja-sanca-spolocnosti-samsung-pomoze-znevyhodnenym-detom-
najst-si-pracu/ 

 
 

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. 

Zuzana Mravík Zelenická, manažérka CSR programov spoločnosti Samsung 
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. 

Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca 
Petra Drahoňovská 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 
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zručnosti či celú novú profesiu, to sú na modernom pracovnom trhu cenené zručnosti, tzv. self career 
management, a ich potreba rastie. 

Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca 
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. 

Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca 
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. 

Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca 
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. 

Petra Drahoňovská, kariérna poradkyňa projektu Samsung Tvoja šanca 
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. 

Tlačová správa 
Náš tip Samsung spúšťa predaj lacného smart náramku Galaxy Fit e na Slovensku 
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Po 2 víťazstvách na semifinálovom turnaji v Pezinku, postúpili staršie žiačky zo Spišskej Novej Vsi do finále 

M-SR, ktoré bude už o pár dní v Žiline. 
Na staršie žiačky zo Spišskej Novej Vsi čakal počas uplynulej soboty semifinálový turnaj, kde si zmerali sily s 

Levicami a Pezinkom. Mladé volejbalistky nič nenechali na náhodu a súperky zvládli v oboch prípadoch na 
výbornú, čím si zabezpečili postup do finálovej časti na majstrovstvách Slovenska. 

„Splnili sme si predsezónny cieľ a postúpili sme v Pezinku do finálovej časti Majstrovstiev Slovenska vo 
volejbale starších žiačok, ktoré sa bude hrať v dňoch 17. až 19. mája v Žiline. Na jasnom a presvedčivom 
víťazstve nad Levicami a Pezinkom má podiel všetkých 11 dievčat, ktoré celú sezónu zodpovedne pracovali na 
tréningoch a v zápasoch hrali na hranici svojich možností. Ďakujem aj všetkým rodičom, ktorí podporovali svoje 
deti a dali im priestor na sebarealizáciu v športe. Sezóna ešte nekončí a ja verím, že v Žiline neurobíme hanbu 
spišskonovoveskému volejbalu,“ povedal tréner starších žiačok Ladislav Ďuriško, 

Zostava: Palitefková, Mizeráková, Valentová, Ďurišková, Spišská, Stašíková, libero Barabasová, striedali 
Hrušovská, Klingová, Ivančáková, Puškárová 

- VK SNV – Levice 3:1 (20,15,–19,18) 
- VK SNV – Pezinok 3:0 (15,12,12 
Zaregistrovali ste? Počas uplynulého týždňa navštívil naše mesto predseda KSK. Zábery z jeho návštevy 

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] 

 
 

15. Sekeráš: Rodinkárstvo je veľký problém v slovenskom hokeji 
[06.05.2019; mytrencin.sme.sk; Trenčín / Šport; 00:00; Juraj Berzedi] 

 
https://mytrencin.sme.sk/c/22114089/lubomir-sekeras-pred-ms-v-hokeji-2019-rozhovor.html 

 
 

Šéfuje Európskej univerzitnej hokejovej lige. 
Rozhovor pre denník SME 

https://spisska.dnes24.sk/vynikajuci-uspech-mladych-volejbalistiek-po-semifinalom-turnaji-postupili-do-finale-m-sr-329731
https://spisska.dnes24.sk/vynikajuci-uspech-mladych-volejbalistiek-po-semifinalom-turnaji-postupili-do-finale-m-sr-329731
https://mytrencin.sme.sk/c/22114089/lubomir-sekeras-pred-ms-v-hokeji-2019-rozhovor.html


Bol najstarším hokejistom z Európy, ktorý debutoval v NHL. Napriek tomu bol v prvej sezóne tretím 
najproduktívnejším hráčom Minnesoty, hoci bol obrancom. Je držiteľom striebornej medaily z majstrovstiev sveta 
v Petrohrade 2000. 

ĽUBOMÍR SEKERÁŠ patril po rozdelení Československa k najlepším slovenským hokejistom. 
Všetko o MS v hokeji 2019 >>> 
Program a tabuľky >>> 
Výsledky >>> 
Slovenský tím >>> 
Seriál denníka SME Príbehy slovenského hokeja >>> 
Po rozdelení Československa ostali českí hokejisti v A-kategórii majstrovstiev sveta, kým Slováci padli až do 

C-kategórie. Ako si spomínate na začiatky slovenskej reprezentácie? 
„Rozdelenie Československa bol veľký šok. Bohužiaľ, nemohli sme s tým nič robiť. Zabolelo nás, že sme 

museli začať v najnižšej kategórii, hoci kvalitatívne sme tam nepatrili. Našťastie sa nám podarilo za dva roky 
postúpiť medzi elitu. 

Bolo za tým aj výborné lobovanie nebohých funkcionárov Jána Mitošinku a Dušana Pašeka staršieho, že sme 
hrali oba turnaje doma. Celý národ nám držal palce a mali sme pocit, že spájame celú krajinu. Diváci boli naším 
šiestym hráčom a aj vďaka nim sme mali navrch nad ostatnými tímami.“ 

Prvým turnajom pre Slovensko bola predolympijská kvalifikácia v Sheffielde 1993, kde ste zdolali Japonsko 
7:2, Lotyšsko 7:1, Veľkú Britániu 7:1 a remizovali s Poľskom 4:4. 

„Na bojnickom sústredení sa vtedy zišlo 44 hokejistov, z ktorých sa polovica dostala do záverečnej nominácie. 
Hrali za nás aj bratia Peter a Anton Šťastný. Cítili sme sa ako veľkí patrioti, ktorí sa hrdili, že reprezentujú 
Slovensko. Fungovali sme ako jeden človek. S odstupom času však viem, že rozdelenie Československa nášmu 
hokeju ublížilo.“ 

Prečo si to myslíte? 
„Boli sme zvyknutí na kvalitnú federálnu ligu, ktorá mala cveng aj vo svete. Dukla Trenčín bola silným 

armádnym strediskom, ktoré si vyberalo najlepších hokejistov. Hrávali tu silné české tímy ako Sparta Praha so 
skvelými hráčmi. Po rozdelení republiky kvalita slovenskej ligy klesala.“ 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Višňovský: Domáci šampionát 2011? V tíme bola negatívna energia 
Slovenská reprezentácia však šokovala svet na olympiáde v Lillehammeri 1994, kde vyhrala základnú skupinu 

pred favorizovanou Kanadou, Švédskom i USA. Čím si to vysvetľujete? 
„Pre súperov sme boli outsideri, veď sme boli jediným tímom z C-kategórie. Ale my sme vedeli, aké silné 

máme mužstvo. Na olympiádu sme išli uvoľnene. Každý chcel bojovať za Slovensko. Mali sme v sebe určitý 
vzdor ukázať svetu, že nám bolo ukrivdené, keď nás hodili do hokejového suterénu.“ 

Na turnaji ste prehrali až vo štvrťfinále s Ruskom 2:3 po predĺžení, čo znamenalo koniec medailovým nádejí. 
„Mohli sme zvíťaziť. Peter Šťastný mal veľkú šancu a v predĺžení mohol rozhodnúť. Ten okamih mám doteraz 

pred očami. Potom sme urobili menšiu chybu, Rusi to využili a postúpili do semifinále. Taký je šport. Ostali sme 
smutní, ale Rusi nám po zápase vzdali hold. Už na prvej olympiáde sme ukázali, že aj Slováci niečo v hokeji 
znamenajú.“ 

Už o mesiac neskôr sa v Poprade a Spišskej Novej Vsi konali majstrovstvá sveta C-kategórie. Zvíťazili ste 

nad Bulharskom 20:0, Maďarskom 10:0, Slovinskom 9:0, Bieloruskom 2:1 a remizovali s Ukrajinou 2:2 a 
Kazachstanom 0:0. Prečo ste sa na postup tak nadreli? 

