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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Skrátený pracovný týždeň bude trvať mesiac 
[14.05.2019; Noviny Východu; U. S. STEEL KOŠICE; s. 2; ĽUDMILA PRAMUKOVÁ] 

 
 

Najväčší hutnícky zamestnávateľ na Slovensku zaviedol štvordňový pracovný týždeň. 
KOŠICE. Vedenie košického hutníckeho komplexu U. S. Steel Košice (USSK) a odborová organizácia OZ 

KOVO USSK posledný mesiac prerokovávali novú kolektívnu zmluvu. Zhoršujúci sa stav hutníckeho priemyslu a 
ocele na európskom trhu viedli spoločnosť k rozhodnutiu, že od mája pracujú všetci zamestnanci U. S. Steelu v 
skrátenom pracovnom týždni. Za deň, počas ktorého nie sú v práci, budú dostávať 70 percent mzdy. 

Skrátený pracovný týždeň bude trvať celý máj 
„Kvôli nepriaznivej a neustále sa zhoršujúcej situácii na trhu sme sa dohodli na skrátenom štvordňovom 

pracovnom týždni v období od 1. do 31. mája 2019,“ vysvetlil situáciu hovorca USSK Ján Bača. 
Toto opatrenie bude platiť pre všetkých zamestnancov, teda aj manažment. 
„Umožní nám znížiť náklady vzhľadom na komplikovanú ekonomickú situáciu priemyslu a obzvlášť pre 

európskych oceliarov. Vytvorí to určitú formu solidarity medzi oceliarmi, keďže to pomôže férovým a rozumným 
spôsobom minimalizovať dopad na rodiny našich zamestnancov. Tento pracovný režim firme tiež umožní byť 
dostatočne flexibilnou pri plnení požiadaviek našich zákazníkov,“ dodal Bača. Podľa jeho slov priebežne sledujú 
vývoj na trhu a sú pripravení prispôsobiť sa podľa vývoja ekonomických ukazovateľov. 

Podľa odborov je to takto Lepšie 
Situácia v USSK so skráteným pracovným týždňom je štandardná v zmysle dohody o neprideľovaní práce. 

„Štvordňový pracovný týždeň má vplyv na zníženie nákladov spoločnosti, avšak my z OZ KOVO to považujeme 
za priaznivejšie podmienky ako v apríli. Firma ponúkala zamestnancom vziať si na obdobie od 17. apríla do 30. 
apríla neplatené voľno,“ vysvetlil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. Ako bude 
pokračovať situácia v najväčšom hutníckom komplexe na Slovensku v ďalšom období, ukáže až vývoj na trhu s 
oceľou v Európe a správanie sa zamestnávateľa. S ponukou na kratší týždeň totižto prišlo vedenie USSK. 

Zamestnanci zo širokého východu 
Podľa slov predsedu odborov Vargu pracuje v skupine USSK spolu s dcérskymi spoločnosťami takmer 12-

tisíc zamestnancov. Situácia sa preto netýka len košického okresu a jeho okolia, ale aj vzdialenejších regiónov. 
Varga dodáva, že zamestnanci dochádzajú aj z okresov Trebišov, Prešov, Spišská Nová Ves či Vranov nad 

Topľou. 
O hutníctvo je záujem 
„Dopyt na trhu práce bol v roku 2017 ťahaný predovšetkým priemyslom, v ktorom vzrástol počet 

zamestnaných osôb medziročne o viac ako 20-tisíc,“ uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
(MPSVR) vo svojej Krátkodobej prognóze vývoja na trhu práce v roku 2017. MPSVR vo svojej ďalšej analýze pre 
rok 2017 uviedlo, že v hlavnej triede zamestnaní číslo 8, ktorú tvoria operátori a montéri strojov a zariadení, majú 
najväčší potenciál profesie v strojárskej výrobe a v hutníckom a zlievarenskom priemysle. 

Obe tieto profesie dosiahli 98 bodov zo 100 možných. Zároveň sa nachádzajú medzi dvoma percentami 
profesií s najvyšším potenciálom na Slovensku. 

V kategórii „Mzdový potenciál a stabilita miesta“ je na tom dokonca ešte lepšie profesia operátori zariadení v 
hutníckom a zlievarenskom priemysle. Táto profesia predbehla až 87 percent iných profesií. 

ĽUDMILA PRAMUKOVÁ 
Foto: 
U. S. Steel Košice prešiel na skrátený pracovný týždeň. FOTO: USSKE.SK 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Čo sa udialo vo svete športu? 
[14.05.2019; Noviny Východu; šport; s. 28; TASR] 

 
 

Tomáš Klíma odchádza z Košíc do Detvy 
KOŠICE. Účastník slovenskej najvyššej hokejovej súťaže HC 07 Detva sa dohodol na spolupráci s útočníkom 

Tomášom Klímom. 
O príchode informovala oficiálna webová stránka klubu spod Poľany. Dvadsaťosemročný center Klíma bol v 

ostatných troch sezónach súčasťou kádra HC Košice. V ročníku 2018/19 odohral 51 zápasov v základnej časti s 



bilanciou 6+6, v šiestich vystúpeniach v play-off nebodoval. Ilavský rodák hrával v slovenskej najvyššej súťaži aj 
za Trenčín, Zvolen a Martin. V rámci zahraničných angažmánov nastupoval v Karlových Varoch, Moste, Kadani 
alebo v mládežníckych tímoch Litvínova. 

Popradčania odštartovali prípravu na nový ročník 
POPRAD. Hokejisti slovenského tipsportligistu HK Poprad odštartovali prípravu na novú sezónu v pondelok 

13. mája. 
Letnú prípravu povedie nový realizačný tím v zložení František Štolc ako hlavný tréner, asistenti Pavel 

Paukovček a Ján Šimko a tréner brankárov Stanislav Salát. Popradčania majú na programe na svojom zimnom 
štadióne tréningové jednotky v posilňovni. Z vlaňajšieho kádra budú mať k dispozícii tréneri hráčov: Štefan 
Fabian, Ján Ťavoda, Daniel Brejčák, Marek Zagrapan, Samuel Mlynarovič, Matúš Paločko a Lukáč Paukovček. 
Novými tvárami HK Poprad, ktorí sa zúčastnia spoločnej letnej prípravy, sú Lukáš Matejka, Dominik Kramár, 
Andreas Štrauch a Matej Paločko. Chýbať budú zatiaľ zahraniční hráči Jesse Pelamo, Aleksandar Magovac a 
Joona Erving a odcestovaný Samuel Takáč. Ako informoval klub na oficiálnom webe, k A-mužstvu sa pripoja aj 
juniori, ktorí už v novej sezóne nebudú môcť nastupovať v juniorskom tíme, resp. potenciálni juniori, ktorí dostanú 
šancu pri senioroch. 

Bodák sa upísal Vítkoviciam 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Slovenský hokejový obranca a odchovanec HK Spišská Nová Ves Martin Bodák sa 

stal novou akvizíciou českého extraligistu z Vítkovíc. Klub o tom informoval na oficiálnom webe. 
Dvadsaťročný obranca pôsobil štyri uplynulé sezóny v zahraničí. Prešiel juniorkou fínskej Tappary Tampere a 

zahral si aj v elitnej Liige. Ďalšie dva roky pôsobil v zámorí, v kanadskej juniorskej WHL obliekal dres Kootenay 
Ice. Kapitán slovenskej reprezentácie do 20 rokov z MS 2018 v Kanade odohral celkovo 117 zápasov a získal v 
nich 56 bodov (18+38). Bodák štartoval spolu na štyroch MS hráčov do 18 a 20 rokov. 

„Je to mladý a perspektívny bek, navyše pravák, ktorý už okúsil pozíciu lídra v reprezentácii na MS do 20 
rokov,“ povedal tréner Vítkovíc Jakub Petr. 

Na 72. ročníku Tatranského pohára sa predstavia štyri tímy z Tipsport Ligy 
POPRAD. Druhý najstarší hokejový turnaj v Európe Tatranský pohár sa tento rok v Poprade uskutoční od 22. 

do 25. augusta. Na 72. ročníku sa okrem domáceho HK Poprad zúčastnia z Tipsport Ligy aj HC Košice, HC Dukla 
Ingema Michalovce a DVTK Jegesmedvék Miškovec, z Poľska príde Comarch Cracovia a z Francúzska zavíta 
Les Aigles de Nice. 

Mužstvá budú rozdelené do dvoch skupín, ktorých víťazi si zmerajú sily o putovný pohár. Informovala o tom 
oficiálna stránka popradského klubu. TASR 

Foto: 
Tomáša Klímu už v košickom drese neuvidíme. FOTO: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Vítkovský kostolík patrí k najmenším na Spiši 
[14.05.2019; Prešovské noviny; z obcí, inzercia; s. 21; Martin Furmanik] 

 
 

Obcou, na ktorú sa v tomto čísle pozrieme bližšie, sú Vítkovce. Nachádzajú sa 14 km východne od Spišskej 
Novej Vsi na brehu Hornádu, priamo na železničnej trati Košice-Žilina. Nachádza sa tu aj zastávka, na ktorej 

zastavujú osobné vlaky. 
Osídlenie už v dobe bronzovej 
Vďaka svojej strategickej polohe bolo územie Vítkoviec osídlené už v praveku. Svedčí o tom opevnené 

sídlisko pilinskej kultúry z doby bronzovej. Praveká osada sa nachádzala v lokalite Vlčí dol. Archeologický výskum 
v tejto oblasti priniesol mnoho vzácnych nálezov. K najhodnotnejším patria kovoliatecke pece na bronz, kamenné 
formy na odlievanie bronzových výrobkov a bronzové predmety ako drôty, ihlice či spony. Vzácne artefakty sa 
našli aj v širšom okolí pravekej osady. Okrem iných to bol napríklad kamenný žarnov na mletie obilia. Osídlenie 
územia Vítkoviec potom pokračovalo s väčšími či menším prestávkami až do stredoveku. Predpokladá sa, že tu 
bolo aj slovanské osídlenie. 

Kostol patrí k najmenším na Spiši 
Dejiny dnešnej obce siahajú do druhej polovice 13. storočia. V tom čase bol jej prvým majiteľom Vitko, ktorý 

dal obci aj meno. Usudzuje sa, že mal slovanský či dokonca ruský pôvod. Ďalšími majiteľmi obce boli šľachtici 
Pavol a Mikuláš. Tí získali od spišského biskupa povolenie na stavbu kostola. Len málo kostolov z tak dávnej 
doby má svoj, dalo by sa povedať, „rodný list". Vítkovský kostol ho má. Je na ňom uvedený 1. máj 1298, čo bol 
dátum, kedy bolo udelené povolenie na jeho stavbu. Povolenie bolo potvrdené v roku 1302 a o niekoľko rokov 
neskôr už kostolík stál. Zasvätený bol sv. Filipovi a sv. Jakubovi ml., ktorí sú dodnes jeho patrónmi. Kostol bol 
postavený v ranogotickom slohu s románskymi prvkami, ako je napríklad štrbinové okno na svätyni. Tá má 
kvadratický tvar. Kostolík pri stavbe dostal aj predstavanú vežu a sakristiu. Chrám je jednoloďový a patrí k 
najmenším na Spiši. V polovici 14. storočia bol vyzdobený nástennými maľbami, ktoré boli namaľované technikou 
secco. Bola na nich znázornená neúplná ladislavovská legenda. Autor vítkovských malieb vychádzal z podobných 
nástenných malieb vo Veľkej Lomnici. V priebehu stáročí sa však prekryli viacerými nátermi. Ich pôvodná krása 
bola znovu odhalená až v roku 1905. 



Veľkými zmenami prešiel interiér kostola v 17. storočí. Loď aj presbytérium vtedy dostali renesančné 
zaklenutie. Zmenám však odolali viaceré gotické architektonické detaily, ktoré sa zachovali až do dnešných čias. 
Na veži sa zachovali združené okná, i keď bez stredových stĺpikov, či rozeta v tvare štvorlístka. 

V interiéri zasa zaujme víťazný oblúk s pätkovou rímsou a ranogotické pastofórium, čiže svätostánok, so 
železnou mriežkou. Kostol, ktorý je ne-pochybne najvzácnejšou pamiatkou Vítkoviec, prešiel v posledných rokoch 
kompletnou obnovou zahŕňajúcou nový náter fasád a výmenu strešných krytín, takže opäť žiari v plnej kráse. 

Poddanská dedina Spišskej Kapituly 
Po výstavbe kostola boli Vítkovce istý čas samostatnou farnosťou. O tento status prišli pravdepodobne v 16. 

storočí. Od tej doby až podnes sú Vítkovce filiálkou rímskokatolíckej farnosti v blízkom Spišskom Hrušove. Od 
stredoveku prakticky až do 20. storočia boli Vítkovce prevažne poľnohospodárskou obcou. 

V stredoveku a novoveku okrem toho Vítkovčania istý čas ťažili rudu v blízkych horách, prípadne sa živili 
uhliarstvom v lese a rybolovom na Hornáde. Taktiež tu bol mlyn a vo viacerých domoch poddaní varili pivo. Do 
roku 1524 boli majiteľmi Vítkoviec viacerí šľachtici. V spomínanom roku sa ich zemepánom stala Spišská 
Kapitula. Vítkovce vlastnila nepretržite nasledujúce tri storočia až do konca poddanstva v roku 1848. Spišská 
Kapitula počas tohto obdobia často prichádzala do konfliktu so zemepánmi susedných obcí na čo doplácali najmä 
samotní Vítkovčania. Drvivá väčšina Spiša bola v čase nastupujúcej reformácie protestantská. 

Vítkovce však patrili k niekoľkým málo obciam, ktoré zostali katolícke. Bolo to práve kvôli tomu, že patrili 
Spišskej Kapitule. Vraví sa, že v každej dedine je kostol a krčma. Vo Vítkovciach však dlho chýbala. Objavila sa 
tu až v prvej polovici 19. storočia. 

