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Spišská Nová Ves 
 

1. Plány na viac hliníka strašia ľudí 
[05.08.2019; Sme; Východné Slovensko; s. 7; Mária Šimoňáková] 

 
 

Výrobu v Spišských Vlachoch chcú rozšíriť na šesťnásobok 
Spoločnosť hovorí o špičkových filtroch, mesto si dalo podmienky. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Firma Heneken Melts plánuje v závode v Spišských Vlachoch rozšíriť výrobu. Zámer 

spoločnosti, ktorá spracúva hliník, však nenašiel pochopenie ľudí. Obávajú sa znečisťovania životného prostredia, 
zhoršenia kvality ovzdušia, nárastu množstva výfukových plynov pri zvýšenej doprave materiálu do závodu, ako 
aj väčšieho hluku. 

Zástupcovia spoločnosti svoj zámer rozšírenia produkcie prišli koncom júna prezentovať na pôdu mesta. 
Plány firmy odzneli na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Spišských Vlachoch. V závode plánujú zvýšenie 
kapacity vstupných odpadov do výroby zo súčasných 3,5 tisíca ton ročne na 20-tisíc ton ročne. Kapacita by sa 
podľa predkladateľa zámeru mala zvýšiť na existujúcich zariadeniach a má pribudnúť počet zmien vo výrobe, čím 
sa prevádzka dostane do nonstop režimu. Ako informoval Matej Slezák, projektový manažér spoločnosti 
Heneken, plánované rozšírenie prinesie približne 15 nových pracovných miest. V závode v súčasnosti pracuje 50 
ľudí. 

Uznesenie zastupiteľstva s podmienkami 
„Spoločnosť pôsobí na území, ktoré umožňuje takúto výrobu, napriek tomu mestské zastupiteľstvo prijalo 

uznesenie, aby spoločnosť prehodnotila svoj zámer, najmä čo sa týka štvornásobného zvýšenia pri výrobe,“ 
informoval primátor mesta Ľubomír Fifik (nez.). Obyvatelia mesta, ktorých sme oslovili na ulici, s rozšírením 
výroby v hlinikárni nesúhlasia. „Chceme mať dobrý vzduch, aby ľudia neboli chorí,“ zdôraznila dôchodkyňa zo 
Spišských Vlách. „Určite sme proti rozšíreniu. Škodí to všetkému. Nedobre vychádza úroda. Veľa ľudí je proti 
tomu. Čo si ľudia posadia, nemajú z toho nič,“ pridala sa ďalšia obyvateľka mesta. „Ak to škodí životnému 
prostrediu, som proti rozšíreniu. Zoberme si, že uhlie škodí, tak škodí aj hliník.“ „Naša spoločnosť vníma obavy 
občanov Spišských Vlách a okolitých obcí. Z toho dôvodu sa snažíme o maximálnu transparentnosť, pričom 
komunikujeme so zástupcami mesta. Investovali sme do nového odsávacieho a filtračného zariadenia, ktoré je na 
úrovni európskej špičky. Prioritným záujmom našej spoločnosti je bezpečnosť prevádzky nielen voči okoliu, ale 
predovšetkým voči našim kolegom vo výrobe,“ reagoval zástupca firmy Matej Slezák. 

Zámer prejde procesom schvaľovania EIA 
Ako zdôraznil, z hľadiska ochrany ovzdušia využívajú absorbent určený na zachytávanie organických spalín. 

Anorganické sú zachytávané látkovým filtrom, kolektované v big bagoch a následne vyvážané na skládku. 
„Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší stanovuje okresný úrad rozhodnutím. Kontrolu plnenia limitov môžu 
vykonávať príslušné orgány kedykoľvek bez ohlásenia. Je nutné pre našu spoločnosť limity emisií dodržiavať,“ 
zdôraznil Slezák. Ak chce firma rozšíriť ročnú produkciu nad 5-tisíc ton hliníka, musí jej to odobriť príslušný 
okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Ako zdôraznil primátor Fifik, zámer najprv bude musieť 
prejsť schvaľovaním EIA - vplyvov na životné prostredie. Preto aj jednou z podmienok, ktoré mesto má a na ktorej 
sa uznieslo mestské zastupiteľstvo, je aj vypracovanie projektu monitoringu emisií znečisťujúcich látok na 
kontrolu stavu koncentrácie pred rozšírením výroby s cieľom zistenia vplyvu prevádzky na životné prostredie. 
„Orgány štátnej správy ukladajú povinnosť každému zdroju znečistenia ovzdušia merania emisií opakovať v 



určených intervaloch. Naša spoločnosť sa nachádza vo fáze legislatívnych krokov nevyhnutných na rozšírenie 
produkcie. Termín spustenia závisí od vyjadrení príslušných orgánov,“ priblížil Slezák. Ako nás informovali z 
odboru komunikácie ministerstva životného prostredia, spoločnosť bude pre prevádzku v Spišských Vlachoch 
potrebovať integrované povolenie podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia. „Pred začatím konania má uvedená spoločnosť povinnosť doručiť príslušnému okresnému úradu 
zámer pre zisťovacie konanie. Okresný úrad následne rozhodne, či sa navrhovaná činnosť bude posudzovať 
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Preto otázky smerujte na Okresný úrad Spišská  
Nová  Ves,“ uviedlo ministerstvo. 

