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Počas trvania federácie zavítali elitní hokejisti na Slovensko na majstrovstvá sveta iba dvakrát 
Počas existencie Československa videlo Slovensko zápasy v skupinách hokejových majstrovstiev sveta (MS) 

len dvakrát - v roku 1959 a 1992. V oboch prípadoch bola Bratislava dokonca dejiskom slávnostného otvorenia. 
Vyvrcholenie sa však uskutočnilo vždy v Prahe. Až v roku 2011 usporiadalo celý svetový šampionát elitnej 
kategórie Slovensko. 

MS 1959: Seniorské majstrovstvá sveta sa na Slovensku prvý raz uskutočnili v roku 1959. Slovenská 
metropola bola dejiskom jednej zo základných skupín, pre fanúšikov mimoriadne príťažlivej, veď v nej hralo 
domáce Československo. Jeho dres obliekli traja Slováci - Ján Starší, Karol Fako a Jozef Golonka. 

Hralo sa až v siedmich mestách. Okrem Bratislavy už len v českých - v Prahe, Brne, Ostrave, Kolíne, Mladej 
Boleslavi, Kladne a navyše takzvané európske kritérium v Plzni. Vyvrcholenie sa uskutočnilo v hlavnom meste 
Československa. V roku 1958, rok pred hokejovými MS, bratislavský zimný štadión zastrešili v súvislosti s 
konaním krasokorčuliarskych majstrovstiev Európy (ME) a jeho kapacita bola 4 800 miest na sedenie, 7 000 na 
státie. Samotné otvorenie hokejového turnaja na bratislavskom krytom zimnom štadióne podľa dobových 
novinových článkov sledovalo až vyše 12-tisíc divákov. Československí hokejisti v Bratislave odohrali tri zápasy 
základnej skupiny. Zdolali Švajčiarsko 9 : 0, Poľsko 13 : 1 a prehrali s Kanadou 2 : 7. Do Prahy bez problémov 
postúpili spolu s Kanadou, ktorú reprezentovalo mužstvo Belleville McFarlands. Kanada napokon turnaj vyhrala 
pred mužstvom Sovietskeho zväzu, naši hokejisti získali bronzové medaily. 

Hoci v Bratislave domáci hokejisti s Kanaďanmi prehrali, v Prahe boli jediní, kto ich dokázal zdolať. Na 
víťazstve 5 : 3 sa dvoma gólmi podieľal Slovák Ján Starší, neskorší úspešný tréner. Karol Fako prihrával na 
posledný gól Vlachovi pri power-play do opustenej kanadskej bránky. Zásluhou lepšieho skóre naši odsunuli na 
štvrtú priečku tím USA. 

Aj Golonkov debut: Osobitú príchuť mal šampionát pre neskoršiu slovenskú legendu, vtedy 21-ročného 
slovanistu Jozefa Golonku, ktorý na MS debutoval, a to rovno na domácom ľade. Hneď v prvom zápase proti 
Švajčiarsku strelil už v tretej minúte prvý gól nášho mužstva na šampionáte. Bol to Golonkov prvý gól v 
reprezentačnom drese. 

Dôveru, ktorú mu dal tréner Vlastimil Sýkora, nesklamal. Hral s Jiříkom a Volfom v treťom útoku, ktorý 
nastrieľal najviac gólov nášho mužstva. Golonka ako nováčik bol v kanadskom bodovaní tretí najlepší hráč MS. „Z 



nášho družstva iba Vlach strelil o gól viac, ale ja som mal viac prihrávok,“ spomínal Golonka, ktorý si na konto 
pripísal sedem presných zásahov. 

V Bratislave diváci vytvorili skvelú atmosféru, všetky zápasy boli vypredané. V poslednom z nich najväčšiu 
pozornosť fanúšikov pútal od začiatku tvrdý kanadský obranca Albert Dewsbury. V jednom súboji škaredo 
fauloval práve Golonku, a to nemal robiť. Pri odchode z ľadu do kabíny to schytal od Golonkovej mamy. 

„Priskočila k nemu a začala ho buchnátovať,“ vybavil si situáciu po rokoch Jozef Golonka. „Ten nevedel, o čo 
ide, pýtal sa teda novinárov, kto to bol. To je mama toho malého hráča, povedali mu. Dewsbury meral 1,90 metra 
a vážil dobre vyše sto kíl. Pred začiatkom ďalšej tretiny prišiel za mojou mamou, vysypal jej z dresu do lona 
žuvačky so slovami - Dobrá mama, dobrá mama, aj ja mám mamu…“ 

MS 1992: Bratislava bola potom dejiskom MS až po dlhých 33 rokoch v roku 1992. Zimný štadión opäť 
absolvoval rozsiahlu rekonštrukciu. V rokoch 1990 - 1992 zrealizovali kompletnú prestavbu strojárne, ľadovej 
plochy, šatní, tribún, kde zrušili miesta na státie a vytvorili len na sedenie. Dovtedajšiu drevenú strešnú 
konštrukciu vystriedala oceľová. Na čele slovenského hokeja stál Ján Holko, ktorý bol zároveň šéfom 
organizačného výboru bratislavskej časti 56. MS. Podľa jeho slov šampionát v Česko-Slovensku sa nakoniec ani 
nemusel konať. 

„Počas MS 1991 vo Fínsku prišli severania s ponukou, aby sme im organizáciu na budúci rok prepustili za 
finančnú odplatu,“ vyjavil nám Ján Holko málo známy fakt. „Ja som vo Fínsku nebol, ale zatelefonoval mi stadiaľ 
Miroslav Šubrt a žiadal odo mňa vyjadrenie. Zobral som si niekoľko hodín na rozmyslenie. Medzitým suma za 
odstúpenie narástla, lebo si mysleli, že sa nám pôvodná zdá nízka.“ Slovenský šéf sa však jednoznačne postavil 
za zorganizovanie šampionátu u nás. „Keby sme sa totiž organizácie vzdali, oddialilo by sa dokončenie 
rekonštrukcie bratislavského štadióna. Navyše som vedel, že účastníci MS sa tešia na našu krajinu po revolúcii.“ 

V Bratislave potom vytvorili priateľské, až rodinné prostredie, čo viackrát akcentovali nielen zahraniční 
účastníci, ale aj samotní členovia exekutívy Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF). 

Bronzová rozlúčka: Zápasy vo dvoch základných skupinách boli rovnomerne rozdelené do Bratislavy a Prahy, 
a tak naši diváci mali znovu možnosť vidieť v akcii i domácich hokejistov. Česko-slovenský reprezentačný dres 
poslednýkrát obliekli aj traja Slováci - Igor Liba, Róbert Švehla a Peter Veselovský. Prvýkrát v histórii MS sa hralo 
systémom play-off. Dejiskom vyraďovacích zápasov však bola už len Praha. 

V Bratislave v základnej B-skupine Česko-Slovensko zdolalo Nórsko 6 : 1, Francúzsko 3 : 0 a prehralo s 
mužstvom Ruska 2 : 4. Ďalšie dva zápasy skupiny už dohrávali v Prahe, zatiaľ čo do Bratislavy sa na dva zápasy 
presunuli účastníci A-skupiny. Proti Nórsku a Rusku pred slovenským publikom zaznamenal gól obranca Róbert 
Švehla, ktorého nakoniec direktoriát IIHF vyhlásil za najlepšieho obrancu šampionátu. So štyrmi gólmi a štyrmi 
asistenciami bol zároveň piaty najproduktívnejší hráč MS. 

Titul v severskom finále si vybojovali Švédi pred odvekými rivalmi z Fínska. Práve Fíni postúpili do finále na 
úkor nášho mužstva. V semifinálovom dueli s nimi sme pritom ešte 124 sekúnd pred koncom viedli 2 : 1, keď prvý 
náš gól strelil Liba. Napokon sme prehrali po samostatných nájazdoch 2 : 3. V zápase o tretie miesto naši 
reprezentanti zdolali Švajčiarov 5 : 2, autormi prvých dvoch gólov boli Liba a Švehla. Slovenská hokejová 
rozlúčka so spoločným štátom s Čechmi mala teda bronzový lesk. 

MS 2011: Kompletný šampionát najvyššej kategórie hostilo Slovensko až v roku 2011, keď dejiskom bola 
Bratislava a Košice. Rozhodlo o tom zasadnutie IIHF v roku 2006 v lotyšskej Rige. Kandidatúra Slovenska 
zvíťazila s jasným náskokom už v prvom kole, keď dostala od delegátov 70 hlasov, druhé Švédsko 20 a tretie 
Maďarsko 14. Nepochybne k tomu prispelo dovtedajšie účinkovanie slovenských hokejistov, ktorí si v A-kategórii 
vybojovali striebro (Petrohrad 2000) i bronz (Helsinki 2003), ba v roku 2002 sa stali v Göteborgu majstrami sveta. 

Najväčšou starosťou tak bola adekvátna hala v Bratislave. Nakoniec sa pristúpilo ku kompletnej rekonštrukcii 
starého zimného štadióna. Stihlo sa to tak-tak, diskusie vyvolala zvýšená cena, ale šampionát sa mohol začať. 

Slovenskú reprezentáciu v tom čase viedol kanadský tréner Glen Hanlon. Na prekvapenie do nominácie 
nechal hovoriť kdekoho. A tak v kádri sa znovu ocitol Richard Zedník, ktorý predtým urazený odišiel domov. 

Mala to byť rozlúčka našej zlatej generácie, nakoniec aj bola, ale rozpačitá, nemastná-neslaná. Alebo sme len 
mali priveľké očakávania od hviezd, z ktorých mnohé žiarili v kanadsko-americkej NHL? Bodaj by nie, veď káder 
bol nabitý veľkými menami - brankári Jaroslav Halák, Peter Hamerlík, Ján Lašák, obrancovia Ivan Baranka, 
Dominik Graňák, Milan Jurčina, Ivan Majeský, Peter Podhradský, Michal Sersen, Martin Štrbák, Ľubomír 
Višňovský, útočníci Ľuboš Bartečko, Martin Cibák, Pavol Demitra, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Marcel 
Hossa, Marián Hossa, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Štefan Ružička, Miroslav Šatan, Jozef Stümpel, 
Tomáš Surový, Richard Zedník. 

Kapitánom sa stal Pavol Demitra. „Je to fajn, že mi vedenie dalo dôveru, ale v nominácii je päť-šesť ďalších, 
ktorí by mohli nosiť céčko. Dôležité bude, ako sa bude dariť tímu,“ zdôraznil náš najlepší hráč z vancouverskej 
olympiády spred roka. 

Koniec už v osemfinále: V prvom zápase čakal Slovákov papierový outsider, nováčik A-kategórie zo 
Slovinska. Mala to byť jednoduchá záležitosť, nakoniec z toho bolo vydreté víťazstvo 3 : 1. Spečatil ho do 
prázdnej brány pri power-play Bartečko. V druhom zápase proti Nemecku sa predstavil už aj Handzuš a Marián 
Hossa. „Keby sme nehrali doma, asi by som neprišiel. Chcem si to pred našimi fanúšikmi vychutnať,“ vyslovil sa 
Marián Hossa. Nemci však zaskočili hráčov aj divákov - v 45. minúte viedli už 4 : 0. Keď Demitra sedem minút 
pred koncom strelil kontaktný gól, hľadisko jasalo. Márne, prebudenie prišlo prineskoro, Nemci sa tešili z 
nečakaného víťazstva 4 : 3. 

Na zápas proti silnému Rusku sa pýtal na ľad už i Ľubomír Višňovský, hoci zdravotne nebol celkom fit. V klube 
NHL cez lekárske testy neprešiel. „Generálny manažér Anaheimu mi štart povolil, ale mám byť rozumný,“ vravel. 
Napriek boľavému ramenu nakoniec patril k najvyťaženejším hráčom. Márnou útechou bolo, že Slováci podali 
najlepší výkon na turnaji. S Ruskom prehrali 3 : 4. 



Úvodné víťazstvo so Slovinskom napokon stačilo na postup do osemfinálovej skupiny z tretieho miesta, 
domáci tím si však do nej nepreniesol zo základnej A-skupiny ani bod. „Ak chceme potvrdiť príslušnosť k svetovej 
špičke, musíme porážať aj špičkové tímy,“ mal v tom jasno tréner Hanlon. Na Slovákov čakal víťaz D-skupiny 
Česko. Aj v zápase s Českom inkasovali Slováci prví. Nagy síce vyrovnal, ale vedenie 3 : 1 už bolo nad sily 
našich hráčov. V závere Surový znížil na 2 : 3, no to bolo všetko. Značilo to, že ak sme chceli postúpiť do 
štvrťfinále, museli sme vyhrať s Fínskom i Dánskom a Rusi museli zdolať Fínov. Jednoducho, už to nebolo v 
našich rukách. Výborne hrajúci Fíni ani nepripustili naše kalkulácie. Zdolali nás 2 : 1 a otvorili si dvere k 
neskoršiemu získaniu titulu majstrov sveta, zatiaľ čo nám ich zabuchli. Nepomohlo ani to, že konečne sme sa ujali 
vedenia. Po zápase sa Hanlon zastával svojich zverencov, tí zas jeho… 

Demitrove slzy: Napriek predčasnému koncu na domácom turnaji fanúšikovia zaplnili bratislavský štadión aj v 
záverečnom zápase s Dánskom. Hráči sa im odmenili víťazstvom 4 : 1, ale to najdojímavejšie prišlo potom. Diváci 
prichystali 36-ročnému Pavlovi Demitrovi dojemnú rozlúčku s reprezentačným dresom. Transparenty s 
poďakovaním a skandovanie rozslzilo našu hviezdu, že ťažko hľadala slová. „Máme najúžasnejších fanúšikov na 
svete,“ zmohol sa na pár slov kapitán. 

Žiaľ, uplynuli štyri mesiace a Slovensko opäť plakalo. Z Jarosľavla, za ktorý Demitra v KHL hrával, prišla 
správa, že hneď po štarte sa zrútilo lietadlo s hokejistami Lokomotivu na palube. Medzi 44 obeťami bol aj Pavol 
Demitra. 

MILAN VRANKA 
—- 
Európska ouvertúra 
Netreba zabúdať, že už v roku 1925 usporiadali Vysoké Tatry európsky hokejový šampionát. Tatranci prišli k 

organizácii len vďaka náhode. Medzinárodní funkcionári organizáciou síce poverili Československo, ale českí 
hokejoví predstavitelia za dejisko 10. ME vybrali Prahu. Počasie rozhodlo inak. Ľadovú plochu v Prahe sa pre 
oteplenie nepodarilo pripraviť a turnaj nemohli odohrať ani na rybníku v Tábore. Úvahy presunúť šampionát na 
viedenský ľad organizátori zamietli a hľadali možnosť, aby ME zostali v Československu. 

Voľba padla na Štrbské Pleso, ktoré bolo v hre už predtým. Aj tam napokon zaúradovalo počasie, ale iným 
spôsobom. Po úvodných dvoch zápasoch pre bohatú snehovú nádielku účastníci museli šampionát dohrať v 
nižšie položenom Starom Smokovci. Ani tam jeden zápas pre husté sneženie nedohrali a museli ho opakovať. 
Štartovali len štyri reprezentačné družstvá. Turnaj vyhrali domáci, československí hokejisti tvorení iba hráčmi z 
českých klubov. Striebro získali Rakúšania a bronz Švajčiari. 

Organizátori, najmä tí zo Smokovca, si urobili dobré meno. Aj divácky záujem o európsky šampionát vo 
Vysokých Tatrách bol značný. Dá sa povedať, že práve zorganizovanie tohto podujatia spopularizovalo na 
Slovensku kanadský hokej, pretože dovtedy tu mal prevahu bandy hokej. 

—- 
Z periférie nahor 
Výpočet seniorských šampionátov usporiadaných na domácom ľade treba doplniť o dva. Boli síce svetové, ale 

nie elitnej kategórie. Po rozpade federácie sa totiž nástupníckym štátom v IIHF stalo Česko. Slovensko ako „nová 
krajina“ muselo začínať na samej periférii. Paradoxnú situáciu zvýrazňoval fakt, že na zimných olympijských 
hrách 1994 v Lillehammeri Slováci pod trénerskou taktovkou Júliusa Šuplera skončili medzi najlepšími svetovými 
tímami na šiestom mieste. 