Dedinu ničili povodne i požiare 
Do života Vítkoviec výrazne zasiahla výstavba Košicko-bohumínskej železnice v 70. rokoch 19. storočia. Obec 

mala odvtedy oveľa jednoduchšie spojenie so svetom. Železnica priniesla tiež prácu viacerým Vítkovčanom. 
Vítkovce v minulosti zasiahli viaceré živelné nešťastia. Osudným sa im viackrát stal priľahlý Hornád, ktorý 
spôsobil niekoľko ničivých záplav. Veľká povodeň bola vo Vítkovciach a okolitých dedinách napríklad v roku 1813. 
Značné škody spôsobili aj záplavy o 33 rokov neskôr. Obci sa nevyhýbali ani požiare. Najničivejší zachvátil 
dedinu v roku 1950. Vyhorela vtedy väčšina domov v obci a hrozilo, že požiar zachváti aj kostol, čomu sa však 
podarilo zabrániť. Vítkovce boli v plameňoch aj o sedem rokov neskôr, avšak vtedy bol požiar menšieho rozsahu. 

Pozoruhodné Vítkovské skaly 
Vítkovskí žiaci museli oddávna dochádzať do školy v susednom Spišskom Hrušove. Až v roku 1930 bola vo 

Vítkovciach otvorená škola. Vyučovalo sa v dome jedného z obyvateľov, čo však bolo absolútne nevyhovujúce. 
Preto bola postavená nová školská budova. Do užívania bola daná v roku 1936. Neskôr bola vo Vítkovciach 
otvorená aj materská škola. Na život v obci má výrazný vplyv početnej rómskej komunity. Kým ešte pred sto 
rokmi boli vo Vítkovciach v menšine, dnes tvoria početnú väčšinu. Vítkovce ležia v peknom prírodnom prostredí. 
Zo severu i juhu ich obklopuje les. Prírodnou zvláštnosťou, ktorá stojí za vzhliadnutie, sú Vítkovské skaly 
nachádzajúce sa na pomedzí katastrov Vítkoviec a Olcnavy. Na pomedzí týchto obcí je aj známy olcnavský 
kameňolom. 

Martin Furmanik Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Základné info: 
Názov obce: Vítkovce 
Okres: Spišská Nová Ves 

Počet obyvateľov (k 31. 12. 2018): 598 
Rozloha katastra: 522 ha 
Nadmorská výška: 406 m n. m. 
Prvá písomná zmienka: 1279 
Starosta: Peter Dirda (NAJ) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Životy Denisa a Daniela poznačil autizmus, vyjadrujú sa tvorením 

jedinečných diel 
[14.05.2019; Prešovské noviny; príbeh, inzercia; s. 7; MÁRIA DUDOVÁ-BAŠISTOVÁ] 

 
 

Na jednej strane zdravotné znevýhodnenie, na druhej strane úžasné talenty. Denisa Daniel sú príkladom 
šikovných mladých mužov, ktorých osud nezlomil. 

LEVOČA. Jedinečná výstava, ktorá ponúkla sondu do vnímania tých, ktorí sú iní, a predsa rovnocenní. Reč je 
o dvoch chlapcoch, ktorí napriek svojmu zdravotnému znevýhodneniu majú fantastický talent. Ten pretavili do 
výstavy, ktorú hostilo Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. 

Má rád poriadok, miluje detaily 
Trinásťročný Denis má úchvatnú pozorovaciu schopnosť. Čokoľvek vidí, to vzápätí vie spamäti nakresliť. Jeho 

diagnóza je autizmus s mentálnym postihnutím, navštevuje Spojenú školu internátnu Jána Vojtaššáka v Levoči. 
Denisko má šťastie na skvelú obetavú rodinu, ktorá si ho nedá za nič na svete. V škole sa o neho pri jeho 
zdravotnom hendikepe s láskou stará pedagogička Vladimíra Tatarková (41). 



Ako opisuje, ich spoločné začiatky neboli jednoduché, všetko sa museli postupne naučiť. A to doslova - od 
jedenia, obliekania, zvykania si na zmeny. Dorozumievanie Deniska je len na základe jedno- či dvojslovných 
odpovedí, rozpráva minimálne. Matematické myslenie má však na vysokej úrovni, vynikajúco píše diktáty, má rád 
informatiku či biológiu. 

„Je vo svojom svete, má rád stálosť, nemennosť, systém a poriadok. Rád posúva a upravuje veci na svoje 
miesto. Nemá rád hluk, upozornenia, zmenu, všetko nepredvídané," opísala učiteľka Vladimíra Tatarková. Veľmi 
ho baví počítač či kresba, ani dvojtisícové lego pre neho nepredstavuje komplikáciu. Vo svojej tvorbe sa 
zameriava najmä na stavby -kostoly, hrady. Všetko kreslí spamäti, pričom sa zameriava na detaily. 

Kreslenie je relax, tvorí veľmi rýchlo 
Daniel (14) sa vyznačuje nadpriemernou inteligenciou. Má Aspergerov syndróm, je však veľmi vnímavý. Aj on 

je všestranne umelecky nadaný. „Hrá na klávesoch a na bicích, dokáže napísať krátke umelecké texty, pre ktoré 
je typická hra so slovíčkami, má svojský humor založený na slovných hračkách a bezpochyby má výtvarné 
nadanie," opísala jeho učiteľka Ivana Leskovjanská, ktorá sa mu venuje na Základnej škole pre žiakov s 
autizmom sv. Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi, ktorú Daniel navštevuje. 

Vo svojich dielach sa zameriava na stroje a fantastické postavy. Kreslenie a tvorenie vníma ako priestor, kedy 
nemusí rozmýšľať. Jeho diela sú skvelým obrazom vnútorného prežívania aj pre jeho pedagogičku Denisu 
Demečkovú. 

„Vyjadruje sa v kresbách. Vidí veci, niekedy len maličkosti, ktoré bežný človek prehliadne, prejde okolo nich 
bez povšimnutia. Podľa farieb, ktoré použije, presne viem, ako sa cíti." Príznačné je pre neho, že tvorí veľmi 
rýchlo. „Do minúty má obraz hotový," opisuje učiteľka. V škole má výborný prospech, baví ho dejepis, ale aj 
chémia či angličtina. A takisto i geografia, rád kreslí napríklad mraky či hmlu. „Inklinuje k abstraktnému umeniu," 
prezradila Demečková. 

Ako sa obe pedagogičky zhodli, to, ako krásne chlapci fungujú, je výsledkom aj ich rodinného prostredia. 
„Majú veľmi skromných a pokorných rodičov," zhodujú sa pedagogičky. 

MÁRIA DUDOVÁ-BAŠISTOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

5. FANÚŠIKOVIA S FALOŠNÝMI LÍSTKAMI namiesto hokeja napokon skončili 

na polícii 
[14.05.2019; Košice Dnes; Téma dňa; s. 2,3; Roman Rokytka] 

 
 

Desať Slovákov v Steel Aréne neprešlo turniketom. Národná kriminálna agentúra zasahovala proti výrobcom 
falzifikátov na svetový šampionát ešte v marci 

Zatiaľ desať falošných lístkov na hokejové zápasy majstrovstiev sveta zachytili usporiadatelia v košickej Steel 
Aréne. Takýto počet potvrdila polícia, ktorá fanúšikov poučila, ako majú udalosť nahlásiť. Pôvod lístkov preveruje. 

Roman Rokytka 
„Poškodené osoby si vstupenky zakúpili prostredníctvom rôznych internetových stránok. Nepravosť lístkov 

vyhodnotil turniket pri vstupe a následne pracovníci Steel Arény,“ povedala košická policajná hovorkyňa Lenka 
Ivanová. Najmä zápasy Slovenska  Štyri falošné lístky boli na zápas Slovenska s USA, rovnaký počet na druhé 
stretnutie našich s Fínskom. S dvoma nepravými lístkami sa chceli fanúšikovia dostať na zápas Fínsko – Kanada. 
Vo všetkých prípadoch išlo o Slovákov. 

Polícia už začiatkom mája 
upozornila, že sa do obehu dostali falošné vstupenky, ktoré sa svojím vzhľadom a vyhotovením podobajú 

originálnym vstupenkám, nemajú však niektoré identifikačné znaky. Išlo o lístky, ktoré neboli zakúpené u 
oficiálneho predajcu, spoločnosti Ticketportal. „Je vysoká pravdepodobnosť, že na rôzne miesta na štadióne sú 
predané dve vstupenky,“ napísala vtedy bratislavská krajská polícia. Zásah proti falšovateľom  Národná 
kriminálna agentúra zasa v marci pri zásahoch v Poprade a Spišskej Novej Vsi zadržala osoby podozrivé z 

falšovania lístkov na hokejový šampionát. Akciu nazvali podľa maskota športového podujatia Macejko.   Dvaja 
páchatelia mali podľa denníka Šport rozdistribuovať až osemsto nepravých cenín. Obsahovali niektoré ochranné 
prvky, teda hologram, čiarový kód, číslo predaja i termotlač, preto kupujúci mohli len ťažko zistiť, že sú to 
falzifikáty. Polícia uviedla, že lístky nemali správne niektoré údaje. Nesedelo koncové číslo podujatia v ľavom 
hornom rohu (správne je 82), ani výpočet DPH z ceny lístka. Podľa polície sa falšovali aj e-tickety na vytlačenie 
doma. Faktografické údaje na nich sedeli, problémom bol čiarový kód. 

Na Kanadu za 200 eur  
Lístky na zápasy v Steel Aréne sú na internete v ponuke aj teraz. Na portáli bazos.sk predávali včera aj 

vstupenky na večerné stretnutie Slovenska s Kanadou. Cena sa pohybovala od 150 do 200 eur v závislosti od 
sektora. Pri spustení oficiálneho predaja sa cena lístka na zápas slovenských hokejistov v základnej skupinovej 
časti turnaja začínala na 60 eurách.  Viaceré inzeráty uvádzajú, že garantujú „stopercentnú pravosť“ vstupeniek, 
že majú všetky ochranné prvky aj to, že ich je možné overiť na predajných miestach Ticketportalu. Niektorí, ktorí 
predávajú len jeden či dva lístky, píšu, že ukážu blok z pokladne o ich zakúpení.   

Dnes už nie je čas… 



Jeden z predávajúcich, ktorý ponúka lístky vo veľkom a zjavne pre zisk, po zavolaní vysvetľoval, že vstupenky 
sa dajú skontrolovať v pobočke Ticketportalu v Optime, ale pri lístkoch na dnešný zápas s Kanadou to nepôjde, 
lebo ich odovzdáva v Auparku. „Dnes už nie je čas sa presúvať medzi obchodnými centrami, ak chcete lístky na 
neskoršie zápasy, môžeme ich isť overiť,“ povedal. Vstupenka na rovnaký zápas sa dala zohnať včera aj pred 
Steel Arénou. Popoludní tam bol jeden predajca. Na Kanadu núkal dva posledné lístky, chcel za ne 350 eur. 
Rozprával po anglicky, podľa prízvuku bol Ukrajinec.  „Sú to originály, žiaden problém. Riadne som ich nakúpil a 
teraz predávam. Je to môj biznis,“ povedal.  Ochotný bol ísť lístky skontrolovať do pobočky Ticketportalu, ktorá je 
v budove podnikateľského centra hneď vedľa štadióna.    

[Späť na obsah] 

 
 

6. Krompachy a okolie budú nonstop pod dohľadom kamier 
[14.05.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Ministerka otvorila operačné stredisko, záznamy z ulíc mesta sleduje šesť výsluhových dôchodcov. 
KROMPACHY. V Krompachoch (okres Spišská Nová Ves) v pondelok popoludní oficiálne otvorili nové 

operačné stredisko Ministerstva vnútra SR. V spolupráci s mestom sa v stredisku prenáša záznam z 32 
mestských kamier. Ďalších 26 nových zaplatí rezort vnútra. Štát do strediska investoval 25-tisíc eur. Cieľom je 
znižovanie kriminality v rómskych osadách. Stredisko bude fungovať 24 hodín denne. V stredisku sa bude 
prenášať aj obraz z okolitých obcí. Ako uviedla ministerka vnútra SR Denisa Saková (SmerSD), znižovanie 
kriminality v osadách je jednou z priorít, ktoré si rezort stanovil. 

Za mesiac 13 oznámení 
„Záznam z 32 mestských kamier sleduje šesť zamestnancov operačného strediska. Ide o výsluhových 

dôchodcov, ktorí poznajú činnosť polície. V prípade narušenia verejného poriadku či inej trestnej činnosti 
automaticky nahlásia narušenie. Na miesto vyráža špeciálna hliadka vyčlenená na tieto oznámenia,“ informovala 
ministerka Saková. Viceprezident PZ Róbert Bozalka uviedol, že stredisko počas mesačnej prevádzky doteraz 
riešilo 13 oznámení. Väčšinou išlo o násilnú a majetkovú trestnú činnosť. „Priestupky voči občianskemu 
spolunažívaniu a porušovaniu verejného poriadku. Mali sme aj jeden priestupok na úseku rybárstva. Myslím, že 
za taký krátky čas sa to osvedčilo,“ uviedol Bozalka. Podľa slov Sakovej nové operačné stredisko bude fungovať 
sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Policajné hliadky nateraz v meste neposilnili. „V spolupráci s krajským 
policajným riaditeľom je dohoda, že v prípade potreby sa môžu hliadky posilniť. Nateraz postačí hliadka 
vyčlenená na riešenie oznamov z kamier a riešime to aj operatívne,“ doplnila ministerka. Operačné stredisko má 
slúžiť najmä preventívne. 

