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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Nech je každý z nás lepší, ako bol včera.. 
[12.06.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 12; kpa] 

 
 

V divadelnej sále v Spišskej Sobote bola v stredu 5. júna uvedená nová hra Prebijem sa o Milanovi 
Rastislavovi Štefánikovi. Predstavenie o významnej osobnosti našich dejín pripravili mladí herci z Art Academy 
pod vedením režisérky Tatiany Husárovej v spolupráci s deťmi zo ZUŠ v Spišskej Belej a Miestnym odborom 
Matice slovenskej v Poprade. 

Pre Jozefa Košického (na foto dole), ktorý v hre predstavoval hlavnú rolu to bola prvá divadelná skúsenosť. 
„Keď som sa dozvedel, že mám hrať postavu M. R. Štefánika, oblial ma studený pot. Je to pre mňa nesmierna 
pocta a česť hrať tohto významného Slováka, vďaka ktorému si dnes užívame slobodu. Vžiť sa do roly mi 
pomohlo najmä to, že keď Štefánik zomrel, bol v rovnakom veku, ako som ja. O to lepšie som rozumel všetkým 
textom a trochu jednoduchšie a lepšie som to preciťoval.“ 

František Majerský v úlohe otca – Pavla Štefánika uviedol: „Nie som herec, som záchranár a táto rola bola pre 
mňa výzvou. Som rád, že som si mohol uctiť Štefánikovu pamiatku. Posolstvo a myšlienky, ktoré odovzdal 
Slovensku, budú žiť aj naďalej. Hovoria nám, aby sme boli hrdými Slovákmi.“ 

Rastislav Zacher, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi dodal: „V dnešnom globalizovanom 

svete treba zdôrazňovať hlavne morálne hodnoty. Sme Európania, ale v prvom rade sme Slováci. Pre nás 
matičiarov znamená Štefánik asi najviac po Ľudovítovi Štúrovi, po ktorom máme reč, ale bez Štefánika by nebolo 
Československa a ani Slovenska. Vážime si aj jeho odkaz pre súčasnosť – Nech každý z nás je dnes lepší, ako 
bol včera a vlasť naša bude veľká a krásna.“ (kpa) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Obvineného z mafiánskej vraždy sudca na slobodu z väzby nepustil 
[12.06.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Vladimír M. mal pred 17 rokmi zastreliť svojho konkurenta. 
KOŠICE. Okresný súd Košice I sa v utorok zaoberal žiadosťou o prepustenie z väzby. Podal ju 56-ročný 

Vladimír M. z obce Studenec v okrese Levoča. Od januára čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu 
vraždy. Vo väzbe je v prešovskej väznici, odkiaľ ho na neverejné zasadnutie do Košíc priviedli štyria kukláči. 

Vražda z roku 2001 
Vladimíra zadržala NAKA v polovici januára v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 

Klčovom. Ešte v ten deň bolo voči nemu vznesené obvinenie z vraždy. Stala sa v roku 2001 a jej obeťou bol Emil 
Novotný, prezývaný Miťo, koncom 90. rokov spájaný so spišskonovoveským podsvetím. Podľa znenia obvinenia 
mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. Potom si na ňu spolu so Slavomírom S. v jednu augustovú noc 
2001 počkal v mieste jeho bydliska na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. Keď Miťo krátko pred polnocou 

prišiel na vozidle Mercedes Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili paľbu z doposiaľ nezistených zbraní kalibru 
7,65 mm. Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. Vladimír so 
Slavomírom potom utiekli smerom do neďalekej záhradkárskej lokality. 

Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy najmä z vyberania výpalného, vymáhania 
pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť 
konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku diskotéky. Polícia tvrdí, že okrem ekonomických dôvodov bol 
za konaním Vladimíra i jeho súkromný. Konkrétne závistlivá pohnútka odstrániť Miťa zo vzťahu s jeho vtedajšou 
družkou Natáliou, o ktorú mal záujem. Motívom Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri akcii boli sľúbené finančné 
prostriedky a nehnuteľnosť vo forme bytu. 

Dva dôvody väzby 



Prokuratúra navrhla väzobné stíhanie Vladimíra pre dva dôvody. Prvým je úteková väzba pre obavu, že sa 
bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu útekom. Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania 
svedkov alebo spoluobvineného. Okresný súd síce vzal obvineného do väzby iba pre obavu z úteku, no po 
sťažnosti prokurátora krajský súd uznal aj druhý dôvod. Obvineného následne eskortovali do väznice v Prešove. 
V košickej väznici sa totiž nachádza jeden z hlavných svedkov v tejto veci, Jusuf R. 

Súd žiadosti nevyhovel 
Po takmer štyroch mesiacoch za mrežami požiadal Vladimír o prepustenie na slobodu. Zdôvodnil ju tým, že už 

boli vypočutí všetci svedkovia, ktorí ho mali usvedčovať. Teda nielen tí, ktorí sú z rôznych príčin za mrežami, ale 
aj tí, ktorí sú na slobode. Má informácie, že sa navzájom stretávajú a zlaďujú svoje výpovede. Dodal tiež, že voči 
nemu neexistuje žiadny priamy dôkaz, iba tie nepriame, ktorými sú práve tvrdenia svedkov. Sudca Andrej 
Mitterpák síce žiadosti ako celku nevyhovel, no z dvoch väzobných dôvodov vypustil obavu z ovplyvňovania 
svedkov. Eskorta následne Vladimíra odviedla späť do väznice. 

Dve sťažnosti 
„Spolu s klientom sme podali sťažnosť proti zamietnutiu našej žiadosti a prokurátor podal sťažnosť proti 

vypusteniu kolúzneho dôvodu väzby. O oboch bude rozhodovať krajský súd," povedal nám po skončení 
neverejného zasadnutia Vladimírov obhajca Marián Prievozník. Ako sme sa z dobre informovaného zdroja 
dozvedeli, žiadosť o prepustenie z väzby podal aj druhý obvinený, Slavomír S. Vo väzbe je približne od polovice 
februára. O jeho žiadosti bude súd rozhodovať tento týždeň. Keďže skutok sa posudzuje podľa Trestného zákona 
platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 až 15 rokov väzenia alebo výnimočný trest. Ten má hodnotu 15 
až 25 rokov alebo doživotie. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Obvineného z mafiánskej vraždy súd na slobodu nepustil 
[12.06.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22142389/obvineneho-z-mafianskej-vrazdy-sud-na-slobodu-nepustil.html 

 
 

Vladimír M. mal pred 17 rokmi zastreliť svojho konkurenta. 
Rozhodovanie o žiadosti Vladimíra M. 
(5 fotografií) 
KOŠICE. Okresný súd Košice I sa v utorok zaoberal žiadosťou o prepustenie z väzby. Podal ju 56-ročný 

Vladimír M. z obce Studenec v okrese Levoča. 
Od januára čelí obvineniu zo spolupáchateľstva trestného činu vraždy. Vo väzbe je v prešovskej väznici, 

odkiaľ ho na neverejné zasadnutie do Košíc priviedli štyria kukláči. 
Vražda z roku 2001 
Vladimíra zadržala NAKA v polovici januára v jeho vozidle značky Suzuki na ceste medzi Domaňovcami a 

Klčovom. 
Ešte v ten deň bolo voči nemu vznesené obvinenie z vraždy. 
Stala sa v roku 2001 a jej obeťou bol Emil Novotný, prezývaný Miťo, koncom 90. rokov spájaný so 

spišskonovoveským podsvetím. 
Prečítajte si tiež:NAKA zadržala podozrivého z mafiánskej vraždy 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír niekoľko dní svoju obeť sledovať. Potom si na ňu spolu so Slavomírom 

S. v jednu augustovú noc 2001 počkal v mieste jeho bydliska na Jilemnického ulici v Spišskej Novej Vsi. 

Keď Miťo krátko pred polnocou prišiel na vozidle Mercedes Benz 290 TB, obaja muži na neho spustili paľbu z 
doposiaľ nezistených zbraní kalibru 7,65 mm. 

Jedna z piatich striel zasiahla aj hlavu, takže obeť zraneniam na mieste podľahla. 
Vladimír so Slavomírom potom utiekli smerom do neďalekej záhradkárskej lokality. 
Mocenský aj milostný motív 
Podľa znenia obvinenia mal Vladimír takto konať s úmyslom prevziať po Miťovi hlavné mocenské postavenie v 

rámci spišskonovoveského podsvetia a z neho plynúce finančné príjmy najmä z vyberania výpalného, vymáhania 
pohľadávok či poskytovania pôžičiek za vysoké úroky. 

Prečítajte si tiež:Obvineného z mafiánskej vraždy vzal súd do väzby 
Za vraždou mala byť podľa obvinenia aj snaha zabrániť konkurentovi, aby sa mu podarilo spustiť prevádzku 

diskotéky. 
Polícia tvrdí, že okrem ekonomických dôvodov bol za konaním Vladimíra i jeho súkromný. Konkrétne 

závistlivá pohnútka odstrániť Miťa zo vzťahu s jeho vtedajšou družkou Natáliou, o ktorú mal záujem. 
Motívom Slavomíra pomôcť Vladimírovi pri akcii boli sľúbené finančné prostriedky a nehnuteľnosť vo forme 

bytu. 
Rozhodovanie o väzbe Vladimíra M. 
(12 fotografií) 
Dva dôvody väzby 
Prokuratúra navrhla väzobné stíhanie Vladimíra pre dva dôvody. 
Prvým je úteková väzba pre obavu, že sa bude chcieť vyhnúť trestnému stíhaniu útekom. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22142389/obvineneho-z-mafianskej-vrazdy-sud-na-slobodu-nepustil.html


Druhým je kolúzna väzba, teda obava z možného ovplyvňovania svedkov alebo spoluobvineného. 
((piano)) 
Okresný súd síce vzal obvineného do väzby iba pre obavu z úteku, no po sťažnosti prokurátora krajský súd 

uznal aj druhý dôvod. 
Obvineného následne eskortovali do väznice v Prešove. V košickej väznici sa totiž nachádza jeden z hlavných 

svedkov v tejto veci, Jusuf R. 
Súd žiadosti nevyhovel 
Po takmer štyroch mesiacoch za mrežami požiadal Vladimír o prepustenie na slobodu. 
Zdôvodnil ju tým, že už boli vypočutí všetci svedkovia, ktorí ho mali usvedčovať. Teda nielen tí, ktorí sú z 

rôznych príčin za mrežami, ale aj tí, ktorí sú na slobode. Má informácie, že sa navzájom stretávajú a zlaďujú svoje 
výpovede. 