Z olympiády do céčka: Pár týždňov po olympiáde slovenská reprezentácia, ktorá v Lillehammeri oslnila celý 
olympijský svet, musela bojovať o postup z C-kategórie MS 1994. Vtedajšiemu vedeniu slovenského hokeja na 
čele s prezidentom Jánom Mitošinkom sa podarilo aspoň získať právo usporiadať tento turnaj na domácom ľade, 
čím zabezpečilo pre náš tím výraznú divácku podporu. 

V Poprade a Spišskej Novej Vsi najvážnejšími súpermi Slovenska boli reprezentácie krajín bývalého 

Sovietskeho zväzu, ktoré postihol rovnaký osud, keď nástupníctvo v IIHF pririekli Rusku. Po remíze s 
Kazachstanom 0 : 0 a Ukrajinou 2 : 2 museli Slováci vyhrať nad Bieloruskom, ak nechceli aj ďalší rok brázdiť 
céčkarský ľad. 

Vtedajšiemu manažérovi slovenskej reprezentácie Dušanovi Pašekovi sa na tento zápas podarilo vybaviť 
uvoľnenie Ľubomíra Kolníka, ktorý pôsobil vo fínskej lige, a na poslednú chvíľu priletel zo Švédska Oto Haščák. A 
práve Haščák dvoma gólmi rozhodol o postupe Slovákov do B-kategórie MS, keď sme zdolali Bielorusko 2 : 1. 
Najlepším strelcom turnaja bol, rovnako ako predtým prekvapujúco na ZOH, v seniorskej reprezentácii začínajúci 
mladík Miroslav Šatan. 

Nie sme žiadne béčko: Aj B-kategóriu MS rok nato, v roku 1995, hostilo Slovensko. Vedenie slovenského 
hokeja bolo na diplomatickom poli znovu úspešné. Tentoraz voľba padla na Bratislavu. 

Hokejová eufória pokračovala a diváci svojmu tímu vytvorili opäť skvelé prostredie. O postupe rozhodol zápas 
s Lotyšskom. Slovenskí hokejisti vyhrali iba tesne 4 : 3, keď dvakrát prehrávali. V ostatných zápasoch všetkých 
súperov deklasovali. 

V Bratislave posilnil náš tím Peter Šťastný, ktorý ho ako kapitán viedol pri úspešnom debute na olympiáde v 
Lillehammeri, ale v zápasoch C-kategórie MS chýbal. S ôsmimi gólmi sa stal najlepším strelcom a s 
dvojnásobným počtom bodov i najproduktívnejším hráčom turnaja, čím sa rozlúčil so slovenským dresom. „Som 
rád, že som mohol byť pri tom, keď sa Slovensko dostalo tam, kam od začiatku patrilo, teda medzi svetovú 
hokejovú elitu,“ vyjadril sa 37-ročný Peter Šťastný. 

—- 
Foto: 
Radosť z gólu: Veľa si jej naši hokejisti na domácich MS pred ôsmimi rokmi neužili, tešia sa Miro Šatan, vľavo, 

Dominik Graňák a Marián Hossa. 



Ján Starší: Skvelý hráč i tréner sa tohtoročných MS na domácom ľade už nedožil, zomrel 13. apríla. 
Najlepší obranca: Na MS 1992 v Bratislave a Prahe sa ním stal Slovák Róbert Švehla. 
Debutant: Legendárny Jozef Golonka na MS 1959 v Bratislave strelil prvý gól v reprezentácii. 
Kanadský tréner: Glen Hanlon v roku 2011 veľa vody s elitným slovenským výberom nenamútil. 
Slávnostné otvorenie v Bratislave: V roku 1992 zľava predseda Česko-slovenského zväzu ľadového hokeja 

Pavol Učeň, predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a šéf svetového hokeja Günther Sabetzki. 
S bronzom: Z MS 1992 si ho odniesla trojica Slovákov, medzi nimi Igor Liba. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Ťahanovský Grand Slam sa stal korisťou Mušinského a Tyszovej 
[09.05.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Anton Onder] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22116396/tahanovsky-grand-slam-sa-stal-koristou-musinskeho-a-
tyszovej.html 

 
 

Preteky boli súčasťou Oblastného rebríčka Košického kraja. 
KOŠICE. Orientačný klub Union Košice v spolupráci s klubom OB ATU Košice usporiadali preteky 3. kola 

Oblastného rebríčka Košického kraja v orientačnom behu s názvom Ťahanovský Grand Slam za účasti 84 
pretekárov. 

Tysz zaostal len 35 sekúnd 
Trate boli situované pri košickom Sídlisku Ťahanovce, väčšinou v lese s rozmanitým porastom a množstvom 

terénnych detailov. 
Na najťažšej 5,7 km dlhej trati zvíťazil Tomáš Mušinský za 42:18 min. Dobre mu sekundoval Adam Tysz 

(obaja ATU Košice), ktorý zaostal len 35 sekúnd. Tretí dobehol Miroslav Kollár (KOB Kysak) za 47:00 min. 
Na ženskej 5,3 km dlhej trati bola najrýchlejšia Natália Tyszová za 54:22 min. Druhá finišovala Nicole Lipková 

za 67:52 min. a tretia skončila Viktória Roháčová (všetky ATU Košice) za 78:02 min. 
Vo veteránskych kategóriách prvenstvá dosiahli: M35-: Igor Porubčan (KOB Kysak), W35-: Martina 

Breinerová, M45-: Martin Velgos (obaja ATU Košice), W45-: Alena Barillová (Čingov Spišská Nová Ves), M55-: 

Vladimír Tysz, W55-: Judita Sádecká (obaja ATU Košice), M65-: Anton Onder (Metropol Košice). 
V žiackych kategóriách prvé miesta obsadili: M-10: Gregor Halás (ATU Košice), M-12: Tomáš Legáth, W-12: 

Barbora Franková, M-14: Gabriel Legáth (všetci KOB Kysak). 
V náborovej kategórii „N“ vyhrala Miriam Šebová a v kondičnej kategórii „K“ bez rozdielu veku i pohlavia bola 

prvá Sofia Sekaninová (obe Metropol Košice). 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Vyslobodzovanie z auta 
[08.05.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Michal Farkašovský;Monika Šebová] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: “Mnoho ľudí už zažilo vážne nehody, po ktorých sa z vraku dostať 
nedokázali. V takom prípade nastupujú hasiči.” 

Monika Šebová, moderátorka: “Kým jeden upokojuje posádku a zisťuje predbežné zranenia, ďalší obratne a 
rýchlo pracujú okolo auta. V ťažkej hre o čas je ich úloha jasná - zabezpečiť auto a čo najrýchlejšie dostať 
zranených z vraku von.” 

Michal Farkašovský: “Ako taká akcia prebieha, predviedli hasiči na súťaži vo vyslobodzovaní zranených.” 
Matúš Gavlák, redaktor: “Po dopravných nehodách mnohí už len vidíme roztrhnutý vrak auta. Veľakrát 

pripomína otvorenú plechovku. Iba málokto tuší, koľko úsilia museli hasiči vynaložiť predtým, než posádke 
pomohli. Keď hasiči prichádzajú k podobne rozbitým autám po dopravných nehodách, nikdy nevedia, čo ich tam 
presne čaká. Netušia ani presný počet zranených. Musia pracovať ako jeden tím.” 

Marek Dzurenda, hasič HaZZ Gelnica: “Je veľa aj takých výjazdov, keď po príchode na miesto dajme tomu tá 
situácia nevyzerá dramaticky, ale sú častokrát ťažké zranenia a žiaľbohu niekedy aj s tragickými následkami.” 

Matúš Gavlák: "To bol aj prípad dopravnej nehody auta a autobusu pri Spišskej Novej Vsi. Prvotná 

informácia hovorila o ľahkých zraneniach. Na mieste však chlapi našli v osobnom aute zakliesnenú ženu v 
kritickom stave. Tá zraneniam podľahla. Takýto pohľad na hlavu hasiča v okne auta je pre zranených istotou, že 
pomoc dorazila. Ani samotní zranení však nevedia, čo sa okolo auta deje, kým ich vytiahnu z vraku. Hasiči musia 
dbať v prvom rade na svoju bezpečnosť." 

Marek Dzurenda: “Lebo keď sa zraní hasič, záchranár, tak už vlastne nepomôže nikomu. Druhá vec je 
zranená osoba. Tam sa musí dbať pri strihaní na to, aby nedošlo k zraneniu, to znamená na oči, na prsty, 
musíme pozerať, kde má končatiny jednotlivé.” 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22116396/tahanovsky-grand-slam-sa-stal-koristou-musinskeho-a-tyszovej.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22116396/tahanovsky-grand-slam-sa-stal-koristou-musinskeho-a-tyszovej.html


Matúš Gavlák: “Aj keď to možno na prvý pohľad tak nevyzerá, hasiči nemôžu roztrhnúť karosériu na 
hocijakom mieste. Rizikom sú napríklad airbagy. Preto im pomáhajú návody od výrobcov, ktoré majú v tabletoch 
na zásahu.” 

Jozef Fedorčák, riaditeľ KR HaZZ Košice: “Je tam technická podpora určitých karosérií. To znamená, že 
vlastne vie si vyhľadať konkrétny typ karosérie a vlastne je mu to ako takým vodítkom.” 

Matúš Gavlák: “Vyslobodzovanie je poriadne náročná úloha. Jednak náradie, s ktorým chlapi pracujú, váži od 
20 do 30 kilogramov. Musia zvládnuť aj psychickú náročnosť. Neraz sa totiž stali prípady, keď vo vraku boli 
uväznení príbuzní či kamaráti zasahujúcich profesionálov.” 

Jozef Fedorčák: “Stávajú sa aj takéto prípady. Je tam veliteľ zásahu, ktorý vlastne, ak spozoruje, že proste nie 
je celkom dokonale pripravený alebo by to možno psychicky nezvládal, tak veliteľ zásahu môže rozhodnúť o tom, 
že ten človek ako sa nebude priamo podieľať, bude nahradený tým ďalším.” 

[Späť na obsah] 

 
 

4. VIDEO: Múzeum vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu 
[08.05.2019; dnes24.sk; Košice; 00:00; TASR] 

 
https://kosice.dnes24.sk/video-muzeum-vystavuje-stolicky-zo-stefanikovho-parizskeho-bytu-329992 

 
 

Zaujímavou kuriozitou, ktorú vystavuje Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach, sú štyri stoličky 
pochádzajúce z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika. 

Ide skutočne o používané originály z pozostalosti tohto významného slovenského politika, potvrdil historik 
VSM Vojtech Kárpáty. „Jediné vynovenie je nové čalúnenie, inak všetko ostatné vrátane náteru je pôvodné. 
Čalúnenie už bolo, žiaľ, v dezolátnom stave a vyžadovalo si komplexné reštaurovanie,“ opísal pre TASR Kárpáty. 

Stoličky pochádzajú zo Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. 
storočia. VSM ich vystavuje v rámci aktuálnej výstavy „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného 
Slovenska“. 

Po Štefánikovej tragickej smrti v máji 1919 previezol československý diplomatický zbor vo Francúzsku a 
Taliansku jeho pozostalosť vrátane nábytku, písomností či vojenských artefaktov do Prahy, kde bola uložená v 
Národnom múzeu. V roku 1940 premiestnili jeho veci do Turčianskeho Svätého Martina. 

„Odkiaľ boli z ideologických dôvodov začiatkom 50. rokov minulého storočia zámerne rozptýlené do viacerých 
fondových inštitúcií,“ opísal košický historik. 

Predmety z tejto pozostalosti boli využité aj v roku 1968 v novej expozícii v rodnom dome M. R. Štefánika v 
Košariskách. Výstava však trvala iba jediný deň a jedinečné predmety sa po tri desaťročia ukrývali v 
depozitároch. Využívané sú sporadicky od začiatku 90. rokov. Štefánikova pozostalosť nie je ucelená a 
momentálne sa nachádza v expozíciách a depozitároch viacerých slovenských múzeí. 

Do Košíc sa stoličky podľa Kárpátyho dostali v 60. rokoch minulého storočia prostredníctvom expozície 
historického nábytku, ktorý bol inštalovaný v kaštieli v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. 

„Po deinštalácii výstavy boli tieto stoličky deponované v našom múzeu a nachádzajú sa tu až doteraz,“ 
vysvetlil Kárpáty. Generál Štefánik tragicky zahynul počas pádu lietadla pred 100 rokmi pri Ivanke pri Dunaji. Bol 
diplomat, politik, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóm, fotograf či letec. Patrí ku 
kľúčovým osobnostiam, ktoré sa podieľali na založení Československa. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Program Palárikovej Rakovej mal opäť vynikajúcich organizátorov 
[07.05.2019; Kysucké noviny; NÁŠ REGIÓN; s. 10; KOLEKTÍV KS V ČADCI] 

 
 

VŠETCI SA UŽ TEŠIA NA NASLEDUJÚCI ROČNÍK TOHTO SVIATKU OCHOTNÍKOV 
Tento rok otvoril divadelný festival Palárikova Raková svoje brány už po 52. raz. 
Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokúverejnosť predstavuje svojou jedinečnou a rozmanitou paletou 

divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. 
Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia 

naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať 
umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a 
výnimočnú umeleckú atmosféru. 

Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami 
pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, 

https://kosice.dnes24.sk/video-muzeum-vystavuje-stolicky-zo-stefanikovho-parizskeho-bytu-329992


ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky 
kňaz, novinár a politik - Ján Palárik, rodák z Rakovej. 52. ročník Palárikovej Rakovej finančne podporil z 
verejných zdrojov Fond na podporu umenia a taktiež Žilinský samosprávny kraj. 

Symbolom je červené srdce 
Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, mesto Čadca a obec Raková. 
Partnermi a spoluorganizátormi boli Dom kultúry v Čadci, Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková, 

Centrum voľného času Raková, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí Bratislava, 
Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Kysucká knižnica v Čadci, združenie Životnými cestami Jána Palárika, 

Slovenský kultúrno-umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova, 
Srbsko, základné a stredné školy regiónu Kysúc, základné umelecké školy regiónu Kysúc, Stredná odborná 

škola dopravná Žilina, Mestské divadlo Trenčín, Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi, 

Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Divadelný súbor dospelých pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku 
Kysucké Nové Mesto, Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno, 

Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan Ráztoka, Divadelný ochotnícky súbor Timrava Lučenec, Divadlo „A“ a 
Divadlo „SHANTI“, o. z. Prievidza, Divadelný ochotnícky súbor DAXNER Tisovec. 

Symbol Palárikovej Rakovej - červené srdce s divadelnou maskou, ktorého autorom je akad. mal. Ondrej 
Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej verejnosti - vždy v posledný aprílový týždeň. 

Centrom divadelného diania boli javiská v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a 
v Kultúrnom dome v Čiernom. 

Predstavenia pozorne sledovala odborná porota 
Do 52. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 16 divadelných súborov. Do súťažnej časti, ktorá sa konala v 

dňoch 24. - 25. apríla, výberová porota vybrala 5 ochotníckych divadiel: DS Jána Chalupku mesta Brezno, 
Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan z Ráztoky, Divadelný ochotnícky súbor Timrava z Lučenca, Divadlo „A“ a 
Divadlo „SHANTI“, o.z. z Prievidze a Divadelný ochotnícky súbor DAXNER z Tisovca. 

Súťažné predstavenia 52. Palárikovej Rakovej pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení: 
predseda Ján Greššo, herec, Nitra, a členovia: Anton Šulík, divadelný režisér, Bratislava, Viktor Kollár, divadelný 
režisér, Bratislava, Vladimír Mores, divadelný režisér a pedagóg, Žilina, a Katarína Janesová, herečka a režisérka 
DS J. Palárika, Čadca. Okrem odbornej poroty súťažné divadelné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila aj 
porota mladého diváka, ktorú tvorili členovia Divadelného súboru EVA pri ZUŠ J. Potočára a Dome kultúry v 
Čadci pod vedením lektoriek Evy Matysovej a Dagmar Štekláčovej. 

Otvorili zrekonštruovanú pamätnú izbu 
V stredu 24. apríla sa v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej uskutočnilo slávnostné otvorenie 52. 

ročníka, počas ktorého hostí privítali organizátori prehliadky. 
V mene Žilinského samosprávneho kraja pozdravil hostí a divadelníkov jeho podpredseda Milan Laurenčík. 

Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková spolu so starostom obce Raková Antonom Heglasom oficiálne otvorili 
prehliadku. V tento deň bola zároveň v obci Raková slávnostne otvorená novozrekonštruovaná Pamätná izba 
Jána Palárika. 