Aj Kluknava, Richnava a Spišské Vlachy 
Ministerstvo chce v dohľadnom čase riešiť aj prenos z kamier z obcí Kluknava a Richnava v Gelnickom 

okrese, ako aj zo susedného mesta Spišské Vlachy (okres Spišská Nová Ves). Teda chcú spolupracovať so 
samosprávami, ktoré majú rovnako problém s kriminalitou v osadách. „Predpokladáme, že v priebehu troch až 
šiestich mesiacov by sme to mali zabezpečiť. Komunikujeme ešte so starostami. Nie všetky obce sú vybavené 
kamerami. Potrebné je preveriť spojenie dátového prenosu,“ priblížila plány Saková. Krompašské operačné 
stredisko je pilotným projektom. Ministerstvo vnútra má v pláne vytvoriť ďalšie takéto strediská v Košickom aj 
Prešovskom kraji. „Vyčlenili sme ďalších 2,5 milióna eur, ktoré chceme poskytnúť obciam na zabezpečenie 
kamerových systémov,“ uviedla ministerka. Ako potvrdila, sú vytypované niektoré lokality, kde by sa operačné 
strediská mali otvoriť. „Uvažuje sa o meste Rožňava a Dobšiná, niektoré by malo vzniknúť v okrese Revúca, v 
Prešovskom kraji v okolí Jarovníc. Máme vytypovaných niekoľko miest, ktoré sa momentálne prehodnocujú,“ 
dodala ministerka vnútra. „Verím, že bezpečnosť a pohoda občanov sa zvýši. A tá obťažujúca kriminalita sa zníži 
a občania to budú vnímať pozitívne,“ zdôraznila primátorka mesta Iveta Rušinová (nez.). Server kamier bude 
umiestnený na operačnom stredisku Mestskej polície v Krompachoch. Odtiaľ sa bude prenášať signál do 
štátneho operačného strediska. „Doterajšia spolupráca so štátnou políciou bola dobrá a verím, že bude aj ďalej. 
Nové kamery, ktoré sľúbilo ministerstvo vnútra, pribudnú v lokalitách, kde je najväčšie sústredenie 
marginalizovaných skupín. Časť z nich bude aj na iných miestach mesta,“ upresnila Rušinová. 

V meste pribudnú aj poriadkové hliadky 
Postupné zvyšovanie počtu kamier na území mesta vníma pozitívne aj náčelník mestskej polície Jozef Kuna. 

Ukazuje to aj doterajšia prax. „Máme na území mesta ešte pár hluchých miest, kde by nové kamery mohli 
poslúžiť. Niekoľko je už zastaraných, potrebujú vymeniť,“ uviedol náčelník. V meste kamery pomáhajú najmä pri 
drobnej kriminalite, vandalizme, slúžia pri dopravných priestupkoch. Zvýšenie počtu kamier, spolupráca hliadok 
mestskej a štátnej polície, ako aj činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), to všetko prispieva k 
znižovaniu kriminality v meste. Súčasných osem členov MOPS mesto rozširuje o štyroch nových členov. „Noví 
členovia budú pôsobiť na Družstevnej ulici. Doteraz tam chodili chlapi z MOPS na Hornádskej ulici. Ale domáci sú 
domáci. Majú väčší rešpekt u svojich ľudí. Som rád, že sa hliadkami MOPS pokryje aj ďalšie územie,“ dodal 
náčelník MsP. Kristián Pokuta je členom MOPS na Hornádskej ulici už šesť mesiacov. S prácou je spokojný. 
„Ľudia počúvajú, ak ich na niečo upozorníme. Deti, keď nepočúvajú, upozorníme ich a nerobia zle. Myslím si, že 
je to dobré, tie hliadky. Aj kamery budú dobré,“ uviedol člen poriadkovej služby. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
Foto: 



Nové operačné stredisko v Krompachoch sleduje záznam z 32 kamier. FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

7. SEDEMDESIAT ROKOV V OBLAKOCH: VÁŠEŇ NA CELÝ ŽIVOT 
[14.05.2019; Prešovský večerník; Publicistika; s. 9; Viliam Zbiňovský] 

 
 

Osemdesiatpäťročný Gejza Markovič aj v súčasnosti nevynechá možnosť, aby nešiel na letisko a zalietal si na 
vetroni či motorových lietadlách. Po letiskách na Slovensku či v Čechách sa pohybuje už 70 rokov, od svojich 
pätnástich rokov. Lietanie sa stalo jeho vášňou na celý život a v jeho šľapajach pokračuje syn a vnuk, z ktorých 
sa stali profesionálni piloti dopravných lietadiel v zahraničí. 

Gejza Markovič sa narodil na Cemjate, kde mali jeho rodičia gazdovský dom. Neskoršie sa presťahovali do 
Prešova. Do školy chodil vyše dva kilometre peši, autobusy vtedy neboli. Svoje letecké začiatky začal ako 
modelár na Čapajevovej ulici, kde u pána Pramnika bola modelárka. Chodil i do „letky“ v židovskej bužni, kde boli 
uskladnené klzáky. Lietať začal na svahovom letisku Lysá Stráž v apríli 1949 na klzáku LG 39 Glajter pod 
vedením inštruktorov Kreníckeho a Maceja. Lietanie na Lysej Stráži bolo zrušené v 1951 a presunuté na letisko 
Nižná Šebastová, kde už bola prevádzka aj aerovleková. V roku 1955 sa zúčastnil I.CPZ v Kralupách nad 
Vltavou, na Šohaji 425. V tom istom roku sa zúčastnil na pretekoch Bratislava - Prešov, na ktorých uletel „zlatú“ 
tristovku, 305 km do Maďarska. V roku 1956 sa zúčastnil akrobatického kurzu vo Vrchlabí na vetroni VT-7 Luňák. 
Také kurzy robil aj pán Majoroš v Prešove, na ktorých sa tiež zúčastnil, čo mu prospelo vo Vrchlabí, kde patril 
medzi najlepších. Na II. CPZ vo Vrchlabí v roku 1957 sa preškolil na vetroň VT 100 Demant, uletel tam jeden let 
320 km a jeden let 380 km. Skončil na 2. mieste a bol zaradený do reprezentačného družstva ČSR. V roku 1958 
bola príprava vo Vrchlabí na Majstrovstvá sveta do Francúzska. V roku 1959 na IV. CPZ vo Vrchlabí pri jednom 
štarte sa utrhlo lanko na smerovke, preto sa vypol a pri pristátí došlo k poškodeniu vetroňa. V roku 1964 v 
Prešove bola prvá „diamantová 500-ka“ a to Prešov – Otrokovice – Spišská Nová Ves 505 km. V rokoch 1965, 

1967, 1968 sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska a 1969 Majstrovstiev ČSR v dvojsedadlovkách L-13 Blaník s 
pánom Borodáčom a pánom Penevom v Kunoviciach (1974). V roku 1991 sa zúčastnil Majstrovstiev Slovenska v 
bezmotorovom lietaní seniorov na VSO - 10. Na bezmotorových lietadlách nalietal celkom 1870 hodín na 19 
typoch, pri 3226 štartoch. Ako inštruktor má 344 hodín, na preletoch nalietal 24000 km a lietal na 32 letiskách. Má 
zlaté „C“ s dvoma diamantmi a titul majstra športu. Motorové lietanie začal v roku 1950 na letisku Nižná 
Šebastová na C-106 Zlín pod vedením inštruktora pána Majoroša. Celkovo nalietal na motorových lietadlách 
2373 hodín pri 6212 štartoch. Ako inštruktor má za sebou 385 hodín na 20 typoch. Je vlekár, vysadzovač, lietal 
na 42 letiskách, je nositeľ ocenenia „Paula Thisandiera“ za rozvoj Čsl. letectva. V Prešove boli v roku 1959 prvé 
Majstrovstva Slovenska v leteckej akrobacii, kde skočil na štvrtom mieste. Zúčastňoval sa pravidelne 
majstrovstiev kraja, Majstrovstiev Slovenska v leteckej navigácii. Aktívne sa podieľal na klubovej činnosti, bol 
niekoľkokrát predsedom aeroklubu, veľmi významne prispel pri výstavbe hangáru, pri príprave na územné a 
stavebné konanie, vrátane projektovej dokumentácie. Pomáhal i materiálne. Od roku 2000 je členom 
Slovenského leteckého zväzu - pobočka Prešov, kde bol tiež niekoľkokrát predsedom a v roku 2018 zastával 
funkciu tajomníka, za čo mu patrí veľká vďaka. Jeho život sa však spája nerozlučne so závodom Prešovské 
solivary. Bola to najkvalitnejšia soľ, vyvážala sa do celej Európy. Pracoval tam 33 rokov, z toho ako riaditeľ 25 
rokov. Pomáhal stavať aj solivar na Kube. Po roku 1983 Solivary v Prešove zanikli a tak Slovensko prišlo o 
kvalitnú soľ a 300 zamestnancov stratilo prácu. Viliam Zbiňovský, predseda SLZ Prešov 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Naše nemocnice mlčia o hrozbe superbacilov 
[14.05.2019; Hospodárske noviny; Spravodajstvo; s. 4; Vladimír Maťo] 

 
 

ZDRAVOTNÍCTVO 
Štatistika nákaz neodzrkadľuje reálny stav v slovenských nemocniciach. 
Vladimír Maťo 
Bratislava – Vo svete je výskyt nebezpečných baktérií v zdravotníckych zariadeniach známym rizikom. 

Slovenské nemocnice sa však tvária ako sterilné oázy. Svetová zdravotnícka organizácia aj Európske centrum 
pre prevenciu a kontrolu chorôb sa zhodujú, že vo vyspelých krajinách sa v nemocnici nakazí približne sedem 
percent pacientov. Mnohé naše nemocnice presviedčajú, že ich sa problém netýka. „Z vyše 1,16 milióna 
hospitalizovaných pacientov predstavuje incidencia nemocničných nákaz 1,1 percenta,“ predniesol na konferencii 
koncom apríla vlaňajšiu štatistiku epidemiológ Pavol Lokša z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v 
Banskej Bystrici. Analytici lichotivé štatistiky spochybňujú. „Čísla, ktoré sú u nás dostupné z verejných zdrojov, sú 
absolútne mimo reality. Nedá sa na ne vôbec spoľahnúť,“ vraví Dušan Zachar z inštitútu Ineko. Inú realitu vidia aj 
súkromní prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení. 



Iné meranie, iný výsledok 
Nemocnice vo Svidníku, v Rožňave, Dunajskej Strede, Spišskej Novej Vsi či vo Vranove nad Topľou boli 

ešte v roku 2012 štátne a vykazovali nulový výskyt nákaz. Po ich vstupe do siete nemocníc Svet zdravia sa 
systém sledovania infekcií zmenil. Už prvá štúdia z roku 2016 ukázala, že sa v týchto zariadeniach nakazilo päť 
až desať percent pacientov. „Aby sme dokázali znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz, od februára 2017 sme v 
našich nemocniciach vytvorili tímy pre prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré podliehajú priamo pod vedenie 
nemocníc,“ hovorí hlavná epidemiologička siete Svet zdravia Jana Skalová. Podozrivo nízke čísla pochádzajú z 
pasívneho zberu údajov, teda dobrovoľného hlásenia nemocníc, vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného 
zdravotníctva Daša Račková. Realite bližší obraz dáva celoplošná štúdia realizovaná každých päť rokov. „V roku 
2017 sme mali priemernú prevalenciu 4,1 percenta za všetky nemocničné nákazy,“ priblížila Račková. Aj toto 
číslo je z pohľadu odborníkov nízke. 

Kultúra zatajovania 
Dôvodov, prečo sú oficiálne údaje nepresné, je viacero. „Nepovinné hlásenia nemocníc, slabá kontrola a 

vyvodzovanie zodpovednosti, chýbajúca jednotná metodika, chýbajúci nemocniční epidemiológovia, 
nedostatočné kompetencie a vplyv epidemiológov, kultúra lajdáckosti a podvádzania,“ vymenúva Zachar. O 
častých pochybeniach vedia aj hygienici. „Stále sa veľkej časti zdravotníckych zariadení nedarí dosiahnuť 
základný cieľ. Dostať hlásnu službu nozokomiálnych nákaz na reálnu úroveň, bez neprofesionálneho zapierania 
existencie týchto nákaz,“ vraví Lokša. Systém by sa však mal zmeniť. Národný plán kontroly infekčných ochorení, 
ktorého akčné plány v januári schválila vláda, sľubuje podrobnejšiu metodiku aj viac expertov. Do roku 2020 by sa 
mal o prevenciu a kontrolu nemocničných nákaz vo všeobecných nemocniciach povinne starať aspoň jeden lekár 
na každých päťsto a verejný zdravotník na každých dvestopäťdesiat lôžok. 

NOZOKOMIÁLNE NÁKAZY 
Mnohé baktérie vyskytujúce sa v nemocniciach sú mimoriadne nebezpečné, pretože majú vysokú rezistenciu 

voči antibiotikám. Pri niektorých skupinách baktérií dosahuje rezistencia 50 až 60 percent. Existujú aj patogény, 
na ktoré nie je liek. Situáciu zhoršuje nadmerné užívanie antibiotík. Slovensko je krajinou s piatou najvyššou 
spotrebou antibiotík v nemocniciach v OECD. Mimoriadne dôležitá je aj pravidelná infekcia a správne umývanie 
rúk. 

Foto: 
Nemocnice nesprávne informujú o počte pacientov, ktorí sa infikujú nebezpečnými ochoreniami. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Nemocnice mlčia o hrozbe superbacilovNaše nemocnice mlčia 
[14.05.2019; hnonline.sk; Slovensko; 00:00; Vladimír Maťo] 
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Štatistika výskytu nemocničných nákaz patrí k základným ukazovateľom kvality zdravotnej starostlivosti. Vo 
vyspelých krajinách odzrkadľuje reálny stav v nemocniciach, no u nás to tak nie je. 

Vo svete je výskyt nebezpečných baktérií v zdravotníckych zariadeniach známym rizikom. Slovenské 
nemocnice sa však tvária ako sterilné oázy. 

Svetová zdravotnícka organizácia aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb sa zhodujú, že vo 
vyspelých krajinách sa v nemocnici nakazí približne sedem percent pacientov. Mnohé naše nemocnice 
presviedčajú, že ich sa problém netýka. „Z vyše 1,16 milióna hospitalizovaných pacientov predstavuje incidencia 
nemocničných nákaz 1,1 percenta,“ predniesol na konferencii koncom apríla vlaňajšiu štatistiku epidemiológ 
Pavol Lokša z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. 