Dodal tiež, že voči nemu neexistuje žiadny priamy dôkaz, iba tie nepriame, ktorými sú práve tvrdenia svedkov. 
Sudca Andrej Mitterpák síce žiadosti ako celku nevyhovel, no z dvoch väzobných dôvodov vypustil obavu z 

ovplyvňovania svedkov. 
Eskorta následne Vladimíra odviedla späť do väznice. 
Dve sťažnosti 
„Spolu s klientom sme podali sťažnosť proti zamietnutiu našej žiadosti a prokurátor podal sťažnosť proti 

vypusteniu kolúzneho dôvodu väzby. O oboch bude rozhodovať krajský súd," povedal nám po skončení 
neverejného zasadnutia Vladimírov obhajca Marián Prievozník. 

Ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli, žiadosť o prepustenie z väzby podal aj druhý obvinený, 
Slavomír S. Vo väzbe je približne od polovice februára. 

O jeho žiadosti bude súd rozhodovať tento týždeň. 
Keďže skutok sa posudzuje podľa Trestného zákona platného v roku 2001, obom obvineným hrozí 12 až 15 

rokov väzenia alebo výnimočný trest. Ten má hodnotu 15 až 25 rokov alebo doživotie. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. BYSTRICA JE VÍŤAZNOU ORGANIZÁCIOU 
[11.06.2019; Banskobystrické noviny; ŠPORT; s. 31; Patrik Binder] 

 
 

HC 05 BANSKÁ BYSTRICA - ROZHOVOR 
Rozhovor s novými posilami „baranov“ Beskorowanym a Žiakom. 
BANSKÁ BYSTRICA Vedenie majstra nezaháľa a buduje káder pre novú sezónu. Do tímu prišlo už niekoľko 

nových tvárí a my vám budeme postupne prinášať rozhovory s nimi. 
V tomto čísle sme vyspovedali nového brankára „baranov“ Kanaďana Beskorowanyho a mladíka Adama 

Žiaka, ktorý prichádza pod Urpín z Fínska. 
Tyler Beskorowany 
Kanadský rodák Tyler Beskorowany má 29 rokov a prichádza pod Urpín z Britských ostrovov. V roku 2008 si 

ho na drafte NHL z celkovej 59. pozície vybral klub Dallas Stars. Najlepšiu hokejovú súťaž však, bohužiaľ, 
neokúsil. Bystrica bude jeho v poradí 6. európske pôsobisko. 

Na začiatok sa skúste našim fanúšikom predstaviť, kto je Tyler Beskorowany? 
Som jednoduchý človek zo Sudbury v Ontáriu (Kanadská provincia pozn. red.), ktorý chytá už osemnásť 

rokov. 
V roku 2008 vás v 2. kole draftoval klub Dallas Stars, aké boli vaše pocity po drafte? Veril ste v presadenie sa 

v NHL? 
Draft v roku 2008 bol pre mňa veľmi vzrušujúci. Bolo to úžasné, keď si ma vybral klub, akým je Dallas Stars a 

mal som možnosť stáť na jednom pódiu s legendami organizácie, ako sú Brett Hull a Joe Nieuwendyk. 
Veril som, že sa mi naskytne možnosť zahrať si pár zápasov v NHL, no nanešťastie sa to nestalo. 
V NHL ste si teda nezahrali a pôsobili ste na farme. Bola chvíľa, kedy ste boli prvému mužstvu blízko? 
V organizácii bolo veľa kvalitných brankárov, ktorí čakali na svoju šancu a NHL boli blízko, no svojej šance sa 

nedočkali. To bol aj môj prípad. 
Práve prebieha finále NHL. Ktorému klubu prajete siahnuť na Stanley Cup? 
Myslím si, že tento rok bude rokom St. Louis Blues. Boston má veľa zranených hráčov a aj to bude hrať do 

karát Blues. 
V St. Louis je veľa hráčov, ktorých poznám, a aj preto prajem Stanley Cup im. 
Čo vás viedlo k rozhodnutiu odísť z Ameriky do Európy? 
Chcel som sa niekde usadiť. Neobávať sa, že ma presunú do záložného mužstva. S tým je spojené časté 

sťahovanie a bývanie v hotelových izbách a nakoniec by som aj tak nechytal. 
Ktorý štýl hokeja vám vyhovuje viac? Ten americký alebo európsky? 
Milujem európsky štýl, fanúšikovia sú hlasní a neprestávajú fandiť, na ľade je viac priestoru na hranie. Som 

zástancom toho, že Severná Amerika by mala prijať olympijskú veľkosť ľadu. Určite by bolo menej zranení, keďže 
na ľade by bolo viacej miesta. 

V Európe ste si zahral v Nemecku, Škótsku a Severnom Írsku, ktorá krajina vám učarovala najviac? 



Všetky krajiny mali svoje pre a proti. V Nemecku bola vysoká kvalita ligy a samotných hráčov. Škótsko je 
úžasná krajina, mať možnosť tu žiť a spoznávať túto krajinu bol úžasný zážitok. Fanúšikovská základňa v 
Severnom Írsku bola jedna z najlepších, aké som kedy videl. 

Na Britských ostrovoch hokej veľmi populárny nie je, skôr tam dominuje futbal, aká bola návštevnosť na 
štadiónoch? 

Išlo o to, na akom mieste sa hralo. Boli miesta, kde boli fanúšikovia úžasní, ale boli aj také, kde sa fandilo skôr 
futbalu alebo rugby. Ale ako každý športový tím, ak vyhráte, fanúšikovia prídu bez ohľadu na to, kto hrá. 

Vaše meno nie je je typicky kanadské, znie dosť európsky, máte tu nejaké rodinné väzby? 
Pravdepodobne by som mal ľudom vysvetliť, ako sa moje priezvisko vyslovuje, je to Besko-wany. Aj keď je to 

ukrajinské priezvisko, nemám žiadne informácie o tom, že by sme tam mali rodinu. 
Prečo ste sa rozhodol prijať ponuku Banskej Bystrice? 
Banská Bystrica je víťaznou organizáciou. Na mesto a trénera som počul len tie najlepšie správy. Verím, že je 

to pre mňa skvelý odrazový mostík, aby som sa dostal do vyšších líg. 
Vedel ste niečo o Slovensku pred prijatím ponuky od HC 05? 
Priznám sa, že absolútne nič okrem skutočnosti, že ste sa rozdelili s Českom. Ale teším sa, že budem mať 

možnosť sa o Slovensku dozvedieť viac. 
Nakoniec - máte dáky odkaz pre našich fanúšikov? 
Teším sa na spoluprácu s týmto tímom, od začiatku je vidieť, že všetci tu majú víťaznú mentalitu a verím, že 

medzi nich dobre zapadnem. 
Adam Žiak 
Adam sa narodil v Spišskej Novej Vsi v roku 1999. Do Banskej Bystrice prichádza z Fínska, kde pôsobil 

posledné dva roky. V drese „baranov“ by mal zbierať svoje prvé poriadne skúsenosti so seniorským hokejom. 
Posledné dve sezóny ste strávili vo Fínsku v drese TUTO Hockey, aké to bolo pre mladého chlapca byť tak 

ďaleko od rodiny v cudzej zemi? 
Samozrejme, začiatky sú vždy ťažšie. Chvíľu mi trvalo sa adaptovať na prostredie a ľudí, ale keďže som sa 

rozhodol okúsiť fínsky hokej, rátal som, že to bude náročnejšie aj po psychickej stránke. 
Čo vám teda táto skúsenosť dala, či už po hokejovej, alebo osobnej stránke? 
Čo sa hokeja týka, Fíni vždy vynikali korčuľovaním. To ma na nich najviac fascinovalo, a aj preto som zvolil 

túto cestu. Po osobnej stránke som sa naučil osamostatniť od rodiny, čo bolo asi najťažšie, samozrejme, až po 
varení (smiech). 

Fínsko produkuje ohromné množstvo skvelých hráčov, nedávno to bol napríklad Laine, teraz svet udivuje 
Kaapo Kakko. V čom vidíte najväčší rozdiel pri práci s mládežou oproti Slovensku? 

Fíni dbajú na maličkosti, v ktorých vám pomáhajú sa zdokonaľovať. Taktiež je tam väčšia konkurencia a to ich 
núti k stopercentnému výkonu, či už na tréningu, alebo v zápase. 

Fínsky jazyk znie veľmi náročne, naučili ste sa počas tých dvoch rokov niečo? 
Niečo sa na mňa nalepilo, ale skôr som komunikoval po anglicky, keďže Fíni nejavili veľký záujem o to, aby 

som ovládal ich rodný jazyk. 
Aký je život v krajine tisícich jazier, chceli by ste sa tam v budúcnosti vrátiť? 
Fíni sú známi tým, že väčšinou riešia iba seba, čiže sú introverti. Keďže som tam išiel za účelom hrať hokej, 

všímal som si najmä podmienky a prácu v športe, ktorá je na vysokej úrovni. Nepopieram možnosť, že sa tam raz 
vrátim. S Fínskom som bol spokojný po životnej aj po hokejovej stránke. 