„Predtým sa rozdelil Sovietsky zväz a viaceré krajiny tiež začínali až v C-kategórii. Bielorusi, Ukrajinci i 
Kazachovia mali kvalitných hokejistov. Vedeli sme, že to nebude jednoduché. K postupu nás dotlačili skvelí 
fanúšikovia.“ 

V rozhovore sa ešte dozviete: Kto mal najväčšiu zásluhu na strieborných medailách v Petrohrade 2000? Ako 
si spomína na brutálny zákrok Kanaďana Toda Bertuzziho? Do NHL prišiel v 32 rokoch. Prečo sa usmieval nad 
hokejom, akí hráči predvádzali? Počas pôsobenia v NHL mu raz išlo o život. Čo sa stalo? Ako tréner Craig 
Ramsay pomáha slovenskému hokeju? Ako to na Slovensku funguje v amatérskom hokeji? 

O rok neskôr ste na majstrovstvách sveta B-kategórie v Bratislave zdolali Rumunsko 11:0, Veľkú Britániu 7:3, 
Japonsko 9:3, Dánsko 6:2, Holandsko 13:4, Poľsko 10:0 a v rozhodujúcom zápase o postup aj Lotyšsko 4:3. Ako 
si na to spomínate? 

„Paradoxne to bolo jednoduchšie ako rok predtým. Vedeli sme, že kľúčový zápas hráme proti Lotyšsku. Hrali 
sme tesne po Veľkej noci. Dovtedy sme mali ľahkých súperov, čo bolo trochu zradné. Napokon sme to mentálne 
zvládli a splnili náš cieľ.“ 

Za Slovensko hral aj legendárny Peter Šťastný, ktorý sa so 16 kanadskými bodmi stal najproduktívnejším 
hráčom turnaja. Čo pre tím znamenal? 

„Peťo bol veľká osobnosť. Keď prišiel do kabíny, boli sme veľmi radi. Ak niečo povedal, vždy to malo váhu. Bol 
flegmatik. Pred zápasom si vyložil nohy, zobral noviny a prečítal si burzu. Potom sa pomaly obliekol, išiel na ľad a 
hral ako pán. Všetko robil s noblesou.“ 

Prvými reprezentačnými trénermi boli Július Šupler a Jozef Golonka. Ako ste si s nimi rozumeli? 
„Na trénerov nemôžem nadávať. Chémia medzi realizačným tímom a hráčmi bola na vysokej úrovni. Jožko 

Golonka rád rozpráva a rád sa počúva. Bola s ním zábava. Hokej bral trochu inak, bol svojský tréner. Mal svoje 
rozprávky a príbehy, to bolo jeho.“ 

Pred prvými majstrovstvami sveta A-kategórie vo Viedni 1996 mali slovenskí fanúšikovia veľké očakávania. 
Prečo ste napokon bojovali o záchranu? 

„Áno, ľudia nás pomaly pasovali za adeptov na medailu. 



((piano)) 
Šampionát nám nevyšiel. Hoci v prvom zápase sme remizovali s Kanadou 3:3. V druhej tretine som prekonal 

kanadského brankára Martina Brodeura a dosiahol prvý gól Slovákov v elitnej kategórii. Škoda, že v radostnom 
ošiaľ som si nezobral pamätný puk. V druhom zápase sme prehrali s Rakúskom a potom sme sa už trápili. 
Napokon sme vyhrali už len nad Nemeckom a zachránili sa.“ 

Na ďalších troch šampionátoch skončilo Slovensko deviate a dvakrát siedme. Ľubomír Višňovský hovoril, že 
vo vašej generácii boli výnimoční hokejisti, ktorým na vrcholnom podujatí chýbalo trochu šťastia, aby bojovali o 
medaily. 

„Predvádzali sme krásny kombinačný hokej, ale často sme prehrali o gól. Chýbalo nám trochu povestné české 
šťastíčko. Všetci nás chválili, aký dobrý hokej hráme, ale výraznejší úspech sme ešte nedosiahli.“ 

Všetko sa zmenilo v Petrohrade 2000, kde ste získali strieborné medaily. Český komentátor Robert Záruba 
pre SME povedal, že bol zo slovenského výsledku šokovaný. Prekvapil aj vás? 

„Vždy sme šli na šampionát s myšlienkami hrať o čo najvyššie priečky. Šport je vrtkavý. Na turnaji mali domáci 
Rusi tím nabitý hviezdami a nepostúpili ani do štvrťfinále. Ak nefunguje chémia, môžete mať hviezd, koľko chcete. 

Nám prišlo len zopár hráčov z NHL, ale zomkli sme sa a vytvorili skvelú partiu. Pomohol nám aj perfektný 
príhovor Mira Šatana pred štvrťfinále, ktorým nás všetkých motivoval. Na medaile mal možno najväčšiu zásluhu. 
Škoda len, že sme vo finále nezosadili z trónu Čechov.“ 

Pozrite si, ako Slováci získali strieborné medaily 
(11 fotografií) 
Na šampionáte vás zákerným zákrokom na hlavu zrazil na ľad kanadský útočník Tod Bertuzzi. Ako si to 

pamätáte? 
„Nepamätám si nič. Ani po rokoch som ten zákrok nevidel v televízii. A ani po tom netúžim. Viem len, že zrazu 

ostala tma. Prebral som sa až v kabíne, kde som si dával dohromady, kde som a čo tam robím. 
Odviezli ma do nemocnice. Ležal som v špeciálnom obleku a cítil sa ako v truhle. Mal som otras mozgu, 

bolela ma hlava. Bol som na pozorovaní, ale neboli tam doktori ani sestričky. Celá nemocnica bola zamknutá. V 
noci ma chceli prísť pozrieť členovia realizačného tímu, ale nemohli. 

Nemocnica bola na ostrove, kde zdvíhajú v noci most, takže mali smolu. Ráno som hneď volal, nech prídu po 
mňa. V hoteli si ma spoluhráči hneď doberali. Na obede som mal pripravený hračkársky vláčik s nálepkou ,44 
Bertuzzi‘. Fórik mi pripravil nebohý Miroslav Hlinka.“ 

Lekári vám predpísali mesiac bez námahy. Nenastúpili ste vo štvrťfinále ani v semifinále. Pred finále s Čechmi 
ste však podpísali reverz, aby ste mohli nastúpiť. Ako vám to vôbec napadlo? 