Analytici lichotivé štatistiky spochybňujú. „Čísla, ktoré sú u nás dostupné z verejných zdrojov, sú absolútne 
mimo reality. Nedá sa na ne vôbec spoľahnúť,“ vraví Dušan Zachar z inštitútu Ineko. Inú realitu vidia aj súkromní 
prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení. 

Iné meranie, iný výsledok 
Nemocnice vo Svidníku, Rožňave, Dunajskej Strede, Spišskej Novej Vsi či vo Vranove nad Topľou boli ešte 

v roku 2012 štátne a vykazovali nulový výskyt nákaz. Po ich vstupe do siete nemocníc Svet zdravia sa systém 
sledovania infekcií zmenil. Už prvá štúdia z roku 2016 ukázala, že sa v týchto zariadeniach nakazilo päť až desať 
percent pacientov. „Aby sme dokázali znížiť výskyt nozokomiálnych nákaz, od februára 2017 sme v našich 
nemocniciach vytvorili tímy pre prevenciu a kontrolu infekcií, ktoré podliehajú priamo pod vedenie nemocníc,“ 
hovorí hlavná epidemiologička siete Svet zdravia Jana Skalová. 

Podozrivo nízke čísla pochádzajú z pasívneho zberu údajov, teda dobrovoľného hlásenia nemocníc, 
vysvetľuje hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva Daša Račková. Realite bližší obraz dáva celoplošná štúdia 
realizovaná každých päť rokov. „V roku 2017 sme mali priemernú prevalenciu 4,1 percenta za všetky nemocničné 
nákazy,“ priblížila Račková. Aj toto číslo je z pohľadu odborníkov nízke. 

Kultúra zatajovania 
Dôvodov, prečo sú oficiálne údaje nepresné, je podľa analytika viacero. „Nepovinné hlásenia nemocníc, slabá 

kontrola a vyvodzovanie zodpovednosti, chýbajúca jednotná metodika, chýbajúci nemocniční epidemiológovia, 
nedostatočné kompetencie a vplyv epidemiológov, kultúra lajdáckosti a podvádzania,“ vymenúva Zachar. 

https://slovensko.hnonline.sk/1940417-nemocnice-mlcia-o-hrozbe-superbacilovnase-nemocnice-mlcia


O častých pochybeniach vedia aj hygienici. „Stále sa veľkej časti zdravotníckych zariadení nedarí dosiahnuť 
základný cieľ. Dostať hlásnu službu nozokomiálnych nákaz na reálnu úroveň, bez neprofesionálneho zapierania 
existencie týchto nákaz,“ pripomenul Lokša. 

Systém boja proti nákazám by sa však mal zmeniť. Národný plán kontroly infekčných ochorení, ktorého akčné 
plány v januári schválila vláda, sľubuje podrobnejšiu metodiku aj viac expertov. Do roku 2020 by sa mal o 
prevenciu a kontrolu nemocničných nákaz vo všeobecných nemocniciach povinne starať aspoň jeden lekár na 
každých päťsto a verejný zdravotník na každých dvestopäťdesiat lôžok. 

Nozokomiálne nákazy 
Mnohé baktérie vyskytujúce sa v nemocniciach sú mimoriadne nebezpečné, pretože majú vysokú rezistenciu 

voči antibiotikám. Pri niektorých skupinách baktérií dosahuje rezistencia 50 až 60 percent. Existujú aj patogény, 
na ktoré nie je liek. Situáciu zhoršuje nadmerné užívanie antibiotík. Slovensko je krajinou s piatou najvyššou 
spotrebou antibiotík v nemocniciach v OECD. Mimoriadne dôležitá je aj pravidelná infekcia a správne umývanie 
rúk. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Paňko odložil operáciu a rozhodol o víťazstve Svidníka 
[14.05.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Šport v regióne Šariš; 00:00; Róbert Andrejov] 
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Tréner Svidníka Alojz Lehocký hodnotí 25. kolo tretej ligy. 
SVIDNÍK. Iba jednému mužstvu sa v 25. kole III. futbalovej ligy Východ nepodarilo zvíťaziť na domácom 

trávniku. 
Prečítajte si tiež:III. liga: FC Košice nehrali, ale už postúpili 
Pred vlastnými priaznivcami stratili počas predošlého víkendu body len Stropkovčania, ktorí sa zmierlivo rozišli 

s Vranovčanmi po remíze 1:1. 
V súboji celkov, ktoré v minulosti okúsili aj druhú najvyššiu súťaž, však neboli ďaleko ani od víťazstva, ale 

tesne po tom, čo vyrovnali, zahodili pokutový kop… 
Premiérovo v tomto kalendárnom roku sa z víťazstva tešili hráči Šarišských Michalian, ktorí pretrhli sériu 

šiestich prehier v rade a doma zdolali Sninu tesne 2:1. 
Prečítajte si tiež:FC Košice sa môžu tešiť na druhú ligu. Odľahlo mi, priznal kapitán Dobias 
Dôležité víťazstvá na ceste za záchranou v súťaži dosiahli Bardejovská Nová Ves, Veľké Revištia, Plavnica a 

Svidník, takže veľký boj o udržanie pokračuje. 
Svidníčania, ktorí v predošlých piatich dueloch nebodovali, si poradili s tabuľkovým susedom z Krompách, keď 

vyhrali 1:0. 
Práve s ich trénerom Alojzom Lehockým, 65-ročným harcovníkom, ktorý v zime pri kormidle 1. FK nahradil 

Ľubomíra Horochoniča, sme si rozobrali zápasy uplynulého kola. 
Svidník – Krompachy 1:0 
A. Lehocký: „Postavenie v tabuľke nám už velilo vyhrať. Bol to však veľmi ťažký zápas, Krompachy ukázali, že 

majú vyspelé mužstvo. Boli silní na lopte a v poli mali aj hernú prevahu, ale nejaké vyložené gólové príležitosti si 
nevypracovali. Tým, že sme strelili gól my, tak sme si aj zaslúžili vyhrať. O výsledku rozhodol Marián Paňko, ktorý 
dva mesiace pre zranenie netrénoval. Už to vyzeralo, že pôjde na operáciu, ktorá však napokon nutná nebola. 
Vrátil sa a pomohol nám. Som rád, že sme tento zápas zvládli a tri body zostali doma. Verím, že víťazstvo našim 
chlapcom psychicky pomôže a že v ďalších zápasoch to už bude lepšie.“ 

((piano))Bardejovská Nová Ves – Maria Huta 3:1 
A. Lehocký: „O víťazstve domáceho mužstva som nepochyboval. Bardejovská Nová Ves na jar boduje a 

dosahuje dobré výsledky, naopak hosťom sa nedarí. Bolo jasné, že tri body zostanú doma, a to sa aj potvrdilo.“ 
Veľké Revištia – Humenné 3:0 
A. Lehocký: „Pre mňa je tento výsledok veľkým prekvapením. Humenčanom sa v jarnej časti darilo, takúto 

vysokú porážku v tomto roku ešte neutŕžili. Zostal som zaskočený nie tak zo straty ich bodov, ako z jasného 
výsledku.“ 

Stropkov – Vranov nad Topľou 1:1 
A. Lehocký: „Myslím si, že v tomto zápase sa dala očakávať remíza. Čo mám informácie, tak Vranovčania boli 

v druhom polčase lepším mužstvom. Domáci nepremenili pokutový kop, preto sa zrodila očakávaná deľba 
bodov.“ 

Plavnica – Spišská Nová Ves 4:1 

A. Lehocký: „Ďalšie prekvapenie v počte strelených gólov. Tu sa ukázalo, že mužstvá, ktoré bojujú o udržanie, 
stavajú do toho všetko a potom prichádzajú aj takéto výsledky. Tímy, ktoré majú istotu záchrany, sa uspokoja, čo 
ich súper dokáže využiť. Nečakal som, že Spišiaci tam prehrajú rozdielom triedy.“ 

Šarišské Michaľany – Snina 2:1 
A. Lehocký: „Bol to súboj mužstiev, ktorým sa v jarnej časti výsledkovo nedarí. Ako sa hovorí, stretli sa 

chromý so slepým. Šarišania konečne získali prvé body v tomto roku, ale ich víťazstvo pre mňa nie je žiadnym 
prekvapením. Majú ďaleko vyššiu kvalitu než ukazujú výsledky a čakal som, že už doma zvíťazia.“ 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22119582/panko-odlozil-operaciu-a-rozhodol-o-vitazstve-svidnika.html


Vypadnú ešte dve mužstvá 
Počas uplynulého víkendu bol spečatený postup FC Košice do druhej najvyššej súťaže. Paradoxne v kole, v 

ktorom mal suverénny líder voľno. 
Napínavý však zostáva boj o záchranu. Dnes už s istotou vieme povedať, že tretiu ligu opustí až kvarteto 

tímov. 
Z druhej ligy totiž definitívne vypadávajú Lipany, Prešov a Inter Bratislava, ku ktorým sa pridá jeden z dvojice 

Trebišov a Lokomotíva Košice. Takže do východnej tretej ligy zostúpia až tri mužstvá. 
Dvaja vypadávajúci do štvrtej ligy sú už známi, sú nimi Rožňava a prešovská rezerva, ktorí sa zo súťaže 

odhlásili pred štartom jesennej, resp. jarnej časti. K tejto dvojici ešte pribudnú ďalšie dva celky. 
Do konca súťaže zostáva ešte päť kôl, čo znamená, že hrá sa ešte o pätnásť bodov. 
Pri pohľade na tabuľku môžeme vidieť, že matematickú istotu záchrany nemá ešte ani piata Snina, takže do 

bojov o udržanie je namočených stále ešte desať mužstiev. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Levickým volejbalistkám turnaj nevyšiel podľa ich predstáv 
[13.05.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 31; MATÚŠ BARANEC] 

 
 

V Leviciach sa prvý májový víkend uskutočnil finálový turnaj o titul Majstra Slovenska vo volejbale v kategór ii 
junioriek. 

LEVICE. V levickej športovej hale a v telocvični T-18 sa uskutočnil finálový turnaj Majstrovstiev Slovenska vo 
volejbale junioriek. Majstrovský titul obhájili volejbalistky Slávia UK Dráčik Bratislava, keď v nedeľnom súboji o 
zlato zdolali ŠŠK Bilíkova Gymnázium Bratislava 3:0. Bronz získali hráčky MVK Stropkov. 

Zverenkyniam trénera Lukáša Lanču turnaj výsledkovo vôbec nevyšiel. Prehrali všetky zápasy a obsadili tak 
posledné ôsme miesto. 

„Som trošku sklamaný. Nevyhrali sme ani jeden zápas, ale to by mi až tak nevadilo, že sme poslední. Skôr ma 
mrzelo, že vieme, že máme na viac a že sme mohli obsadiť oveľa vyššie priečky a dovolím si tvrdiť, že kľudne aj 
nejakú medailovú. Nebol to, čo sa týka nejakej hernej výkonnosti, ideálny víkend, ale dievčatá sú šikovné a ja im 
verím, že tie lepšie výsledky pokojne môžu ešte prísť. To, že nám to výsledkovo nevyšlo, môže hovoriť 
umiestnenie, ale to, že máme kvalitné družstvo, kvalitné hráčky a že práca v klube trénerov je naozaj na vysokej 
úrovni, svedčí aj to, že Jasmína Pavlíková, ktorá je v reprezentácií U16, dostala pozvánku do reprezentácie U19 
a spolu s ňou aj Rebeka Foldesiová. Takže aj toto hovorí o tom, že to robíme dobre,“ hovorí manažér Palas VK 
Levice Michal Červenák. 

Dievčatá najbližšie čakajú majstrovstvá Slovenska kadetiek v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnia v 

dňoch 24. - 26. mája. „Verím, že dievčatá ukážu, že to v nich je a že zabojujeme o medailu. Tie isté dievčatá boli 
počas minulého týždňa na finálovom turnaji stredných škôl, kde sa dostali do finále. Boli tam totožné mužstvá ako 
na majstrovstvách junioriek,“ dodal Červenák. 

Turnaj zhodnotili veľmi pozitívne 
Podľa manažéra Michala Červenáka bol turnaj zaujímavý a špecifický. Zúčastnili sa ho aj prezident 

Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič, primátor mesta Levice Ján Krtík a delegát turnaja Igor 
Schimpl. „Všetci traja turnaj zhodnotili organizačne veľmi pozitívne. Bol pripravený špičkovo a na vysokej úrovni. 
Ostatné kluby boli s organizáciou spokojné, neboli žiadne pripomienky k strave, alebo ubytovaniu. Organizačne 
sa na tom podieľali tréneri, rodičia nás povzbudzovali, začo im patrí veľká vďaka a aj všetkým tým, ktorí nás 
podporujú nie len počas samotného turnaja, ale aj počas roka,“ povedal Červenák. 

Prišli povzbudiť aj žiaci základných a stredných škôl 
Levické volejbalistky prišli v piatok na doobedňajší zápas proti Slávií UK Dráčik Bratislava povzbudiť aj žiaci 

základných a stredných škôl. Pre dievčatá tak vytvorili vynikajúcu atmosféru. „Veľmi pekne ďakujeme učiteľom aj 
študentom za ich podporu. Rovnako si cestu našli ľudia aj na večerný zápas, kde ich bolo relatívne dosť. Tým 
pádom, že sme nepostúpili do semifinálových bojov, tak tých ľudí už nebolo toľko. Navyše zápasy o konečné 
umiestnenie sme hrali v telocvični T-18,“ podotkol manažér volejbalistiek. 