Čo vás viedlo k rozhodnutiu prijať ponuku Banskej Bystrice? 
Keďže prišla ponuka vrátiť sa do druhej fínskej najvyššej ligy (Mestis pozn. red.), zvažoval som, či nebude 

lepším krokom Slovenská extraliga. 
V Mestise pôsobia skôr mladší, nie tak skúsení hráči. Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre 

slovenskú extraligu. 
Máte nejaký hokejový vzor, ak áno aký? 
Vždy som obdivoval Ľubomíra Višňovského. Často ma k nemu prirovnávali, najmä kvôli výške. 
Čo považujete za najväčší úspech v doterajšej kariére? 
Určite k tomu môžem pripísať titul, ktorý som vyhral s popradským dorastom. Avšak najkrajšie zážitky mám z 

domácich majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa konali v Poprade. 
Sledovali ste počas pôsobenia vo Fínsku našu najvyššiu hokejovú súťaž? 
Samozrejme, ak mi to povinnosti a čas dovolili, tak som našu domácu súťaž sledoval. 
Aké sú vaše prvé pocity po príchode do Banskej Bystrice? 
Je to pre mňa nová výzva. Bude to moja prvá oficiálna sezóna v seniorskom mužstve a veľmi sa na túto 

skúsenosť teším. 
—- 
"O vašej krajine som pred prestupom nevedel absolútne nič, ale teším sa, že ju počas pôsobenia v Bystrici 

spoznám. TYLER BESKOROWANY BRANKÁR A NOVÁ POSILA BANSKEJ BYSTRICE 
—- 
Tyler Beskorowany bol v roku 2008 draftovaný klubom Dallas Stars. foto: texasstars.com 
Žiak je mládežnícky reprezentant Slovenska. foto: Adam Žiak 

[Späť na obsah] 

 
 



5. BYSTRICA JE VÍŤAZNOU ORGANIZÁCIOU 
[11.06.2019; Brezno; ŠPORT; s. 31; Patrik Binder] 

 
 

Rozhovor s novými posilami „baranov“ Beskorowanym a Žiakom. 
BANSKÁ BYSTRICA 
Vedenie majstra nezaháľa a buduje káder pre novú sezónu. Do tímu prišlo už niekoľko nových tvárí a my vám 

budeme postupne prinášať rozhovory s nimi. V tomto čísle sme vyspovedali nového brankára „baranov“ 
Kanaďana Beskorowanyho a mladíka Adama Žiaka, ktorý prichádza pod Urpín z Fínska. 

Tyler Beskorowany 
Kanadský rodák Tyler Beskorowany má 29 rokov a prichádza pod Urpín z Britských ostrovov. V roku 2008 si 

ho na drafte NHL z celkovej 59. pozície vybral klub Dallas Stars. Najlepšiu hokejovú súťaž však, bohužiaľ, 
neokúsil. Bystrica bude jeho v poradí 6. európske pôsobisko. 

Na začiatok sa skúste našim fanúšikom predstaviť, kto je Tyler Beskorowany? 
Som jednoduchý človek zo Sudbury v Ontáriu (Kanadská provincia pozn. red.), ktorý chytá už osemnásť 

rokov. 
V roku 2008 vás v 2. kole draftoval klub Dallas Stars, aké boli vaše pocity po drafte? Veril ste v presadenie sa 

v NHL? 
Draft v roku 2008 bol pre mňa veľmi vzrušujúci. Bolo to úžasné, keď si ma vybral klub, akým je Dallas Stars a 

mal som možnosť stáť na jednom pódiu s legendami organizácie, ako sú Brett Hull a Joe Nieuwendyk. 
Veril som, že sa mi naskytne možnosť zahrať si pár zápasov v NHL, no nanešťastie sa to nestalo. 
V NHL ste si teda nezahrali a pôsobili ste na farme. Bola chvíľa, kedy ste boli prvému mužstvu blízko? 
V organizácii bolo veľa kvalitných brankárov, ktorí čakali na svoju šancu a NHL boli blízko, no svojej šance sa 

nedočkali. To bol aj môj prípad. 
Práve prebieha finále NHL. Ktorému klubu prajete siahnuť na Stanley Cup? 
Myslím si, že tento rok bude rokom St. Louis Blues. Boston má veľa zranených hráčov a aj to bude hrať do 

karát Blues. 
V St. Louis je veľa hráčov, ktorých poznám, a aj preto prajem Stanley Cup im. 
Čo vás viedlo k rozhodnutiu odísť z Ameriky do Európy? 
Chcel som sa niekde usadiť. Neobávať sa, že ma presunú do záložného mužstva. S tým je spojené časté 

sťahovanie a bývanie v hotelových izbách a nakoniec by som aj tak nechytal. 
Ktorý štýl hokeja vám vyhovuje viac? Ten americký alebo európsky? 
Milujem európsky štýl, fanúšikovia sú hlasní a neprestávajú fandiť, na ľade je viac priestoru na hranie. Som 

zástancom toho, že Severná Amerika by mala prijať olympijskú veľkosť ľadu. Určite by bolo menej zranení, keďže 
na ľade by bolo viacej miesta. 

V Európe ste si zahral v Nemecku, Škótsku a Severnom Írsku, ktorá krajina vám učarovala najviac? 
Všetky krajiny mali svoje pre a proti. V Nemecku bola vysoká kvalita ligy a samotných hráčov. Škótsko je 

úžasná krajina, mať možnosť tu žiť a spoznávať túto krajinu bol úžasný zážitok. Fanúšikovská základňa v 
Severnom Írsku bola jedna z najlepších, aké som kedy videl. 

Na Britských ostrovoch hokej veľmi populárny nie je, skôr tam dominuje futbal, aká bola návštevnosť na 
štadiónoch? 

Išlo o to, na akom mieste sa hralo. Boli miesta, kde boli fanúšikovia úžasní, ale boli aj také, kde sa fandilo skôr 
futbalu alebo rugby. Ale ako každý športový tím, ak vyhráte, fanúšikovia prídu bez ohľadu na to, kto hrá. 

Vaše meno nie je je typicky kanadské, znie dosť európsky, máte tu nejaké rodinné väzby? 
Pravdepodobne by som mal ľudom vysvetliť, ako sa moje priezvisko vyslovuje, je to Besko-wany. Aj keď je to 

ukrajinské priezvisko, nemám žiadne informácie o tom, že by sme tam mali rodinu. 
Prečo ste sa rozhodol prijať ponuku Banskej Bystrice? 
Banská Bystrica je víťaznou organizáciou. Na mesto a trénera som počul len tie najlepšie správy. Verím, že je 

to pre mňa skvelý odrazový mostík, aby som sa dostal do vyšších líg. 
Vedel ste niečo o Slovensku pred prijatím ponuky od HC 05? 
Priznám sa, že absolútne nič okrem skutočnosti, že ste sa rozdelili s Českom. Ale teším sa, že budem mať 

možnosť sa o Slovensku dozvedieť viac. 
Nakoniec - máte dáky odkaz pre našich fanúšikov? 
Teším sa na spoluprácu s týmto tímom, od začiatku je vidieť, že všetci tu majú víťaznú mentalitu a verím, že 

medzi nich dobre zapadnem. 
Adam Žiak 
Adam sa narodil v Spišskej Novej Vsi v roku 1999. Do Banskej Bystrice prichádza z Fínska, kde pôsobil 

posledné dva roky. V drese „baranov“ by mal zbierať svoje prvé poriadne skúsenosti so seniorským hokejom. 
Posledné dve sezóny ste strávili vo Fínsku v drese TUTO Hockey, aké to bolo pre mladého chlapca byť tak 

ďaleko od rodiny v cudzej zemi? 
Samozrejme, začiatky sú vždy ťažšie. Chvíľu mi trvalo sa adaptovať na prostredie a ľudí, ale keďže som sa 

rozhodol okúsiť fínsky hokej, rátal som, že to bude náročnejšie aj po psychickej stránke. 
Čo vám teda táto skúsenosť dala, či už po hokejovej, alebo osobnej stránke? 



Čo sa hokeja týka, Fíni vždy vynikali korčuľovaním. To ma na nich najviac fascinovalo, a aj preto som zvolil 
túto cestu. Po osobnej stránke som sa naučil osamostatniť od rodiny, čo bolo asi najťažšie, samozrejme, až po 
varení (smiech). 

Fínsko produkuje ohromné množstvo skvelých hráčov, nedávno to bol napríklad Laine, teraz svet udivuje 
Kaapo Kakko. V čom vidíte najväčší rozdiel pri práci s mládežou oproti Slovensku? 

Fíni dbajú na maličkosti, v ktorých vám pomáhajú sa zdokonaľovať. Taktiež je tam väčšia konkurencia a to ich 
núti k stopercentnému výkonu, či už na tréningu, alebo v zápase. 

Fínsky jazyk znie veľmi náročne, naučili ste sa počas tých dvoch rokov niečo? 
Niečo sa na mňa nalepilo, ale skôr som komunikoval po anglicky, keďže Fíni nejavili veľký záujem o to, aby 

som ovládal ich rodný jazyk. 
Aký je život v krajine tisícich jazier, chceli by ste sa tam v budúcnosti vrátiť? 
Fíni sú známi tým, že väčšinou riešia iba seba, čiže sú introverti. Keďže som tam išiel za účelom hrať hokej, 

všímal som si najmä podmienky a prácu v športe, ktorá je na vysokej úrovni. Nepopieram možnosť, že sa tam raz 
vrátim. S Fínskom som bol spokojný po životnej aj po hokejovej stránke. 

Čo vás viedlo k rozhodnutiu prijať ponuku Banskej Bystrice? 
Keďže prišla ponuka vrátiť sa do druhej fínskej najvyššej ligy (Mestis pozn. red.), zvažoval som, či nebude 

lepším krokom Slovenská extraliga. 
V Mestise pôsobia skôr mladší, nie tak skúsení hráči. Bol to jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodol pre 

slovenskú extraligu. 
Máte nejaký hokejový vzor, ak áno aký? 
Vždy som obdivoval Ľubomíra Višňovského. Často ma k nemu prirovnávali, najmä kvôli výške. 
Čo považujete za najväčší úspech v doterajšej kariére? 
Určite k tomu môžem pripísať titul, ktorý som vyhral s popradským dorastom. Avšak najkrajšie zážitky mám z 

domácich majstrovstiev sveta do 18 rokov, ktoré sa konali v Poprade. 
Sledovali ste počas pôsobenia vo Fínsku našu najvyššiu hokejovú súťaž? 
Samozrejme, ak mi to povinnosti a čas dovolili, tak som našu domácu súťaž sledoval. 
Aké sú vaše prvé pocity po príchode do Banskej Bystrice? 
Je to pre mňa nová výzva. Bude to moja prvá oficiálna sezóna v seniorskom mužstve a veľmi sa na túto 

skúsenosť teším. 
O vašej krajine som pred prestupom nevedel absolútne nič, ale teším sa, že ju počas pôsobenia v Bystrici 

spoznám. 
TYLER BESKOROWANY BRANKÁR A NOVÁ POSILA BANSKEJ BYSTRICE 
Tyler Beskorowany bol v roku 2008 draftovaný klubom Dallas Stars. foto:texasstars.com 
Žiak je mládežnícky reprezentant Slovenska.foto:Adam Žiak 
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6. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[11.06.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; SPEKTRUM / INZERCIA; s. 8; IH] 

 
 

ZVOLEN Koncert 
17. 6. Jazzové námestie - námestie plné jazzových tónov - Námestie SNP vo Zvolene o 19. h. Účinkuje Sweet 