V piatok 26. apríla počas slávnostného vyhlásenia výsledkov 52. ročníka divadelného festivalu privítal hostí 
primátor mesta Čadca Milan Gura, poslankyňa a predsedníčka kultúrnej komisie Žilinského samosprávneho kraja 
Andrea Šimurdová a po zhodnotení výkonu ochotníckych umelcov predsedom odbornej poroty Jánom Greššom, 
organizátori spoločne ocenili všetkých úspešných účastníkov tohtoročnej súťaže. 

Prítomní hostia večera si následne pozreli pohostinné predstavenie Spišského divadla zo Spišskej Novej Vsi 

od Jozefa Mokoša Jánošík alebo Pravda je len jedna. 
Organizátori pripravili pre účastníkov a návštevníkov počas celého týždňa originálne sprievodné podujatia. 

Zaujímavosťou prehliadky bolo aj pozvanie na Palárikovu Rakovú, a to formou veselého sprievodu divadelníkov - 
členov Divadelného súboru EVA - mestom Čadca. 

Divadelnému sviatku sa tešila aj široká verejnosť v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, kde sa v nedeľu 
28. apríla pohostinne predstavil Divadelný súbor dospelých pri MKŠS Kysucké Nové Mesto s hrou Mastný hrniec. 
S touto hrou sa predstavili kysuckí divadelníci i verejnosti túrnom dome v Čiernom. 

Účastníci festivalu navštívili i ďalšie sprievodné podujatia - v Dome kultúry v Čadci tematickú výstavu 
výtvarných prác detí zo ZUŠ J. Potočára Čadca, ZUŠ M. R. Štefánika Čadca, ZUŠ Krásno nad Kysucou, ZUŠ 
Kysucké Nové Mesto a ZUŠ Turzovka Divadelné masky a regionálnu postupovú súťažnú výstavu 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby KKS v Čadci Výtvarné spektrum 2019. 

Ján Palárik a Palárikova Raková - výstava kníh a dokumentov z fondu Kysuckej knižnice v Čadci a Ján Palárik 
v našej pamäti - prednášky pre ZŠ na tému osobnosti Jána Palárika v Kysuckej knižnici v Čadci boli taktiež 
zaujímav Kul- vou tematickou súčasťou prehliadky. V obci Raková, konkrétne v Kultúrnom dome Jána Palárika, to 
zase bola ďalšia krásna tematická výstava: JA A DIVADLO - výstava výtvarnýcha literárnychprácdetíMŠ a ZŠ pri 
CVČ Raková. 

Privítali krajanov zo srbskej Vojvodiny 
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, o spolupráci, privítalo v tomto roku vzácnych krajanov zo srbskej 

Vojvodiny, konkrétne víťazov divadelného festivalu DIDA PIVNICA 2018, Slovenský kultúrno-umelecký spolok 
hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova s pohostinným predstavením od Ferka Urbánka: 
Diabol v raji manželskom. Krajav rámci Memoranda nia sa tu opäť cítili vynikajúco a vyjadrili radosť a vďaku nad 
vzájomnou spoluprácou medzi festivalmi. KKS v Čadci zároveň udelilo partnerskému divadelnému festivalu DIDA 
PIVNICA, ktorý v tomto roku oslavuje 25. výročie svojej existencie, blahoprajný list a zlatú medailu Jána Palárika. 



Ocenenie KKS v Čadci Za celoživotný prínos v oblasti divadla bolo v tomto roku udelené vynikajúcej režisérke 
jedného z najúspešnejších divadelných súborov DS EVA z Čadce, Eve Matysovej. 

Palárikova Raková počas celého týždňa trvania festivalu ponúkla bohatý a zaujímavý program. Jedinečnú a 
priateľskú atmosféru si pochvaľovali nielen hostia, ale i účastníci samotného festivalu. 

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 52. Palárikovej Rakovej je 
pozoruhodná - 10 divadelných súborov, 14 divadelných predstavení, z toho 5 súťažných a 9 pohostinných, 
takmer 200 účinkujúcich, spolu viac ako 5000 divákov, výstavy, prednášky, rozhovory, priateľské stretnutia, herci, 
režiséri, dramaturgovia, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i 
zahraničia. 

Ďakujeme všetkým vám, váženía milípriatelia,ktoríste sa akýmkoľvek spôsobom, no najmä so srdiečkom a 
zanietením, podieľali na príprave a realizácii 52. Palárikovej Rakovej. 

KOLEKTÍVNE CENY: l. miesto - diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková získal 
DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO za inscenáciu hry Jána Chalupku: TRINÁSTA 
HODINA alebo VEĎ SA NAHĽADÍME, KTO BUDE HLÁSNIKOM V KOCÚRKOVE 

2.miesto - diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca získal DIVADELNÝ 
OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN, RÁZTOKA za inscenáciu hry Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA - VOĽBY 

3.miesto - diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci 
získalo DIVADLO „A“ A DIVADLO „SHAN 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE: 
TI“, PRIEVIDZA za inscenáciu hry podľa Alberta Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY 
INDIVIDUÁLNE CENY: Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu starostu obce Raková za 

ženský herecký výkon EVE LÍŠKOVEJ za stvárnenie postavy ŽENY v inscenácii podľa poviedky Alberta 
Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY 

Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu primátora mesta Čadca za ženský herecký výkon 
ZUZANE CHLADNEJ za komediálne stvárnenie postavy DANY - pracovníčky obecného úradu v inscenácii 

Zuzany Vaníkovej : BISŤU DEDINA - VOĽBY 
Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu riaditeľky Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci 
DÁŠI ČIRIPOVEJ za dramaturgický prínos v inscenácii Martina Hodoňa a kol.: SPRÁVA O STAVE BODU „G“ 
CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získal 

DIVADELNÝ OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN z RÁZTOKY za inscenáciu Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA 
- VOĽBY 

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI 
DIVADLA: 

Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar EVE MATYSOVEJ, režisérke Divadelného súboru EVA z 
Čadce 

Diplom a striebornú medailu Jána Palárika ZA DLHOROČNÉ POZITÍVNE PÔSOBENIE V SLOVENSKOM 
OCHOTNÍCKOM DIVADLE 

ARPÁDOVI SZABÓOVI, režisérovi Divadelného súboru TIMRAVA, Lučenec 
Diplom a striebornú medailu Jána Palárika 
SLOVENSKÉMU KULTÚRNOUMELECKÉMU SPOLKU HRDINU JANKA ČMELÍKA, SLOVENSKÉMU 

DIVADLU VHV STARÁ PAZOVÁ, SRBSKO a pohostinné vystúpenie s inscenáciou Ferka Urbánka: DIABOL V 
RAJI MANŽELSKOM 

DIPLOM ZA ÚČASŤ: 
Divadelný súbor TIMRAVA, Lučenec Divadelný súbor DAXNER, Tisovec 
Mladí divadelníci počas pochodu po meste. MICHAL LAŠUT 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Historická Reduta potrebuje opravu 
[07.05.2019; Prešovské noviny; SPRAVODAJSTVO; s. 7; SITA] 

 
 

Kraj aj mesto hľadajú peniaze. 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 časť, kde sa nachádza Spišské divadlo. Primátor mesta Pavol Bečarik povedal, že na 

rekonštrukciu celej budovy potrebujú odhadom tri milióny eur. 
Budova sa už opravovala 
Podľa primátora Bečarika už Reduta prešla niekoľkými rekonštrukciami, ide však o náročnú stavbu. Obáva sa 

aj prevádzky Spišského divadla, ktorého priestory by sa časom mohli dostať do havarijného stavu. 
„Pred niekoľkými rokmi tam spadla omietka. Javisková časť je v horšom stave ako divácka. Chceme to 

zachrániť, aby sme nedospeli do bodu, keď nám zhorí elektrika či zatopí priestory pre zlú kanalizáciu,“ vysvetlil 
Bečarik. 

Oprava je v záujme kraja 



„Táto budova je jedna z najkrajších na Slovensku,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka. Verí, že v blízkej 
budúcnosti prídu spolu s mestom Spišská Nová Ves na riešenie daných problémov. 

Dodnes sa na Slovensku zachovalo iba osem takýchto divadelných budov. V budove sa v súčasnosti 
nachádzajú Spišské divadlo, reštaurácia, koncertná sála aj viacero ďalších prevádzok. (SITA) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Polícia vyzýva na obozretnosť pri kúpe lístkov na MS 
[07.05.2019; Prešovské noviny; 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] 

 
 

8. Pošta v Hôrke má päťstoročnú históriu 
[07.05.2019; Prešovské noviny; z obcí, inzercia; s. 23; Martin Furmanik] 

 
 

Ďalšou zastávkou pri putovaní po obciach bude Hôrka nachádzajúca sa sedem kilometrov východne od 
Popradu. 

Zo šiestich dedín jedna 
Hôrka je nevšednou obcou hneď na prvý pohľad. Návštevník si hneď všimne, že dedina sa člení na niekoľko 

častí. Je to dané tým, že tu bolo kedysi až šesť pôvodne samostatných dediniek. 
Išlo o Kišovce, Ondrej, Hôrku, Primovce, Miklušovce, Komárovce. Posledná menovaná dedina splynula s 

Hôrkou už v druhej polovici 19. storočia. Z dôvodu tesnej blízkosti a malého počtu obyvateľov sa zostávajúcich 
päť dedín potom v roku 1900 úradne spojilo do jednej obce s maďarským názvom Landzsásfalu, čo v preklade 
znamená kopijnícka obec. 

Po vzniku Československa v roku 1918 sa názov poslovenčil na Landzašovce. V roku 1930 sa napokon 
definitívne prijal názov Hôrka podľa jednej z častí obce. Paradoxné je, že v tom čase išlo o jej najmenšiu časť. 

Sídlo okresného súdu 
Dejiny jednotlivých pôvodne samostatných dediniek však siahajú hlboko pred ich spojenie. Ich územie bolo 

osídlené už v prehistorických dobách. Písané dejiny sú spojené s rokom 1270, kedy sa ako prvá z obcí spomínajú 
Komárovce. Zmienky o ostatných dedinách sa objavujú postupne v priebehu prvej polovice 14. storočia. 

Ako už bolo spomínané, tieto obce boli v stredoveku kopijnícke, teda patrili do výsadného územia Stolice X. 
spišských kopijníkov. V priebehu vekov sa však pomery v obciach menili a tak sa dostávali do rúk rôznym 
šľachticom. Jedným z najvýznamnejších tunajších rodov boli Kissóczyovci. Primovce boli dokonca určitý čas 
mestečkom. 

V polovici 19. storočia zasa získal dôležitosť Ondrej, ktorý bol na pár rokov sídlom okresného súdu. Šľachta si 
v dedinkách postavila viacero kúrií a kaštieľov, ktoré sú však bohužiaľ buď zbúrané, alebo moderne prestavané. 

Najvýznamnejšou pamiatkou obce tak zostáva Kostol sv. Ondreja v miestnej časti Ondrej. Postavený bol v 
gotickom slohu v osemdesiatych rokoch 13. storočia. Z tohto obdobia je aj krstiteľnica, ktorá sa v kostole 
nachádza dodnes. 

Kišovciam ako svätostánok slúži zasa Kaplnka sv. Márie Magdalény postavená v prvej polovici 18. storočia. 



Päťstoročná pošta 
Máloktorá obec na Slovensku sa môže pochváliť takou starobylou poštou, akú má Hôrka. Kráľovská pošta v 

Kišovciach totiž fungovala už od polovice 16. storočia. 
Bolo to umožnené vďaka tomu, že obec sa nachádzala na hlavnej trase spájajúcej Liptov so Šarišom a 

kompetentní rozhodli, že sa umiestni práve tam. 
V roku 1749 Kišovce o poštu prišli, keďže sa presunula do blízkych Šváboviec. O sedemnásť rokov neskôr 

však bola pošta do Hôrky opäť preložená, konkrétne do jej súčasnej miestnej časti - Ondreja. V Ondreji sa potom 
nachádzala takmer dvesto rokov. V roku 1946 bola definitívne preložená do miestnej časti Kišovce, kde slúži 
miestnym dodnes. Za päťsto rokov sa pošta a okolnosti roznosu zásielok v Hôrke samozrejme veľmi zmenili. 
Napríklad v minulosti nebolo ničím výnimočným, že poštové zásielky sa stávali cieľom lupičov. 

Milióny ton mangánu 
Dôležitou súčasťou dejín Hôrky, predovšetkým jej časti Kišovce, bolo baníctvo. Rozvoj tohto odvetvia bol na 

tomto mieste umožnený geologickým podložím obsahujúcim mangánovú rudu. Oblasť bohatá na mangán sa totiž 
rozprestierala od Hôrky až po Hozelec. 

V porovnaní s inými banskými oblasťami na Spiši sa tu však začalo ťažiť pomerne neskoro, až od polovice 19. 
storočia. Množstvo vyťaženej rudy začalo stúpať po prvej svetovej vojne. I keď potom boli rôzne krízové obdobia, 
ťažba aj naďalej stúpala, pričom vrchol dosiahla po druhej svetovej vojne. 

V čase najväčšieho rozmachu zamestnávali kišovské bane okolo tisíc ľudí. Bane priniesli aj niekoľko 
technických pamiatok. Najzaujímavejšou z nich bola povrchová lanovková dráha na prevoz rudy z roku 1916. 
Táto dvojkilometrová lanovka spájala kišovské bane s Košicko-bohumínskou železnicou, ktorou sa ruda dopravila 
k spotrebiteľom. V 60. rokoch 20. storočia však začalo dochádzať k útlmu ťažby. Definitívny koniec kišovských 
baní prišiel v roku 1971. 

Za posledných šesť desaťročí existencie baní sa v nich vyťažilo vyše päť miliónov ton mangánovej rudy. 
Vodou z Hôrky liečili dnu i šarlach 
Geologické podložie Hôrky popri baníctve umožnilo aj výskyt minerálnych prameňov. V katastri obce sa ich 

nachádza hneď niekoľko. Tieto pramene už oddávna pútali pozornosť a boli považované za liečivé. 
Na konci 19. storočia ich odporúčali piť pri dne, šarlachu, vredoch či pásomnici. To bolo impulzom na 

vybudovanie plniarne stolovej vody s názvom „Tatra". Na užívanie bola zákazníkom predávaná voda v 
zatvorených fľašiach. 

V plnení a predaji vody sa pokračovalo aj po druhej svetovej vojne. Voda bola distribuovaná do okolitých obcí, 
do obchodov, pohostinstiev, veľkoskladov. Neskôr sa s predajom a distribúciou prestalo. Ľudia si však dodnes 
môžu vodu do vlastných fliaš sami naplniť predovšetkým v prameni v Ondreji pri ktorom sa nachádza aj 
parkovisko. 

Pre obec bol 21. august veľmi tragický 
Hôrka je známa aj tým, že odtiaľ pochádzala jedna z obetí okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968. 
Išlo o 19-ročného Jozefa Bonka. Ten pracoval ako strojný zámočník v Krajnej Poľane pri Svidníku a pod Tatry 

sa vrátil práve v osudný 21. august 1968. Ocitol sa na popradskom námestí akurát keď tadiaľ prechádzali 
okupačné tanky. Ľudia do nich hádzali dlažobné kocky. Jedného z vojakov trafili a tak ostatní začali strieľať. 

Guľka trafila Jozefa Bonka, ktorý zraneniam zakrátko podľahol. Bonka potom pochovali v jeho rodnej Hôrke. 
Na jeho pohrebe sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí. Táto udalosť sa stala manifestáciou odporu voči okupácii. 
Dve ženy vtedy niesli transparent s nápisom „Ja nevinný zomrel som rukou sovietskeho vojaka." 

Po nežnej revolúcii bola Jozefovi Bonkovi odhalená na popradskom námestí pamätná tabuľa. 
Rastie tu vzácny cesnak 
Hôrka má zaujímavú nielen históriu, ale aj prírodu, ktorá ju obklopuje. V jej katastri sa nachádza prírodná 

rezervácia Švábovská stráň, na ktorej rastie hlaváčik jarný. Ďalšou prírodnou zaujímavosťou sú nevšedne členité 
Primovské skaly. Prírodnou rezerváciou sú vďaka tomu, že sa tu vyskytuje kriticky ohrozený a mimoriadne 
zriedkavý cesnak tuhý. Okrem toho sa v katastri Hôrky nachádza aj Dolina Gánovského potoka, čo je územie 
európskeho významu. 