Bude sa posúvať veková hranica 
V družstve junioriek sa nachádzajú dve hráčky, ktoré mali po sezóne končiť. Tento rok sa však bude posúvať 

veková hranica z 1. septembra spätne na 1. január. „V tíme mali skončiť Sabina Živická a Lara Takacsová, ale 
tým pádom, že sa to takto posunie, tak obidve dievčatá môžu zostať a hrať za náš klub. Aj keď idú na vysoké 
školy, budeme sa snažiť dohodnúť, aby možno, že hrávali v Bratislave popri štúdiu a tie ťažšie zápasy možno 
chodili hrať do Levíc formou nejakého hosťovanie,“ priblížil Červenák. 

V júni klub Palas VK Levice organizuje dva turnaje. Už prvý júnový víkend sa uskutoční turnaj starších žiačok 
Errea Cup a 15. - 16. júna organizuje klub turnaj mladších žiačok Kredenc Cup. Následne dievčatá čaká voľnejší 
režim trénovania a na novú sezónu sa začnú opäť pripravovať v polovici augusta, kedy majú naplánované 
sústredenie. 

Juniorky Palas VK Levice (v červenom) obsadili na turnaji posledné miesto. LUKÁŠ MANDRÁK 
[Späť na obsah] 



 
 

12. Strelci úspešní v Košiciach 
[13.05.2019; Nitrianske noviny - Noviny juhozápadu; ŠPORT; s. 36; JOZEF SKLENÁR] 

 
 

Najlepší mladí strelci sa stretli v metropole východného Slovenska. 
Športovo strelecký klub Podhradová Košice usporiadal v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR majstrovstvá Slovenska mládeže (a zároveň aj žiakov 
základných škôl a gymnázií) vzduchových zbraní. 

Druhé najväčšie slovenské mesto pritúlilo na tri dni strelecké nádeje z 29 streleckých klubov, 31 základných 
škôl a dvoch gymnázií (Bilíkova Bratislava, Alexejova Košice), medzi ktorými na základe výsledkov a výkonov 
lých pretekov a nedávnych krajských majstrovstiev Nitra nechýbali ani strelecké kluby ŠSAK Elán Svätý Peter, 
Anschütz Kolta, ŠSK Šaľa a základnéškolyZŠSvätýPetera ZŠ Bernolákova Šaľa, reprezentujúce nitriansky 
región. Oproti minulému roku chýbali v tejto vybranej spoločnosti strelci ŠSK Bánov. 

Šaľania vybojovali desať medailí 
v streľbe zo z predoš-Do Košíc odišlo úspešný šaliansky strelecký klub reprezentovať sedem strelcov: Peter 

Porubský (r. 2003), Erika Babíková, Patrik Pistovič, Lea Tomášková a Samuel Kováč (všetci r. 2004), Lenka 
Mihová (r. 2005) a najmladší člen a medailista na tohtoročnom streleckom šampionáte Jakub Kováč (r. 2008). 
Napriek tomu sa Šaľania nechceli vzdať doposiaľ vybojovaných pozícií, ktoré hovoria, že šalianski mládežníci sa 
nemenej než šesť rokov radia do najlepšej slovenskej trojice streleckých klubov. 

Už v úvodnej disciplíne VzPu 40 dorastenci siahal najskúsenejší šaliansky strelec Peter Porubský po medaile, 
ale k zisku bronzu chýbalo iba pol bodu. Pomstili ho však jeho kolegyne, keď Lea Tomášková vybojovala v 
rovnakej disciplíne striebro a Erika Babíková pridala tretie miesto. 

Výborné výkony v súťažiach jednotlivcov sa odzrkadlili aj v súťaži družstiev, kde si vybojovala Šaľa v zložení 
(E. Babíková, P. Porubský, L. Tomášková) suverénne prvenstvo a zlato druhý ŠSK Kriváň predstihli o viac ako 24 
bodov. Bronz putoval tiež do nitrianskeho regiónu, keď ho vybojovali strelci Svätého Petra. Na peknom 5. mieste 
skončilo druhé družstvo ŠSK Šaľa. 

Výborne si počínali šalianski strelci aj v ďalšej disciplíne VzPu 40 ľah, ktorá bola najmä v kategórii 
dorastencov najvyrovnanejšou na slovenskom šampionáte. Rozdiel medzi víťazným Petrom Porubským a tretím 
Samuelom Kováčom (obaja ŠSK Šaľa) bol iba 0,7 bodu, pričom sa medzi nich ešte vtesnal strelec Jakub 
Szaszák (ŠSK Vištuk), ktorý mal od Kováča lepší nástrel o 0,1 bodu! Šalianski strelci boli na stupňoch víťazov aj 
medzi dorass 1195,8 bodmi, keď tenkami, kde bola súťaž taktiež vyrovnaná. Vyhrala Alica Poljovková 
(Kriváň/Zvolenská Slatina, 421,3 b) pred Erikou Babíkovou (Šaľa, 420,1 b) a štvrtá skončila so ziskom 418,8 b jej 
oddielová kolegyňa Lea Tomášková. Naprázdno nevyšla šalianska výprava ani v kategórii chlapcov, kde veľmi 
príjemne prekvapil najmladší medailový strelec iba 11ročný Jakub Kováč, ktorý v konkurencii 19 konkurentov 
starších o 3-4 roky nakoniec s nástrelom 418,8 b vybojoval striebro, keď víťazný o tri roky starší Sádecky (ŠKP 
Považská Bystrica) ho predstihol iba o bod. 

mala Šaľa svoju zástupkyňu, ale strelkyňa ŠSAK Elán Svätý Peter Viktória Molnárová (r. 2005) skončila v 
najsilnejšie obsadenej disciplíne (34 pretekárok) na 6. mieste. Dobré výsledky regionálnych strelcov zo súťaže 
jednotlivcov sa preniesli aj do súťaží družstiev, kde obsadila Šaľa (L. Tomášková, S. Kováč, E. Babíková, 1256,1 
b) druhé miesto a kombinované družstvo Kriváň/Zvolenská Slatina vyhralo nakoniec o bod. Na šiestom mieste 
skončil Svätý Peter (Samuel Čalava, Dominik Major, Balázs Fitos). 

V poslednej vzduchovej disciplíne VzPu 3x20 dorastenci skončili Šaľania Samuel Kováč a Peter mieste 
Pavlík, tina). Medzi dorastenkami si odniesla prvenstvo Alica Poljovková (Kriváň/Zvol. Slatina), tretia skončila 
Šalianka Erika Babíková a na 5. mieste jej kolegyňa Lea Tomášková. V súťaži družstiev získala šalianska 
výprava jubilejnú desiatu medailu, keď družstvo v zložení: L. Tomášková, P. Porubský, E. Babíková skončilo na 
druhom mieste, za víťazným družstvom Kriváň/Zvolenská Slatina. 

Veľkým hendikepom bolo aj v predošlých rokoch, že naši regionálni strelci „neholdujú“ pištoliarskym 
disciplínam, kde by sa dali nazbierať nejaké body, ktoré do vienka ich súperom v prezidentskom Pohári aj v 
Košiciach pribúdali. 

V kategórii dievčat ne-Porubský na 5. A 6. (pozn.: vyhral Adrián Kriváň/Zvolenská Sla- 
V Pohári prezidenta šalianske striebro 
Bilancia šalianskych strelcov v tejto súťaži hovorí o najúspešnejšom slovenskom streleckom klube, nakoľko sa 

až v štyroch prípadoch tešili z prvenstva za posledných päť rokov a víťazstvo obhajovali aj z minulého roku v 
Svätom Petri, kde vyhrali so ziskom 74 bodov, pred ŠKP Prešov-Sekčov (53 b) a ŠSK Kriváň (47 b). 

Napriek tomu, že šialianski strelci nazbierali v Košiciach o 14 bodov viac ako pred rokom, stačilo to „iba“ na 
druhé miesto. Predstihli ich vďaka výpomoci zo Zvolenskej Slatiny členovia streleckého klubu z ŠSK Kriváň, ktorí 
nazbierali spolu 94 bodov. Z bronzu sa mohli tešiť strelci ŠKP Prešov- Sekčov (53 b). Ďalší regionálny zástupca, 
strelci Svätého Petra so ziskom 30 bodov obhájili 6. miesto v konkurencii 25 mládežníckych streleckých klubov 
Slovenska. Šalianska strelkyňa Erika Babíková sa stala s 21 bodmi druhou najlepšou strelkyňou šampionátu, keď 
najlepšou bola s 30 bodmi práve Alica Poljovková (ŠSK Kriváň/Zvol. Slatina). Štvrté miesto spomedzi všetkých 
účastníčok patrí ďalšej šalianskej strelkyni Lei Tomáškovej. Medzi chlapcami bol najlepší Adrián Pavlík (ŠSK 
Kriváň/Zvol. Slatina, 30 b) pred Alexom Kortánom (RD Spišská Nová Ves, 23 b) a Petrom Porubským (ŠSK 

Šaľa, 21 b). 



Svätý Peter druhý medzi školami 
Prvý deň majstrovstiev Slovenska patril šampionátu žiakov základných škôl a gymnázií v streľbe zo 

vzduchových zbraní, kde nitriansky región reprezentovala ZŠ Svätý Peter (Samuel Čalava, Anežka Csicsóová, 
Ladislav Moravcsík, Katarína Ďurinová, Adam Čalava, Nikola Šajbenová, Zoltán Kiss, Ladislav Moravcsík) a 
dvaja žiaci zo ZŠ Bernoláka Šaľa Samuel Kováč a Jakub Kováč. Výhoda strelcov Svätého Petra, že všetci chodia 
do jednej ZŠ, sa odzrkadlila aj v samotnej súťaži, kde zvíťazila v konkurencii 31 základných škôl Slovenska ZŠ 
Hôrky, ktorej 9 strelcov získalo 86 bodov, pred ZŠ Svätý Peter (osem strelcov, 71 b) a tretia skončila ZŠ 
Bernolákova Holíč (52 b). Dvaja žiaci ZŠ Bernoláka Šaľa Samuel Kováč a Jakub Kováč získali v jednotlivých 
disciplínach 17 bodov, čo stačilo na pekné 9. miesto. Strelcom Svätého Petra sa podarilo vybojovať dve 
medailové umiestnenia, keď Martin Horváth (r. 2006) vyhral s nástrelom 292 bodov disciplínu vzduchová puška 
30 Slávia a taktiež vyhralo družstvo v zložení: Adam Čalava, Katarína Ďurinová a Martin Horváth s nástrelom 862 
bodov. 

„Reprezentanti Nitrianskeho kraja opäť skvele na streleckom šampionáte reprezentovali,“ hovorí viceprezident 
slovenského streleckého zväzu pre mládež Ľudovít Kováč, ktorý bol aj garantom M-SR a spolu s prezidentom 
SSZ Miroslavom Bencom aj dekoroval najlepších. „Zisk desiatich šalianskych medailí a druhé miesto v Pohári 
prezidenta, ako aj ďalšie medailové umiestnenia a druhé miesto streleckých nádejí Svätého Petra to potvrdzuje. 
Je to odmena pre nás všetkých, ktorí sa okolo streleckého športu pohybujeme - trénerov, sponzorov, ako aj 
rodičov, ktorí podávajú neustále pomocnú ruku. Vďaka tejto symbióze patrí športové strelectvo už viac rokov v 
rámci regiónu k slovenskej špičke.“ 

Športovú verejnosť v regióne, ale aj v oboch úspešných streleckých kluboch teší, že tieto výsledky svedčia o 
dlhodobej a systematickej s talentovanou mlaďou, vysokou odbornosťou ktorí ich vedú v tréningu a v súťažných 
zápoleniach. 

M-SR mládeže 
práci ale aj tých, 
* VzPu 40 - dorci: 1. M. Pavlík (Kriváň/Zvol. Slatina) 391,3 b, 2. S. Čalava (Svätý Peter), 4. 
P. Porubský (ŠSK Šaľa). Dorky: 1. K. Novotná 407,1 b (ŠKP Prešov-Sekčov), 2. L. Tomášková, 3. E. 

Babíková (obe Šaľa). Dorci - družstvá: 1. Šaľa (E. Babíková, P. Porubský, L. Tomášková) 1195,8 b, 2. Kriváň 
1171,1 b, 3. Svätý Peter (S. Čalava, D. Major, B. Fitos), 5. Šaľa B (S. Kováč, L. Mihová, P. Pistovič). 

* VzPu 40 ľah - dorci: 1. P. Porubský (Šaľa) 417,9 b, 2. J. Szaszák (ŠSK Vištuk) 417,3, 3. 
S. Kováč (Šaľa) 417,1. Dorky: 1. A. Poljovková (Kriváň/Zvol. Slatina) 421,3 b, 2. E. Babíková 420,1, 4. L. 

Tomášková (obe Šaľa). Chlapci: 1. T. Sádecký (ŠSK Pov. Bystrica) 419,8 b, 2. J. Kováč (Šaľa) 418,8 b. Dievčatá: 
1. K. Urbaníková (ŠSK Hôrky) 421,3, 6. V. Molnárová (Sv. Peter). Dorci, družstvá: 1. Kriváň/Zvol. Slatina 1257,1 
b, 2. Šaľa (E. Babíková, S. Kováč, L. Tomášková) 1256,1, 6. Svätý Peter (S. Čavala, B. Fitos, D. Major). 

* VzPu 3x20 - dorci: 1. A. Pavlík (Kriváň/ Zvol. Slatina) 581 b, 5. S. Kováč, 6. P. Porubský (obaja Šaľa). Dorky: 
1. A. Poljovková (Kriváň/Zvol. Slatina) 593 b, 2. E. Babíková 590, 2. L. Tomášková (obe Šaľa) 589, 3. K. 
Himpánová (Bánov). Družstvá: 1. Kriváň/ Zvol. Slatina 1747 b, 2. Šaľa (E. Babíková, P. Porubský, L. Tomášková) 
1740 b, 5. Svätý Peter (L. Moravcsík, S. Čalava, D. Major). * Cena prezidenta SSZ - dorci: 1. ŠSK 
Kriváň/Zvolenská Slatina 94 b, 2. ŠSK Šaľa 87, 3. ŠKP Prešov-Sekčov 53, 6. ŠSAK Elán Svätý Peter 30, 22. ŠKP 
Bratislava 2. 