Little Chicks (Zvolen), Ondřej Štveráček Quartet (Praha), Big Band Žilinského konzervatória (Žilina). 
Zámocké hry zvolenské 
10. 6. Radúz a Mahuliena - poetická dráma o čírej láske, ktorá prekoná aj kliatby a kúzla, účinkuje Klicperovo 

divadlo, Hradec Králové, ČR - Divadlo J. G. Tajovského o 18.30 h. 
11. 6. Krásavica z Leenane - divadelný triler súčasného írskeho dramatika o strachu zo samoty a nedostatku 

lásky, účinkuje: Slovenské Vojvodinské divadlo Báčsky Petrovec, Srbsko - Divadlo J. G. Tajovského o 18.30 h. 
12. 6. Kompletný Shakespeare - vtipný koncentrát tragédií, komédií, historických hier a romancí 

najznámejšieho svetového dramatika, účinkuje: Divadlo Jána Palárika Trnava - nádvorie zámku o 10. h a 21. h. 
13. 6. Úklady a láska - kolízia lásky vo svete politického cynizmu, účinkuje: Slovenské komorné divadlo Martin 

- nádvorie zámku o 21. h. 
14. 6. Dámsky krajčír - slávna francúzska komédia o umení kvalitne klamať, účinkuje: Divadlo A. Bagara Nitra 

- Divadlo J. G. Tajovského o 18.30 h. 
15. 6. Skrotenie zlej ženy - Shakespearova komédia o tom najkrajšom krotení - nádvorie zámku o 21. h. 
16. 6. Snehulienka a sedem trpaslíkov - klasická rozprávka bratov Grimmovcov o krásnej Snehulienke a 

závistlivej macoche, účinkuje: Spišské divadlo Spišská Nová Ves - Divadlo J. G. Tajovského o 16. h. 

Zvolenské korzo 
16. 6. Tentoraz v znamení športu, koncert skupiny ZH Band - Námestie SNP vo Zvolene od 17. h. 
Klub 
17. 6. Sliač si číta po anglicky - čitateľské stretnutia s diskusiou o anglickom jazyku v slovenčine - Mestské 

kultúrne stredisko Sliač o 17.15 h 
Krst knihy 



11. 6. Jozef Bily: Moje dcéry, počítač a ja - pre deti od 9 do 90 rokov - Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene o 
15.30 h. 

DETVA Festival 
16. 6. Spievanky pod Poľanou - 50. ročník regionálneho festivalu detí v speve ľudovej piesne - DK A. 

Sládkoviča v Detve o 16. h. Interpretov sprevádza ľudová hudba Jara Hazlingera. Hostia: bývalí víťazi súťaže, 
Anna Klimová - vedúca a sólistka ŽSS FS Detva, Božena Ferancová Berkyová - sólistka opery SND, pedagóg 
VŠMU, Miroslav Kapec - člen ĽH J. Hazlingera, primáš FS Partizán. 

KRUPINA Koncert 
12. 7. Letný koncert, účinkuje ZUŠ Krupina - Kino Kultúra Krupina o 16.30 h. 
Jozef Bily. Z JB 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Inlajnerom sa na Spiši darilo, štyria dosiahli na pódium 
[11.06.2019; Žilinský večerník; šport; s. 40; mk] 

 
 

Inlajnové korčuľovanie. Posledný májový deň sa za dobrého počasia rozbehol v Spišskej Novej Vsi kolotoč 

pretekov Slovenského pohára v rýchlostnom inline korčuľovaní. Súťažilo sa na peknej, 21,75 km dlhej trati. 
Pozostávala z pätnástich kôl okolo Reduty - dominanty Spišskej Novej Vsi. 

Dobrý tréning na hrádzi Vodného diela Žilina sa premietol aj do výborných výsledkov žilinských pretekárov na 
podujatí. Reprezentanti Žiliny z klubov KST Stavbár a IC sa" vôbecnestratili. Medzi juniormi sa Lukáš Ondruš 
umiestnil na 2. priečke, V ženách nad 30 rokov Júlia Sykorová zvíťazila, v rovnakej kategórii mužov obsadil 
Marián Vrábel 7 miesto, V kategórii nad 40 tokov zvíťazila medzi ženami Mária Starovská, u mužov obsadil Milan 
Ondruš 5, miesto. Vojtech Kasanický si f kategórii nad 60 rokov pripísal na svoje konto triumf. 

-mk-, snímka archív 
Foto: 
Žilinskí inlajneri v Spišskej Novej Vsi. Zľava: V. Kasanický, J. Sykorová, L, Ondruš, M, Starovská a M. 

Ondruš. 
[Späť na obsah] 

 
 

8. ATLETIKA HODINOVKA 
[11.06.2019; Noviny Stredného Považia; Šport /inzercia; s. 35; Redakcia] 

 
 

DUBNICA 
Na futbalovom štadióne sa v pondelok 3. júna uskutočnil 35. ročník Dubnickej hodinovky. Na štart sa v ôsmich 

kategóriách postavilo 40 bežcov a bežkýň. Medzi mužmi suverénne zvíťazil šiestykrát v rade Miroslav Ilavský z 
usporiadajúceho Jogging klubu Dubnica. „Nebežalo sa mi optimálne, ale to asi každému. Problémom bolo veľké 
teplo, preto som nemohol dosiahnuť lepší čas," povedal v cieli víťazný Miroslav Ilavský, ktorý zdolal druhého 
Podperu o viac ako jedno kolo - presne o 475 metrov. Obaja pretekári ako jediní prekonali šestnásť kilometrov. 
Za tretím Štefinom dobehla do cieľa najlepšia žena - Ľubomíra Maníková zo Spartaka Dubnica, ktorá zabehla 
menej o viac ako kolo. 

Muži A do 40rokov: 1. Ilavský, Jogging klub Dubnica - 16 760 m, 2. Podpera, Bikeacademy.sk - 16 285 m, 3. 
Štefina, Spartak Dubnica - 15 752 m, 4. Trepáč, Jogging klub Dubnica - 14 715 m, 5. Meliš, Štyri Lipy - 12 810 m, 
6. Masarovič, Dolná Súča - 10 890 m. 

Muži B do 50rokov: 1. Plevák, BK Lysá pod Makytou - 14 810 m, 2. Letko, Trenč. Stankovce . 14 447 m, 3. 
Horňák, Jogging klub Dubnica - 13 370 m, 4. Šimko, Devils Dubnica - 13 188 m, 5. Zermegh, ŠKK Led. Rovne - 
11 127 m. 

Muži C do 60rokov: 1. Klobučník, Spartak Dubnica - 14 337 m, 2. Vlasatý, ŠKK Led. Rovne - 14 259 m, 3. 
Kucharík, ŽSR Trenčín - 14 122 m, 4. Zubo, Jogging klub Dubnica - 13 848 m, 5. Junga, BK Lysá pod Makytou - 
13 475 m, 6. Pavlacký, Trenč. Teplice - 13 118 m, 7. Šír, Trenč. Teplá - 13 078 m, 8. Polák, Nová Dubnica - 10 
934 m, 9. Ragas, Dubnica - 10 927 m. 

Muži D nad60 rokov: 1. Cvičela, BK 2000 Kľačany - 14 556 m, 2. Haninec, Spartak Dubnica11 632 m, 3. 
Benč, ŠKK Led. Rovne11 256 m, 4. Duleba, Púchov9757 m, 5. Pagáč, ŠKK Led. Rovne - 8286 m, 6. Kusenda, 
BK Lysá pod Makytou - 5843 m. 

Ženy E do 35rokov: 1. Maníková, Spartak Dubnica - 15 292 m, 2. B. Chrenková, Jogging klub Dubnica - 14 
410 m. 

Ženy F do 50rokov: 1. Hulvátová, Jogging klub Dubnica - 13 345 m, 2. Bulíková, Jogging klub Dubnica - 12 
638 m, 3. Žilková, Jogging klub Dubnica - 12 504 m, 4. Mareková, Soblahov - 11 532 m, 5. Horňáková, Jogging 



klub Dubnica - 11 108 m, 6. Rajtárová, Jogging klub Dubnica - 11 018 m, 7. Ďurovcová, Jogging klub Dubnica - 
10 900 m. 

Ženy G do 60rokov: 1. A. Kadlecová, BK Lysá pod Makytou - 11 690 m, 2. Jancová, Jogging klub Dubnica - 
10 614 m, 3. Nemčeková, Dubnica - 8357 m. 

Ženy H nad 60rokov: 1. Berníková, ŠKP Spišská Nová Ves - 10 492 m, 2. G. Chrenková, Jogging klub 

Dubnica - 9590 m. 
Foto:(JŠ) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. ŠOŠONOV MÔŽE V LETE OPUSTIŤ AJ KAPITÁN 
[11.06.2019; Kysucké noviny; ŠPORT; s. 34; Karol Belaník] 

 
 

„Škvarka dostal prísľub, že akonáhle bude mať ponuku, ktorá bude pre neho zaujímavá, budeme hľadať cestu 
a spôsob, ako ho uvoľniť,“ hovorí športový manažér Karol Belaník. 

Slovenský futbalový reprezentant Jaroslav Mihalík sa po skončení jedenapolročného hosťovania v MŠK Žilina 
pravdepodobne vráti do poľskej Cracovie Krakov. Funkcionári spod Dubňa majú možnosť uplatniť si opciu na 
tohto 24-ročného rodáka zo Spišskej Novej Vsi, no ako uviedol športový manažér „Šošonov“ Karol Belaník, 

problémom je ekonomická stránka. 
„Jeho opcia je pre nás ekonomicky dosť výrazná, skúšali sme sa dohodnúť s Cracoviou na inej alternatíve, 

hľadali sme riešenie, no nemajú záujem to riešiť touto formou. Čakajú nás ešte rozhovory s hráčom, aby sme si 
objasnili situáciu, ktorá nastala. Momentálne platí stav, že Jaro sa s najväčšou pravdepodobnosťou vráti do 
materského klubu Cracovia Krakov,“ uviedol žilinský funkcionár prostredníctvom klubového webu. 

Hosťovanie sa končí aj 20ročnému Michalovi Tomičovi z talianskej Sampdorie Janov. Žilinčania by boli radi, 
keby naďalej účinkoval v ich mužstve. „Hľadáme riešenie, ako by sme mohli predĺžiť spoluprácu aj na ďalšie 
obdobie. Do toho má čo povedať aj Sampdoria. Z našej strany však záujem je,“ dodal Belaník. 