Martin Furmanik Múzeum Spiša Spišskej Novej Vsi 

—- 
Základné info: 
Názov obce: Hôrka 
Okres: Poprad 
Počet obyvateľov (k 31. 12. 2017): 1992 
Rozloha katastra: 1135 ha 
Nadmorská výška: 600 m n. m. 
Prvá písomná zmienka: 1270 
Starosta: Helena Mihalčinová (nezávislá) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Na Spišských trhoch nechcú plasty 
[07.05.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Ivana Leferovičová] 

 
 



Ivana Leferovičová, moderátorka: „Hoci zákon o zákaze používania jednorazových plastových výrobkov začne 
platiť až od roku 2021, mesto Spišská Nová Ves chce začať skôr, už v tomto lete. Na najmasovejších akciách v 

meste, na festivale Živé sochy či Spišských trhoch, chcú stánkárom používanie jednorazových plastov zakázať.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišské trhy v Spišskej Novej Vsi majú viac ako šesťdesiatročnú 

tradíciu, sú najmasovejšou akciou v meste. Za štyri dni ich navštívi vyše stotisíc ľudí. Jedlá a nápoje dostávali 
doteraz v plastových pohároch či na tanieroch s plastovými príbormi. Zdá sa však, že na tohtoročných Spišských 
trhoch plastu odzvoní.“ 

Andrea jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta: „Primátor mesta navrhol zakotviť do tohto 
organizačného poriadku nejakú tú povinnosť alebo odporúčania poskytovateľom občerstvovacích služieb 
poskytovať jedlo do vlastne tých riadov, ktoré sú rozložiteľné, kompostovateľné.“ 

Marie Balážová Melníková: „Tento názor podporujú aj mestskí poslanci.“ 
Tomáš Cehlár, mestský poslanec (Spoločný klub): „Bude veľmi dôležité si to odsledovať, ako tí stánkári k 

tomu pristúpia. Ich sankciou by malo byť to, že budúci rok, keď porušia tento zákaz, sa nezúčastnia už tých trhov 
opäť, nedostanú príležitosť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pán Bohumír chce na Spišských trhoch ponúknuť ľuďom služby v gastronómii. 
Na túto zmenu sa už pripravuje.“ 

Bohumír Šmatlák, miestny podnikateľ: „Ja už taktiež používam na prevádzke papierové tašky, kelímky, 
rozložiteľné vrchnáky na to, drevené možnosti sú vidličky, lyžičky, potom sú tu bambusové listy, palmové. Sme v 
jednaní s rôznymi firmami, čo sa zaoberajú týmto a uvidíme, s čím prídeme na trh. Je to drahšie ako tie plasty, ale 
ako vysporiadame sa s tým.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podnikateľ sľubuje, že do zvýšenia cien za jedlá a nápoje to nepremietne. 
Osloveným konzumentom zákaz plastov vadiť nebude.“ 

Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Som za to, aby neboli plasty.“ 
Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Viem si predstaviť pivo bez plastov, aj nechýbali by mi.“ 
Obyvateľka Spišskej Novej Vsi: „Určite je to dobrý nápad, aby sme aj šetrili životné prostredie.“ 
Obyvateľ Spišskej Novej Vsi: „Tí obchodníci by mali vedieť sa prispôsobiť tomu.“ 

Marie Balážová Melníková: „Najjednoduchšie zvládnu plánovanú zmenu tí podnikatelia, ktorí sa plastom 
vyhýbajú už od otvorenia prevádzky.“ 

Lukáš Hovan, prevádzka kaviarne: „Na limonádu teda používame barové lyžičky. Ak niekto si to chce 
premiešať, nepotrebuje slamku. Na kávičku so sebou používame papierové poháre alebo sú to KeepCupy, sú to 
organické plasty.“ 

Marie Balážová Melníková: „O zákaze používania plastov na obľúbených Spišských trhoch bude rozhodovať 
organizačný výbor už v najbližších dňoch.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Hasiči súťažili pri vyslobodzovaní zranených 
[07.05.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; R / Ivana Leferovičová] 

 
 

Ivana Leferovičová, moderátorka: „A v Spišskej Novej Vsi zostávame, Súťažilo tam totiž šesť hasičských 

družstiev Z Košického kraja a jeden hosťujúci tím záchranárov z Nového mesta nad Váhom. Hasiči súťažili vo 
vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel, v činnosti, pri ktorej môžu sekundy rozhodovať o živote 
a smrti účastníkov dopravných nehôd. Organizátori pre nich pripravili rôzne modelové situácie, s ktorými sa pri 
svojej práci môžu stretnúť. Hasiči v spolupráci so zdravotníkmi musia vytvoriť spolupracujúci tím s jedinou úlohou 
– zachraňovať ľudské životy. Víťazmi sa stali Košičania, druhé miesto obsadili domáci zo Spišskej Novej Vsi.“ 

Jozef Fedorčák, riaditeľ KR HaZZ v Košiciach: „Je to vlastne stanica, kde je jednak najväčší počet hasičov v 
rámci Slovenskej republiky, ale títo ľudia najčastejšie výjazdujú k dopravným nehodám.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Zákaz používania jednorazových plastových výrobkov 
[07.05.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Marek Pivoluska] 

 
 

Marek Pivoluska, moderátor: „Hoci zákon o zákaze používania plastových výrobkov na jedno použitie začne 
platiť až od roku 2021, Spišská Nová Ves chce začať už skôr – toto leto. Na najmasovejších akciách v meste na 

festivale Živé sochy či Spišských trhoch chcú stánkarom zakázať používanie plastov.“ 
Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Spišské trhy v Spišskej Novej Vsi majú vyše šesťdesiatročnú 

tradíciu. Za štyri dni ich navštívi vyše stotisíc ľudí. Jedlá a nápoje dostávali v plastových pohároch, tanieroch s 
plastovými príbormi. Zdá sa, že týmto zvykom na tohtoročných Spišských trhoch odzvoní. Vysvetľuje vedúca 
kancelárie primátora mesta Andrea Jančíková.“ 



Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora mesta Spišská Nová Ves: „Primátor mesta navrhol zakotviť 

do tohto organizačného poriadku odporúčania poskytovateľom občerstvovacích služieb poskytovať jedlo do 
vlastne tých riadov, ktoré sú rozložiteľné.“ 

Marie Balážová Melníková: „Tento názor podporuje aj mestský poslanec Tomáš Cehlár.“ 
Tomáš Cehlár, poslanec Mestského zastupiteľstva Spišská Nová Ves: „Bude veľmi dôležité si to odsledovať, 

ako tí stánkari k tomu pristúpia. Ich sankciou by malo byť to, že budúci rok, keď porušia tento zákaz, sa 
nezúčastnia už tých trhov.“ 

Marie Balážová Melníková: „Pán Bohumír chce na Spišských trhoch ponúknuť ľuďom služby v gastronómii. 
Na túto zmenu sa už pripravuje.“ 

pán Bohumír: „Už taktiež používam na prevádzke papierové tašky, kelímky rozložiteľné, vrchnáky na to. Je to 
drahšie jak tie plasty, ale ako vysporiadame sa s tým.“ 

Marie Balážová Melníková: „Sľubuje, že do zvýšenia cien za jedlá a nápoje to nepremietne. Osloveným 
konzumentom zákaz plastov prekážať nebude.“ 

Opýtaná: „Som za to, aby neboli plasty.“ 
Opýtaná: „Viem si predstaviť pivo bez plastov.“ 
Opýtaná: „Určite je to dobrý nápad, aby sme aj šetrili životné prostredie.“ 
Marie Balážová Melníková: „Najjednoduchšie zvládnu plánovanú zmenu tí podnikatelia, ktorí sa plastom 

vyhýbajú už od otvorenia prevádzky. Jednou z nich je aj kaviareň v centre mesta. Hovorí jej prevádzkar Lukáš 
Hovan.“ 

Lukáš Hovan, prevádzkar kaviarne: „Na limonádu teda používame barové lyžičky, ak niekto si to chce 
premiešať, nepotrebuje slamku. Na kávičku so sebou používame papierové poháre, alebo sú to keepcupy, sú to 
organické plasty.“ 

Marie Balážová Melníková: „O zákaze používania plastov na obľúbených Spišských trhoch bude rozhodovať 
organizačný výbor mesta už v najbližších dňoch.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Múzeum v Košiciach vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu 
[07.05.2019; dobrenoviny.sk; 13:44; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/162304/muzeum-v-kosiciach-vystavuje-stolicky-zo-stefanikovho-
parizskeho-bytu 

 
 

Stoličky pochádzajú zo Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. 
storočia. 

Na snímke stoličky z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika vo Východoslovenskom múzeu v 
Košiciach 7. mája 2019 ukazuje historik Východoslovenského múzea Vojtech Kárpáty. — Foto: TASR – František 
Iván 

Košice 7. mája (TASR) – Zaujímavou kuriozitou, ktorú vystavuje Východoslovenské múzeum (VSM) v 
Košiciach, sú štyri stoličky pochádzajúce z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika. Ide skutočne o 
používané originály z pozostalosti tohto významného slovenského politika, potvrdil historik VSM Vojtech Kárpáty. 

„Jediné vynovenie je nové čalúnenie, inak všetko ostatné vrátane náteru je pôvodné. Čalúnenie už bolo, žiaľ, 
v dezolátnom stave a vyžadovalo si komplexné reštaurovanie,“ opísal pre TASR Kárpáty. Stoličky pochádzajú zo 
Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. storočia. VSM ich vystavuje 
v rámci aktuálnej výstavy „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska“. 

Po Štefánikovej tragickej smrti v máji 1919 previezol československý diplomatický zbor vo Francúzsku a 
Taliansku jeho pozostalosť vrátane nábytku, písomností či vojenských artefaktov do Prahy, kde bola uložená v 
Národnom múzeu. V roku 1940 premiestnili jeho veci do Turčianskeho Svätého Martina. „Odkiaľ boli z 
ideologických dôvodov začiatkom 50. rokov minulého storočia zámerne rozptýlené do viacerých fondových 
inštitúcií,“ opísal košický historik. 

Predmety z tejto pozostalosti boli využité aj v roku 1968 v novej expozícii v rodnom dome M. R. Štefánika v 
Košariskách. Výstava však trvala iba jediný deň a jedinečné predmety sa po tri desaťročia ukrývali v 
depozitároch. Využívané sú sporadicky od začiatku 90. rokov. Štefánikova pozostalosť nie je ucelená a 
momentálne sa nachádza v expozíciách a depozitároch viacerých slovenských múzeí. 

Do Košíc sa stoličky podľa Kárpátyho dostali v 60. rokoch minulého storočia prostredníctvom expozície 
historického nábytku, ktorý bol inštalovaný v kaštieli v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. „Po deinštalácii 

výstavy boli tieto stoličky deponované v našom múzeu a nachádzajú sa tu až doteraz,“ vysvetlil Kárpáty. 
Generál Štefánik tragicky zahynul počas pádu lietadla pred 100 rokmi pri Ivanke pri Dunaji. Bol diplomat, 

politik, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóm, fotograf či letec. Patrí ku kľúčovým 
osobnostiam, ktoré sa podieľali na založení Československa. 

× 
[Späť na obsah] 
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13. Rokovanie vlády: O hospodárení SR za rok 2018 i vakcíne proti chrípke 
[07.05.2019; ta3.com; Slovensko; 08:21; TA3 TASR] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1154400/rokovanie-vlady-o-hospodareni-sr-za-rok-2018-i-vakcine-proti-
chripke.html 

 
 

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. 

Najnižší schodok verejnej správy za rok 2018 
Slovensko vlani hospodárilo s historicky najnižším schodkom verejnej správy, ktorý dosiahol úroveň 0,7 % 

hrubého domáceho produktu. Oproti rozpočtovanej výške bol schodok nižší o 0,13 percentuálneho bodu a 
medziročne klesol o 0,10 p. b. Vyplýva to z Návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2018, ktorým sa bude 
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 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. 

Zabezpečenie vakcín či záchranné práce 
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. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Vláda bude rokovať o vlaňajšom hospodárení a vakcínach proti chrípke 
[07.05.2019; dobrenoviny.sk; 08:08; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/162263/vlada-bude-rokovat-o-vlanajsom-hospodareni-a-vakcinach-proti-
chripke 

 
 

Slovensko vlani hospodárilo s historicky najnižším schodkom verejnej správy, ktorý dosiahol úroveň 0,7 % 
hrubého domáceho produktu (HDP). 

Zasadnutie vlády SR. — Foto: TASR - Pavel Neubauer 
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. 

https://www.ta3.com/clanok/1154400/rokovanie-vlady-o-hospodareni-sr-za-rok-2018-i-vakcine-proti-chripke.html
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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. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Múzeum v Košiciach vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu 
[07.05.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/muzeum-v-kosiciach-vystavuje-stolicky-zo-stefanikovho-parizskeho-bytu-
cl674747.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na snímke stoličky z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika vo Východoslovenskom múzeu v 

Košiciach 7. mája 2019 ukazuje historik Východoslovenského múzea Vojtech Kárpáty. 
Košice 7. mája (TASR) – Zaujímavou kuriozitou, ktorú vystavuje Východoslovenské múzeum (VSM) v 

Košiciach, sú štyri stoličky pochádzajúce z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika. Ide skutočne o 
používané originály z pozostalosti tohto významného slovenského politika, potvrdil historik VSM Vojtech Kárpáty. 

„Jediné vynovenie je nové čalúnenie, inak všetko ostatné vrátane náteru je pôvodné. Čalúnenie už bolo, žiaľ, 
v dezolátnom stave a vyžadovalo si komplexné reštaurovanie,“ opísal pre TASR Kárpáty. Stoličky pochádzajú zo 
Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. storočia. VSM ich vystavuje 
v rámci aktuálnej výstavy „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska“. 

Po Štefánikovej tragickej smrti v máji 1919 previezol československý diplomatický zbor vo Francúzsku a 
Taliansku jeho pozostalosť vrátane nábytku, písomností či vojenských artefaktov do Prahy, kde bola uložená v 
Národnom múzeu. V roku 1940 premiestnili jeho veci do Turčianskeho Svätého Martina. „Odkiaľ boli z 
ideologických dôvodov začiatkom 50. rokov minulého storočia zámerne rozptýlené do viacerých fondových 
inštitúcií,“ opísal košický historik. 

Predmety z tejto pozostalosti boli využité aj v roku 1968 v novej expozícii v rodnom dome M. R. Štefánika v 
Košariskách. Výstava však trvala iba jediný deň a jedinečné predmety sa po tri desaťročia ukrývali v 
depozitároch. Využívané sú sporadicky od začiatku 90. rokov. Štefánikova pozostalosť nie je ucelená a 
momentálne sa nachádza v expozíciách a depozitároch viacerých slovenských múzeí. 

Do Košíc sa stoličky podľa Kárpátyho dostali v 60. rokoch minulého storočia prostredníctvom expozície 
historického nábytku, ktorý bol inštalovaný v kaštieli v Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. „Po deinštalácii 

výstavy boli tieto stoličky deponované v našom múzeu a nachádzajú sa tu až doteraz,“ vysvetlil Kárpáty. 
Generál Štefánik tragicky zahynul počas pádu lietadla pred 100 rokmi pri Ivanke pri Dunaji. Bol diplomat, 

politik, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóm, fotograf či letec. Patrí ku kľúčovým 
osobnostiam, ktoré sa podieľali na založení Československa. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Vláda na práce počas mimoriadnej situácie vynaloží takmer 130.000 eur 
[07.05.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Elena Zúborová] 

 
http://www.teraz.sk/slovensko/vlada-na-prace-pocas-mimoriadnej-situ/393954-clanok.html 
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Ilustračná snímka. Foto: deutschebank.ge 
Najviac financií v podobe takmer 65.000 eur pôjde z celkovej sumy na Okresný úrad Michalovce, ktorý minulý 

júl vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením prenosného ochorenia osýpok. 
Bratislava 7. mája (TASR) – Takmer 130.000 eur vyčlenila vláda na preplatenie výdavkov na záchranné práce 

v súvislosti so spôsobenou veternou smršťou, nedostatkom pitnej vody alebo šírením osýpok. Vláda v utorok 
počas svojho rokovania schválila návrh ministerstva vnútra 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. Najviac financií v podobe takmer 65.000 

eur pôjde z celkovej sumy na Okresný úrad Michalovce, ktorý minulý júl vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti 
so šírením prenosného ochorenia osýpok. Záchranné práce boli vykonávané v podobe najmä očkovania 
rizikového obyvateľstva v obciach s potvrdeným ochorením. Ďalšou veľkou položkou sú výdavky na vykonané 
záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v okrese Sobrance. Tam sa v októbri 2018 prehnala 
veterná smršť v podobe tornáda, ktorá v obci Lekárovce poškodila niekoľko rodinných domov, kostol a obecnú 
infraštruktúru. Celková suma výdavkov presahuje 48.000 eur. Nedostatok pitnej vody je problém, ktorý v priebehu 
novembra 2018 trápil obyvateľov obce Granč-Petrovce v okrese Levoča. Tam bolo po vyhlásení mimoriadnej 
situácie zabezpečené núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Výška výdavkov za vykonané záchranné 
práce bola vyčíslená takmer na 8000 eur. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. PREHĽAD pre náš okres a okolie až do nedele: Na týchto neoznačených 

autách bude v akcii polícia 
[07.05.2019; dnes24.sk; Michalovce; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://michalovce.dnes24.sk/prehlad-pre-nas-okres-a-okolie-az-do-nedele-na-tychto-neoznacenych-
autach-bude-v-akcii-policia-329935 

 
 

Aké neoznačené hliadky polície môžete na cestách Košického kraja stretnúť do nedele? Práve na to sme sa v 
tomto článku zamerali. 