Mária Šimoňáková 
[Späť na obsah] 

 
 

2. Prešovská župa kúpila defibrilátory 
[05.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; tasr] 

 
 

Odovzdala ich zariadeniam sociálnych služieb. 
PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal v uplynulých dňoch 14 zariadeniam sociálnych 

služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti automatické externé defibrilátory. Aj takýmto spôsobom chce krajská 
samospráva pomáhať regiónom. Automatické externé defibrilátory budú odteraz v prípade potreby môcť využiť vo 
Svidníku, v Batizovciach, Medzilaborciach, Giraltovciach, Spišskom Podhradí, ale aj v Humennom, Kežmarku, 
Stropkove, Prešove, Sabinove, Tovarnom, Bardejove, Starej Ľubovni a v Snine. Cieľom PSK je, aby prístroj na 
poskytnutie prvej pomoci bol v každom okresnom meste a v každom zariadení sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Iniciátorom distribúcie takýchto zariadení na verejných miestach je Občianske 
združenie Záchrana. Jeho predseda František Majerský potvrdil, že od septembra 2016 ich dohromady odovzdali 
už takmer 40 na rôznych miestach, väčšinou v Prešovskom kraji. „Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej  
Novej  Vsi  aj na námestí v Poprade, v Bachledovej doline, na Lomnickom štíte, Štrbskom Plese či v obci Lendak 
a v ďalších lokalitách. Doposiaľ prístroj raz použila jedna pani v meste Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. 
Trikrát pomohol zachrániť život aj v obci Liptovská Teplička," doplnil F. Majerský. (tasr) 

AKO TO FUNGUJE 
Automatický defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok po kroku, sám analyzuje 

pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. Je určený prioritne pre laickú verejnosť. Zároveň sú 
všetky tieto prístroje v systéme záchrannej zdravotnej služby, takže z operačného strediska vedia ľudí, ktorí volali 
o pomoc, usmerniť, že v ich blízkosti sa takýto externý defibrilátor nachádza a môžu ho použiť. 

[Späť na obsah] 
 
 

3. Po náraze z miesta ušiel 
[04.08.2019; TV JOJ; Krimi; 19:00; Michal Farkašovský / Michal Farkašovský] 

 
 

Michal Farkašovský, moderátor: "Návrat z krčmy autom nie je dobrý nápad. Pred polnocou sa o tom 
presvedčil muž zo Spišskej  Novej  Vsi . Pri vchádzaní na parkovisko buchol so svojím autom do zaparkovaného 
Hyundaiu, ktorý posunul na obrubník. Obyvateľov sídliska zobudila silná rana. Svoje auto následne odparkoval a 
ušiel. Zakrátko ho policajti chytili a nafúkal 2,3 promile." 

[Späť na obsah] 
 
 

4. Vyše 100-tisíc cigariet chceli prepašova ť vlakom z Kyjeva do Bratislavy 
[04.08.2019; aktuality.sk; Krimi; 18:35; Aktuality.sk] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/713437/vyse-100-tis ic-cigariet-chceli-prepasovat-vlakom-z-kyjeva-do-
bratislavy/ 

 
 

5 
fotiek v galérii 
Nelegálne cigarety 
Zdroj: TASR 



Počet nelegálnych cigariet na Slovensku stúpa. Štatistiky hovoria o tom, že každá štrnásta cigareta na 
Slovensku je nelegálna. 

Finančná správa včera na sociálnej sieti upozornila na pašovanie cigariet v medzinárodnom rýchliku na trase 
Kyjev-Bratislava. Vo vagóne našli 110 600 kusov cigariet rôznych značiek. 

Na Slovensku to nie je žiadnou novinkou. Najvyužívanejšia pašerácka cesta je z Ukrajiny, kde sú cigarety 
lacnejšie ako u nás. Finančná správa len v tomto roku zaistila na východnej hranici s Ukrajinou viac ako 1,3 
milióna nelegálnych cigariet. 