M-SR-ZŠa gymnáziá 
* VzPu 30 Slávia - chlapci: 1. M. Horváth 292 b, 4. A. Čalava (obaja ZŠ Svätý Peter), 5. 
J. Kováč (ZŠ J. Bernoláka Šaľa). Dievčatá: 1. S. Vymyslická 293 (ZŠ Bernoláka Holíč), 4. K. Ďuricová (ZŠ 

Svätý Peter). Družstvá: 1. ZŠ Svätý Peter 862 b (A. Čalava, K. Ďurinová, M. Horváth), 2. ZŠ Hôrky 861 b. 
* Cena prezidenta SSZ - žiaci: 1. ZŠ Hôrky 86 b, 2. ZŠ Svätý Peter 71, 3. ZŠ Bernolákova Holíč 52, 4. ZŠ 

Zvolenská Slatina 39, 9. ZŠ Bernolákova Šaľa 17. 
Úspešní reprezentanti ŠSK Šaľa spolu s vedením na streleckých M-SR v Košiciach. (ŠSK) 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Levice podpísali ďalšiu posilu do novej sezóny 
[13.05.2019; Týždeň na Pohroní; ŠPORT V OKRESE LEVICE; s. 39; LG] 

 
 

Len niekoľko desiatok hodín po zisku bronzu sa vedenie Levických Patriotov pustilo do skladania družstva na 
ďalšiu sezónu. Prvou posilou je 25ročný pivot Viktor Juríček. 

Podkošová sila „žlto-zelených“ sa bude spoliehať nielen na Borisa Bojanovského, ale aj na ďalšieho 
slovenského pivota. Viktor Juríček prichádza do Levíc po trojročnej anabáze v Spišskej Novej Vsi, kde sa 

vypracoval na jedného z elitných centrov Slovenskej basketbalovej ligy. Svedčia aj o tom jeho individuálne 
štatistiky z aktuálneho ročníka, v 34 stretnutiach mal priemerne na svojom konte 13,4 bodu, 6,6 doskoku a 1,1 
asistencie. „V prvom rade by som chcel poďakovať klubu Spišská Nová Ves a ľuďom, ktorí pracujú a venujú sa v 
Spišskej Novej Vsi basketbalu, prajem im veľa šťastia do budúcnosti. Levice patria za posledné roky ku špičke 

ligy, urobili veľký pokrok a zastabilizovali sa na Slovensku. S niektorými chalanmi sa výborne poznám, s ‘Bobom’ 
(Borisom Bojanovským) som hral a žil tri roky v Španielsku. Páči sa mi myšlienka, že chcú rozvíjať a pracovať so 
Slovákmi. Bol čas, aby som urobil krok vyššie vo svojej kariére, teším sa na spoluprácu,“ uviedla nová posila 
Patriotov. Vedenie Levíc tak opäť svojimi krokmi deklaruje snahu budovať káder okolo slovenských hráčov. S 



Juríčkom podpísali kontrakt na dva roky. „Viktora sme dlhodobo sledovali a mali sme o jeho služby záujem už aj v 
minulosti. Myslím si, že sa jedná o hráča s veľkým potenciálom, ktorý preukázal už v tejto sezóne a v Leviciach 
dostane priestor na ďalší individuálny rast a zlepšovanie sa. Cieľom klubu do budúcej sezóny bude postaviť 
kostru tímu zo slovenských hráčov, ktorí majú chuť na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Viktor je typ, ktorý má 
na to všetky predpoklady, preto sme radi, že je novou posilou Patriotov,“ prezradil generálny manažér klubu 
Ladislav Garaj. 

Okrem Juríčka si v ďalšej sezóne oblečie žlto-zelený dres aj Boris Bojanovský, ktorý nedávno predĺžil zmluvu 
na ďalšie dva roky. 

Juríček sa bol pozrieť na poslednom zápase v Prievidzi. (LD) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Krompachy, okres Spišská Nová Ves: Nové operačné stredisko 
[13.05.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák / Ján Mečiar] 

 
 

Ján Mečiar, moderátor: „V Krompachoch majú nové operačné stredisko. Ministerstvo vnútra tak rozbehlo 
projekt na potláčanie kriminality v rómskych osadách. Rozšírili mestský kamerový systém a operátori majú na 
zákroky vyčlenenú špeciálnu hliadku.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Z krompašskej osady na Hornáckej ulici sa stala jedna z najstráženejších na 
Slovensku. Špeciálne vyčlenenú policajnú hliadku tu majú 24 hodín denne.“ 

Denisa Saková, ministerka vnútra SR (Smer-SD): „Prenáša sa nám sem videozáznam z 32 kamier, ktoré má 
mesto a zároveň sme pani primátorka ešte sľúbili dokúpiť 19 plus ďalších niekoľko 7 kamier, to znamená, že 
spolu 26 kamier.“ 

Matúš Gavlák: „Tie nepretržite monitoruje operátor na monitoroch. Zamestnaní sú tu 6 operátori, ktorí sa 
v službách striedajú. Práci rozumejú keďže sú to policajní výsluhoví dôchodcovia. Pri porušení zákona okamžite 
vysiela do akcie vyčlenenú hliadku. Za mesiac testovacej prevádzky už museli zasahovať.“ 

Róbert Bozalka, viceprezident PZ SR: „Mali sme 13 oznámení podaných, jedno bolo podozrenie z trestného 
činu pytliactva na úseku rybárstva a ostatné boli priestupky proti majetku, verejnému poriadku a občianskemu 
spolunažívaniu.“ 

Matúš Gavlák: „Osadníci neustálu prítomnosť hliadky medzi ich domami vítajú. Na policajtov, ktorých majú 
doslova pod oknami, si pomaly zvykajú.“ 

(začiatok ankety 
Obyvatelia osady 
Opýtaná: „Môžeme chváliť, že je dobrá hliadka tu.“ 
Opýtaný: „Je to lepšie že sú tu policajti, že by zasahovali keby niečo by sa stalo medzi Rómami, by sa 

pohádali, alebo čo.“ 
(koniec ankety) 
Matúš Gavlák: „V osade hliadkujú spišskonovoveskí PMJčkari, hoci je na Spiši iba jedna čata, ktorá má na 

starosti dva okresy.“ 
Denisa Saková: „Nechýba niekde inde, zatiaľ sme ju vyčlenili tu, nehovorím, že je vyčlenená úplne na 24 

hodín 7 dní v týždni, ale pomáha tomu, aby skutočne tie hliadky boli posilnené.“ 
Matúš Gavlák: „Oblasť tohto operačného strediska chcú rozšíriť aj na ďalšie okolité obce s vysokou 

kriminalitou.“ 
Denisa Saková: „To je napríklad obec Richnava, Kluknava a Spišské Vlachy, no a tento projekt berieme ako 

pilotný projekt na Slovensku.“ 
Matúš Gavlák: „Podobný projekt sa má podľa ministerky spúšťať aj na ďalších miestach. Prioritne sa bude 

riešiť Prešovský a Košický kraj. Z Krompách Matúš Gavlák, televízia JOJ.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Košice: V kraji sa budú konať prijímacie skúšky v 59 stredných školách 
[13.05.2019; teraz.sk; Školský servis; 07:02; TASR] 

 
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-v-kraji-sa-budu-konat-prijim/49226-clanok.html 

 
 

Najväčší záujem je v tomto roku o štúdium v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. 
Košice 12. mája (TASR) – V stredných školách v Košickom kraji sa uskutočnia v pondelok a vo štvrtok (13. 5. 

a 16. 5.) prijímacie skúšky. Bez nich možno podľa zákona prijať žiaka len vtedy, ak napísal Testovanie 9 s 
úspešnosťou nad 90 percent v obidvoch predmetoch, matematike aj slovenskom jazyku. 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/kosice-v-kraji-sa-budu-konat-prijim/49226-clanok.html


“Prijímacie skúšky sa konajú v 59 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj. 
Prihlášku na ne si podalo 5141 žiakov,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Najväčší záujem je v tomto roku o štúdium v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Na talentové skúšky 
sa prihlásilo 279 žiakov, pričom podľa plánu môže škola prijať len 75 žiakov. Viac ako 50 žiakov oproti plánu 
nemôže prijať Gymnázium Šrobárova a Stredná zdravotnícka škola Moyzesova v Košiciach. 

"Vysoký záujem je aj o štúdium na Gymnáziu Poštová, v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v 
Košiciach a v regiónoch na Gymnáziu Pavla Horova v Michalovciach či v SOŠ Markušovská cesta v Spišskej 
Novej Vsi," doplnil Trnka. 

Žiaci si môžu podať prihlášky maximálne na dve školy. Škola ich musí o výsledkoch prijímacieho konania 
upovedomiť do troch dní. 

Na gymnáziá v kraji si podľa hovorkyne predsedu KSK Anny Činčárovej v aktuálnom školskom roku podalo 
prihlášku 1105 žiakov. V stredných odborných školách chce študovať 4036 žiakov, z toho 489 sa prihlásilo na 
skúšky na priemyslovky, 425 žiakov na zdravotnícke školy a 293 na obchodné akadémie. Tí, čo neuspejú v máji, 
majú druhú šancu v júni, kedy bude druhé kolo skúšok. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Najmenšia ZOO na Slovensku oslavuje 30 rokov, vlani ju navštívil rekordný 

počet ľudí 
[13.05.2019; 24hod.sk; Príroda-Zvieratá; 00:00; Webnoviny.sk] 

 
https://www.24hod.sk/najmensia-zoo-na-slovensku-oslavuje-30-rokov-vlani-ju-navstivil-rekordny-pocet-
ludi-cl676042.html 

 
 

24hod.sk Príroda-Zvieratá 
Tagy: Zoo zoologická záhrada (ZOO) Spišská Nová Ves 
Najmenšia zoologická záhrada na Slovensku, v Spišskej Novej Vsi, v nedeľu oslávila 30 rokov. Kým na 

začiatku boli hlavnými funkciami zooparku chov a prezentácia zvierat, ako aj tá … 
POPRAD 13. mája – Najmenšia zoologická záhrada na Slovensku, v Spišskej Novej Vsi, v nedeľu oslávila 

30 rokov. 
Kým na začiatku boli hlavnými funkciami zooparku chov a prezentácia zvierat, ako aj tá zábavná a rekreačná, 

v súčasnosti sú to podľa jeho riaditeľky Jany Dzurikovej záchranná a vzdelávacia funkcia. V expozícii je možné 
pozorovať 577 zvierat v 139 druhoch. 

ZOO je zapojená do viacerých európskych programov chovu ohrozených druhov zvierat, ktorým hrozí, 
prípadne by mohlo v blízkej dobe hroziť vyhynutie. 

„V našej expozícii sa nachádza šesť druhov (18 jedincov) zvierat, ktoré patria do Európskeho záchranného 
programu, tri druhy (12 jedincov) zvierat sú zaradené do Európskej plemennej knihy a dva druhy (štyri jedince) 
zvierat sú evidované v medzinárodnej plemennej knihe. Chováme 80 druhov a 245 jedincov zvierat, ktoré sú v 
takzvanej Červenej knihe ohrozených druhov zvierat,“ priblížila pre agentúru SITA riaditeľka ZOO, ktorú vlani 
navštívilo rekordných 117 695 ľudí. 

Množstvo vzácnych prírastkov 
Spišskonovoveská ZOO má podľa Dzurikovej na svojom konte množstvo vzácnych prírastkov, ako je 

napríklad tiger ussurijský, medveď hnedý, mandril pestrý, gibon bieloruký, lama alpaka a iné. „Každý rok sa 
snažíme skrášliť, zväčšiť alebo zmodernizovať niektoré z chovných zariadení našich zvierat a prispôsobiť ho v čo 
najväčšej miere ich prirodzenému prostrediu,“ poznamenala. 

Za posledných jedenásť rokov pribudli v zooparku nové chovné zariadenia pre tigre, gibony či medvede 
hnedé, podarilo sa rozšíriť aj výbeh šimpanzovi, otvoriť nový pavilón Aquaterra či vzdelávaciu miestnosť. „V roku 
2017 sme slávnostne otvorili nový most cez jazero, ktoré sa v ZOO nachádza. Tým sme vytvorili na ostrove nové 
chovné zariadenie pre lemury kata,“ uviedla riaditeľka. 

Desiatky vzdelávacích programov 
Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku, vznikla 12. 

mája 1989. Budovali ju nadšenci na čele s prvým riaditeľom Karolom Dzurikom. Vo svojich začiatkoch fungoval 
zoopark ako záchranná stanica pre hendikepovaných operencov z Tatranského národného parku a Slovenského 
raja. 

„Uvažovalo sa o tom, že by v budúcnosti mohol zoopark plniť aj úlohy pohotovostného záchranného 
zariadenia chránených druhov živočíchov v okresoch Spišská Nová Ves, Poprad a Stará Ľubovňa. Jeho cieľom 

bolo nielen liečiť, ale aj pripravovať zver pre návrat do voľnej prírody,“ pripomenula Dzuriková. 
Prvými zvieratami, ktoré sa v zooparku nachádzali, boli labute, kačky, srnky a kozy. Do 9. decembra 1999 

bola ZOO pod riadením mestského oddelenia kultúry, vzdelávania, športu a mládeže, potom sa stala 
príspevkovou organizáciou. 

Dnes je zoologická záhrada medzinárodne rešpektovanou inštitúciou, je členom Únie českých a slovenských 
zoologických záhrad, Euroázijskej regionálnej asociácie zoologických záhrad a akvárií a tiež Oblastnej 

https://www.24hod.sk/najmensia-zoo-na-slovensku-oslavuje-30-rokov-vlani-ju-navstivil-rekordny-pocet-ludi-cl676042.html
https://www.24hod.sk/najmensia-zoo-na-slovensku-oslavuje-30-rokov-vlani-ju-navstivil-rekordny-pocet-ludi-cl676042.html


organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš. Len za minulý rok v nej zrealizovali 56 vzdelávacích 
programov, do ktorých sa zapojilo celkom 1175 detí. 