Muži zákona aj v týchto dňoch dohliadajú na naše vozovky. A činia tak aj na ich neoznačených autách. Týka 
sa to pritom i Košického kraja. 

No a na aké neoznačené hliadky policajtov môžu šoféri naraziť práve v našom kraji? Presne na to sme 
zamierili našu pozornosť. Náš spravodajský portál vám prináša o tom prehľad deň po dni a to od dnes až do 
nedele. 

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

Utorok 7. 5. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – Škoda Superb – čierny 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Streda 8. 5. 
14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 4 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice-okolie – Škoda Superb – čierny 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Štvrtok 9. 5. 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice-okolie – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

https://michalovce.dnes24.sk/prehlad-pre-nas-okres-a-okolie-az-do-nedele-na-tychto-neoznacenych-autach-bude-v-akcii-policia-329935
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- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Piatok 10. 5. 
21 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – Škoda Superb – čierna 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Michalovce, Sobrance – Škoda Fabia – modrá 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Sobota 11. 5. 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice – Škoda Superb – čierna 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Seat Leon – sivý 
Nedeľa 12. 5. 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice – VW Passat – červený 
- okres Košice – Škoda Superb – čierna 
- okres Košice – VW Golf Variant – čierny 
- okres Košice-okolie – Škoda Fábia – sivá 
- okres Michalovce, Sobrance – VW Golf – šedý 
- okres Spišská Nová Ves – VW Golf – šedý 

- okres Trebišov – Škoda Fabia – biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie – Škoda Superb – strieborná 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z 

Michaloviec a okolia. 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Vláda na práce počas mimoriadnej situácie vynaloží takmer 130.000 eur 
[07.05.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/vlada-na-prace-pocas-mimoriadnej-situacie-vynalozi-takmer-130-000-eur-
cl674802.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná snímka. 
Bratislava 7. mája (TASR) – Takmer 130.000 eur vyčlenila vláda na preplatenie výdavkov na záchranné práce 

v súvislosti so spôsobenou veternou smršťou, nedostatkom pitnej vody alebo šírením osýpok. Vláda v utorok 
počas svojho rokovania schválila návrh ministerstva vnútra 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. 

Najviac financií v podobe takmer 65.000 eur pôjde z celkovej sumy na Okresný úrad Michalovce, ktorý minulý 
júl vyhlásil mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením prenosného ochorenia osýpok. Záchranné práce boli 
vykonávané v podobe najmä očkovania rizikového obyvateľstva v obciach s potvrdeným ochorením. 

Ďalšou veľkou položkou sú výdavky na vykonané záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v 
okrese Sobrance. Tam sa v októbri 2018 prehnala veterná smršť v podobe tornáda, ktorá v obci Lekárovce 
poškodila niekoľko rodinných domov, kostol a obecnú infraštruktúru. Celková suma výdavkov presahuje 48.000 
eur. 

https://www.24hod.sk/vlada-na-prace-pocas-mimoriadnej-situacie-vynalozi-takmer-130-000-eur-cl674802.html
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Nedostatok pitnej vody je problém, ktorý v priebehu novembra 2018 trápil obyvateľov obce Granč-Petrovce v 
okrese Levoča. Tam bolo po vyhlásení mimoriadnej situácie zabezpečené núdzové zásobovanie obyvateľstva 
pitnou vodou. Výška výdavkov za vykonané záchranné práce bola vyčíslená takmer na 8000 eur. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Vláda bude rokovať o vlaňajšom hospodárení a vakcínach proti chrípke 
[07.05.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/vlada-bude-rokovat-o-vlanajsom-hospodareni-a-vakcinach-proti-chripke-
cl674642.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Zasadnutie vlády SR. 
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. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Vláda sa bude zaoberať vlaňajším hospodárením SR aj vakcínami proti 

chrípke 
[07.05.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/vlada-sa-zaoberat-vlanajsim-hospodarenim-sr-aj-vakcinami-proti-
chripke/1747920 

 
 

Bratislava 7. mája 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) 
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 
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zabezpečením pandemickej vakcíny proti chrípke pre Slovenskú republiku cestou spoločného obstarávania na 
úrovni EÚ 

Na snímke zľava predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu 
Richard Raši a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná 

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. 

Pošlite nám tip 
[Späť na obsah] 

 
 

21. Pandemickú vakcínu proti chrípke nakúpi Slovensko cez európske 

obstarávanie 
[07.05.2019; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR;SITA] 

 
https://domov.sme.sk/c/22115563/pandemicku-vakcinu-nakupi-slovensko-cez-spolocne-europske-
obstaravanie.html 

 
 

Návrh z dielne ministerstva zdravotníctva odsúhlasila vláda. 
BRATISLAVA. Slovensko si bude zabezpečovať pandemickú vakcínu proti chrípke cez spoločné obstarávanie 

na úrovni Európskej únie (EÚ). 
Cena za jedno balenie vakcíny od britskej firmy Seqirus má byť vo výške 8,63 eura bez DPH. 
Poplatok za pripravenosť 
Okrem toho sa má platiť aj poplatok za pripravenosť. Návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR 

odsúhlasila v utorok vláda. 
Slovensko má každoročne platiť poplatok za pripravenosť vo výške 0,59 eura na jednu vakcínu. Podľa 

materiálu si to vyžiada 365.328 eur ročne do roku 2022. 
Má ísť o garanciu dodania pandemickej vakcíny za dohodnutých podmienok a ceny čo najskôr po vyhlásení 

pandémie chrípky alebo mimoriadnej situácie na úrovni EÚ. 
Ako sa vysvetľuje v materiáli, sú aj iné možnosti prístupu k vakcíne, nemusia však garantovať dostatočné 

výrobné kapacity. 
V prípade neschválenia spoločného nákupu mohlo Slovensko podľa ministerstva zdravotníctva prísť o 

možnosť vopred si zabezpečiť prístup k vakcíne. Zámer vlastnej výroby, ktorý štát inicioval v roku 2012, sa 
napokon nerealizoval. 

Nový typ vírusu chrípky 
Pandémiu chrípky vyhlasuje a odvoláva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pri vzniku celosvetovej 

epidémie chrípky u ľudí spôsobenej novým neznámym typom vírusu chrípky, voči ktorému ľudská populácia 
nemá vyvinutú žiadnu imunitu. 

Posledná pandémia chrípky bola vyhlásená v júni 2009. 
“Medzi základné opatrenia v prípade vyhlásenia a výskytu pandémie chrípky na území SR patrí redukcia 

dosahu na verejné zdravie znížením chorobnosti a úmrtnosti, ochrana a liečba populácie cielenými opatreniami 

https://domov.sme.sk/c/22115563/pandemicku-vakcinu-nakupi-slovensko-cez-spolocne-europske-obstaravanie.html
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zameranými na spomalenie šírenia pandémie aj za cenu predĺženia trvania pandémie, spolupráca medzi vládou 
SR, úradmi verejného zdravotníctva, zdravotníckymi organizáciami, štátnou veterinárnou správou a verejnosťou a 
medzinárodná spolupráca,” uvádza sa v materiáli. 

Nový typ vírusu chrípky sa rovnako môže vyskytnúť v rámci určitej geografickej oblasti, napríklad iba v 
európskych krajinách. V takomto prípade môže vyhlásiť mimoriadnu situáciu Európska komisia a odporučiť 
iniciáciu očkovania pandemickou vakcínou. 

Vláda ďalej rokovala o: Náklady na riešenie následkov mimoriadnych situácií z rokov 2017 a 2018 predstavujú 
129 111 eur. Konštatuje to ministerstvo vnútra v dokumente „Návrh 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". Tento dokument dnes 

odobrila vláda. Vláda odobrila povýšenie profesionálnych vojakov na návrh Ministerstva obrany SR. Vyššiu 
hodnosť dostane aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko, ktorý bude v prípade súhlasu 
prezidenta generálom. Peter Babiar a Róbert Kleštinec budú povýšení do hodnosti brigádnych generálov a v 
súčasnosti brigádny generál Miroslav Lorinc dostane hodnosť generálmajora. Prezident Andrej Kiska podpísal 
vlani 108 zákonov. Na opätovné prerokovanie NR SR ich vrátil 12, pričom jeden parlament prerokoval v tomto 
roku, 11 zákonov nepodpísal vôbec. Vyplýva to z Návrhu záverečného účtu za rok 2018, ktorý vláda vzala na 
vedomie. Dokument poskytuje aj štatistické údaje o milostiach. Policajná inšpekcia a Národná kriminálna 
agentúra v minulom roku obvinili 121 policajtov pre 141 trestných činov. Uvádza sa to v Správe o trestnej činnosti 
príslušníkov Policajného zboru za obdobie roka 2018 z dielne rezortu vnútra, ktorý dnes zobrala na vedomie 
vláda. Podiel obvinených policajtov podľa ministerstva tak z celkového počtu 22 017 policajtov (stav k 31. 
decembru 2018) tvorí 0,55 percenta. Stieranie rozdielov a posilnenie bezpečnosti boli hlavné body, ktoré 
Slovensko vlani vo svojej zahraničnej politike presadzovalo. Vyplýva to z Návrhu záverečného účtu ministerstva 
zahraničných vecí, ktorý dnes vláda vzala na vedomie. Práve sociálna a ekonomická konvergencia a posilnenie 
vnútornej a vonkajšej bezpečnosti patria medzi tradičné priority slovenskej európskej politiky. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Kyselinou ma neobliali, ale občas som v jednom vreci s Kotlebom 
[07.05.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Lucia Nicholsonová] 

 
https://nicholsonova.blog.sme.sk/c/508494/kyselinou-ma-neobliali-ale-obcas-som-v-jednom-vreci-s-
kotlebom.html?ref=rss 

 
 

S touto krajinou to vôbec nie je také zlé, ako sa môže zdať z vnútra facebookovej bubliny. Ľudia sú politikmi a 
politikou znechutení, sú zmätení, lebo nevedia komu, ani čomu veriť. 

Ale stále sa väčšina z nich, ponáhľajúc sa do práce, domov, či pre deti do škôlky dokáže na chvíľu zastaviť. Aj 
pri politikovi. A nechcú veľa, nepotrebujú naše komplikované programy, stačí im, že počúvame. 

Z eurokampane som mala obavy. Žijúc vo vlastnej facebookovej bubline, plnej vyhrážok, rozohratých 
spravodajských hier voči mne som sa obávala, že na prvom námestí ma príde niekto obliať kyselinou. Keď vás 
pravidelne anonymní ľudia pomyselne vešajú na kandelábre, upaľujú na hranici a želajú vám rakovinu, na chvíľu 
sa zamyslíte, či je dobrý nápad stáť v kampani 7 hodín na námestiach slovenských miest. 

V tejto chvíli máme za sebou v rámci kampane 19 miest a ja môžem s úľavou skonštatovať, že som sa mýlila. 
Kyselinou ma nikto neoblial. Z niekoľkých tisícov ľudí, s ktorými som sa rozprávala, boli len štyria hejteri. 

V Spišskej Novej Vsi za mnou vybehol z kostola 70-tnik, ktorý mi prišiel na jeden nádych povedať toto: „Ste 

hlúpa, lebo nemáte maturitu, nechodili ste na žiadnu strednú školu, lebo nemáte žiadnych spolužiakov, ani 
profesorov, ani ste nikdy neboli na žiadnej pomaturitnej stretávke a ani tablo ste nemali!!!“ A vbehol späť do 
kostola. 

V Liptovskom Mikuláši prišiel za mnou pán, ktorý mi zvestoval, že som „židovská štetka“. Keď som sa spýtala, 
ako na to prišiel, povedal, že židovské črty nemôžem ničím prekryť, že vyzerám presne ako typické židovky na 
fotografiách z jeho počítača. K tomu, prečo som štetka, sme sa už nedostali, lebo zvyšoval hlas a tak som ho 
nechala na lavičke samého. 

Vo Zvolene ku mne cez celé námestie utekala nízka, zavalitá žena s nápadne ohnutými kútikmi úst nadol. 
Keď ku mne dobehla, pomedzi hlasné nádychy ševelí: „Prišla som vás prekliať, aby ste sa do žiadneho 
parlamentu nedostali, lebo ste veľmi odporná žena.“ Neskôr som sa od Alina Baránika dozvedela, že to bola 
bývalá učiteľka, ktorú prepustili z práce a ja som bola asi prvá po ruke. 

Niektoré učiteľky majú na mňa evidentne slabosť. Aj v Ružomberku som narazila na jednu, ktorá sa „hanbila, 
že také hlúpe ženy ako ja sedia v parlamente a ona núti deti do vzdelania“. Odchádzala o poznanie spokojnejšia, 
keď povedala, čo povedať chcela a ja som si ju potichu vypočula. 

Prečo by som si ju nevypočula, počúvam to tak často, že o chvíľu aj ja sama uverím, že tú maturitu nemám. 
Čo ma ale prekvapilo v eurokampani najviac sú ľudia, ktorí sympatizujú so mnou a s Kotlebom. Nedokážem 

dešifrovať vzorec, ktorým sa moje skupenstvo a môj svetonázor zhoduje s tým Kotlebovým, ale títo naši spoloční 
voliči nás nejako majú v jednom politickom vreci. Osobne som takých stretla zhruba 10, za všetky opíšem jedno 
stretnutie. 
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Na námestie v Považskej Bystrici za mnou dobehla udychčaná bielovlasá pani. Vraj keď sa dozvedela, že 
som v meste, bežala ostošesť zo vzdialeného sídliska, kam nechodí mestská doprava. Bolo veľmi teplo a pani si 
miestami utierala pot z čela. Bola som dojatá, že kvôli mne sa tak ponáhľala. „Pani Nicholsonová, môžem sa vás 
dotknúť, viete, ja vás mám veľmi rada, ja politiku až tak nesledujem, ale vy ste pre mňa vzor, keby som bola 
mladšia, chcela by som ísť do politiky a bola by som taká nebojácna ako vy….viete, mám len dvoch takýchto 
obľúbených politikov – vás a pána Kotlebu.“ 

Aj som chcela začať vysvetľovať, aj som nevedela, kde a ako začať. Tak som sa len spýtala, čo máme s 
Kotlebom spoločné. „Obaja ste veľmi odvážni, nebojíte sa povedať pravdu. Jeho som volila v prezidentských 
voľbách, vás budem v eurovoľbách. Tak som to spravodlivo podelila.“ Objala som tú pani. Stretla som viac voličov 
ako ona, rozmýšľam nad ich vzorcom odvážneho politika a ako na to reagovať. 

Drvivá väčšina ľudí v uliciach ma veľmi milo prekvapila. Sú priateľskí, dokážu stisnúť ruku politikovi a povedať 
zopár povzbudivých slov. Nepýtam sa, či ma budú voliť, stačí mi, že v našich mestách žijú ľudia, ktorí napriek 
svojim trápeniam a sklamaniam vedia byť milí a opätovať úsmev. 