„Lekári mi to nechceli dovoliť, ale veľmi som túžil hrať. Hovoril som si – čo ak je to moje posledné finále? 
Pôjdem aspoň na presilovky. Keď sme už prehrávali, tréneri ma začali nasadzovať. Po zápase sa mi ešte tri 
týždne točila hlava. Počas zápasu som však bol v takom tranze, že som to ani neregistroval.“ 

Bertuzzi sa vám za zákerný faul niekedy ospravedlnil? 
„Nie. Ale stretli sme sa o pár mesiacov neskôr, v prípravnom zápase Minnesoty proti Vancouvru. Opäť sme 

spolu zvádzali tvrdé súboje. Zrejme ani nevedel, kto som, lebo na šampionáte skolil viacerých hokejistov.“ 
Po úspešnom šampionáte vás draftoval novovzniknutý klub NHL Minnesota Wild. V 32 rokoch ste sa stali 

najstarším európskym debutantom v najlepšej hokejovej súťaži. Ako ste to vnímali? 
„Bral som to triezvo. Hovoril som si, že mám šancu, hokej viem hrať, a keď ma nezoberú, vrátim sa do 

Európy. Nebál som sa toho, že keď sa nedostanem do prvého tímu, bude to tragédia. 
Nakoniec odchádzali obrancovia s miliónovými kontraktmi a mňa si tréner nechal. Videl, že nie som len hráč, 

ktorý sa bude zrážať. Takých tam bolo dosť. Niekedy som sa usmieval nad hokejom, akí títo chlapci predvádzali.“ 
“ 
Naši chlapci sú ako stroje. To, čo im povedia tréneri, urobia. Ale chýba im kreativita, akú mal Žigmund Pálffy, 

ktorý urobil nečakanú kľučku či prihrávku. 
„Ľubomír Sekeráš, bývalý slovenský hokejista 
V Minnesote ste za tri sezóny odohrali 224 zápasov. Hneď v prvom ročníku ste sa s 34 kanadskými bodmi 

stali tretím najproduktívnejším hráčom v tíme. Ako je to možné? 
„Začiatky boli komické, keďže po anglicky som nevedel ani ceknúť. Vtedy mi výrazne pomohol Majo Gáborík. 

Bral som to však športovo, mal som už svoje roky. Nebol som žiadny zelenáč, ktorý by mal otvorené ústa. Hral 
som si svoj technický hokej, čím som mal navrch nad ostatnými, ktorí veľa nepremýšľali.“ 

Počas pôsobenia v Minnesote ste zažili aj nepríjemnú udalosť, pri ktorej vám išlo o život. Ako si spomínate na 
moment, keď vám praskol vred? 

„Po zápase vo Vancouvri mi už v lietadle začalo byť zle. Prišiel som do bytu a bol som v ňom sám, keďže 
rodina bola na Slovensku. Zrazu zo mňa z vrchu aj zospodu začala syčať krv. Ráno som prišiel na štadión, a keď 
ľudia zbadali, aký som celý biely, zobrali ma do nemocnice. Vyšetrenia zistili, že mi praskol vred. Bolo to šťastie v 
nešťastí. Keby mi nepraskol, mohlo to mať fatálne následky. Vôbec som nevedel, že mi v tom momente išlo o 
život.“ 

Ľubomír Višňovský v rozhovore pre SME povedal, že súčasným slovenským hokejistom chýba kreativita, 
ktorú mala zlatá generácia slovenských hokejistov. Aký je váš názor? 

„Je to pravda. Naši chlapci sú ako stroje. To, čo im povedia tréneri, urobia. Ale chýba im kreativita, akú mal 
Žigmund Pálffy, ktorý urobil nečakanú kľučku či prihrávku. Súčasní hokejisti sú fyzicky aj silovo pripravení, ale 
keď majú niečo vymyslieť, už to nefunguje.“ 

Čím si to vysvetľujete? 



„Deti by mali mať na tréningu väčšiu voľnosť. Mali by sa viac hrať, aby neboli len strojmi a neplnili do bodky 
všetko, čo im povie tréner. Nech aj robia chyby, ale nech v útočnom pásme vymýšľajú. Len vtedy v nich 
prebudíme kreatívne myslenie.“ 

Nezdá sa vám, že je v súčasnosti slovenský hokej roztrieštený? 
„V celom slovenskom hokeji to začalo vŕzgať. Mnohí ľudia však robia pre slovenský hokej maximum. Teraz je 

také medziobdobie, v ktorom nie je nič vidieť. Slovákov v NHL ubúda. Je dobré, že ich ešte zopár máme, ale za 
nimi je veľká priepasť. 

Potrvá ešte niekoľko rokov, aby sa zacelila. Ľudia musia byť trpezliví. Keď sa niečo čistí, chvíľu to trvá. V 
minulosti to robili aj Švajčiari a pozrite, kde sú teraz. Už dávno nás predbehli.“ 

Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež: Fínsky expert o slovenskom hokeji: Netušil som, čomu budem čeliť 
Kedy sme najviac zaostali za hokejovým svetom? 
„Začalo to stagnovať, keď sme dosiahli najväčšie úspechy. Namiesto toho, aby sme po zisku troch medailí 

naštartovali celý systém, mysleli sme si, že všetko funguje. Žili sme v sebaklame a nikto neurobil nič navyše. Mali 
sme využiť titul majstrov sveta. Kedysi sa k nám chodili učiť iné krajiny, keďže sme mali dobre nastavený systém. 
Teraz sa to otočilo.“ 

Pomáha k obratu aj kanadský tréner reprezentácie Craig Ramsay? 
„Ramsay priniesol na Slovensko dôležitú vec. U Kanaďanov a Američanov nefunguje žiadne rodinkárstvo. 

Pozrú sa na to, čo potrebujú, a automaticky povedia, čo si myslia. Nerozhodujú zásluhy, ale aktuálna výkonnosť. 
Rodinkárstvo je veľký problém v slovenskom hokeji. Počúvam o ňom z každej strany. To treba vyčistiť. Tréneri by 
mali byť upriamení len na to, aby hrali najlepší.“ 

Už niekoľko rokov ste na čele Európskej univerzitnej hokejovej ligy. Jej základ ste našli v systéme amerických 
univerzít, odkiaľ vyšiel aj Dávid Bondra. Aký je váš hlavný cieľ? 

„Na Slovensku sa po juniorskom veku vytvára veľký odpad hráčov, ktorí sa nedostali do seniorského tímu. 
Chlapci sa nevedeli zaradiť do života, mali ťažkosti s alkoholom, drogami či hazardnými hrami. Veľa hráčov 
skončilo. 

Chceli sme im dať šancu, aby si predĺžili hokejový život. Zoberte si, že odmalička sú v tréningovom procese a 
zrazu všetko stratia. Takto môžu popri škole hrať hokej, až kým sa nezaradia do pracovného života.“ 

Ako to na Slovensku funguje v amatérskom hokeji? 
„V Amerike tento systém funguje výborne. Momentálne sa z univerzít do NHL dostane až 38 percent hráčov. 

Aj z univerzitnej ligy sme už posunuli zopár hráčov do profesionálnych tímov. Je vidieť, že chlapci hrajú hokej so 
srdcom. 

Školy im začali dávať aj štipendiá a rodičia sú spokojní. Je škoda, že nám viac nepomáha štát a ministerstvo 
školstva. Sme taký hybrid. Na jednej strane robíme pre štát to, aby sa mladí ľudia rozvíjali a nedostali sa na 
nekalé chodníčky, ale štát nám nedá prakticky nič.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Čo zažiť v Spišskej a okolí počas najbližších dní? Vyberte si spolu s nami 
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Aké zaujímavé akcie zažiť v našom meste a okolí počas tohto týždňa? Vyberte si spolu s nami vďaka tipom 
našej redakcie… 

Štúrov Zvolen 
7. mája 2019, od 9:00, Spišská knižnica 
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi organizuje regionálne kolo 33. ročníka súťaže v rétorike – 

Štúrov Zvolen. Pozvaní sú nielen súťažiaci, ale všetci tí, ktorí radi počúvajú a sledujú dobré slovo. Rečnícke 
schopnosti budú predvádzať deti základných a stredných škôl zo Spiša. Štúrov Zvolen ponúka rečníkom okrem 
príležitosti predstúpiť pred publikum aj odborný rozbor zo strany skúsenej poroty. 