Pašeráci sú vynaliezaví: ukryté cigarety sa napríklad našli v pneumatikách, rámoch bicykla, pečive, džúsoch či 
kovových rúrach. Pašujú sa tiež ale aj v osobných autách, nákladných vozidlách, v plastových sudoch po rieke či 
cez zahraničné tunely a železničnou dopravou. 

Každá štrnásta cigareta ja pašovaná 
Pri podiele nelegálnych cigariet balansujeme hore dole. Zatiaľ čo v roku 2008 bol podiel nelegálnych cigariet 

na Slovensku nad sedem percent, v roku 2011 sme klesli na dve percentá. O rok na to sme dokonca padli pod 
percento a patrili sme medzi krajiny s najnižším podielom v Európskej únii. 

Dnes u nás počet nelegálnych cigariet na slovenskom trhu s tabakovými výrobkami opäť stúpa. Minulý rok sa 
podiela vyšplhal na šesť percent. 

V praxi to podľa projektu Nekur fejky, ktorý práve upozorňuje na obchod s nelegálnymi cigaretami, vyzerá tak 
že nelegálna či pašovaná je na Slovensku každá štrnásta cigareta. 

Minulý rok tvorili na Slovensku nelegálne cigarety až šesť percent celkovej spotreby. 
Prečítajte si tiež: 
Pred 400 rokmi doviezli prvých otrokov do Ameriky. Biely muž bol krutý 
Aj na Slovensku sa vyrábajú nelegálne cigarety 
Cigarety sa nepašujú len z Ukrajiny na Slovensko, ale aj u nás sa vyskytlo viacero prípadov nelegálnej výroby. 
Ako píše Finančná správa, tento rok sa zabránilo dostať na európsky trh takmer 30 miliónov nelegálne 

vyrobených cigariet, 30 ton tabaku či tisícky cigár. V Komárne napríklad zachytili viac ako 2 tony tabaku. 
Najviac nelegálnych cigariet sa minulý rok objavilo v Michalovciach, Poprade či Spišskej  Novej  Vsi . 
FOTO: Pašované cigarety 
5 
fotiek v galérii 
Cigarety pašované vlakom 
Zdroj: Facebook/Finančná správa 

[Späť na obsah] 
 
 

5. Zvara je nový majite ľ futbalovej Lokomotívy Košice: Padnutý klub by už n ik 
nevzkriesil! 

[04.08.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:50; Miroslav Bukov] 

 
https://www.cas.sk/clanok/868784/zvara-je-novy-maji tel-futbalovej-lokomotivy-kosice-padnuty-klub-by-uz -
nik-nevzkriesil/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Vízia okysličiť nedokrvenú Lokomotívu Košice vydržala pol roka! Slovenský futbalový klub s dlhoročnou 

bohatou tradíciou stál nedávno na okraji priepasti. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Hrozil mu totálny krach a zánik. Majiteľ a prezident „železiarov“ Jurij Dovhanyč, ukrajinský rodák so 

slovenským občianstvom, ohlásil koniec. Spoluinvestor stratil záujem o spoluprácu. 
Projekt vyhodnotil ako neúspešný. Aj preto, lebo zabudovávanie brazílskych hráčov do tímu a ich následné 

posúvanie inde sa neosvedčilo. Lokomotíva sa síce udržala v II. lige, ale do jej nového ročníka sa už neprihlásila. 
S A-mužstvom začína od piky - v piatej lige Košicko-gemerskej - s novým majiteľom, 47-ročným Vladislavom 
Zvarom. 

Z pozície generálneho manažéra sa sťahuje na post najvyšší. „Už prišlo k podpisom, ale ešte sa doťahuje 
prevod akcií. Celý chod klubu však už zabezpečujeme my. Keď sa to dá všetko na papier, bude to aj oficiálne,“ 
povedal Zvara pre Nový Čas. 

Z vlaňajšej sezóny neostal v kádri nik. Teraz ho tvoria dorastenci. „Verím, že časom to bude s áčkom lepšie. 
Našou prvoradou úlohou bude nájsť nejakého silného sponzora, aby sme sa dostali do vyššej súťaže. Cieľom je 
postup do štvrtej ligy Juh. Iná cesta, ako sa prihlásiť do najnižšej ligy, nebola. Keby to celé padlo, už by klub nikto 
nedal dokopy. Podarilo sa nám zachrániť žiakov, dorastencov, dostali sme aj útvar talentovanej mládeže.“ 

Lokomotíva nie je profesionálny klub. Rozpočet na najbližšiu sezónu má vykrytý, no Zvara nechcel hovoriť o 
jeho výške. V klube funguje 13 mužstiev, v ktorých registrujú 220 aktívnych hráčov. Pribudlo aj družstvo dievčat. 
Rodák zo Spišskej  Novej  Vsi  má pred sebou plno roboty. „Ak máme pokračovať, musíme doriešiť infraštruktúru. 