Sú aj takí, ktorí sa neusmejú a rovno povedia, že volia iných, ale nehejtujú, nekričia na nás, že sme 
„buzeranti, narkomani atď „ ako v minulých kampaniach. Aj mnohí z tých, ktorí na začiatku povedia, že volia 
ĽSNS sa pristavia, vysťažujú sa a veľakrát sa stalo, že keď sme im povedali o našich riešeniach, ktoré ĽSNS 
neponúka, tvrdili, že sa nad voľbou ešte zamyslia. Vnímam prieskumy verejnej mienky a rast voličov extrémnej 
pravice, ale aj tak si myslím, že s našou krajinou to nemusí byť také zlé. Len by sme mali byť v teréne častejšie 
ako len pred voľbami. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. PREHĽAD pre náš okres a okolie až do nedele: Na týchto neoznačených 

autách bude v akcii polícia 
[07.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/prehlad-pre-nas-okres-a-okolie-az-do-nedele-na-tychto-neoznacenych-autach-
bude-v-akcii-policia-329919 

 
 

Aké neoznačené hliadky polície môžete na cestách Košického kraja stretnúť do nedele? Práve na to sme sa v 
tomto článku zamerali. 

Muži zákona aj v týchto dňoch dohliadajú na naše vozovky. A činia tak aj na ich neoznačených autách. Týka 
sa to pritom i Košického kraja. 

No a na aké neoznačené hliadky policajtov môžu šoféri naraziť práve v našom kraji? Presne na to sme 
zamierili našu pozornosť. Náš spravodajský portál vám prináša o tom prehľad deň po dni a to od dnes až do 
nedele. 

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

Utorok 7.5. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
16 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice, VW Passat, červený 
- okres Košice, Škoda Superb, čierny 
- okres Košice , VW Golf Variant , čierny 
- okres Košice-okolie, Škoda Fábia , sivá 
- okres Michalovce, Sobrance, VW Golf, šedý 
- okres Spišská Nová Ves, VW Golf , šedý 

- okres Trebišov, Škoda Fabia, biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Seat Leon, sivý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Škoda Superb , strieborná 
Streda 8. 5. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
14 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 4 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice-okolie, Škoda Superb, čierny 
- okres Košice, VW Golf Variant , čierny 
- okres Michalovce, Sobrance, VW, Golf – šedý 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie , Škoda Superb, strieborná 
Štvrtok 9. 5. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice-okolie, VW Passat, červený 
- okres Košice, VW Golf Variant , čierny 
- okres Košice-okolie, Škoda Fábia, sivá 
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- okres Spišská Nová Ves, VW Golf, šedý 

- okres Michalovce, Sobrance, Škoda Fabia, modrá 
- okres Michalovce, Sobrance, VW Golf, šedý 
- okres Trebišov, Škoda Fabia, biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Škoda Superb, strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Seat Leon , sivý 
Piatok 10. 3. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
21 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 9 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice, VW Passat, červený 
- okres Košice, Škoda Superb, čierna 
- okres Košice, VW Golf Variant , čierny 
- okres Košice-okolie, Škoda Fábia, sivá 
- okres Michalovce, Sobrance, VW Golf, šedý 
- okres Michalovce, Sobrance, Škoda Fabia, modrá 
- okres Trebišov, Škoda Fabia, biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Škoda Superb, strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Seat Leon, sivý 
Sobota 11. 3. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 7 neoznačených hliadok polície 
- okres Košice, Škoda Superb, čierna 
- okres KošiceVW Passat, červený 
- okres KošiceVW Golf Variant , čierny 
- okres Michalovce, Sobrance, VW Golf, šedý 
- okres Trebišov, Škoda Fabia, biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Škoda Superb ,strieborná 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Seat Leon ,sivý 
Nedeľa 12.3. 
Úsek – Služobné vozidlo – jeho farba 
19 hliadok na označených policajných vozidlách a motocykloch a 8 neoznačené hliadky polície 
- okres Košice, VW Passat, červený 
- okres Košice, Škoda Superb , čierna 
- okres Košice, VW Golf Variant , čierny 
- okres Košice-okolie, Škoda Fábia , sivá 
- okres Michalovce, Sobrance, VW Golf, šedý 
- okres Spišská Nová Ves, VW Golf, šedý 

- okres Trebišov, Škoda Fabia, biela 
- D1, R2, R4 okres Košice; Košice – okolie, Škoda Superb, strieborná 
Počas uplynulého týždňa Spišskú navštívil košický župan. Fotky z 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. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 
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24. Múzeum v Košiciach vystavuje stoličky zo Štefánikovho parížskeho bytu 
[07.05.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR Tomáš Šarluška] 
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Na snímke stoličky z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika vo Východoslovenskom múzeu v 
Košiciach 7. mája 2019 ukazuje historik Východoslovenského múzea Vojtech Kárpáty. Foto: TASR – František 
Iván 

Stoličky pochádzajú zo Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. 
storočia. 

,aktualizované 
Košice 7. mája (TASR) – Zaujímavou kuriozitou, ktorú vystavuje Východoslovenské múzeum (VSM) v 

Košiciach, sú štyri stoličky pochádzajúce z parížskeho bytu generála Milana Rastislava Štefánika. Ide skutočne o 
používané originály z pozostalosti tohto významného slovenského politika, potvrdil historik VSM Vojtech Kárpáty. 
„Jediné vynovenie je nové čalúnenie, inak všetko ostatné vrátane náteru je pôvodné. Čalúnenie už bolo, žiaľ, v 
dezolátnom stave a vyžadovalo si komplexné reštaurovanie,“ opísal pre TASR Kárpáty. Stoličky pochádzajú zo 
Štefánikovho bytu na Rue Leclerk 6 v Paríži. Prezentujú ekleticistický štýl z konca 19. storočia. VSM ich vystavuje 

http://www.teraz.sk/regiony/muzeum-v-kosiciach-vystavuje-stolicky/393868-clanok.html


v rámci aktuálnej výstavy „Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska“. Po Štefánikovej tragickej 
smrti v máji 1919 previezol československý diplomatický zbor vo Francúzsku a Taliansku jeho pozostalosť 
vrátane nábytku, písomností či vojenských artefaktov do Prahy, kde bola uložená v Národnom múzeu. V roku 
1940 premiestnili jeho veci do Turčianskeho Svätého Martina. „Odkiaľ boli z ideologických dôvodov začiatkom 50. 
rokov minulého storočia zámerne rozptýlené do viacerých fondových inštitúcií,“ opísal košický historik. Predmety 
z tejto pozostalosti boli využité aj v roku 1968 v novej expozícii v rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách. 
Výstava však trvala iba jediný deň a jedinečné predmety sa po tri desaťročia ukrývali v depozitároch. Využívané 
sú sporadicky od začiatku 90. rokov. Štefánikova pozostalosť nie je ucelená a momentálne sa nachádza v 
expozíciách a depozitároch viacerých slovenských múzeí. Do Košíc sa stoličky podľa Kárpátyho dostali v 60. 
rokoch minulého storočia prostredníctvom expozície historického nábytku, ktorý bol inštalovaný v kaštieli v 
Markušovciach pri Spišskej Novej Vsi. „Po deinštalácii výstavy boli tieto stoličky deponované v našom múzeu a 

nachádzajú sa tu až doteraz,“ vysvetlil Kárpáty. Generál Štefánik tragicky zahynul počas pádu lietadla pred 100 
rokmi pri Ivanke pri Dunaji. Bol diplomat, politik, brigádny generál ozbrojených síl Francúzska, ale aj astronóm, 
fotograf či letec. Patrí ku kľúčovým osobnostiam, ktoré sa podieľali na založení Československa. 
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25. Spišská už onedlho ožije tancom: Veď sledujte, čo sa chystá v centre 

mesta… 
[07.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Tanec a dobrá nálada budú vládnuť už o pár dní v centre Spišskej Novej Vsi. Tešiť sa môžete na druhý 

ročník tanečného podujatia. 
Minulý rok sa konalo po prvýkrát v Spišskej Novej Vsi tanečné podujatie priamo v centre mesta. Jeho 

druhého ročníka sa dočkáme už o pár dní. 
Deň tanca v Novejši sa bude konať 11. mája od 11:00 hod v parku pred Evanjelickým kostolom. 
Podujatie pripravuje OZ Mladí ľudia a život spolu s tanečnou skupinou Denzz industry a Klubom mladých. 

Počas dňa budú môcť domáci aj návštevníci vidieť tanečné vystúpenia Denzz Industry a La Danzy. „Okrem toho 
o 13:00 pripravujeme tanečný workshop a o 14:00 exhibičný tanečný batlle,“ priblížil vedúci Klubu mladých Matej 
Farkalín. 

Veľké finále celého podujatia príde podľa jeho slov o 15:30, kedy Denzz industry predstaví choreografiu, s 
ktorou postúpilo na svetové finále tanečnej súťaže Dancestar. Počas dňa bude k dispozícii v parku Chill out zóna, 
v ktorej si môžete oddýchnuť, zahrať spoločenské hry alebo si zašportovať. 

Ako to vyzeralo na prvom ročníku tanečného podujatia si môžete pozrieť v priloženej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 
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26. Atraktívny festival živých sôch: Pozrite si v predstihu kompletný program 
[07.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 
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Wiliam Shakespeare, Mary Poppins či Charlie Chaplin. Ďalší ročník festivalu Živé sochy odštartuje v Spišskej 
koncom júna. Prinášame vám jeho program. 

Jediný festival svojho druhu na Slovensku odštartuje tento rok v Spišskej Novej Vsi už koncom júna. Počas 

dvoch dní zaplnia námestie živé sochy. Živé sochy budu mať tento rok podobu napríklad aj Wiliama 
Shakespeara, Mary Poppins či Charlieho Chaplina. 

Výnimočnou sochou bude aj socha Jozefa Banáša, ktorý bude aj tvárou festivalu pre rok 2019. Čerešničkou 
na torte bude víťaz festivalu živých sôch konanom v Arnheme, Frans Vogels z Holandska a tiež Chae Lindeman z 
ďalekej Austrálie. Festival bude mať taktiež bohatý sprievodný program, ktorého súčasťou bude aj vystúpenie 
Magic Alexa z Českej republiky či koncert kapely Heľenine oči. Pozrite si kompletný program festivalu. 
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28. júna 2019, piatok 
Radnica – Miesto prianí 
- 16:00 – 16:30 Slávnostné otvorenie festivalu 
- 17:00 – 17:30, 18:30 – 19:00 Pink People – DS Studio, Košice 
- 17:30 – 18:00, 19:00 – 19:30 Baroko – DS Studio, Košice 
- 20:00 – 20:30 Spievajúce živé sochy Big Names 
Priestor pred Radnicou 
- 16:30 – 17:00, 17:45 – 18:30, 19:30 – 20:15 Živé sochy – Frans Vogels & Rachael Lindeman 
Centrum mesta 
16:30 – 17:00, 17:30 – 18:30, 19:30 – 20:30 Živé sochy – BIG Names – Slovensko 
Pred Levočskou bránou 
- 17:00 – 18:00 Jozef Banáš – podpisovanie a predaj kníh 
Pred Evanjelickým kostolom 
- 17:00 – 18:00, 18:30 – 19:30 Color Cirkus a Morské Koníky – Slovensko 
Gastro stage, Radničné námestie 
- 17:00 – 17:30 Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad 
- 17:30 – 18:00 Magic Alex – ilúzie pre deti, ČR 
- 18:00 – 18:30 Denzz Industry – tanečné vystúpenie, SNV 
- 18:30 – 19:00 Spievajúce živé sochy BIG Names Slovensko 
- 19:30 – 20:00 Magic Alex – ilúzie pre deti, ČR 
- 20:00 – 22:00 DJ 
29. júna 2019, sobota 
Radnica – Miesto prianí 
- 15:00– 15:30, 17:00 – 17:30 Pink People – DS Studio, Košice 
- 15:30 – 16:00, 17:30 – 18:00 Baroko – DS Studio, Košice 
- 18:30 – 19:00 Spievajúce živé sochy Big Names 
Priestor pred Radnicou 
- 14:15– 15:00, 16:15 – 17:00, 18:15 - 19:00 Živé sochy – Frans Vogels & Rachael Lindeman 
Pred Evanjelickým kostolom 
- 15:00 – 16:00, 17:00 – 18:00 Color Cirkus a Morské Koníky – Slovensko 
Pred Levočskou bránou 
- 15:00 – 16:00 Jozef Banáš – živá socha 
Centrum mesta 
- 14:00 – 15:00, 16:00 – 17:00, 18:00 – 19:00 Živé sochy – BIG Names – Slovensko 
Gastro stage, Radničné námestie 
- 14:00 – 14:30 Bábkové divadlo Hoki Poki: Chlebík, Poprad 
- 14:30 – 15:00 Magic Alex – ilúzie pre deti, ČR 
- 15:30 – 16:00 BDSKrew – tanečné vystúpenie, SNV 
- 16:00 – 17:30 DJ 
- 17:30 – 18:00 Spievajúce živé sochy BIG Names Slovensko 1 
- 18:30 – 19:00 Magic Alex – ilúzie pre deti, ČR 
- 19:00 - 19:30 Slávnostné ukončenie festivalu 
- 20:00 - 21:00 Heľenine Oči – koncert slovenskej kapely 
V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie uskutoční 28. júna o 16:00 v Koncertnej sieni 

Reduty a živé sochy nájdete v Galérii umelcov Spiša, Múzeu Spiša, Spišskom osvetovom stredisku, Galérii 
netradičných umení a na Radnici. 

Atmosféru minuloročného festivalu si môžete pripomenúť prostredníctvom priloženej galérie. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Foto: archívne 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

27. Nenapodobiteľný majster skladateľ a herec 
[24.04.2019; Literárny týždenník; DIVADLO, HUDBA; s. 6; PAVOL KAL] 

 
 

K nedožitým osemdesiatinám JÁNA MELKOVIČA 
PAVOL KALL 
Svojimi rozsiahlymi umeleckými počinmi sa zaradil Ján Melkovič k významným hudobným skladateľom na 

Slovensku. V tomto roku si pripomíname jeho nedožité osemdesiatiny. Mnohí z nás si jeho meno spájajú najmä s 
účinkovaním v Radošinskom naivnom divadle. 

Ján Melkovič sa narodil 24. apríla 1939 v Spišskej Novej Vsi; detstvo však často trávil v Starej Ľubovni. 

„Meno Jána Melkoviča súvisí so Starou Ľubovňou dosť úzko. Pomerne veľkú časť života prežil v tomto meste, 



lebo na vtedajšej Nižnej ulici, terajšia Garbiarska, mal starých rodičov. Chodieval do mesta aj neskôr už ako 
dospelý a ako známy hudobný skladateľ," hovorí pracovník Galérie Provinčný dom v Starej Ľubovni Vladimír 
Šipoš, ktorý sprevádza návštevníkov galérie aj v pamätnej izbe venovanej Melkovičovi. 

Ako sa život kľukatil 
Priblížme životnú cestu Jána Melkoviča, ktorý si právom zasluhuje titul majster skladateľ. Najprv študoval v 

Spišskej Novej Vsi a potom v Poprade. Na bratislavskom konzervatóriu absolvoval štúdium kompozície a hry na 

flaute, kde aj. pôsobil ako učiteľ. V šesťdesiatych rokoch minulého storočia je jeho účinkovanie späté s 
Československou televíziou v Bratislave, kde pracoval ako dramaturg. Po roku 1968 prišli prekážky zo strany 
vtedajšej štátnej moci, a tak od roku 1969 zostal v slobodnom povolaní. Neskôr bol učiteľom hudby (1976 - 1982) 
na ĽŠU v Holíči na Myjave a v ZUŠ v Starej Ľubovni. Napriek spoločenským a pracovným obmedzeniam, ktoré 
mu spôsoboval normalizačný tlak vtedajšieho politického zriadenia, stvárnil v roku 1970 jednu z hlavných úloh v 
„trezorovom" filme režiséra Juraja Jakubiska Dovidenia v pekle, priatelia. Jeho osobitý herecký prejav si našiel 
svoje miesto aj v ďalších známych filmových snímkach. 