Čaro Spiša 
7. mája 2019 o 17:00, Dom kultúry Mier 
Začiatkom týždňa je pripravená aj vernisáž autorskej výstavy fotografií Petra Dobrovského. Výstava v 

priestoroch domu kultúry na sídlisku Mier potrvá do 31. mája. 
Prvá spoločná jazda motosezóny 2019 
8. mája 2019 od 10:00, pred Redutou 
Motorkári Spiša pripravili pre priaznivcov motoriek a motorkárov počas voľného dňa prvú spoločnú jazdu 

motosezóny 2019 na Spiši spojenú s požehnaním motoriek. Zraz účastníkov bude v našom meste pred budovou 
Reduty odkiaľ spoločne vyrazia na jazdu po Spiši. 

Ujo Váňa (a tí druhí) 
9. mája 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
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Svetový a slávny ruský dramatik A. P. Čechov je majstrom v kreslení komických ľúbostných situácií. Aj v 
scénach z vidieckeho života v Ujovi Váňovi nám zobrazil niekoľko dvojíc, ktoré hľadajú skutočné hodnoty života v 
láske, ktorá sa však nenaplní. 

S Mišom, Spišom – vernisáž 
10. mája 2019 o 16:00, Spišské osvetové stredisko 
Výstava predstavuje prierez fotografickej tvorby Michala Buzu, ktorá je zameraná na krajinnú scenériu Spiša. 

Kolekcia obsahuje 40 fotografií s netradičným štvorcovým rozmerom. Najstaršia fotografia (roklina Kyseľ) má 
takmer 50 rokov a najnovšia (Hliníky) vznikla počas tohtoročnej zimy. Prevažná väčšina fotografií je vytvorená 
digitálnou technikou, pričom tie staršie sú preskenované z diapozitívov. 

Manželské hry 
10.mája 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Dej sa odohráva počas navonok pokojného večierka dvoch partnerských dvojíc. Zupančičovi sa v tomto 

malom majstrovskom diele podarilo cez rad skvele napísaných humorných situácií vyjadriť pocity ľudí v dnešných 
partnerských vzťahoch – so všetkými úprimnosťami, hrami, cynizmom a jediným možným neúprosným koncom. 

Deň tanca v Novejši 2019 
11. mája 2019 od 11:00, park pred Evanjelickým kostolom 
Tanec, dobrá hudba a skvelá atmosféra bude vládnuť v našom meste v sobotu. Vystúpenia, tanečný 

workshop pre všetkých a batlle do ktorého sa môžete zapojiť sa chystá v parku pred pred Evanjelickým kostolom. 
Okrem osláv Deň tanca môžete zároveň podporiť tanečnú skupinu Denzz Industry na ceste na Svetové finále 
súťaže Dancestar v Chorvátsku. 

Deň rodiny 
11. mája 2019 od 13:00, areál TJ Slovan Smižany 
Obec Smižany, Obecné kultúrne centrum Smižany a Farský úrad Smižany pripravili zábavné popoludnie pre 

rodiny s deťmi. Pre návštevníkov podujatia je pripravená Klaunsko – žonglérska šhow, rozprávka o Troch 
grošoch, rodinná minidiskotéka či koncerty skupín Hrdza a The Colt. Počas celého popoludnia budú na ihrisku 
pripravené aj sprievodné akcie a nebude chýbať ani občerstvenie. 

30. výročie založenia ZOO 
12. mája 2019 od 10:00, Zoologická záhrada SNV 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi oslávi svoje okrúhle narodeniny. Pri tento príležitosti pripravila pre 

svojich návštevníkov bohatý program počas celého dňa. Nebude chýbať vystúpenie detí z MŠ či žiakov ZUŠ, 
komediálna show či hudobno – zábavný koncert pre deti. Krstom prejde aj nová kniha o histórii Madaras parku a 
premene časti tohto areálu na zoologickú záhradu. 

Koncert na Zázemí / Timber Rattle 
12. mája 2019 od 17:00, Komunitná záhrada ZÁZeMie 
Na konci týždňa sa pod hlavičkou Nahatého muža predstavia ďalší zaujímaví umelci na Zázračnom zelenom 

mieste na Vyšnej hati sa môžete tešiť na hudobný minimalizmus v podaní Timber Rattle z ďalekej Kalifornie. 
Support zabezpečí výborný Samo z kapely The Kowal Chicks so svojím novým sólo projektom Zabiť Františka.. 
Okrem hudby sa môžete tešiť aj na chutné občerstvenie. 

Príroda má svoje čaro v každom počasí. V priloženej galérii nájdete zaujímavé fotky z Tomášovského 
výhľadu. 

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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17. Vojakov vystriedajú líšky. Opustené bunkre poskytnú domov 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Betónové stavby zapustené v zemi mali slúžiť na pozorovanie hrozieb ako napríklad 

jadrový výbuch. Na Spiši sú takéto stavby tri a minimálne jedna z nich pri obci Jamník bude mať praktické 
využitie. Armádu, ktorá v ňom nikdy nebola, nahradia zvieratá. 

Nenápadný kopec nad dedinou v sebe skrýva vojenský betónový objekt. Voľným okom ho z obce nevidieť, 
preto o ňom aj málokto vie napriek tomu, že existuje už desiatky rokov. “Takzvané chránené pracoviská, ľudovo-
bunkre, mali slúžiť po vybavení prístrojmi k pozorovaniu, monitorovaniu a vyhodnocovaniu napadnutia zbraňami 
hromadného ničenia, konkrétne jadrovými náložami,” uviedol Ľubomír Betuš, predseda Zväzu civilnej ochrany. 

Sieť bunkrov je po celom Slovensku, celkovo ich je 60. “Cvičili tam jednotky cieľovej obrany,” dodal Betuš. Po 
rokoch je objekt úplne prázdny. Teraz patrí ochranárom pre Správu Národného parku Slovenský raj. 

V súčasnosti to vyzerá tak, že už čoskoro budú líšky na Slovenskom raji v najväčšom bezpečí. Niekdajší 
vojenský objekt sa má totiž zmeniť na líščiu noru. “Je to do určitej mieri aj nebezpečenstvo pre ľudí, keďže to nie 

https://www.noviny.sk/slovensko/437697-vojakov-vystriedaju-lisky-opustene-bunkre-poskytnu-domov


je nijako označené, je to podzemný priestor, tak to pravdepodobne skončí tak, že ho zasypeme,” povedal Milan 
Barlog, ochranár Správy Národného parku Slovenský raj. 

Ochranári sa na bunker pozerajú ako na parcelu pôdy, na ktorej sú vzácne biotopy, preto mali o opustený 
bunker záujem. Nerušený priestor na život bude mať líška, ktorá si ho chodí obzerať už teraz. 

Keď do priestoru zvierat zasiahne človek, zvieratá sa prispôsobia. Tak, ako to urobili bobry s plastami. Pozrite 
si archívnu reportáž. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. VIDEO Sfúknuté strechy, stromy aj kamióny: Na Slovensko udrel vietor, 

predpoveď neveští nič dobré 
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BRATISLAVA – Dá sa povedať, že máme za sebou najškaredší víkend tohtoročnej jari. V nedeľu pršalo 
takmer nepretržite, dul silný vietor, ktorý sfukoval i autá, a pocitovo sa zdalo, že zima ešte nepovedala posledné 
slovo. Tým, že v pondelok sa nad karpatskou oblasťou v brázde nízkeho tlaku vzduchu naďalej vlní studený front, 
súčasne k nám prúdi od severu studený, pôvodom arktický vzduch, čo sa podpísalo pod to, že aj začiatok týždňa 
je naďalej veľmi chladný. Meteorológovia dokonca vydali výstrahy pred vetrom a prízemným mrazom. 