Podľa popredného činovníka MŠK Žilina je možné, že v priebehu leta z tímu odíde kapitán Michal Škvarka a 
ľavý obranca s reprezentačnými skúsenosťami Jakub Holúbek. Prezradil, že v prípade stredopoliara Miroslava 
Káčera Žilinčania zatiaľ nedostali žiadnu ponuku na prestup. 

„Škvarka dostal prísľub, že akonáhle bude mať ponuku, ktorá bude pre neho zaujímavá, budeme hľadať cestu 
a spôsob, ako ho uvoľniť. Za to, čo odviedol pre tento klub, často aj v ťažších situáciách, si to jednoznačne 
zaslúži. Aj touto formou by sme mu chceli za jeho dlhoročné služby poďakovať a dopriať mu zahraničný 
angažmán. Aktuálne však na stole nemáme nič konkrétne, s agentom však majú niečo rozpracované. Káčer má 
za sebou vynikajúcu sezónu. Aj z nestranného pohľadu treba povedať, že patril k najlepším hráčom celej ligy. 
Nemáme aktuálne žiadnu ponuku na jeho transfer, ale, samozrejme, že sa to môže v priebehu leta zmeniť. S 
Holúbkom sme rokovali o novej zmluve, no vycítili sme z neho ambíciu posunúť sa niekam inam. Chce si 
vyskúšať zahraničné angažmán, zmeniť prostredie. V konečnej fáze sme sa rozhodli, že nepôjdeme do 
predĺženia zmluvy, aj vzhľadom na to, že nepatril k nosným hráčom A-tímu, nehrával pravidelne. Jeho výkonnosť 
nebola stabilná a časom sa ocitol až na lavičke náhradníkov. Na základe tohto sme to vyhodnotili tak, že s ním 
nepredĺžime kontrakt na ďalšie obdobie,“ poznamenal Belaník. 

Skúsenému Viktorovi Pečovskému, účastníkovi ME 2016 vo Francúzsku, sa aktuálny kontrakt skončí v zime. 
V klube s ním do budúcna počítajú na niektorej z trénerských pozícií. „Viktor sa už rozprával s trénerom 
Kentošom, dohodli sa na určitom postupe. Chce dodržať platnú zmluvu do konca kalendárneho roka. Počítame s 
ním aj do budúcna smerom k trénerstvu, chceme mu dať priestor. Je to skúsený hráč a radi by sme jeho bohaté 
poznatky i ľudský prístup využili. Viktor by, aspoň podľa posledných slov, rád ukončil hráčsku kariéru v Žiline. 
Určite by sme si ho chceli udržať v klube aj po kontrakte. Je to otvorené, budeme sa o tom s ním ešte baviť v 
priebehu novej sezóny,“ skonštatoval Karol Belaník. 

—- 
Foto: 
Michal Škvarka v drese MŠK Žilina. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Národný týždeň charít 
[11.06.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Pokračuje Národný týždeň charity. Zamestnanci dobročinných organizácií a 
dobrovoľníci predstavujú svoje služby na námestiach, v školách i vo svojich zariadeniach od Bratislavy až po 
Humenné. Štáby RTVS navštívili podujatia v Spišskej Novej Vsi a Nitre.“ 



Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Do Národného týždňa charity v Spišskej Novej Vsi sa zapojil aj 

Slovenský Červený kríž. Na spišskonovoveskej radnici spoločne zorganizovali darcovskú akciu Kvapka krvi. Už 
po tridsiatykrát ju prišiel darovať aj Martin.“ 

Martin Cabala, darca krvi: „Som to videl na internete, tak som sa rozhodol, že prídem tu a podporím dobrú 
vec. Netreba sa báť, treba to skúsiť. Je to na dobrú.“ 

Janka Kipikašová, riaditeľka SČK, územný spolok SNV: „Vec Slovenský Červený kríž a Katolícka charita sa 
potrebujeme a vzájomne sa dopĺňame.“ 

Marie Balážová Melníková: „V rámci Národného týždňa charít sa Novovešťania zapojili aj do ďalšej aktivity. 
Študenti gymnázia prišli pomôcť do denného stacionára.“ 

Viktória, študentka gymnázia: „Prišli sme možno tak obveseliť tých mladých ľudí, aby zažili tú lásku. Aby sme 
im dali to, čo im chýba, čo my dostávame každý deň, čo oni normálne nemajú a pomôcť trošku. Skôr ma 
povzbudilo v tom, že je skvelé, čo sa tuná robí.“ 

Miroslav Lyko, redaktor: „V Nitre klienti charitatívneho domu svätého Rafaela čistili verejné priestory pod 
miestnou kalváriou. Garde sa v tomto prípade obrátilo. Nečakajú pomoc od druhých, ale pomáhajú oni mestu. 
Nocľaháreň charity využíva v meste pod Zoborom dvadsaťštyri ľudí bez domova.“ 

Klára Labošová, vedúca Domu charity v Nitre: „Máme aj predajcov Nota bene, tak tí sú momentálne v uliciach 
a predávajú časopis. Potom máme ľudí, ktorí sú normálne zamestnaní.“ 

Opýtaná: „A ja chodím na aktivačné, aj my to robíme.“ 
Opýtaný: „My stále sme v činnosti, viete, plus na charitu upratujeme. Z vďačnosti dávajú nám jesť.“ 
Mária Šoóšová, zástupkyňa riaditeľa Diecéznej charity v Nitre: „Špecializujeme sa naozaj na služby 

predovšetkým v tomto regióne.“ 
Miroslav Lyko: „Opatrujú seniorov, spravujú detský domov, chránenú dielňu a napríklad aj hospic, ktorého 

činnosť presahuje hranice kraja. Národný týždeň charity potrvá vo všetkých regiónoch Slovenska do piatku.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Boj za rozumné kvóty 
[11.06.2019; TV TA3; Hlavné správy; 18:30; Jozef Slivenský / Zuzana Straková Wenzlová] 

 
 

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Remeselníkov treba na trhu práce veľa, no spišskonovoveské 
odborné školy môžu do prvých ročníkov niektorých odborov prijať len symbolické počty uchádzačov. V regióne, 
v ktorom turistický priemysel potrebuje stovky kuchárov môže napríklad hotelová akadémia prijať na štúdium 
v tomto odbore len sedemnásť žiakov. Pri niektorých ďalších odboroch je to dokonca ešte nepriaznivejšie. Učitelia 
odborných predmetov prudké zníženie kvót kritizujú. Na pôde spišskonovoveskej radnice zainteresovaní hľadali 
riešenie. Pre nasledujúci školský rok ho však nenašli.“ 

Jozef Slivenský, redaktor: „Stredná odborná škola na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi smie 

v septembri prijať len osem učňov automechanikov, hoci sa ich tam hlási štyrikrát viac. Budúcich kaderníčok 
môže prijať len desať. Ak počas štúdia niekoľko žiakov odíde, nastane problém.“ 

Štefan Staroň, učiteľ odborných predmetov: „Pri piatich, šiestich žiakoch my nemôžeme otvoriť druhý, 
respektíve tretí ročník.“ 

Jozef Slivenský: „Nízke kvóty pri niektorých odboroch sú v ostrom kontraste s potrebami trhu práce. Dopyt po 
automechanikoch a kaderníčkach je v regióne enormný.“ 

Peter Darvaši, predseda ZO OZ pracovníkov školstva a vedy: „Oslovili sme aj pani riaditeľku úradu práce, 
ktorá nám potvrdila, že po týchto remeslách je neustály dopyt. Existujúce autoservisy by bez problémov prijali 
okamžite možnosť desať, možno pätnásť absolventov automechanikov.“ 

Rastislav Trnka, predseda KSK (nezávislý): „Ja si uvedomujem a viem, že je nedostatok týchto odborníkov 
v týchto oblastiach, avšak Košický samosprávny kraj tak, ako ostatné samosprávne kraje sa môžu riadiť len 
v medziach zákona.“ 

Jozef Slivenský: „Predseda Košického samosprávneho kraja tvrdí, že nízke kvóty pre celý kraj dostal už od 
ministerstva školstva. Tie potom kraj rozdeľoval do jednotlivých škôl.“ 

Rastislav Trnka: „Novela zákona predpokladala aj to, že nám iné ministerstvá, iné rezorty štátne mali dodať 
čísla a na základe tých sme mali rozhodnúť. Tie nám nikdy nedodali, dodnes nám ich nedodali a jednoducho sme 
museli rozhodnúť najlepšie ako sme vedeli.“ 

Jozef Slivenský: „Zmierniť toto napätie sa pokúsila spišskonovoveská samospráva. Zvolala rokovanie 
zainteresovaných. Nemá síce kompetencie v súvislosti so stredným školstvom, no cíti priepastný rozdiel medzi 
potrebami trhu práce a tým, ako je tu stredné školstvo nastavené.“ 

Pavol Bečarik, primátor Spišskej Novej Vsi (SNS): „Ja si myslím, že tu sa musí uplatniť nielen ten 

ekonomický model, ale aj ten model solidarity, aby nevymierali tie profesie, ako také z toho regiónu.“ 
Jozef Slivenský: „Na rokovaní zainteresovaní nedospeli k dohode o zmene kvót, keďže je na to príliš neskoro. 

Vyslali však signál, že v budúcnosti treba k ich tvorbe pristupovať inak.“ 
[Späť na obsah] 

 
 



12. Budú stredoškolákov prijímať podľa kvót? Poslanci sa stretli s učiteľmi 
[11.06.2019; ta3.com; Slovensko; 12:44; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1157244/budu-stredoskolakov-prijimat-podla-kvot-poslanci-sa-stretli-s-
ucitelmi.html 

 
 

Mimoriadne citlivou témou v školstve na Spiši sú kvóty, ktoré riaditelia stredných škôl dostali na prijímanie 
prvákov. Niektorí učitelia ich považujú za likvidačné. V Spišskej Novej Vsi sa preto stretli zástupcovia odboru 

školstva Košického samosprávneho kraja s krajskými poslancami a riaditeľmi škôl. 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Rodičia, zbystrite pozornosť: Takto budú v lete otvorené škôlky v Spišskej 
[11.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/rodicia-zbystrite-pozornost-takto-budu-v-lete-otvorene-skolky-v-spisskej-
332888 

 
 

Leto sa už blíži. Mnohých rodičov iste zaujíma, ako budú počas prázdnin otvorené materské školy v Spišskej 
Novej Vsi. Presne to vám teraz prinášame. 