V Radošinskom naivnom divadle 
Melkovič bol mimoriadne všestranný hudobný skladateľ a jeho cieľavedomý a flexibilný prístup k práci udivuje 

aj po rokoch. Spolupracoval so známymi a uznávanými textármi, režisérmi, orchestrami a interpretmi populárnej 
hudby. Tvoril hudbu k televíznym hrám, muzikálom, rozprávkovým seriálom či krátkym a celovečerným filmom. 
Istý čas spolupracoval s Divadlom na korze. Avšak epicentrom jeho tvorivej angažovanosti sa stalo najmä 
Radošinské naivné divadlo. Na začiatku osemdesiatych rokov minulého storočia sa stal jeho hudobníkom i 
hercom. „Práve v tvorivom prostredí divadla Ján Melkovič naplno rozvinul svoj hudobný talent a svoj originálny, 
nezameniteľný skladateľský rukopis. Nezanedbateľná je aj jeho nevšedná a úspešná pedagogická práca s 
mladými hercami a spevákmi, " uvádza sa na stránke divadla. Na doskách tohto, aj v súčasnosti mimoriadne 
úspešného a divákmi hojne navštevovaného, divadla vytvoril hudbu k mnohým divadelným hrám ako napríklady 
Nevesta predaná Kubovi, Pavilón B, Ženské oddelenie, Vygumuj a napíš, Pokoj domu tomuto, Lás-ka-nie, 
Konečná stanica, Ako som vstúpil do seba a ďalšie. Mnohí z nás si ho zapamätali aj vďaka presvedčivým 
hereckým výkonom, ktorými zaujal v hrách Ženské oddelenie, Štedrý divadelný večer či Nebo, peklo, raj. 
Melkovičov vskutku plodný život sa uzavrel 21. 3. 2004 v Bratislave. 

Pamätná izba venovaná majstrovi 
Pred desiatimi rokmi, 24. 4. 2009, otvorili v Galérii Provinčný dom v Starej Ľubovni pamätnú izbu venovanú J. 

Melkovičovi. Jeho osobné veci získala galéria od jeho príbuzných a známych. Nájdeme v nej veľmi atypické 
hudobné nástroje, ale aj ceny, ktoré Melkovič získal počas svojho života. Radošinske naivné divadlo zapožičalo 
jeho kostým a stoličku. Návštevník môže obdivovať aj časť jeho kuchynskej linky z ateliéru, ktorú maľova l 
František Lipták. (J. Melkovič bol nadšeným zberateľom rôznych vecí od výtvarných diel až po predmety, ktoré 
zozbieral z povál starých domov či poprivážal zo svojich ciest v zahraničí. Pracovník Galérie Provinčný dom 
Vladimír Šipoš k tomu poznamenáva: „Na jednej fotografii je s hercom Belmondom, čo svedčí o jeho 
cestovateľskej vášni. Máme tu aj fotografie z jeho účinkovania v Radošinskom naivnom divadle. Dokonca tu 
našiel svoje miesto klavír, na ktorom skladal pesničky a melódie. Nachádzajú sa tu aj obrazy od jeho sestry Evy 
Melkovičovej. Sú tu tiež ceruzy a perá v šachovnicovom pohári, ktoré pravdepodobne držal v rukách, keď tvoril 
pesničky." 

Aký bol Melkovič? 
Ako si na majstra Melkoviča spomínajú ľudia, ktorí ho zažili osobne? „ Janko Melkovič sa nevedel na nikoho 

hnevať, on slová ako hnev ani nepoznal. Mal obrovskú chuť do života," krátko, no veľavravne zhrnula pred časom 
svoje spomienky na túto významnú osobnosť Anna Melkovičová. Otec jej manžela bol bratom majstra Melkoviča. 
Anna vtedy priblížila aj milú a humornú situáciu, keď hrali radošinci v Kežmarku: „Janko zavolal, aby som uvarila 
džatky (guľky zo zemiakového cesta, pozn. redakcie). Pýtala som sa -pre teba? A on že nie, že tak pre 12 15 
ľudí." Nakoniec vtedy na vychýrené džatky pani Anny dorazili iba piati radošinskí hladoši, ale domov odchádzali aj 
s chutnou výslúžkou pre ostatných členov divadla. 

Tešil sa z maličkostí 
Ján Melkovič mal vrúcny vzťah k Starej Ľubovni, Tatrám či Slovenskému raju. Je o ňom známe, že zo svojich 

turistických potuliek prichádzal domov bohatý o množstvo rôznorodých kamienkov. Aj táto jeho záľuba len 
potvrdzuje, fakt, že sa vedel tešiť z maličkostí. „ V Jankovi bolo jednoducho niečo krásne, neskutočný 
entuziazmus, úžasná človečina. Bol to krásny človek," povedal svojho času umelecký historik Bohumír Bachratý. 
A umelecký šéf, herec, režisér a autor hier Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka raz skonštatoval: 
„Kolníková nahraditeľná je, Melkovič nie. On bol génius." Vhodnejšími slovami by sa ani nedalo uzatvoriť 
spomínanie na tohto veľkého človeka so široko otvoreným srdiečkom, na hudobníka, ktorý skladal vskutku milé 
pesničky. 

—- 
Foto: 
Ján Melkovič a Juraj Jakubisko. Foto: archív (in: teraz.sk) 
Herec Ján Melkovič. Malý Janko Melkovič. Foto: archív obce Spišské Tomašovce (in: 

www.spissketomasovce.sk) 
Ján Melkovič (vpravo) v Radošinskom naivnom divadle. Foto: archív 

[Späť na obsah] 

 
 



28. Energia elektrárne na umeleckých kmitočtoch 
[24.04.2019; Literárny týždenník; rozhovor, výtvarné umenie; s. 9; DUŠAN MIKOLAJ] 

 
 

Hovoríme s ANNOU ONDRUŠEKOVOU, riaditeľkou Tatranskej galérie v Poprade 
„Viacerí výtvarní umelci si obľúbili výstavné priestory Tatranskej galérie najmä preto, že môžu v nej predstaviť 

svoje monumentálne diela. Ich záujem nám dovoľuje pripravovať dramaturgické plány s dvoj-, trojročnou 
perspektívou. Už zostavujeme výstavný program na roky 2021, 2022. Pravda, žiada si to aj odvahu a chuť, treba 
rátať s vysokou náročnosťou na logistiku i ochranu diel." 

Anna Ondrušeková (1959) získala výtvarné vzdelanie na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v 
Prešove, doktorandské štúdium v odbore kulturológia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Tatranskú galériu v 
Poprade (TG) vedie od roku 

1997. Ako kurátorka organizuje rozsiahle umelecké projekty v priestoroch TG, sochárske sympózia v regióne 
aj prezentácie slovenského umenia v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, ČR, Izrael, Portugalsko, Rusko). Tvorivo sa 
venuje umeleckej fotografii, po samostatných výstavach Izrael, krajina pre všetkých v Izraeli a Kontinuum I. a II. 
vo viacerých slovenských mestách sa v TG predstavila expozíciou Syntézia a syntéza miesta a miest. 

DUŠAN MIKOLAJ: Tatranskú galériu vediete už viac ako dve desaťročia, čo všetko ste stihli vykonať za toto 
obdobie? 

ANNA ONDRUŠEKOVÁ: Keď som roku 1997 do inštitúcie prišla, galéria nevlastnila takmer nič. Okrem starej 
budovy bývalého lesného závodu, kde sme mohli organizovať výstavy iba v troch neveľkých miestnostiach. Aj to 
len od mája do septembra s minimálnou propagáciou v meste, a teda aj pri malom záujme návštevníkov. 

D. M.: A doslova beznádejne pôsobil objekt niekdajšej parnej elektrárne, ktorú ste sa rozhodli rekonštruovať 
na galerijné účely. 

A. O.: Dnes dávajú rekonštruovaný objekt za vzor. Boli sme prvá galéria na Slovensku, ktorá sa ujala 
spustnutého objektu odsúdeného na zánik. Keď sme ho dostali do prenájmu, pripomínal ruinu. O jeho 
zanedbanom stave svedčí to, že sme ho začali obnovovať na začiatku deväťdesiatych rokov a trvalo celých 
pätnásť rokov, kým sme mu dali terajšiu podobu. 

D. M.: Takáto „rekordná" dĺžka rekonštrukcie napovedá aj o iných ako objektívnych dôvodoch. Ktorým sa dalo 
predísť? 

A. O.: Keď sme sa ho podujali zachrániť, bol obrovský problém už v tom, aby charakteristickú tatranskú 
industriálnu architektúru úradníci vôbec zaradili na zoznam kultúrnych pamiatok. Už sám proces oficiálneho 
zápisu medzi objekty kultúrneho významu trval päť rokov. Najväčšie prekážky nám, paradoxne, kládli práve 
pracovníci regionálneho štátneho úradu pamiatkovej starostlivosti. Našťastie, v Bratislave sme našli pochopenie u 
osvietenejšej mladšej generácii pamiatkarov, architektov a historikov umenia. Pomohli nám dopracovať podrobnú 
štúdiu o stave ahistorickej hodnote budovy. 

D. M: Každý, aj „kultúrny špás" niečo stojí. Ako ste hľadali, získavali peniaze? 
A. O.: O podporu z verejných a fondových zdrojov sme sa mohli uchádzať až po peripetiách s pamiatkarmi. To 

sme boli už na prelome storočí a mnohé financie, čo sme do obnovy objektu investovali, sme získaval i vlastnou 
iniciatívou. Náročnosť pri hľadaní podpory sa násobila organizačnými zmenami v štruktúre verejnej správy. 
Galéria v krátkom čase mala troch zriaďovateľov, patrila pod regionálnu intendantúru, pod krajský úrad až sa 
napokon stala súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Ten v začiatkoch plnil povinnosti najmä smerom k 
inštitúciám, ktoré si vyžadovali prednostnú starostlivosť. Trochu sme si vydýchli až po ôsmich rokoch. Nasledoval 
prevod majetku spod správy mesta Poprad, kde bola galéria v dlhodobom nájme. Vtedy sme boli v našom 
samosprávnom kraji prvou kultúrnou inštitúciou, ktorá dostala väčší finančný balík. Mohli sme rekonštrukciu 
budovy dokončiť. 

D. M.: Od prvej výstavy v galérii, pre ktorú sa ujal charakteristický názov elektráreň, uplynulo práve 
desaťročie. Čím ste začínali? 

A. O.: Prirodzene prezentáciou diel vo vlastníctve galérie, viaceré z nich sú súčasťou našej stálej expozície. 
Koncom roku 2009, pri 65. výročí narodenia umeleckého sklára Jána Zoričáka pochádzajúceho z nášho regiónu, 
sme pripravili rozsiahlu autorskú kolekciu z jeho tvorby. Podobných výstav sme zorganizovali niekoľko desiatok, 
priestory objektu nám umožňujú súbežne inštalovať prezentácie, ktoré majú komorný charakter. 

D. M.: Priestranný galerijný objekt s oceľovou konštrukciou a vysokým stropom priam nabáda aj na inštalácie 
veľkorozmerných diel. Aké dáva dramaturgické podnety na organizovanie výstav, ktoré si mnohé galérie na 
Slovensku dovoliť nemôžu? 

A. O.: Rátali sme s tým už pri rekonštrukcii výstavného priestoru v hlavnej hale na poschodí objektu. Na 
študijných pobytoch a počas osobných zahraničných ciest som navštívila mnohé galérie svetového významu. 
Charakterom podobná našej je londýnska Tate Gallery, rozlohou a zbierkami, samozrejme, podstatne väčšia. 
Viaceré priemyselné, industriálne stavby slúžiace na galerijné účely sú vo Whitney Museum of American Art v 
New Yorku, v Budapešti zriadili galerijné priestory v niekoľkých historických budovách, podobne v holandskom 
Amsterdame. Takéto podnety nabádajú realizovať sebavedomejšie projekty i doma. 

D. M.: Regionálna galéria má štatút určený zriaďovateľom, Poprad nieje veľké mesto, a teda aj okruh 
záujemcov o výtvarné umenie pod Tatrami je limitovaný. I v tom však sympaticky dokazujete, ako možno 
„prekročiť vlastný tieň". 

A. O.: Zaiste, nemôžeme sa v našom regióne hrať na prezentovanie výsostne moderného umenia. Naším 
snom preto bolo vytvoriť v galérii také podmienky, aby sa v nej mohli prezentovať všetky základné druhy umenia, 



organizovať záujmové činnosti a tvorivé kultúrne aktivity. Dosiahli sme to formovaním priestoru na multifunkčné 
účely. Dôraz pri tom kladieme na to, aby sa pri prezentáciách dodržiavala vysoká profesionálna úroveň. 

D. M.: Je na to v regióne dostatočné tvorivé zázemie? 
A. O.: Pozývame do Popradu popredných umelcov súčasného výtvarného, hudobného, divadelného, 

tanečného umenia. Z oblasti hudby sa u nás vystriedali umelci mnohých žánrov - klasiky, džezu, folku ba i 
súčasnej komornej hudby. Druhý rok organizujeme v Tatranskej galérii koncerty Novej hudby. V oblasti tanca 
organizačne spolupracujeme so Štúdiom súčasného tanca z Banskej Bystrice. Keď sme podujatia začínali 
organizovať, prichádzalo na ne zo pätnásť, dvadsať návštevníkov. Postupne sme v našich komorných priestoroch 
dospeli do celkom potešujúceho štádia: umelci u nás chcú vystupovať, prichádza si ich vypočuť, pozrieť i stovka 
poslucháčov, divákov. Dá sa povedať, že pôsobíme podnetne na ich záujem, niekedy sa tomu hovorilo, že 
inštitúcia si svojich návštevníkov vychováva. Na zreteli máme i mladú generáciu. Deťom a študentom venujeme 
trvalú pozornosť, radi by sme sa s nimi stretávali u nás, aj keď dospejú. 

D. M.: Aké podujatia sa stali už tradičnými a patria medzi dramaturgicky nosné? 
A. O.: Sú to jednoznačne hry s umením, zamerané buď tematicky, tvorivou prácou s konkrétnym materiálom, 

medzi inými recyklovaným. Pri nich spájame aktivity detí, študentov stredných a často vysokých škôl s aktívnymi 
umelcami. Alebo predstavujeme známe osobnosti. Minulý rok sme vystavili ilustrátorskú, maliarsku i sochársku 
tvorbu Miroslava Cipára, pred rokmi to bol napríklad Andy Warhol, z literatúry Andersen. Súčasťou týchto podujatí 
bývajú konferencie, vzdelávacie programy. Organizujeme ich na záver školského roka, takže sa ich môžu 
zúčastniť i žiaci z iných častí Slovenska. 

D. M.: Aká je dramaturgická koncepcia v galerijnej činnosti vašej inštitúcie? 
A. O.: Každá nosná výstava trvá dva i tri mesiace, aby si ju stihli pozrieť i záujemcovia o výtvarné umenie 

prichádzajúci do Tatier zo Slovenska či zahraničia. Program koncipujeme tak, aby sme pritiahli návštevníkov 
niečím lákavým. Napríklad tvorbou klasikov i súčasných umelcov svetového mena. Spomeniem Edgara Degasa, 
Salvadora Dalího, Francisca Goyu. Niečo z aktuálnej tvorby slovenských výtvarníkov: zo starších Vladimíra 
Gažoviča, Vladimíra Popoviča, Rudolfa Sikoru, z našich rodákov Jána Zoričáka, Petra Pollága. 

D. M.: V čom má vaša galéria osobitú prednosť? 
A. O.: Sme jedna z mala slovenských galérií, ktorá sa podujíma na organizovanie veľkých výstavných 

prezentácií. Viacerí výtvarní umelci si obľúbili výstavné priestory Tatranskej galérie najmä preto, že môžu v nej 
predstaviť svoje monumentálne diela. Ich záujem nám dovoľuje pripravovať dramaturgické plány s dvoj-, 
trojročnou perspektívou. Už zostavujeme výstavný program na roky 2021, 2022. Pravda, žiada si to aj odvahu a 
chuť, treba rátať s vysokou náročnosťou na logistiku i ochranu diel. Predstavte si, že vám pred vchodom do 
galérie zastavia jeden i dva kamióny plné sochárskych diel. Niektoré majú rozmery dvoch i troch metrov, vážia 
dvesto, až tristo kilogramov, no treba ich inštalovať tak, aby nepôsobili na diváka ťarchavou monumentálnosťou, 
skôr sa žiada, aby pútali vizuálnou eleganciou. Vzdali sme poctu Jozefovi Jankovičovi, Jurajovi Melišovi, 
vystavovala u nás dvojica mladších sochárov Ľubomír Purdeš a Rastislav Biarinec. 