Zdroj: Webnoviny.sk - Najmenšia ZOO na Slovensku oslavuje 30 rokov, vlani ju navštívil rekordný počet ľudí 
© SITA Všetky práva vyhradené. 

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva 
vyhradené. 

Tagy: Zoo zoologická záhrada (ZOO) Spišská Nová Ves 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Top lákadlá aktuálneho týždňa v Spišskej: Zamieria k nim aj vaše kroky? 
[13.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/top-lakadla-aktualneho-tyzdna-v-spisskej-zamieria-k-nim-aj-vase-kroky-330319 

 
 

Top lákavé akcie tohto týždňa v našom meste? Pozrite si výber našej redakcie… 
Doma v EÚ – európska roadshow 
14. mája 2019 od 15:00, Radničné námestie 
Tento rok oslávi Slovensko 15. výročie svojho vstupu do Európskej únie. Pri tejto príležitosti Zastúpenie 

Európskej komisie spolu s partnermi pripravilo podujatie DOMA V EÚ, ktoré sa uskutoční vo vybraných mestách 
po celom Slovensku. V Spišskej pred budovou Reduty vystúpi v rámci podujatia skupina ELECTRIC FLASH, ale 
na pódiu sa vystriedajú aj miestne umelecké súbory zo ZUŠ Spišská Nová Ves a Klub dôchodcov Lipa. V rámci 

sprievodného programu si môžete overiť svoje vedomosti o Európskej únii. 
Radošinské naivné divadlo 
14. mája 2019 o 16:30 a 19:30 hod., Dom kultúry Mier 
Muzikálový príbeh o hľadaní hviezd a nenaplnenej láske plný vizionárskych snov a ľudských dotykov, o 

kľúčovej osobnosti slovenskej histórie Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Účinkujú: herci Radošinského naivného 
divadla v spolupráci s tanečníkmi a hudobníkmi Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Bratislava. 

Marína Havranová 
18. mája 2019 o 19:00, Spišské divadlo 
Spišské divadlo uvedie v máji premiéru divadelnej hry s názvom Marína Havranová. Nádherný príbeh lásky k 

milovanej bytosti i lásky k národu na pozadí moderných slovenských dejín si budete môcť pozrieť v tretiu májovú 
sobotu. 

Noc múzeí a galérií 
18. mája 2019 od 16:00 do 23:00 hod., Galéria umelcov Spiša 
V sobotu 18. mája bude v Galérii umelcov Spiša 5. ročník kreatívneho multikultúrneho dialógu v rámci 

medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií. Čaká vás maratón aktivít, výstavy, prednášky, filmy, tvorivé dielne, 
bazár, koncert. Vstupné bude dobrovoľné. 

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

Foto: ilustračné 
Vo videu nižšie môžete vidieť netradičných domácich miláčikov :-) 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Dukla začala s jedinou novou tvárou, novým asistentom trénera Bartoš 
[13.05.2019; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22119491/dukla-zacala-s-jedinou-novou-tvarou-novym-asistentom-
trenera-bartos.html 

 
 

Extraligový nováčik zahájil prvú fázu prípravy na novú sezónu. 
Štart letnej prípravy Dukly 
(12 fotografií) 
MICHALOVCE. So sedemnástkou hráčov odštartoval v pondelok predpoludním letnú prípravu na novú 

sezónu nováčik našej najvyššej hokejovej súťaže HK Dukla Ingema Michalovce. 
Prečítajte si tiež:V HC Košice skončilo 15 hráčov, posily riešia 

https://spisska.dnes24.sk/top-lakadla-aktualneho-tyzdna-v-spisskej-zamieria-k-nim-aj-vase-kroky-330319
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22119491/dukla-zacala-s-jedinou-novou-tvarou-novym-asistentom-trenera-bartos.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22119491/dukla-zacala-s-jedinou-novou-tvarou-novym-asistentom-trenera-bartos.html


Na úvodnom zraze boli prítomní väčšinou hráči z vlaňajšieho kádra doplnení o viacerých talentovaných 
juniorov. Jedinou novou tvárou bol obranca Alexander Zekucia zo Spišskej Novej Vsi. 

V útrobách štadióna sa objavil aj útočník Peter Boltun, ktorý naposledy hrával za Košice, avšak po operácii 
kolena ešte nemôže trénovať naplno, a tak sa zatiaľ bude pripravovať individuálne. 

Iba v domácich podmienkach 
Prvá časť michalovskej letnej prípravy bude trvať šesť týždňov. 
Pod vedením trénera Miroslava Chudého budú hráči zarezávať prevažne dvojfázovo. 
„Trénovať budeme len v domácich podmienkach, kde máme k dispozícii všetko, čo potrebujeme. Už tradične 

sa zameriame na silu, rýchlosť a vytrvalosť. Dopoludnia budú chlapci makať v posilňovni, popoludní v teréne 
alebo na ihrisku,“ prezradil Chudý. 

„Túto časť prípravy zakončíme 28. júna. Chlapci dostanú dvojtýždňové voľno a potom sa znovu zídeme v 
polovici júla. Na ľade plánujeme začať naostro trénovať od 28. júla.“ 

S viacerými sa rozlúčili 
Z kádra, ktorý si nedávno vybojoval postup do Tipsport ligy, začalo prípravu jedenásť hráčov. 
((piano)) 
V Michalovciach už ďalej nerátajú s Cúttom, Valečkom, Korenkom, Dvurečenským či Gavrikom. 
Do Admiralu Vladivostok odišiel Bojko a do Maďarska má vraj namierené Piatak. 
„Brankári Trenčan a Tkačik budú trénovať individuálne, rovnako ako ďalší skúsení hráči Kolba a Mašlonka, 

ktorí už vedia ako majú trénovať,“ uviedol tréner Dukly. 
Novými tvárami sú zatiaľ iba spomínaní Zekucia a Boltun, v tréningovom procese sú aj mladíci Ragan, Farkaš, 

Hajnik, Lačný a Stripai. 
„Usilovne pracujeme na tom, aby sme chlapcov, ktorí v mužstve skončili, adekvátne nahradili. Máme 

vytypovaných nejakých hráčov, aby sme zvýšili kvalitu v tíme.“ 
Bartoš sa pripojí o týždeň 
Novým členom na palube michalovskej lode je aj známa persóna slovenského hokeja Peter Bartoš, ktorý 

rozšíril realizačný tím nováčika. 
Spoločne s Richardom Šechným bude robiť asistenta Chudému. 
Do prípravy sa však zatiaľ nezapojil. „Bartoš je teraz v Bratislave, kde si robí trénerský kurz. K mužstvu sa 

pripojí od budúceho pondelka. Vybral som si ho ja, spolu sme hrávali v Martine či Zvolene, takže sa poznáme 
veľmi dobre. Je to skromný a pracovitý človek, ktorý k nám vhodne zapadne,“ povedal Chudý na adresu Bartoša. 

Strieborný medailista z MS 2000 a päťnásobný majster Slovenska bol v uplynulom ročníku asistentom trénera 
Šimíčka v HC Košice. 

Hráči v príprave 
Martin Bdžoch, Samuel Chalupa, Igor Safaralejev, Ladislav Hopkovič, Lukáš Toma, Jakub Linet, Matej 

Farkaš, Lukáš Hamráček, Jakub Ragan, Alexander Zekucia, Radoslav Mesaroš, Dávid Hajnik, Matej Giľák, Adam 
Stripai, Damián Novický, Tomáš Banovský, Lukáš Lačný. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Mamičkám v Kolinovciach blahoželal aj Edo Drewo 
[13.05.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22119205/mamickam-v-kolinovciach-blahozelal-aj-edo-drewo.html 

 
 

Škôlkari sa postarali o program. 
Ani v Kolinovciach nezabudli na sviatok mamičiek. 
(6 fotografií) 
KOLINOVCE. Sviatok mamičiek si pripomenuli aj v obci Kolinovce (okres Spišská Nová Ves). 

O program sa postarali škôlkari. Pomohla i obec. Nechýbali kvety aj vlastnoručne vyrobené darčeky. 
V takmer dvojhodinovom programe detičky mamám aj starým mamám zaspievali a zatancovali. 
Prekvapením najmä pre tých najmenších bolo vystúpenie obľúbenej rozprávkovej postavy, hovoriaceho 

stromu Eda Drewa – živá socha na chodúľoch. 
Ani on nezabudol mamičkám k ich sviatku zablahoželať. 
Moderátorom programu bol herec Peter Olejár. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. FANDIA NAPLNO! 
[03.05.2019; Break; cover girls; s. 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63; Adrián Potančok;Martin Karlík] 
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autor Adrián Potančok, Martin Karlík 
foto Adam Suchánek 
vizáž Rea Polakovič 
Tri krásky, ktoré majú skúsenosť so súťažou Miss a tri veľké fanúšičky slovenského hokeja! Spoznajte nielen 

hokejový zápal a nadšenie Vanessy Bottánovej (21), Simony Leskovskej (27) a Nikolety Rapáčovej (25)! 
Ako ste si užili fotografovanie pre BREAK? 
NIKOLETA: Bola to absolútne úžasná spolupráca. Hoci zvyčajne sa zúčastňujem prehliadok, fotenie na titulku 

bolo veľmi príjemné a naozaj som si ho naplno užila. Mali sme okolo seba úžasný tím. 
VANESSA: Ani som nečakala, že to bude také super a také uvoľnené. Fotenie sme si naozaj užili a myslím si, 

že teraz hovorím za celý tím. 
SIMONA: Fotenie bolo skvelé, podieľal sa na ňom tím úžasných ľudí a už sa veľmi teším na výsledok. Bolo 

zaujímavé fotiť v hokejových dresoch, ale takisto aj v jedinečných šatách od Emy Klein (smiech). 
Máte nejaký originálny nápad, ako budete fandiť našim chlapcom na majstrovstvách sveta? 
VANESSA: Verím v to, že keď budem myslieť na to, že vyhrajú, tak sa to aj stane (úsmev). 
SIMONA: Keďže budem na zápasoch pracovne, musím byť v prvom rade profesionálka, ale určite si veľmi 

rada s našimi fanúšikmi zakričím SLOVENSKO, DO TOHO! 
Chystáte sa pozrieť na svetový šampionát aj naživo? 
VANESSA: Najradšej by som chcela vidieť hrať Slovensko, ale keďže Košice sú pre mňa ďaleko a nemám 

toľko voľného času, tak si počkám, až kým postúpia a budú hrať v Bratislave. To už by som sa určite prišla 
pozrieť. Hokej som odjakživa milovala a sledovala, vždy keď mám možnosť, idem si hokej pozrieť aj naživo. Tie 
emócie sú neopísateľné. Keď si pozriem, ako sme v roku 2002 vyhrali na MS, tak mi tečú slzy a zimomriavky 
mám po celom tele. Verím, že takýto moment sa ešte zopakuje. 

NIKOLETA: Bohužiaľ, v tomto období budem odcestovaná, verím však, že keď sa vrátim, naši chlapci budú 
ešte v hre o medaily na majstrovstvách. 

Simona, uvidíme vás na televíznych obrazovkách aj v rámci MS v hokeji? 
Pevne verím, že áno. Viac prezradím už čoskoro na mojom instagramovom profile. Na 90 % však budem 

počas MS pôsobiť v Bratislave. 
Máte medzi našimi reprezentantmi niekoho, komu budete najviac fandiť? 
NIKOLETA: Jednoznačným favoritom z tímu je pre mňa Samuel Bucek, talentovaný hráč s citom pre gól a 

silným hráčskym prejavom dokáže byť podľa môjho názoru oporou nášho tímu aj vo svojom mladom veku. A 
predovšetkým som zástanca názoru, že je potrebné dávať priestor mladým hráčom. 

SIMONA: Fandím celému tímu, aby sa chalanom podarilo dosiahnuť čo najlepší výsledok, aby si to užili a, 
samozrejme, budem držať palce, aby sa na šampionáte ukázalo čo najviac hráčov z Tipsport ligy, pretože už vo 
finále sme mohli vidieť niekoľko mladých talentov, ktorí si to zaslúžia. 

VANESSA: Určite mám, ale mená prezrádzať nebudem (smiech). Máme veľa mladých talentov a dúfam, že 
sa ukážu aj na MS. 

Dosiahnu podľa vás naši hráči na domácom šampionáte výraznejší úspech? 
VANESSA: Pevne verím, že dosiahnu, sme to predsa my, ktorí hráme doma, tak sa nemôžeme nechať 

zahanbiť. 
NIKOLETA: O tom sa ťažko polemizuje, vždy je šanca, pretože každý zápas sa začína stavom 0:0. Naši 

chlapci nás môžu iba prekvapiť a čo si budeme klamať, prekvapenia má každý rád. 
SIMONA: Myslím si, že sa nám črtá skvelý káder na domácich MS (keďže ešte finálna nominácia nie je 

známa) a s realizačným tímom, ktorý nás bude viesť, máme veľkú šancu uspieť! Som optimistka, a preto verím, 
že by sa mohlo našim chlapcom podariť získať medailu. Mimochodom, videli ste ich dizajn? Sú naozaj krásne, 
podľa mňa sa mimoriadne vydarili! 

Ktorému tímu okrem nášho budete ešte fandiť? 
SIMONA: Čo sa týka fandenia, budem držať palce slovenskému tímu, ale veľmi sa teším na skvelé hokejové 

predstavenia, ktoré v zápasoch určite predvedie tím Ruska (Rusi už avizovali, že do Bratislavy pricestujú s 
hviezdami nabitým kádrom), Švédska, Kanady či USA, kde kapitánske „C" bude na drese nosiť úžasný Patrick 
Kane. Určite bude úžasné vidieť aj zápasy našich českých susedov, ktorí sa budú cítiť v Bratislave ako doma 
(smiech). 