Radarová mapa zobrazuje aktuálnu teplotu 
Vietor komplikuje dopravu 
Košickí policajti varujú pred zlými poveternostnými podmienkami na cestách. Silný nárazový vietor trápi 

hlavne kamionistov pri obci Hrhov v okrese Rožňava. Buďte preto opatrní. 
Pred snežením Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varoval na severe, konkrétne Banskobystrický, 

Žilinský, Trenčiansky a Prešovský kraj. Cestári museli v noci na pondelok pre sneh zasahovať na horských 
priechodoch Vernár a Podspády v popradskom okrese. „Celkovo sme prepluhovali približne 60 kilometrov ciest a 
posypali 35 kilometrov ciest kamenivom a desať ekologickým posypovým materiálom,“ spresnil riaditeľ Správy a 
údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla. 

Počas nedeľnej noci vietor prevrátil niekoľko kamiónov aj v Prešovskom kraji. Snímky zverejnili košickí hasiči 
na svojej sociálnej sieti. 

Zdroj: FB/Hasiči Košice 
Zdroj: FB/Hasiči Košice 
Dopravné spravodajstvo Zelená vlna zas vodičov informovala o padnutých stromoch. Vietor ich vyvrátil za 

Rudníkom smerom do Zlatej Idky, v Bratislave na výjazde z Einsteinovej smerom na D2 na Most Lafranconi a 
niekoľko ich popadalo aj medzi Oravskou Lesnou a Zázrivou. 

Výstraha pred vetrom 
Výstraha prvého stupňa pred vetrom bola vydaná najmä pre východnú časť krajiny. V okresoch Brezno, 

Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Gelnica, Košice, Košice okolie, Košice mesto, Prešov, 

Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov a Sobrance sa ojedinele očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne 
priemernú rýchlosť okolo 45 km/h a krátkodobo rýchlosť 65 až 70 km/h. Výstraha trvá do utorka 10:00 dopoludnia. 

Zdroj: SHMÚ 
Výstraha pred prízemným mrazom 
V stredu sa prízemný mráz vyskytne na celom území Slovenska. SHMÚ upozorňuje, že od polnoci do 

približne ôsmej rána sa vo výške 5 cm nad povrchom miestami očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu -
6 až -1 stupeň Celzia. „Takýto prízemný mráz predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre teplomilné rastliny,“ 
dodal ústav. 

Zdroj: SHMÚ 
Utorok 
Zvlnený studený front spojený s tlakovou nížou postúpi z našej oblasti ďalej na východ a od západu sa k nám 

rozšíri okraj tlakovej výše. 
Zdroj: SHMÚ 
Zrážky by sa tak mali vyskytnúť už len ojedinele. Na väčšine územia bude prevažne polooblačno. Nočná 

teplota klesne na 7 až 2, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní bude miestami okolo nuly. Meteorológia 
nevylučujú, že nad ránom sa vyskytne prízemný mráz aj v nížinách. Denná teplota vystúpi na 11 až 16, na Orave 
a pod Tatrami bude okolo 9 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km/h, v 
nárazoch miestami okolo 50 km/h. 

Streda 
Oblasť vyššieho tlaku vzduchu nad strednou Európou zoslabne a neskôr postúpi od západu do vnútrozemia 

oklúzny front spojený s tlakovou nížou so stredom nad britskými ostrovmi. 
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Zdroj: SHMÚ 
V deň pracovného pokoja bude jasno až polooblačno, zrána sa však môže ojedinele tvoriť hmla alebo nízka 

oblačnosť. Oblačnosť by mala postupne pribúdať v západnej polovici územia, ojedinele hrozia aj slabé zrážky. 
Nočná teplota klesne na 3 až -2, v údoliach bude ojedinele okolo -4 a nad ránom sa aj v nížinách vyskytne 
prízemný mráz. Denná teplota sa vyšplhá na príjemných 15 až 20, na Orave, pod Tatrami a na severovýchode 
bude okolo 13 stupňov. Fúkať bude slabý premenlivý, cez deň prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 20 km/h, na 
západe miestami okolo 30 km/h a tu v nárazoch miestami do 55 km/h. 

Štvrtok 
Do našej oblasti postúpi od západu oklúzny front spojený s tlakovou nížou, ktorej stred sa premiestni z 

Anglicka nad Dánsko. 
Zdroj: SHMÚ 
Slnečného dňa sa nedočkáme ani v druhej polovici týždňa. Bude oblačno až zamračené, pričom od západu sa 

na väčšine územia vyskytne dážď, na hrebeňoch Tatier zas sneženie. V noci bude ešte miestami prechodne 
polojasno. Nočná teplota klesne na 6 až 1, na západe bude väčšinou okolo 8 stupňov. Na východe hrozí 
ojedinele prízemný mráz aj v nížinách. Denná teplota dosiahne 9 až 14, na juhu bude miestami okolo 16 stupňov. 

Piatok 
Za oklúznym frontom sa bude nad našou oblasťou vo vlhkom vzduchu nachádzať nevýrazné pole relatívne 

nižšieho tlaku. 
Zdroj: SHMÚ 
Počasie sa veľmi nezmení. Bude prevažne oblačno a na viacerých miestach sa vyskytne dážď alebo 

prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie. Nočná teplota klesne na 9 až 3 stupne. Denná teplota sa vyšplhá na 12 
až 18 stupňov. 

Sobota 
Nad našou oblasťou sa bude nachádzať nevýrazné pole relatívne nižšieho tlaku vzduchu. 
Bude premenlivá oblačnosť a miestami hrozia prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky. Nočná teplota klesne 

na 10 až 4, denná vystúpi na 15 až 21 stupňov. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Poctili všestrannú angažovanosť J. Prochotskej 
[04.05.2019; Slovenské Národné Noviny; ZO ŽIVOTA MATICE SLOVENSKEJ; s. 12; Rastislav ZACHER] 

 
 

Cena primátora mesta Spišská Nová Ves predsedníčke miestnych matičiarov 
Rastislav ZACHER, riaditeľ D MS v Spišskej Novej Vsi 
V koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi sa 11. apríla konalo slávnostné odovzdávanie Cien mesta 

Spišská Nová Ves a Cien primátora mesta. Primátor mesta Ing. Pavol Bečarik na tomto slávnostnom akte 

odovzdal Cenu mesta Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Dedinky, filiálka Stratená, a kolektívu spišskonovoveskej 
ZOO, ktorá si práve pripomína tridsať rokov činnosti, za rozvoj turistického ruchu v meste. Zvlášť treba vyzdvihnúť 
skutočnosť, že Cenou primátora ocenili aj predsedníčku MO MS v Spišskej Novej Vsi Jolanu Prochotskú za 

výrazný prínos pri prezentácii slovenskej literatúry, propagácii slovenského umenia a vzdelávaní mládeže v 
oblasti histórie mesta Spišská Nová Ves.Túto poctu tiež získali Ing. Peter Herceg zo združenia Spišiačik a 
Spoločnosť Bytové družstvo. 

Magisterka Jolana PROCHOTSKÁ, rod. Janigová, pochádza z Dolného Kubína, ale od roka1974 žije na Spiši. 
Absolvovala Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove a tridsaťsedem rokov vyučovala v ZŠ Komenského Spišská 
Nová Ves. Počas pedagogického pôsobenia uplatňovala novátorské prístupy, v Dánsku získala certifikát pre 

prácu s legom (LEGO Dacta) a učebňa so zameraním na hravé získavanie vedomostí, ktorú iniciovala, funguje 
dodnes už štvrťstoročie. 