D. M.: Sochárstvo je pre tento región historicky silné. Počnúc povedzme Majstrom Pavlom z Levoče a Jánom 
Brokofom zo Spišskej Soboty. Ako nadväzujú na bohatú tradíciu súčasníci? 

A. O.: So sochármi spolupracujeme už viac ako dvadsať rokov. Tatranská galéria usporadúva viaceré 
sochárske sympózia, má patronát nad sympóziom vo Vyšných Ružbachoch, kde naši i umelci z viacerých štátov 
sveta vytvorili od roku 1964 vyše stovky hodnotných diel. Sochárske sympózium vo Vysokých Tatrách má takisto 
medzinárodný charakter, zanedlho budeme organizovať jeho dvadsiaty ročník. Niekoľko tvorivých stretnutí sa 
uskutočnilo priamo v Poprade, na jednom pracovali sochári s odpadovým materiálom, z tridsaťtonových kovových 
segmentov vytvorili objekty, ktoré sme osadili do parku pri galérii. 

D. M: Aké je tvorivé zázemie súčasných sochárov žijúcich v podtatranskom regióne? Využívajú aj oni tieto 
priestory na autorské prezentácie? 

A. O.: Od polovice minulého storočia sa v našom regióne formovala silná generácia sochárov. Niektorým sa 
tvorivý oblúk už uzavrel vekom, iným, žiaľ, predčasne. Spomeniem sedemdesiatpäťročného Popradčana Imricha 
Svitanu, významného predovšetkým tvorbou medailí. Je známy a uznávaný výtvarnou verejnosťou v Európe, 
doma dosť nespravodlivo podceňovaný. V Ružbachoch žije Štefan Koval’, nenahraditeľný reštaurátor sakrálnych, 
najmä barokových pamiatok po celom Spiši. Nedávno nás, žiaľ, opustil Štefan Hudzík, ktorý sa ako jeden z 
nemnohých sochárov venoval sakrálnemu umeniu. 

D. M. Dielo tohto sochára je vystavené i v Galérii Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi. Tatranská galéria 
výrazne prispela aj k jej zriadeniu. Ako sa to podarilo v časoch tvrdej komercializácie kultúry, navyše v oblasti 
dosť vzdialenej od centier umenia? 

A. O.: Nadnesene by som mohla odpovedať: práve preto, lebo je prepojená priamo na našu inštitúciu. Reálne 
to bolo tak, že na začiatku sme sa združili okolo osobnosti Ferdinanda Katonu, ktorý sa v tomto meste narodil 
roku 1864. Niektorých Starovešťanov poburovalo, že v katalógoch aukčnej spoločnosti Soga sa uvádzalo, že 
maliar pochádza zo Spišskej Novej Vsi, tak sme sa rozhodli, že to treba dať na správnu mieru. Väčšie mesto na 

juhu Spiša a to naše na Zamagurí pri poľskej hranici s dva a pol tisíckou obyvateľov sú od seba vzdialené zo sto 
kilometrov. Tatranská galéria opatruje najväčšiu zbierku obrazov a kresieb Ferdinanda Katonu, a ukázalo sa, že 
ďalšie diela vlastnia súkromní zberatelia, hrdí patrioti goralského pôvodu priamo zo Spišského kraja. Tak sme sa 
spoločne rozhodli, že umelec si zaslúži, aby sme splnili jeho životný sen po vlastnej galérii na Slovensku. Za 
najvhodnejšie miesto sám považoval Kežmarok, kde prežil časť detských rokov. Po dlhých desaťročiach sa našiel 
správny mecenáš. Je ním podnikateľ Pavol Ovšonka. Zhodou okolností bola v Spišskej Starej Vsi na predaj 
budova bývalej banky, na vlastné náklady ju zrekonštruoval a od roku 2013 v nej sídli nádherná galéria. Vystavuje 
diela z depozitu Tatranskej galérie, je to približne tretina zbierky. Podstatnú časť tvoria diela vo vlastníctve 
súkromných zberateľov, ktorí ich do tejto galerijnej expozície dlhodobo zapožičali. 



D. M.: Tatranská galéria pôvodne sídlila v Starom Smokovci, a to v novom objekte postavenom účelovo na 
prezentáciu výtvarnej tvorby. Ako sa vám po desaťročiach podarilo prinavrátiť galerijný duch do tejto významnej 
podtatranskej osady? 

A. O.:Na báze dobrých vzťahov a vzájomnej spolupráce Tatranskej galérie s mestom Vysoké Tatry. V Starom 
Smokovci našla dôstojné miesto v zrekonštruovaných priestoroch Vily Flóra, jednej z najstarších tatranských 
budov. V prízemnej časti vystavujeme predovšetkým výtvarné a fotografické diela s témou hôr, v podkroví je malá 
expozícia z našich zbierok venovaná umelcom stvárňujúcim Tatry. 

Foto: Dušan Mikolaj 
—- 
Foto: 
Anna Ondrušeková 
Budova Tatranskej galérie v Poprade. Foto: Robo Kočan (in: www.tatragaleria.sk) 
Monumentálne dielo Viťa Bojňanského (1962) vytvorené na sympóziu RecycloART 2018 je inštalované pred 

Tatranskou galériou v Poprade. Inštitúcia nesie prívlastok Elektráreň (sídli totiž v zrekonštruovanom objekte 
niekdajšej elektrárne na pohon tatranských električiek, charakteristickom štyridsať metrovým komínom) 

[Späť na obsah] 
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Nie je nijakou náhodou, že doteraz nevydaný rukopis Jána Štiavnického, historický román pre dospelých 

Zvony v srdci vydalo práve spišskonovoveské vydavateľstvo FAMA art (2018). Dôvodov pre toto rozhodnutie 
malo hneď niekoľko. Autorom spomínaného románu je rodák zo Spišských Vlách a jeho dielo (rozprávky, povesti, 
humoresky, poviedky, romány) sa bezprostredne dotýka Spiša. Podnet na napísanie románu, ako na jeho prvej 
prezentácii objasnil autorov syn, vzišiel od metalurga, vysokoškolského profesora Technickej univerzity Košice 
Gabriela Kunhalmiho, ktorý sa pri vedeckom štúdiu odlievania zvonov zoznámil aj s prácou Majstra Konráda, 
zakladateľa zvonolejárskej dielne v Spišskej Novej Vsi. Keďže sa osobne s Jánom Štiavnickým poznal, 

považoval za inšpirujúce, aby vzniklo aj literárne dielo s touto tematikou. Dielo napokon naozaj vzniklo, aj keď z 
rôznych dôvodov zostalo v rukopise viac než 25 rokov. Svoj podiel na vzniku románu však nesie i kampanológ 
Juraj Gembický, ktorý sa zvonolejárstvu venuje ako historik. Obidvaja odborníci román navyše podporili 
popularizačnými štúdiami o metalurgii a kampanológii v závere knihy. Fikcia literárneho diela sa tak mohla spojiť s 
faktami, ktoré dobu i osobnosť Majstra Konráda priblížili aj vedecky. Dôležitým podnetom na vydanie rukopisu 
bola aj snaha autorovej rodiny naplniť sen pána Kunhalmiho, ktorý jej túto povinnosť dosť často kládol na srdce. 
Definitívnu podobu dostal rukopis po redakčných úpravách Markéty Andričíkovej. Ako na jednej z prezentácií 
povedala, snažila sa románu dať nielen súčasnejší štýl a jazyk, ale aj dynamiku výpovede. 

S osobou Konráda (vtedy ešte Konráda Gaala, kým sa neskôr nezistilo, že šlo o mylnú interpretáciu dobového 
záznamu, v ktorom nebola medzi dve mená vložená čiarka) sa obyvatelia Spišskej Novej Vsi i širšia odborná 

verejnosť dôkladnejšie zoznámili v roku 2012 pri príležitosti 655. výročia založenia gotickej zvonolejárskej dielne. 
Vydať knihu sa však vďaka úsiliu autorovho syna, vtedajšieho primátora mesta a vydavateľstva podarilo až vlani, 
v roku 750. výročia 1. písomnej zmienky o meste. Prvá prezentácia knihy sa tak stala aj súčasťou osláv. 

Kniha je o živote človeka prichádzajúceho na Spiš do Iglova (jeden z historických názvov Spišskej Novej Vsi) 

cez Krakov a Levoču až z ďalekých „krajov germánskych“. Historici zatiaľ nevedia, kedy a kde sa Konrád narodil, 
kde do príchodu na Spiš žil, ani kedy a kde zomrel. Ján Štiavnický, autor, ktorý mal skúsenosti so spracovaním 
viacerých historických materiálov, však ovládal reálie stredoveku, detaily bežného života obyvateľov tvoriacich 
rôzne sociálne vrstvy vtedajšej spoločnosti. Od kupcov, krčmárov, cez zlodejov, vojakov, samaritánok, ale tiež 
kňazov, mestských prísažných a richtárov, až po kráľa (Ľudovít Prvý), otvára čitateľovi bránu do sveta mladého 
ambiciózneho „hotového” majstra Konráda. Ten v autorskej licencii na fikciu opúšťa Magdeburg a dielňu svojho 
zvonolejárskeho majstra Spocka, aby našiel miesto, ktoré bude môcť nazvať domovom a v ktorom sa pokúsi 
etablovať sám ako majster - výrobca, tvorca zvonov. 

Okrem motívu hľadania, ambície presadiť sa a uplatniť svoje skúseností, (ako dominantná) rezonuje v románe 
myšlienka zmyslu ľudskej existencie. „Človek nežije len preto, aby umrel, ale hlavne kvôli tomu, aby po sebe 
niečo zanechal. Nejde ani tak o svetský majetok. To je ako suchá slama blízko ohňa" (s. 62). Aj keď ide opäť o 
historickú fikciu, v rámci tohto morálneho imperatívu je súčasťou Konrádovho poslania aj zásadné odmietanie 
odlievania diel. Prvoradá služba človeku konaná na slávu Boha sa románom nesie od Konrádovho pobytu v 
Magdeburgu, kde ho o poslaní tvorcu zvonov poúča jeho majster, cez Višegrád, kde je priamo konfrontovaný s 
lukratívnou ponukou Mikuláša Drugetha, až po rozhovory so svojím učňom Martinom. Pre Konráda je dôležité 



aby, „zvonolejár bol človek čestný a čistý, ktorý sa ani myšlienkou ani činom nespreneverí výrobe zvonov. Lebo 
zvony sú spojením medzi dušou človeka a Bohom." 

Medzi množstvom postáv, ktorými autor zaľudnil román majú svoju úlohu i traja duchovní. Levočský kňaz 
Šalamon, ktorý Konráda privedie do Iglova, Efrosion, spovedník kráľa, Konrádov sprostredkovateľ a podporovateľ 
a nakoniec brat Ján. Kým prví dvaja sú mentormi, radcami, Konrádov mladší brat Ján ich dopĺňa svojou 
emocionálnou stránkou. „Daj za moju dušu zvoniť na tom zvone, ktorý ti bude najbližší… Ktorý máš najradšej" (s. 
221). „Počujete? Šum anjelských krídel. A možno sú to duše našich rodičov. Tešia sa, že sme spolu" (s. 199). 

Autor sa vyhol detailnejšiemu vykresleniu mladosti hlavného protagonistu. Sporadicky a nepriamo cez 
spomienky, sa však k nej vracia. Nájdeme ich v časti, keď už je Konrád usadený v Iglove, má postavený dom i 
dielňu, vďaka zvonu, ktorý odlial pre Višegrád, sa stal šľachticom, je známy a dostáva ďalšie zákazky. Vtedy k 
nemu prichádza brat Mikuláš a neskôr i Ján. Mikuláš je však ľahkovážny, chýba mu cieľ, naplnenie života, a preto 
si rád vypije, čo medzi ním a bratom spôsobuje konflikty. Napätie prináša i príchod Jána. Očakávame hlboko 
veriaceho a skromného mladého muža, Ján je však prísnym a nekompromisným sudcom, a rozpormi je 
poznačený aj vzťah medzi Konrádom a Jánom. 

Okrajovou témou sa zdá Konrádov vzťah k ženám. Nemá Hedviga z Krakova znamená vzplanutie, okúzlenie 
krásou a precitnutie. Budúca manželka Irena Teichová vstupuje do života dospelého a úspešného muža a 
znamená budúcnosť. 

Nemožno sa nezastaviť ani pri najdôležitejšom medzníku života majstra Konráda. V čase, keď sa začína ako-
tak vzmáhať, stavia si dom a dielňu, richtár mesta ho oboznámi so zámerom kráľa zhotoviť pre Višegrád zvon. 
Možnosť získať takú objednávku je lákavá. Konrád sa rozhoduje medzi istotou, ktorú ponúka život v meste, v 
ktorom sa už usídlil a neistotou náročnosti ponuky. Konrád nie je literárnou postavou romantických príbehov. 
Štiavnický ho vykresľuje ako mladého človeka reálne zvažujúceho hranice medzi úspechom a možným krachom. 
Ak sa rozhodne zanechať v Iglove všetko, čo začal, robí to najmä vo viere vo vlastné sily a vo vízii vykonan ia 
niečoho, čo je preňho veľkou profesionálnou i morálnou výzvou. Vo Višegrádskej anabáze majstra Konráda, ktorá 
sa týka najmä jeho zápasu s materiálnym zabezpečením odliatia zvona a nečestnosťou konkurencie, je kľúčovou 
Epizóda so samaritánkou - ženou žijúcou s vojakmi armády čakajúcej na hrade. Je to nádherný dialóg človeka zo 
dna spoločnosti o živote a utrpení, o láske a ponížení, o vojne a mieri. Aj toto sú zvony v srdci - meisterstück Jána 
Štiavnického. 

Autor románu veľmi zručne narába s detailom. Čitateľa určite zaujme aj stavba pece vo Vyšegráde, 
technológia výroby, dramatický opis prepravy zvona, jednanie s pomocníkmi, dramatický pohreb jedného z nich. 
Konrád je napokon úspešný, zvon sa páči, stáva sa šľachticom, no najviac preň znamená udelenie privilégiá, 
podľa ktorého kdekoľvek sa usadí, je oslobodený od platenia daní. 

Lineárne sa rozvíjajúci príbeh nenarúšajú ani viaceré drobnejšie epizódy románu. Niekedy jeho tempo 
zrýchľujú, inokedy umne spomalí a. Výroba zvončeka učňom Martinom, cesta k uhliarovi, stretnutie s Irenou, 
cesta na Skale útočiska, mor v meste, požiar, krstiteľnica pre Stillbach, pôžička pre Mikuláša, fašiangy… Dej 
románu inak plynie ľahko, chronologicky. A končí symbolicky - svadbou zvonolejárskeho majstra Konráda s 
Irenou, aby sa začala ďalšia nenapísaná kapitola románu. Aj v tomto prípade ide, samozrejme, o literárnu fikciu. 
Historické fakty sú totiž aj z tohto hľadiska skúpe. Nebránia však autorovi, aby cez postavu, aj keď historickú, 
potvrdzoval základné ľudskéj hodnoty, ktoré by sme mali vyznávať aj dnes. 

Štiavnický predkladá čitateľovi svet a myslenie „temného" stredoveku. Ak sa zdá, že pričasto narába s 
náboženskými motívmi, treba si uvedomiť, či aspoň pripomenúť, že výroba zvonov s vierou v Boha veľmi úzko 
súvisela a myslenie človeka v 1.4. storočí sa upieralo k viere ako jedinej záchrane. Ani v tejto súvislosti nie je, 
našťastie, spisovateľ didaktický, moralizujúci, či poučujúci. Vo svojej predchádzajúcej tvorbe má skúsenosti so 
schematizmom, metódou socialistického realizmu, textami napísanými „na objednávku spoločnosti". Tento príbeh 
je však príbehom cieľavedomosti, pokory, pracovitosti a pevných morálnych zásad. 

Je dobre, že sa Zvony v srdci - aj keď po rokoch - dostali na pulty kníhkupectiev. Svojimi kvalitami zaujmú 
určite viac ako rozličná „podenková literatúra". Toto treba povedať aj pokiaľ ide o prácu vydavateľstva. Tvorcovia 
vo FAMA art totiž nepodcenili ani redakčnú a jazykovú úpravu diela, Knihu na zaujímavý artefakt povyšujú aj 
vkusné ilustrácie, grafická úprava a layout. Kniha pekná formou i obsahom je dôkazom, že vďaka podpore Fondu 
na podporu umenia môže dobrá literatúra vyjsť aj v malom vydavateľstve. 
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