Letné prázdniny sa už nezadržateľne blížia. A ako budú počas nich otvorené dvere spišskonovoveských 
materských škôl? Pozrite si dôležité dátumy v ucelenom prehľade. 

Materská škola Dátum prázdninovej prevádzky 
01.07. – 

12.07.2019 
Rybničná 31 (Novoveská Huta) 

01.07. – 
19.07.2019 

E. M. Šoltésovej 27, J. Hanulu 
6 

22.07. – 
09.08.2019 

Slovenská 14, Gorazdova 28 

12.08. – 
23.08.2019 

P. Jilemnického 2, S. Tomášika 
5 

01.07. – 
31.07.2019 

Materská škola a ZSoD 
Stolárska 2 

Bez prázdninovej prevádzky: 
MŠ Lipová 21, MŠ Komenského 25, MŠ I. Krasku 3, MŠ Tehelná 20, MŠ Hviezdoslavova 33, MŠ a ZSoD Zd. 

Nejedlého 5 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Deťom v Spišskej patrilo pred pár dňami centrum mesta. Zábery z tradičného podujatia nájdete v priloženej 

galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Externé maturity a školy v Spišskej Novej Vsi: Ktoré dopadli najlepšie? 
[11.06.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/externe-maturity-a-skoly-v-spisskej-novej-vsi-ktore-dopadli-najlepsie-332968 

 
 

Známe sú už výsledky externej časti maturít a my sme zaostrili na to, ako ich zvládli študenti v jednotlivých 
spišskonovoveských školách. 

V školskom roku 2018/2019 sa do externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavuje centrálne zadávaný a 
zároveň centrálne vyhodnocovaný test, zapojilo 704 stredných škôl, spolu 42 054 žiakov. A výsledky z nej sú už 
známe. 

https://www.ta3.com/clanok/1157244/budu-stredoskolakov-prijimat-podla-kvot-poslanci-sa-stretli-s-ucitelmi.html
https://www.ta3.com/clanok/1157244/budu-stredoskolakov-prijimat-podla-kvot-poslanci-sa-stretli-s-ucitelmi.html
https://spisska.dnes24.sk/rodicia-zbystrite-pozornost-takto-budu-v-lete-otvorene-skolky-v-spisskej-332888
https://spisska.dnes24.sk/rodicia-zbystrite-pozornost-takto-budu-v-lete-otvorene-skolky-v-spisskej-332888
https://spisska.dnes24.sk/externe-maturity-a-skoly-v-spisskej-novej-vsi-ktore-dopadli-najlepsie-332968


Zaostrili sme na spišskonovoveské školy a dva predmety. Konkrétne na slovenský jazyk a literatúru a na 
matematiku. Ako sa teda darilo jednotlivým školám? Pozrite si to v nasledujúcich rebríčkoch podľa priemernej 
úspešnosti. 

Slovenský jazyk a literatúra 
Celoslovenská priemerná úspešnosť testu zo slovenského jazyka a literatúry bola 50,7 %. Najvyššiu 

priemernú úspešnosť spomedzi škôl v Spišskej Novej Vsi malo Gymnázium Školská, pričom jeho žiaci dosiahli 

priemerne 63,6%. Čo ďalšie školy? 
Rebríček novoveských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a 

literatúry 
Por

adie 
Škola Priemerná úspešnosť školy v danom predmete 

(v %) 
1. Gymnázium Školská 63,6 
2. Gymnázium Javorová 58,2 
3. Cirkevné gymnázium Štefana 

Mišíka 
55,4 

4. Hotelová akadémia 48,0 
5. Technická akadémia 47,9 
6. Stredná odborná škola 43,4 
7. Stredná odborná škola 

ekonomická 
41,8 

8. Stredná odborná škola 
drevárska 

38,6 

Matematika 
Celoslovenská priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 51,6 %. A v tomto menej početnom rebríčku 

patrí v rámci nášho mesta prvenstvo Gymnáziu Javorová, s priemernou úspešnosťou 61,3 %. 
Rebríček novoveských škôl podľa výsledkov externej časti maturitnej skúšky z matematiky 
Por

adie 
Škola Priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete 

(v %) 
1. Gymnázium Javorová 61,3 
2. Gymnázium Školská 55,0 
3. Stredná odborná škola 

ekonomická 
45,8 

4. Technická akadémia 40,8 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
Gymnazisti oceňovali študentov aj pedagógov. Zábery z podujatia nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovenskí enviroreportéri triumfovali na medzinárodnom fóre 
[11.06.2019; enviroportal.sk; Zaujímavosti; 00:00; TASR] 

 
http://www.enviroportal.sk/clanok/slovenski-enviroreporteri-triumfovali-na-medzinarodnom-fore 

 
 

Trenčín, 10. júna – Päť prvých a jedno druhé miesto získali slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie v 
medzinárodnom kole súťaže Young Reporters for the Environment. Príspevky slovenských reportérov triumfovali 
v konkurencii viac ako 200 príspevkov z 36 krajín sveta. Slovensko sa stalo najúspešnejšou krajinou. 

Ako informovala koordinátorka projektu pre Slovensko Klaudia Medalová, reportéri a reportérky ocenení v 
medzinárodnom kole spracovali témy Kolačínsky potok v Novej Dubnici, svetelné znečistenie, upcyklované 
nákupné vrecká ako alternatíva jednorazových, inšpiratívny príklad z trhoviska Miletičova v Bratislave, chov včiel 
v areáli gymnázia v Prešove a iniciatíva za bezslamkovú Spišskú Novú Ves. 

,,Ocenenie medzinárodnej poroty si veľmi vážime. Potvrdzuje, že máme mimoriadne šikovných žiakov i 
pedagógov a že mladým ľuďom veľmi záleží na dobrom životnom prostredí. V roku, keď bola klimatická aktivistka 
Greta Thunbergová nominovaná na Nobelovu cenu a desaťtisíce ľudí na celom svete žiadajú politikov, aby 
klimatickú krízu vyhlásili za top prioritu, nás to teší dvojnásobne. Snažíme sa, aj keď v malom, ísť príkladom, že 
aktivizmus za životné prostredie sa dá spojiť s konštruktívnym prístupom na lokálnej úrovni,” uviedla Medalová. 

Prvé miesta získali v súťaži v kategórii 11 – 14-ročných reportérov Hana Noščáková zo Súkromnej základnej 
školy waldorfská v Bratislave za fotoreportáž Tajný život trhoviska a Jakub Benčo s Petrom Vavrincom zo 
Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici za video Prejav mi, prosím, úctu. V rovnakej vekovej kategórii pridelila 
porota prvé miesto článku Skutočné eko, ktorý napísali Izabela Beganová, Valentína Šatánková, Ella Maukdin, 
Ema Vosejpková a Lea Kocúrová z Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. 

http://www.enviroportal.sk/clanok/slovenski-enviroreporteri-triumfovali-na-medzinarodnom-fore


Prvenstvo medzi 15 – 18-ročnými reportérmi za článok Včely v meste: malý hmyz, veľký problém získali 
Tomas Bartle, Karolína Mathiová, Laura Rinďová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. V rovnakej 
vekovej kategórii triumfovalo video Kam sa stratila tma tria nezávislých reportérov Mária Jánošiková, Michal 
Mazánik a Tamara Eliašová. 

Adriana Henčeková z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si odniesla 
druhé miesto v kategórii 19 – 25-ročných reportérov za článok Iniciatíva za prvé bezslamkové mesto na 
Slovensku. 

Copyright © TASR 2019 
[Späť na obsah] 

 
 

16. KUCHARÍKOVÁ A ZIMMERMANN NAJLEPŠÍ NA VEČERNOM BEHU 
[10.06.2019; Noviny Východu; šport; s. 24; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil už 29. ročník Večerného behu mestom. Spomedzi účastníkov všetkých 

vekových kategórií dobehli do cieľa najrýchlejšie Marián Zimmermann a Michaela Kucháriková. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Vynikajúca atmosféra, kvalitná organizácia, spracovanie výsledkov rýchlosťou blesku. Pekné počasie pritiahlo 
bohatú divácku kulisu. Centrum Spišskej Novej Vsi žilo posledný májový deň behom. 

Večerný beh mestom Spišská Nová Ves, ktorý zaknihoval už 29. ročník, prilákal na štart početnú skupinu 

bežcov všetkých vekových a výkonnostných kategórií z rôznych oblastí Slovenska. V predprograme piatkového 
bežeckého večera súťažilo žiactvo a dorast od 7 až po 17 rokov na tratiach od 700 m až po 3000 m. V hlavnom 
večernom programe sa spoločne postavili na štart muži a ženy. Muži však bežali viac okruhov. 

Medzi mužmi triumf Zimmermanna 
V konkurencii 49 pretekárov si po prvenstvo dobehol dvojnásobný bežecký kráľ Tatier (za rok 2016 i 2017) 34-

ročný Kluknavčan Marián Zimmermann. 
„Bolo to trochu ťažšie ako inokedy, pretože to boli moje prvé preteky po maratóne v Hamburgu. Prvá časť 

trate bola ešte pomerne v pohode, ale v druhej to bolo horšie. Mrzí ma, že som sa trochu nechal zmiasť. Na 
obrátke asi 1200 m pred cieľom som videl, že ďalší pretekár za mnou Jozef Dubašák je ďaleko. Až v cieli som 
prekvapujúco zistil, že je tesne za mnou. Ocitli sme sa tak bok po boku. Prvé miesto som si síce ustrážil, ale 
výkonovo môj beh ešte nie je ideálny. Skôr som bežal silou vôle," dodal sympatický bežec, ktorý sa tomuto športu 
venuje popri práci psychológa. So stratou jedinej sekundy ako druhý v celkovom poradí bez rozdielu veku preťal 
cieľovú pásku vyššie spomenutý 42-ročný Popradčan Jozef Dubašák. Bežecký kráľ Tatier (za rok 2018) zároveň 
zvíťazil v kategórii od 40 do 49 rokov. Bronzom organizátori ovenčili 37-ročného Kornela Biringera z Levoče. V 
ďalších veteránskych kategóriách dominovali Anton Hudák zo Starej Ľubovne (od 50 do 59 rokov) a domáci Milan 
Hrušovský od 60 rokov). 