Na čele matičného odboru v meste stojí štrnásť rokov a v činnosti MO MS sa sústreďuje na zapájanie žiakov a 
študentov do poznávania slovenských osobností a histórie regiónu Spiš a Spišskej Novej Vsi aj ako členka 

Spišského dejepisného spolku. Založila tiež Klub dôchodcov Komenský pre učiteľov seniorov. Od roka 1961 je 
členkou ČSČK a päť rokov pôsobila vo funkcii predsedníčky Územnej rady Spiš, za čo ju ocenili Zlatou medailou, 
pričom aj sama bola darkyňou krvi. Významne sa podieľa aj na práci Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorej je 
členkou pätnásť rokov, z toho dvanásť je podpredsedníčkou OO JDS. Medzi spišskonovoveskými seniormi sa 
venuje organizovaniu kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na ľudovú slovesnosť, umelecké slovo, 
prehliadky speváckych súborov a remeselných zručností. V roku 2011 iniciovala vznik Klubu Spoločnosti M. R. 
Štefánika v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobí vo funkcii podpredsedníčky. 

Jolana Prochotská bola dve volebné obdobia poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi. 

Mnohé z týchto aktivít vykonáva dobrovoľne, neraz sponzorsky, prispieva do periodík, píše a propaguje činnosť 
uvedených organizácií a klubov, ktoré ju prostredníctvom svojich predstaviteľov aj navrhli na uvedené ocenenie. 

foto: 
Jolana PROCHOTSKÁ si Cenu mesta Spišská Nová Ves za všestrannú angažovanosť vo viacerých 

spoločenských organizáciách prevzala z rúk primátora mesta Ing. Pavla BEČARIKA. 
[Späť na obsah] 



 
 

20. Dvadsiaty siedmy ročník súťaže o Najkrajší kalendár Slovenska 2019 a 12. 

ročník súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2018 už 

majú víťazov 
[30.04.2019; Obecné noviny; SÚŤAŽ; s. 12,13; Redakcia] 

 
 

V utorok 9. apríla spoznala verejnosť v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici najkrajšie a 
najoriginálnejšie kalendáre Slovenska na tento rok. Porota v 27. ročníku súťaže vyberala víťazov spomedzi 45 
nástenných a stolových kalendárov, ktoré prihlásilo celkom 33 vydavateľov. 

„Kalendár ako špecifický dokument doby a ako informačný zdroj v danej dobe sprevádzal našich predkov už 
niekoľko desaťročí pri ich bežnom živote. Do kalendára si zapisovali, kedy zasiali, kedy majú žať, ale aj vzácne 
chvíle, keď sa im narodili deti. Kalendáre, ktoré vidíme na výstave, sú dôkazom kumštu, umenia a kreativity 
našich grafikov, ale aj hlbokého poznania ľudí, ktorí za nimi stoja," prihovorila sa prítomným Blanka Stopková, 
riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. 

Zaujali humenský kaštieli drevené kostolíky 
V súťaži Najkrajší kalendár Slovenska opäť zabodoval aj Prešovský samosprávny kraj. V kategórii regióny 

získal druhé miesto za nástenný kalendár Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019. Triumfovalo aj Vihorlatské 
múzeum v Humennom v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré si vyslúžilo prvé miesto za kalendár V 
komnatách… za fotografické stvárnenie pozoruhodných interiérov niekdajšieho sídla Drugetovcov a neskôr i 
Andrášiovcov, informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová. 

Ako uviedla, kalendár PSK Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019 zaujal sériou fotografií, ktorých 
autorom je uznávaný fotograf Ján Stovka. V kalendári majú svoje miesto chrámy z 18. storočia v Šemetkovciach, 
Miroli, Príkrej, Mikulášovej, Dobroslave, Jalovej, Potokoch či kostolík z druhej polovice 17. storočia v Bodružali, 
ktorý je zapísaný aj medzi svetové kultúrne pamiatky UNESCO. V ocenenom kalendári sú zobrazené aj sakrálne 
stavby z Matysovej, Novej Sedlice a Novej Polianky, ktoré je dnes možné obdivovať v skanzenoch v Starej 
Ľubovni, Humennom a vo Svidníku. Osobitnú pozornosť si vyslúžila aj kópia chrámu Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky z roku 1908 s vyhliadkovou vežou v Ľutine. 

Zabodoval aj kalendár zo Stropkova 
Cenu z celoslovenskej súťaže, konkrétne 3. miesto v kategórii Mestá, prevzalo i mesto Stropkov za kalendár 

Stropkov v časoch Rakúsko -Uhorska a prvej Československej republiky. Obsahuje 25 historických fotografií z 
prelomu 19. a 20. storočia a obdobia pred rokom 1938. „Hoci sme vydali už štyri oficiálne mestské kalendáre, do 
súťaže sme sa prvýkrát prihlásili až v tomto roku. Veľmi ma teší, že vo svojej premiére sme zaznamenali úspech. 
Myslím si, že aj takýmto spôsobom dostávame Stropkov do širšieho povedomia verejnosti a propagujeme našu 
bohatú históriu v rámci celého Slovenska," uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Ocenený kalendár je od 
prvotnej myšlienky, výberu fotografií, až po finálny grafický návrh dielom kolektívu zamestnancov Mestského 
úradu, informoval hovorca mesta Peter Novák. 

Kalendáre trenčianskej župy získali striebro a bronz 
Medzi širokým a silným zastúpením opäť nechýbali ani kalendáre Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Nástenný kalendár Ročný cyklus ľudových tradícií Trenčianskeho kraja odprezentoval zvyky, na ktoré v kraji 
nezabúdame a hrdí sú na ne aj obyvatelia župy. V kategórii Nástenné viaclistové kalendáre - Regióny si župný 
kalendár vyslúžil striebro. Na jeho jednotlivých stránkach sú ilustračne i textovo zdokumentované tradície typické 
pre konkrétny mesiac kalendárneho roka, informovala Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie TSK. 

V kategórii Stolové kalendáre pokračovala trenčianska župa v tradícii prezentácie života obyvateľov kraja, 
aktivít župných zamestnancov a úradu i župných organizácií. Novinkou v tohtoročnom kalendári je pohľadnica s 
trojkráľovou tematikou. V tejto kategórii udelila porota kalendáru trenčianskej župy s názvom Zelená župa 2019 
bronz. 

Vďaka putovnej výstave spoznajú v nasledujúcich mesiacoch kalendáre trenčianskej župy aj obyvatelia celého 
Slovenska. „Ocenenia, ktoré získali župné kalendáre, si veľmi vážime a teší nás, že náš zámer uchovať ľudové 
tradície obyvateľov kraja stále živé ocenila odborná porota striebrom a bronzom," uviedol trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. 

Okrem výsledkov 27. ročníka súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2019 verejnosť spoznala aj ocenených v 
rámci 12. ročníka súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál Slovenska za rok 2018. Úspechy spomedzi 19 
prihlásených diel tu zožali aj vydavatelia z Prešovského kraja. Mesto Stará Ľubovňa získalo ocenenia za dve 
publikácie - Stará Ľubovňa - región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša a za Kalendár kultúrnych, 
športových a spoločenských podujatí. Z kníh o meste zaujali Levoča a okolie a Kežmarok - história a tradície a 
ocenený bol aj vydavateľský počin obce Hozelec. 

Obe celoštátne súťaže organizuje tradične Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov so Štátnou 
vedeckou knižnicou Banská Bystrica a ďalšími partnermi. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa tohto roku konalo 
9. apríla v Banskej Bystrici. 