NIKOLETA: Budem fandiť dobrému hokeju a Švajčiarsku, ktoré mi prirástlo k srdcu. 
VANESSA: Švajčiarsku, pretože je to môj akoby druhý domov. Ale to až v prípade, že by sme my vypadli. 

Dokonca keď som bola malá a hralo Švajčiarsko - Slovensko, tak som držala Švajčiarom, dúfam, že ma teraz 
ľudia neukameňujú (smiech). 

Ktorý šport okrem hokeja sledujete najčastejšie, prípadne aj aktívne športujete? 
VANESSA: Hrávala som tenis, takže ten si aj rada pozriem a, naopak, veľmi rada behávam, ale v televízii by 

som si to nepozrela. 
NIKOLETA: Okrem hokeja sa u nás doma teší obľube MMA. Manžel je doslova šialený do tohto športu, 

niekoľkokrát týždenne trénuje a nebudem klamať, už aj mne sa pošťastilo skončiť na chrbte. Zvyčajne príde 
domov z tréningu a ukazuje mi, aké nové „páky" sa naučil. 

SIMONA: Okrem hokeja veľmi rada sledujem futbal, vždy ma bavilo sledovať tieto dva mužské kolektívne 
športy. Samozrejme, aj volejbal, ktorý som aj niekoľko rokov hrávala za Sláviu UK. Aktívne sa snažím hýbať celý 
život. Som absolútne hyperaktívny typ človeka, milujem pohyb. Keď potrebujem, pri športe vypnem hlavu, 
načerpám energiu, zrelaxujem, učí ma disciplíne a taktiež ma baví prekonávať osobné ciele. Najradšej behám v 
prírode, ale keď potrebujem na sebe zamakať, do formy ma vždy pred letom dostane osobný tréner. Vtedy človek 
zistí, aké sú jeho osobné limity. Rada sa zapojím do akéhokoľvek športu, samozrejme, na skok na lyžiach ma 



nenahovoríte (smiech). Milujem vyhrávať, prehry nie sú pre mňa. Myslím si však, že v športe je to ako v živote, 
musíte okúsiť aj chuť prehry, aby ste si mohli naplno vychutnávať radosť z víťazstva. 

Máte za sebou úspešné účinkovanie na súťažiach krásy. Čo najcennejšie ste si z nich odniesli? 
SIMONA: Hlavne nebrať názory cudzích ľudí príliš vážne, pretože môžete sa snažiť byť najdokonalejšia na 

svete, stále tu budú ľudia, ktorí vás budú kritizovať. Súťaž krásy je perfektná škola pre váš osobnostný rozvoj. 
Musím povedať, že mám len tie najlepšie spomienky. Naučila som sa pracovať s kamerou, vystupovať pred ľuďmi 
v živých prenosoch, prekonať samu seba. Aj keď možno pôsobím sebavedomo, veľakrát sa dostanem do 
situácie, keď som veľká trémistka a zároveň som sama sebe najväčším kritikom, keďže mám pocit, že môžem 
niečo vždy spraviť lepšie. Spoznala som množstvo zaujímavých ľudí, ale čo je najdôležitejšie, vďaka Miss som 
spoznala Lujzu Strakovú a Mišku Meňkyovú, moje dve parťáčky, bez ktorých si už neviem predstaviť svoj život. 

NIKOLETA: Obrovské skúsenosti, ktoré vám nič iné ako súťaž krásy nedá. Zistíte veľa o tom, ako sa o seba 
starať, spoznáte nových ľudí, prežívate momenty, o ktorých ste doteraz len snívali. Nikdy nezabudnem na to, ako 
som prvýkrát vyšla na mólo. Väčšina dievčat si na to už asi ani nespomenie, ja si však budem vždy pamätať ten 
moment, keď som na svete existovala len ja a moje topánky. 

VANESSA: Určite to, že treba za každú cenu zostať sama sebou a odísť odtiaľ s pokorou, s ktorou ste tam aj 
prišli. 

Aký najvýznamnejší úspech ste potom zaznamenali v zahraničí? 
VANESSA: Ak narážate na svetovú súťaž, na tej som výrazne neuspela a ani som to neočakávala. Pre mňa 

sú najväčšie úspechy to, že môžem veľa cestovať, robiť to, čo ma baví a najmä každý deň vďaka tejto práci 
stretávam úžasných ľudí. 

NIKOLETA: Zúčastnila som sa súťaže Miss International v Tokiu. Potom som už do zahraničia nevycestovala, 
usadila som sa s manželom a snažila som sa byť čo najaktívnejšia na Slovensku. Počas obdobia, keď sme žili vo 
Švajčiarsku, som sa tam zúčastnila niekoľkých fotení, ale to by bolo asi všetko. 

Čím vás musí chlap upútať? 
SIMONA: Svojím správaním. Páči sa mi, ak je muž zdravo sebavedomý, vie sa pekne správať k žene, ale 

hlavne ak je vtipný, pretože ja sa rada smejem (smiech). 
VANESSA: Toto je veľmi ťažká otázka, nakoľko pre mňa muž musí mať v sebe niečo špeciálne a každý má 

niečo iné. Chlap by mal vyžarovať charizmu… Musí byť v prvom rade vtipný, pozorný, mal by mať v sebe zdravú 
mužskú citlivosť a jednoducho nemôže fajčiť. Mňa to na mužoch veľmi odrádza. 

NIKOLETA: Výnimočnosťou a úprimnosťou. Ak nemá niektorú z týchto vlastností, nemá šancu. 
Máte zaručený recept, ako ich dráždiť? 
NIKOLETA: Mne sa vyplatilo cvičiť. Možno to je zvláštna odpoveď, ale u mňa to platí. Keď sa ma len tak 

dotkne alebo keď prebehnem zo sprchy do spálne, pevné ženské telo je receptom k úspešnému dráždeniu. 
SIMONA: Našťastie, dráždiť nemusím, keďže som zadaná. 
VANESSA: Nikdy som sa nesnažila muža zbaliť alebo s ním flirtovať. Neviem, či to je dráždenie, ale vždy som 

len sama sebou. Niekoho to možno dráždi a niekoho možno nie (úsmev). 
Predstavte si sviečky, klasickú hudbu a chutné výnimočné jedlo. Je to vaša predstava romantického sexi 

večera? 
SIMONA: Úprimne, ani nie. Skôr prechádzka niekde pri mori vo dvojici, slnko, piesok a vychutnať si čas 

strávený so svojou polovičkou. Alebo pokojne aj niekde na horách, hlavne nech nie je nuda, veď pohyb, to je 
moje. 

NIKOLETA: Nie je to absolútny „highlight", ale určite sa pri takejto kompozícii večera neurazím. 
VANESSA: Určite áno, povedzme si, ktorej žene by sa to nepáčilo? A ešte keby to výnimočné jedlo navaril 

výnimočný muž. Neodmietla by som (smiech). 
Aký zážitok z ciest vás dokáže vždy rozosmiať? 
NIKOLETA: Nikdy nezabudnem na cestu z Los Angeles do Grand Canyonu, po asi 9 hodinách v aute som už 

celá nešťastná vyhlásila: „Už ideme pol dňa a stále žiadne kopce nevidím." Následne sme prišli asi po 20 
minútach na miesto a ja som si uvedomila, že Grand Canyon je vlastne v zemi. Nikdy som si nepripadala 
hlúpejšie, ale dodnes na tento zúfalý výrok spomíname. 

VANESSA: Je veľmi veľa takých momentov, ktoré ma rozosmejú, ale najviac sa smejem, keď niekde blúdime 
a hľadáme niečo 2 hodiny a nakoniec sa ocitneme na úplne inom mieste, ako sme pôvodne chceli. Naposledy sa 
nám pokazila štvorkolka, ktorú sme si na dovolenke požičali a nevedeli sme sa dostať z púšte, pretože už bolo 
tma a nemali sme signál. Na tom som sa celkom zabávala. 

Čo považujete za vašu silnú stránku a čo, naopak, za svoju slabosť? 
VANESSA: Silná stránka je, že som naozaj silný a pozitívny človek, no nie vždy to tak bolo. Životné situácie 

úplne menia človeka a postoje. Za svoju slabosť by som považovala to, že som veľmi citlivá a ľahko 
ovplyvniteľná. Jednoduchšie povedané, neviem povedať nie. 

SIMONA: Mojou silnou stránkou je cieľavedomosť, spoľahlivosť a komunikatívnosť a slabou rozhodne 
netrpezlivosť, keďže nemám rada čakanie. Avšak čím som staršia, tým viac sa snažím na svojej trpezlivosti 
pracovať, lebo nie nadarmo sa hovorí, že trpezlivosť ruže prináša. 

NIKOLETA: Za svoju silnú stránku považujem pracovitosť, nikdy nenechávam nič na náhodu, svoje povinnosti 
vždy plním na 100 % a nespolieham sa na to, že sa veci vyriešia nejakým spôsobom samy. Mojou slabosťou je 
tvrdohlavosť, pre ktorú je to občas so mnou na nevydržanie, ale Richard to zvláda na jednotku s hviezdičkou, 
takže všetko sa dá, ak chceme. 

—- 
NIKOLETA RAPÁČOVÁ 



Narodila sa 6.1.1994 v Trnave, v minulosti vyštudovala kulturológiu, dnes študuje psychológiu a je 
certifikovanou mentálnou koučkou. Medzi jej záľuby patria prechádzky v prírode a cestovanie. V roku 2013 
získala titul 1.vicemiss Slovensko. V Tokiu sa zúčastnila na medzinárodnom podujatí Miss International. V 
súčasnosti pracuje aj ako modelka. V budúcnosti plánuje získať PhD. titul zo psychológie a otvoriť si vlastnú 
poradňu pre športovcov. Momentálne žije v Spišskej Novej Vsi. Je manželkou bývalého hokejistu švajčiarskeho 
Zugu, českého Litvinova, Popradu aj Banskej Bystrice a v súčasnosti športového riaditeľa a trénera HK Spišská 
Nová Ves Richarda Rapáča. 

Nikoleta Rapáčová: Bola to absolútne úžasná spolupráca. Hoci zvyčajne sa zúčastňujem prehliadok, fotenie 
na titulku bolo veľmi prijemné a naozaj som si ho naplno užila. Mali sme okolo seba úžasný tím. 

Dotazník 
Obľúbené jedlo: Cestoviny s krevetami. 
Obľúbený herec: Keanu Reeves. 
Obľúbená farba: Biela. 
Obľúbená kniha: Pán prsteňov. 
Skladba vášho života: Let her go od Passengera. 
—- 
VANESSA BOTTÁNOVÁ 
Narodila sa 17.2.1998 v Bratislave. Vyštudovala turizmus, cestovanie a informačné technológie a nemecký a 

anglický jazyk. Pýši sa titulom MissUniverse SR 2017. Miluje zvieratá a dokonca sníva o tom, že by mohla 
niekedy v budúcnosti vlastniť psí útulok. Veľmi rada hráva tenis i volejbal. Nie je len úspešnou modelkou, ale 
módou doslova žije. Vo „fashion" svete ju baví úplne všetko vrátane tvorby mejkapu. Za svoje najväčšie úspechy 
považuje, že každý mesiac cestuje a ovláda jazyky. Momentálne žije v Bratislave. 

Vanessa Bottánová: Toto je veľmi ťažká otázka, nakoľko pre mňa muž musí mať v sebe niečo špeciálne a 
každý má niečo iné. Chlap by mal vyžarovať charizmu… Musí byť v prvom rade vtipný pozorný, mal by mať v 
sebe zdravú mužskú citlivosť a jednoducho nemôže fajčiť. Mňa to na mužoch veľmi odrádza. 

Dotazník 
Obľúbené Jedlo: Neviem ani vybrať, ale určite kačka s lokšami, knedľou a kapustou [je mi to vzácne, pretože 

to jem len raz za rok) a ako dezert palacinky s nutelou a banánom. 
Obľúbený herec: Ryan Reynolds. 
Obľúbená farba: Belasá modrá. 
Obľúbená kniha: Na vine sú hviezdy. 
Skladba vášho života: Despacito. 
—- 
SIMONA LESKOVSKÁ 
Rodáčka z Bratislavy, kde aj vyštudovala masmediálnu komunikáciu na Paneurópskej vysokej škole. Je 

finalistkou súťaže Miss Slovensko z roku 2015, kde získala aj titul Miss Pierot 2015. Od roku 2017 je tvárou 
hokejovej Tipsport ligy, kde moderuje svoju reláciu Overtime s obľúbeným komentátorom Borisom Valábikom a 
pracuje ako reportérka, moderátorka. Simona sa popri moderovaní venuje aj modelingu. Na obálke magazínu 
BREAK sa už objavila v máji minulého roka. S hokejom ju spája práca hokejovej reportérky, ale i kanadský 
obranca Eric Gelinas, s ktorým tvorí pár. 

Simona Leskovská: Fandím celému tímu, aby sa chalanom podarilo dosiahnuť čo najlepší výsledok, aby si to 
užili a, samozrejme, budem držať palce, aby sa na šampionáte ukázalo čo najviac hráčov z Tipsport ligy, pretože 
už vo finále sme mohli vidieť niekoľko mladých talentov, ktorí si to zaslúžia. 

Dotazník 
Obľúbené jedlo: 
Babkina čína. 
Obľúbený herec: Matthew McConaughey. 
Obľúbená farba: Červená. 
Obľúbená kniha: Naservírujte si víťazstvo od Novaka Djokoviča. 
Skladba vášho života: Nemám jednu konkrétnu, mám niekoľko obľúbených piesní, ktoré sa mi spájajú s ľuďmi 

alebo mi pripomenú nezabudnuteľné momenty a spomienky. 
—- 
Dekoratívne písmo zapožičal SVET PÍSMEN. Dekoratívne písmo pre eventy, oslavy, svadby, fotenia a len tak 

pre radosť. kontakt info@svetpismen.sk facebook www.facebook.com/svetpismen instagram 
www.instagram.com/svetpismen.sk 

[Späť na obsah] 
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