Spomedzi žien dobehla najrýchlejšie Kucháriková 
V 38-člennom bežeckom poli žien prvé husle hrala 27- ročná Michaela Kucháriková z Liptovského Mikuláša, 

ktorá obhájila prvenstvo spred roka. Stačil jej k tomu i o 45 sekúnd pomalší čas ako vlani. „ Minulý rok sa mi 
bežalo trochu lepšie, pretože vlani bolo horúcejšie počasie. Teraz po viacerých dňoch neustálych dažďov 
konečne vyšlo slnko. Počasie na beh bolo primerané -okolo 15 stupňov Celzia. Bežalo sa v rýchlom tempe, 
intervalové tréningy mám teraz však absolvované v dostatočnom počte, tak mi to išlo celkom dobre. Som 
spokojná. Výsledný čas je slabší ako vlani, pretože posledný kilometer som zámerne spomalila kvôli zajtrajšej 
bežeckej súťaži v Slovenskom raji," spresnila po dobehnutí. Striebro vybojovala najlepšia východniarka 21-ročná 
Barbora Nemcova z TJ Obalservis Košice. Bronz v celkovom poradí bez rozdielu veku si rovnako ako vlani 
vybehala Erika Ondrijová z MTC Vyšná Šebastová, ktorá k nemu pridala prvenstvo v kategórii od 40 do 49 rokov. 
V kategórii od 50 rokov si víťazstvo do Košíc odniesla Zlatka Semanová. 

DANICA BOŽOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

17. PRI OBNOVE HRADU OBJAVILI ZÁKLADY 
[10.06.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 4; TASR] 

 
 

Veža Markušovského hradu pochádza z prelomu 14. a 15. storočia a slúžila na bývanie aj obranu. Patrí k 
najstaršej, doteraz archeologickým výskumom nedoloženej, stavebnej fáze hradu. 

MARKUŠOVCE Na hrade Markušovce neďaleko Spišskej Novej Vsi realizuje Východoslovenské múzeum v 

Košiciach výskum a už teraz je jasné, že jedným z najvýznamnejších nálezov sú základy obytnej kruhovej veže. 
Tá by mala podľa archeológa Jána Rákoša patriť k najstaršej, doteraz archeologickým výskumom nedoloženej, 
stavebnej fáze hradu z konca 14. a prvej polovice 15. storočia. Archeológovia formou sondáže preskúmali 



nádvoria a tiež predpolie dolnej brány hradu. Vedúci výskumu Kamil Švaňa ozrejmil, že na dolnom nádvorí sa 
našlo viacero zvyškov kruhovej veže. 

„Išlo o obrannú vežu, ktorá bola súčasťou opevnenia. Sčasti sme zachytili pod úrovňou terénu zvyšky vstupu 
do spodného podlažia veže. Vyššie časti sa nezachovali,“ doplnil Švaňa. Existujú písomné zmienky a archívny 
materiál o hrade Markušovce, to najstaršie obdobie však doteraz nemali historici dokumentmi podložené. Tento 
archeologický výskum tak posunul datovanie stavby v Markušovciach. 

(TASR) 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Homo universalis: Farebné harmónie 
[10.06.2019; Prešovské noviny; kultúra, servis; s. 18; redakcia] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Homo universalis: Farebné harmónie 
18. 6. 2019 (utorok) – 16:30 – Spišské osvetové stredisko, výstavná miestnosť Zimná 47. 
Spišské osvetové stredisko pozýva na výtvarný workshop. Dlhoročný pedagóg, lektor Slavomír Čupil sa bude 

zaoberať témou teórie farieb a farebných harmónií s praktickými ukážkami. Každý účastník si vyskúša 
nadobudnuté znalosti priamo na mieste, pričom si namaľuje zátišie na plátne, ktoré si bude môcť zobrať domov. 
Lektor ukáže autorom, ako postupovať v tomto procese, aby dosiahli čo najlepší umelecký výsledok. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. OHEŇ PRI SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
[10.06.2019; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 4; MŠ] 

 
 

V jednej z mestských častí Spišskej Novej Vsi, vo Vilčurni, horelo. 

O strechu nad hlavou prišli štyri rodiny, spolu 29 detí a 12 dospelých. Postihnuté rodiny strávili noc v 
komunitnom centre aj v miestnej materskej škole. Mesto im poskytlo ubytovanie a stravu, charita oblečenie. Ako 
uviedol Tomáš, spolu s manželkou a deťmi ležali doma, keď zrazu počuli krik od susedky, že horí. „Vybehol som 
von a videl plamene. Ostal som v šoku. Nevedel som, čo skôr robiť. Rýchlo sme vyniesli deti von a videli, ako 
plamene stúpajú hore. Nedalo sa už toho veľa robiť. Rýchlo sme zavolali hasičov,“ povedal Tomáš z Vilčurne. 
Stavby, ktoré zhoreli, boli v lokalite postavené načierno, siedmi obyvatelia nemali trvalý pobyt v Spišskej Novej 
Vsi. 

(MŠ) 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Sneh nad limbou 
[10.06.2019; Prešovské noviny; kultúra, servis; s. 18; redakcia] 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Sneh nad limbou 
18. 6. 2019 (utorok) – 14:00, 19:00 – Spišské divadlo, Štúdio SD. 
Silný, napínavý, dramatický príbeh o viere v človeka a hľadaní ľudskosti vo vojnovej skaze. 
Popredný slovenský dramatik Ivan Bukovčan sa v hre Sneh nad limbou vracia k téme človeka v hraničnej 

životnej situácii, pričom zobrazuje jeho zlyhania a mravnú zodpovednosť za svoje konanie i konanie iných. 
Dramaticky príbeh sa odohráva počas 2. svetovej vojny, keď povstalci ustúpili do hôr a rozpútala sa partizánska 
vojna. Partizáni Šimon a Miňo spolu s mladým zajatým nemeckým vojakom sa ukryjú v zemľanke pod stáročnou 
limbou. Rozhodujú sa, či zabijú alebo nezabijú nemeckého vojaka. z Predstavenie Sneh nad limbou. z foto: 
spisskedivadlo.sk 

[Späť na obsah] 

 
 



21. KUCHARÍKOVÁ A ZIMMERMANN NAJLEPŠÍ NA VEČERNOM BEHU 
[10.06.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 24; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

V Spišskej Novej Vsi sa uskutočnil už 29. ročník Večerného behu mestom. Spomedzi účastníkov všetkých 

vekových kategórií dobehli do cieľa najrýchlejšie Marián Zimmermann a Michaela Kucháriková. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Vynikajúca atmosféra, kvalitná organizácia, spracovanie výsledkov rýchlosťou blesku. Pekné počasie pritiahlo 
bohatú divácku kulisu. Centrum Spišskej Novej Vsi žilo posledný májový deň behom. 

Večerný beh mestom Spišská Nová Ves, ktorý zaknihoval už 29. ročník, prilákal na štart početnú skupinu 

bežcov všetkých vekových a výkonnostných kategórií z rôznych oblastí Slovenska. V predprograme piatkového 
bežeckého večera súťažilo žiactvo a dorast od 7 až po 17 rokov na tratiach od 700 m až po 3000 m. V hlavnom 
večernom programe sa spoločne postavili na štart muži a ženy. Muži však bežali viac okruhov. 

Medzi mužmi triumf Zimmermanna 
V konkurencii 49 pretekárov si po prvenstvo dobehol dvojnásobný bežecký kráľ Tatier (za rok 2016 i 2017) 34-

ročný Kluknavčan Marián Zimmermann. 
„Bolo to trochu ťažšie ako inokedy, pretože to boli moje prvé preteky po maratóne v Hamburgu. Prvá časť 

trate bola ešte pomerne v pohode, ale v druhej to bolo horšie. Mrzí ma, že som sa trochu nechal zmiasť. Na 
obrátke asi 1200 m pred cieľom som videl, že ďalší pretekár za mnou Jozef Dubašák je ďaleko. Až v cieli som 
prekvapujúco zistil, že je tesne za mnou. Ocitli sme sa tak bok po boku. Prvé miesto som si síce ustrážil, ale 
výkonovo môj beh ešte nie je ideálny. Skôr som bežal silou vôle," dodal sympatický bežec, ktorý sa tomuto športu 
venuje popri práci psychológa. So stratou jedinej sekundy ako druhý v celkovom poradí bez rozdielu veku preťal 
cieľovú pásku vyššie spomenutý 42-ročný Popradčan Jozef Dubašák. Bežecký kráľ Tatier (za rok 2018) zároveň 
zvíťazil v kategórii od 40 do 49 rokov. Bronzom organizátori ovenčili 37-ročného Kornela Biringera z Levoče. V 
ďalších veteránskych kategóriách dominovali Anton Hudák zo Starej Ľubovne (od 50 do 59 rokov) a domáci Milan 
Hrušovský od 60 rokov). 

Spomedzi žien dobehla najrýchlejšie Kucháriková 
V 38-člennom bežeckom poli žien prvé husle hrala 27- ročná Michaela Kucháriková z Liptovského Mikuláša, 

ktorá obhájila prvenstvo spred roka. Stačil jej k tomu i o 45 sekúnd pomalší čas ako vlani. „ Minulý rok sa mi 
bežalo trochu lepšie, pretože vlani bolo horúcejšie počasie. Teraz po viacerých dňoch neustálych dažďov 
konečne vyšlo slnko. Počasie na beh bolo primerané -okolo 15 stupňov Celzia. Bežalo sa v rýchlom tempe, 
intervalové tréningy mám teraz však absolvované v dostatočnom počte, tak mi to išlo celkom dobre. Som 
spokojná. Výsledný čas je slabší ako vlani, pretože posledný kilometer som zámerne spomalila kvôli zajtrajšej 
bežeckej súťaži v Slovenskom raji," spresnila po dobehnutí. Striebro vybojovala najlepšia východniarka 21-ročná 
Barbora Nemcova z TJ Obalservis Košice. Bronz v celkovom poradí bez rozdielu veku si rovnako ako vlani 
vybehala Erika Ondrijová z MTC Vyšná Šebastová, ktorá k nemu pridala prvenstvo v kategórii od 40 do 49 rokov. 
V kategórii od 50 rokov si víťazstvo do Košíc odniesla Zlatka Semanová. 