(r) 
—- 
Výsledky 27. ročníka súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2019 



Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách: 
A1 Firemné fotografické 
1. Z Studio, s. r. o.: Vietnam 2019 
2. Západoslovenské tlačiarne Skalica, s. r. o.: „Kniha kníh". Nástenný kalendár je venovaný knihám, ako pocta 

nositeľke informácií a vzdelanosti. Kalendár sa venuje rôznym aspektom, ktoré sú pre vznik a život knihy dôležité 
3. Mondi SCP, a. s.: Recepty na 2019 
3. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica: Tatry v zlate 2019 
A2 Firemné redrodukcie umeleckých diel 
1. Spektrum Grafik, a. s.: Renesancia (Renaissance) 
2. Presco Group Slovakia, s. r. o.: Mařákovci 2019 
A3 Autorské 
1. Martin Sprušanský: Farby Liptova 
2. Spektrum Grafik, a. s.: Tajomstvá stromov 
3. Stredná odborná škola polygrafická: …. príroda 
A4 Regióny 
1. Vihorlatské múzeum v Humennom: Kaštieľ v Humennom 2019 - V komnatách… 
2. Prešovský samosprávny kraj: Drevené kostolíky Prešovského kraja 2019 
3. Trenčiansky samosprávny kraj: Ročný cyklus ľudových tradícií Trenčianskeho kraja 
A5 Mestá 
1. Mesto Spišská Nová Ves: Atelier Matz / 2019 Spišská Nová Ves pri príležitosti 180. výročia vyhlásenia 

vynálezu daguerrotypie, prvej v praxi používanej fotografickej techniky 
2 .Mesto Revúca: Revúca v tvorbe Vincenta Blanára 2019 
3. Mesto Prievidza: Prievidzskí majstri 2019 
3. Mesto Stropkov: Stropkov v časoch Rakúsko - Uhorska a prvej Československej republiky 
A6 Obce 
1. Obec Muráň: Muráň 2019 
2. Istra Centrum a MČ Bratislava Devínska Nová Ves: Fotofórum 2019 
A7 Voľnopredajné fotografické 
1. Spektrum Grafik, a. s.: Nature 
2. Spektrum Grafik, a. s.: Poézia Tatier 
3. Presco Group Slovakia, s. r. o.: New York 2019 
A8 Voľnopredajné reprodukcie umeleckých diel 
1. Presco Group Slovakia, s. r. o.: Flower Flavour - Andrea Katonová 
2. Presco Group Slovakia, s. r. o.: Aeroplanes - Jaroslav Velc 
B9 Jednolistové 
1. Gupress, s. r. o.: Ľudové výšivky na Slovensku 
C10 Stolové 
1. Miroslav Saniga: Miroslav Saniga FOSFA 2019 
2. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici - Čarovný svet bábok 
3. Trenčiansky samosprávny kraj: Zelená župa 2019 
Výsledky 12. ročníka súťaže 
Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2018 
Porota udelila ocenenia v týchto kategóriách: 
A2 Knihy o kraji a regióne 
1. Amtheon, s. r. o.: Hnedouhoľné baníctvo pri Badíne a v okolí Banskej Bystrice 
2. Mesto Stará Ľubovňa: Stará Ľubovňa región mnohých kultúr na rozhraní Spiša a Šariša (2018) 
3. Spolužitie zrodené z minulosti, n. o.: Spiš. K dejinám liehovarníctva a ovocinárstva 
A3 Knihy o mestách (obrazové) 
1. Združenie turizmu Levoča: Levoča a okolie 
2. AB ART press, s. r. o.: Banská Bystrica Pamätihodnosti mesta 
3. Mesto Kežmarok: Kežmarok - história a tradície 
A4 Knihy o mestách (obrazovotextové) 
1. Mesto Kremnica: Kremnica a Kremničania 
A5 Knihy o obciach (obrazovotextové) 
1. Obec Muráň: Hrad Muráň - cesta dejinami 
2. FOMI, s. r. o.: Turčianske Kľačany 
3. Obec Lipová: Lipová vo fotografii 
A6 Knihy o obciach (monografické) 
1. Ing. Ján Kollár: Svätý Jakub a Kostiviarska (Monografia obcí) 
2. Obec Hozelec: Hozelec 
3. Obec Muráň: Obec Muráň - svedectvo času 
B8 Propagačné materiály Slovensko 
1. tvorme, s. r. o.: Kolekcia 15 kusov pohľadníc vydaných v roku 2018 
B10 Propagačné materiály mestá, firmy 
1. Mesto Spišská Nová Ves: Zlatý poklad Spišskej Novej Vsi - stolná spoločenská hra nielen pre deti 

vydaná v roku 2018 pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste 
2. Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš: Mikulášska synagóga, Evanjelický kostol 



3. Mesto Stará Ľubovňa: Kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí (2018). 
—- 
Foto: 
Cenu prevzal primátor Stropkova Ondrej Brendza. 
Vihorlatské múzeum v Humennom získalo prvé miesto a titul Najkrajší kalendár Slovenska v kategórii 

Regióny. 
Kalendár Stropkov v čase Rakúska-Uhorska. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. III. výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre 

mikroprojekty v rámci 3. prioritnej osi 
[30.04.2019; Obecné noviny; VÚC; s. 21; Redakcia] 

 
 

Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a Zwiazkom Euroregion Tatry 
vyhlásil 16. apríla III. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v 
rámci Programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. 

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 3 „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania". 
Dostupná alokácia finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je prioritná os 3 - spolu 

85 731,23 eura, z toho: - pre Žilinský samosprávny kraj: približne 48 592,41 eura, 
- pre Prešovský samosprávny kraj: približne 37 138,82 eura. 
Termín na predkladanie žiadostí: od 16. 4. 2019 do 31. 5. 2019 do 15. hodiny. 
Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov: 
- Žilinský samosprávny kraj: 
- okresy Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš. 
- Prešovský samosprávny kraj: 
- okresy Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves (Košický kraj). 

Oblasť podpory na poľskej strane: Zväzok Euroregion Tatry (PL): 
- nowosadecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosadecký okres, nowotarský okres, 

tatrzaňský okres, mesto s postavením okresu Nowy Saxz, 
- osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres, 
- krakovský subregión: myálenický okres s vylúčením obce Pcim. 
Miesto a spôsob predkladania žiadostí: Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v 

Programe Interreg V-A Poľsko-Slovensko sú určené pre: 
- individuálne mikroprojekty predkladané v dvoch jazykoch: v slovenskom a v poľskom jazyku; 
- výška financovania: min. 2000 eur, max. 50 000 eur (z EFRR). Maximálna celková výška rozpočtu: 70 000 

eur. 
Maximálna výška poskytnutého finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) 

nesmie prekročiť 85 % oprávnených výdavkov (10 % štátny rozpočet a 5 % vlastné zdroje). 
Upozornenie: 
- V rámci programu nie je možné financovať aktivity založené iba na výstavbe alebo modernizácii didaktického 

zázemia, ako je napríklad výstavba, modernizácia škôl, školiacich miestností, nákup zariadenia a pod. 
- Obdobie realizácie plánovaného mikroprojektu nemôže prekročiť 12 mesiacov a ukončenie mikroprojektu 

musí byť najneskôr 31. augusta 2020. 
- Suma finančných prostriedkov pridelených pre mikroprojekty v rámci III. výzvy bude ešte navýšená pri vzniku 

úspor pri ukončených mikroprojektoch z I. a II. výzvy a po zazmluvnení dodatočnej alokácie pre strešný projekt. 
Žiadosti musia byť zaslané v elektronickej verzii prostredníctvom IT nástroja „Generátor žiadostí a vyúčtovaní" 

a v papierovej verzii predložené a doručené doporučenou poštou / kuriérom / osobne do podateľne Úradu 
Žilinského samosprávneho kraja najneskôr do 31. mája 2019 do 15. hod. 

Rozhoduje dátum a čas podania žiadosti v papierovej verzii v podateľni Úradu Žilinského samosprávneho 
kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina. 

Viac informácií nájdete na www.zilinskazupa.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

22. NAJ mesto a obec Slovenska 2019 a Primátor/Starosta Slovenska 2019 
[30.04.2019; Obecné noviny; SÚŤAŽ; s. 11; Redakcia] 

 
 

SÚŤAŽE SÚ SPUSTENÉ! 



PODPORTE MESTÁ A OBCE, PRIMÁTOROV/STAROSTOV - ODOVZDAJTE SVOJ HLAS NA 
SLOVAKREGION.SK 

Portál SLOVAKREGION.SK - www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom. 
Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie všetkých miest a obcí doplnené 

fotografiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl… 
Portál je pravidelne aktualizovaný a doplňovaný o podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov. 
Súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska 2019 
NAJ mesto a obec SLOVENSKA 
Už po dvanásty rok portál SLOVAKREGION.SK vyhlasuje súťaž o NAJ mesto a obec Slovenska. Súťaž, ktorú 

si obľúbila široká verejnosť sa teší veľkému záujmu. XI. ročník súťaže prebieha od 1. 4. 2019 od 12. hod. do 31. 
10. 2019 do 12. hod. (*Súťaž začala nultým ročníkom) 

Súťaž je určená pre všetkých, ktorí majú záujem podporiť mestá a obce Slovenska. Hlasovať za mesto/obec 
je možné pomocou hlasovacieho banneru, ktorý je umiestnený pod prezentáciami miest a obcí. Po pridaní hlasu 
sa mestu/obci pripočíta jeden hlas. Rozhodnúť sa môže každý individuálne. To znamená, že môžete hlasovať 
podľa svojho bydliska, sympatií, kvality životnej úrovne, služieb alebo si vyberiete miesto, kde sa Vám páči. 

Pravidlá súťaže: 
Súťaží sa v kategóriách NAJ mesto Slovenska 2019 a NAJ obec Slovenska 2019. 
1.) Do súťaže sa majú právo prihlásiť osoby prostredníctvom internetu na www.slovakregion.sk. Hlasovať 

môžu len registrovaní užívatelia. Každý užívateľ musí mať kompletne vyplnené údaje. 
2.) Hlasovať za jedno a to isté mesto/obec je možné maximálne jedenkrát za hodinu (to znamená, že jedno a 

to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho maximálne 24 hlasov denne). Hlasovať môžete na viac miest 
a obcí v priebehu jednej hodiny. Hlasujte kliknutím na “Pridaj hlas” v hlasovacom zariadení pod prezentáciou 
mesta/ obce. 

3.) Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a zároveň bude mať najviac užívateľov odovzdávajúcich 
hlas. 

Výsledky budú zverejnené 5. 11. 2019 o 12:00 hod. 
Súťaž o Primátora/Starostu Slovenska 2018 
Primátor/Starosta SLOVENSKA 
Už deviaty rok portál SLOVAKREGION. SK prináša doplnkovú súťaž o Primátora/ Starostu Slovenska. VIII. 

ročník súťaže prebieha od 1. 4. 2019 od 12, hod. do 31. 10. 2019 do 12. hod. (*Súťaž začala nultým ročníkom) 
Súťaží sa v kategóriách Primátor Slovenska 2019 a Starosta Slovenska 2019. 
Ak máte záujem podporiť svojho primátora/starostu, zašlite prosím krátky popis s kladnými aktivitami a 

úspešnými projektmi, ktoré vykonal pre Vaše mesto/obec. 
Popis je možné zaslať pomocou banneru, ktorý je umiestnený pod každou prezentáciou mesta/obce. 
Na konci súťaže bude zo všetkých zaslaných popisov - podporných hlasov vybratý primátor/starosta, ktorý 

svojimi aktivitami a realizovanými projektmi najviac prispel k rozvoju svojho mesta alebo obce. 
Výsledky budú zverejnené 5. 11. 2019 o 12. hod. 
Výhry a ceny: 
Víťazných 10 miest a 10 obcí získa: 
1. - 3. MIESTO 
- celoslovenskú propagáciu v médiách 
- sadu kvetináčov 
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky 
- grafický banner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov 
- propagačné materiály 
- diplom 
4. - 10. MIESTO 
- celoslovenskú propagáciu v médiách 
- propagačné materiály 
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION.SK 
- diplom 
Víťazný Primátor a Starosta získa: 
- celoslovenskú propagáciu v médiách 
- sadu kvetináčov 
- propagačné materiály 
- Cestovný lexikón Slovenskej republiky 
- rozšírenú prezentáciu na portáli SLOVAKREGION.SK 
- pohár pre víťaza 
- diplom 
Ceny pre hlasujúcich v oboch súťažiach: 
Aj tohto roku sa organizátori rozhodli podporiť hlasujúcich súťaží zaujímavými výhrami. Každý prihlásený 

užívateľ, ktorý zahlasuje, sa dostáva do zlosovania o mesačné výhry. Čím viac hlasov užívateľ odovzdá, tým má 
väčšiu šancu na úspech. 

Každý mesiac z pomedzi hlasujúcich žrebujeme výhercov hodnotných cien: 
1) pobyty pre dve osoby na dve noci 
2) rodinné vstupy do wellness 
3) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky 



4) software Zoner Photo Studio 
5) ročné predplatné týždenníka MY 
Všetky ceny na: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2019/ceny 
Hlavní partneri súťaží: 
Bittner Print, s. r. o. - digitálna tlač a produkčné služby, Polplast-SK, s. r. o. - profesionál vo svete kvetináčov, 

Webglobe - Yegon, s. r. o. - professional webhosting a cloud riešenia, LISA.SK - web stránky na mieru 
Mediálni partneri súťaží: 
Astor Slovakia s. r. o. - Cestovný lexikón Slovenskej republiky, INCHEBA, a. s. - líder na trhu výstavníctva, 

Inprost, s. r. o. - Obecné noviny, iSITA, s. r. o. a SITA - Slovenská tlačová agentúra, a. s. - distribútor 
spravodajstva a reklamy, Slov Media Group„s. r. o. - agentúra v oblasti komunikácie s televíziami, Zoznam, s. r. o. 
- informačný portál Dromedar.sk 

Ceny pre hlasujúcich venovali: 
Ubytovacie poukazy pre hlasujúcich venovali nasledovné ubytovacie zariadenia: 
Arma, s. r. o. - Horský hotel Šachtička Banská Bystrica, Boutique Hotel Dubná Skala - Žilina, Hotel Barónka - 

Bratislava, Hotel Metropol, a. s. - Spišská Nová Ves, Hotel sv. Michal, s. r. o. - Skalica, Hotel Tatra - Bratislava, 

Kúpele Kováčová, s. r. o. - Liečebný dom Detvan, Penzión Javorina - Čičmany, Penzión Lesnica - Smižany, 
Penzión Ski Čierny Balog - Koliba Urbanov Vrch - Čierny Balog, Camping Nitrianske Rudno, Hotel Teledom - 
Košice, Hotel Residence - Donovaly, Kúpele Sliač - Sliač 

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali: 
Aqua Kubín, s. r. o. - aquapark, Astor Slovakia, s. r. o. - Cestovný lexikón Slovenskej republiky, Polplast-SK, 

s. r. o. - profesionál vo svete kvetináčov, Petit Press, a. s. - MY Regionálne noviny, Thermalpark DS, a. s. - 
Dunajská Streda, Zoner, s. r. o. - vývoj programu Zoner Photo Studio 

Viac informácií na: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2019 
[Späť na obsah] 
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