DANICA BOŽOVÁ 
[Späť na obsah] 

 
 

22. Za pár eur predávajú mimoriadne nebezpečnú herbu 
[10.06.2019; TV Markíza; Reflex; 17:25; Kristína Kövešová / Patrik Herman] 

 
 

Patrik Herman, moderátor: “Na Slovensku sa objavila nová a mimoriadne nebezpečná droga. Herba nápadne 
pripomína marihuanu. No keďže ide o chemikáliu, jej účinky sú katastrofálne. Stav, do akého sa človek dostane 
po vyfajčení jedinej takejto cigarety, sa nedá nazvať inak, ako zombie. Objavili sa už aj prvé smrteľné prípady. 
Závažným problémom je cena. Herba je totiž veľmi lacná a tak po nej často siahnu aj deti.” 

Kristína Kövešová: “Pozeráte sa na skupinu mladých ľudí. Postávajú vonku a fajčia herbu.” 
MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc., Centrum pre liečbu drogových závislostí: “Sú to syntetické kanabinoidy, 

vyvinuli ich v takých tých laboratóriách neoficiálnych s tým, že pôsobia presne na tie miesta v nervovom systéme, 
kde pôsobí marihuana, teda kanabis. Ale majú mnohonásobne tie kanabinoidy, tie chemické látky silnejší účinok 
a na rozdiel napríklad od prírodnej marihuany môžu viesť aj k ťažkým otravám a boli prípady aj smrteľné. Nazýva 
sa to preto herba, lebo sa vlastne postrekuje týmito chemickými látkami, rastliny vysušené, môže to byť tabak, 
seno, dá sa to potom fajčiť, alebo aj teda inhalovať teoreticky.” 

Kristína Kövešová: “V Trebišove túto novú drogu volajú herba, mamba, legal. Výzorom pripomína marihuanu, 
no keďže ide o chemikáliu vyrobenú v laboratóriu, je oveľa nebezpečnejšia.” 

Chlapec: “Viete, ako kamaráti sme išli vonka, on kuril, chceš? Ja zobral, dal som si a tak to bolo. A každý deň, 
každý deň. A už dva roky. Jeden kamarát preskočilo mu psychicky.” 

MUDr. Ľubomír Okruhlica, CSc.: “Môže spôsobiť ťažké otravy s halucináciami, až teda možnosť smrti.” 
Kristína Kövešová: “Svedkovia opisujú, že ľudia sa po jej užití menia na akýchsi zombiekov. Vzniká veľmi 

rýchla závislosť a objavujú sa už aj prvé smrteľné prípady.” 



Chlapec: “Stavy sú to také, že to sa nedá povedať, to je vnútri. To je ako zombie.” 
Kristína Kövešová: “Nebýva veľa ľuďom aj zle?” 
Chlapec: “Ja už koľkokrát som vracal.” 
Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity: “Spravidla je to náhrada za trávu, za 

marihuanu, ale je to oveľa horšia droga. Z ľudí sú tak povediac zombíci. To znamená, že veľmi rýchlo nastanú 
nenávratné zmeny, ľudia ani si neuvedomujú potom, že čo robia a kde sú. Už potom sú napríklad drobné krádeže 
a podobné záležitosti.” 

Kristína Kövešová: “Čo cítiš, keď si toto dáš?” 
Chlapec: “Cítime dačo, keď je silná tráva. Keď slabá, tak necítime. Chcel by som aj prestať, ale neviem ako na 

to. Je to silné.” 
Kristína Kövešová: “A prečo si to stále dávaš?” 
Chlapec: “Lebo ma to ťahá.” 
Kristína Kövešová: "Herba je mimoriadne lacná, dá sa zohnať od 1 do 3 eur, užíva sa najmä v chudobných 

oblastiach, ale vyskytla sa už aj na školách medzi deťmi. A jej obetí denne pribúda. 
Toto je čo?" 
Chlapec: “Toto je na jointa na jedného.” 
Kristína Kövešová: “Toto si kúpil za 2 eurá?” 
Chlapec: “Áno.” 
Ábel Ravasz: “Herba nebol na zozname teda drog na Slovensku. Už od novembra herba je aj na Slovensku 

ilegálna. To znamená, že ten, ktorý díluje tú herbu, už nie je vedený, že len šíri toxikomániu, čo je pomerne nízky 
trest a ťažko sa to stíha, ale naozaj už ide o drogovú činnosť.” 

Kristína Kövešová: “Veľa ľudí aj zomrelo?” 
Chlapec: “Hej, kvôli herbe zomreli.” 
Patrik Herman: “Nová droga sa k nám dováža z Maďarska. Užívatelia ju vyhľadávajú najmä pre nízku cenu. 

Najrozšírenejšia je v okolí Rimavskej Soboty a Trebišova. Dostať sa k nej nie je vôbec ťažké. Miestnych dílerov 
bez problémov objavil aj náš televízny štáb.” 

Kristína Kövešová: “Herba sa v Trebišove predáva na viacerých miestach. Zohnať ju nie je žiadny problém. 
Odstavíme auto pri ceste a príde k nám muž v červenej bunde.” 

Muž: “Mambu chcete, nie? Dole majú, viem kde.” 
Muž: “Kde dole?” 
Muž: “Jeden tam má. J… sa volá. Poď do tábora, tam by ste ma počkali pri pekárni a ja by som tam prišiel.” 
Kristína Kövešová: “Ideme sa pozrieť do osady. Dom, kde sa údajne predáva, sme našli. Teraz vám ukážeme, 

ako tu miestni díleri fungujú. Zatiaľ, čo niektorí dávajú pozor pri ceste, iní predávajú.” 
Muž: “Máš niečo?” 
Muž: “Mám! Poď do domu.” 
Muž: “Mambu?” 
Muž: “Dám ti, poď do domu.” 
por. Mgr. Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach: “Situáciu v rómske osade 

v Trebišove príslušníci odboru kriminálnej polície monitorujú. Vykonávajú sa tam operatívne previerky. Doposiaľ 
boli v tejto rómskej osade vykonané tri policajné akcie, počas ktorých došlo k zadržaniu páchateľov a zaisteniu 
novej dizajnérskej drogy, pričom páchatelia boli väzobne stíhaní.” 

Kristína Kövešová: "Chlapec v prúžkovanej bunde. Ide k spomínanému domu a po chvíli ho vidíme utekať. 
O pár metrov ďalej už v ruke má herbu. 

Podľa našich informácií v osade by sa mali nachádzať dvaja veľkí díleri, ktorí predávajú herbu. Tá sa sem 
samozrejme vozí z Maďarska. Pre týchto dílerov by mali pracovať ďalší ľudia, ktorí ju predávajú. Samozrejme, ale 
keď sa ich budete na to pýtať, nikto nič nepovie." 

Žena: “To tu robia, stále trávu fajčia. A ešte nie jeden človek tu zomrel pre to.” 
Muž: “Koľko to používajú? Päť rokov.” 
Kristína Kövešová: "Stretávame ženu, ktorej len prednedávnom pre herbu zomrel manžel. 
Váš muž koľko mal rokov?" 
Žena: “32.” 
Kristína Kövešová: “A on fajčil herbu?” 
Žena: “Že hej. Zistili, že mal u sebe.” 
Kristína Kövešová: “A kedy zomrel?” 
Žena: “25.2.” 
Kristína Kövešová: “A kvôli tomu, že to fajčil?” 
Žena: “Že fajčil. Smutna mi. Tak tu zochabil štyri deti.” 
Ábel Ravasz: “Je to ďalšia droga chudoby, ide o niečo, čo využívajú len tí, ktorí nemajú na výber. Musíme 

vytlačiť tú herbu zo Slovenska. Zatiaľ kvôli tomu, že to nebolo ani ilegálne, tak to bolo veľmi, veľmi lacné 
a predávalo sa to aj deťom, videli sme aj prípady v školách, kde deťom prišlo zle, lebo používali tú herbu. Toto sa 
nesmie opakovať.” 

Žena: “To je môj syn. Jeho trebalo dac hec.” 
Kristína Kövešová: “A čo fetuje?” 
Žena: “Toluén.” 
Kristína Kövešová: “Koľko má rokov?” 
Žena: “Desať rokov má. Čo mal, všetko pokradol, všetko za toluéna dáva. Toto vyriešiť a nie tote drogy. Aj 

toluén, aj drogy treba vyšetric.” 



Kristína Kövešová: “Podľa našich informácií, herba sa okrem osady a jej okolia začala predávať aj na iných 
miestach. Nevyhýba sa ani školám, kde díleri údajne čakajú na deti, ktoré idú do školy. Bývalý díler nám opisuje, 
ako to funguje.” 

bývalý díler: “Vidíš ten podchod? Tam sú také schody, ako sú tie autá zaparkované. Tu keď prídeš, keď 
chodia do školy školáci ráno. Herba to je tu rozšírené fest. Tu fajčí každý. Či biely, či čierny. Deti, aj takí, aj takí.” 

por. Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach: “Od roku 2018 k dnešnému dňu 
Okresné riaditeľstvo v Trebišove riešilo 12 prípadov trestného činu šírenia toxikománie, ktoré súvisel 
s distribúciou novej dizajnérskej droby zvanej herba.” 

Kristína Kövešová: "Herba sa na Slovensko dováža z Maďarska. Tu sa vraj nakupuje vo veľkom a viacero 
slovenských dílerov tu údajne má svojich dodávateľov. 

Teraz sa nachádzame v Slovenskom Novom Meste, konkrétne v maďarskej časti a vyzerá to tak, že tu by sa 
malo nachádzať viacero väčších dílerov. 

To si sem chodí kupovať každý? Odkiaľ? Z ďaleka?" 
Muž: "Michaľany, z Lastoviec, z Michaľan, z Michaloviec, z Popradu. Spišská Nová Ves, Porúbka…" 

Kristína Kövešová: “A on predáva vo veľkom?” 
Muž: “Vo veľkom.” 
Kristína Kövešová: “To znamená koľko?” 
Muž: “6 gramy za 3 eurá… po kus dáva 20 euro.” 
Kristína Kövešová: “Musíš zobrať minimálne za 20, hej?” 
por. Lenka Ivanová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach: “V obci Slovenské Nové Mesto doposiaľ 

nebola vykonaná žiadna policajná akcia v súvislosti s herbou. Tunajšie okresné riaditeľstvo v Trebišove 
spolupracuje aj s príslušníkmi polície Maďarskej republiky, avšak bližšie informácie o spolupráci, ako aj 
poznatkoch o díleroch poskytovať nebudeme z taktických dôvodov.” 

Lenka Kövešová: “A kto tu predáva?” 
Muž: “Rudi. Dal som peneži a doniesol mi to vonka…” 

[Späť na obsah] 
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