Chýba nám vlastný štadión. Hrať budeme v Družstevnej pri Hornáde, kde sme si opäť prenajali ihrisko. Chceme 
dobudovať umelý trávnik pri Základnej škole Požiarnická.“ 

V nedeľu nastúpi Lokomotíva na svoj prvý zápas V. ligy proti Čečejovciam s novým trénerom Dušanom 
Ujhelym. Pre bývalého útočníka je Lokomotíva srdcovou záležitosťou. Za desať rokov (1971 – 1981) v jej drese 
odohral 181 zápasov a dal 30 gólov. „Presvedčiť Dušana nebola ťažká vec. Poznáme sa a už pri preberaní klubu 
signalizoval, že by nám rád pomohol. Jeho rozmýšľanie netrvalo dlho,“ prezradil Zvara. 

Foto: 
VRCHOL: Najväčšie úspechy dosiahol Zvara v 1. FC Košice. Zdroj: lokomotiva.sk 

[Späť na obsah] 
 
 

6. Obyvate ľov sídliska zobudila silná rana. Po náraze auto odp arkoval a z 
miesta ušiel 

[04.08.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/PG] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/460231-obyvatelov-sidli ska-zobudila-silna-rana-po-naraze-auto-odparkoval-a -
z-miesta-usiel 

 
 

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES / Návrat z krčmy za volantom auta nie je dobrý nápad. Pred polnocou sa o tom 
presvedčil muž zo Spišskej  Novej  Vsi . Pri vchádzaní na parkovisko buchol so svojím autom do zaparkovaného 
Hyundaiu, ktorý posunul na obrubník. Obyvateľov sídliska zobudila silná rana. Svoje auto následne odparkoval a 
ušiel. Zakrátko ho policajti chytili a nafúkal dve celé tri desatiny promile. 

Vážna dopravná nehoda. Vodička (18) sa bočne zrazila s dovolenkármi, ktorí sa vracali z Chorvátska. Viac vo 
videu: 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 
 
 

7. ONLINE: ŠKF Sere ď - FK DAC 1904 Dunajská Streda 
[04.08.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/406920/online-skf-sere d-fk-dac-1904-dunajska-streda-fortuna-liga/ 

 
 

V minulej sezóne sa Sereď a Dunajská Streda stretli štyrikrát, pričom trikrát padlo päť a viac gólov. Uvidíme aj 
dnes večer gólové hody? Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk! 

Sledujte aj: 
ONLINE: FC Spartak Trnava - FC Nitra >> 
Online prenos 
04.08.2019|19:00|Fortuna liga|3. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
V rámci 3. kola Fortuna ligy dnes uvidíme stretnutie Serede proti Dunajskej Strede. Zápas sa začne o 19:00. 
SEREĎ je po dvoch úvodných kolách na siedmom mieste s troma bodmi. V prvom kole podľahla Trnave 0:2, v 

tom nasledujúcom zvíťazila so Senicou 2:1. 
DUNAJSKÁ STREDA načala sezónu dvoma víťazstvami a na konte má teda plný bodový zisk šesť bodov. V 

tabuľke je tretia za bratislavským Slovanom a Žilinou. V úvodnom kole zdolala Zlaté Moravce na ich trávniku 2:1, 
o týždeň neskôr rozstrieľala nováčika FK Pohronie 2:1. 

Papierovým favoritom sú hostia, ktorí sa po vypadnutí z Európskej ligy môžu plne koncentrovať na domácu 
súťaž. Sereď však kožu lacno určite nepredá a pred vlastnými fanúšikmi si bude trúfať aspoň na remízu. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. 
Vzájomné zápasy 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 27.7.2019 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 21.7.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 3.7.2019 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
Livingston Aberdeen Livingston Aberdeen 
1 : 1 30.6.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 2 26.6.2019 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Piast Gliwice Gliwice 
2 : 2 22.6.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 24.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 3 18.5.2019 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 4.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 28.4.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 20.4.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 



MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 



0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská  Nová  Ves Spiš. Nová Ves 
1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 6.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC DAC 1904 Dunajská Streda 
Atromitos Atromitos 
3 : 2 1.8.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 1 28.7.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 25.7.2019 
Atromitos Atromitos 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 21.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Cracovia Krakow Cracovia 
1 : 1 18.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 11.7.2019 
Cracovia Krakow Cracovia 
Vasas Budapešť Vasas Budapešť 
2 : 0 5.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Videoton FC Videoton 
3 : 1 3.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Terek Groznyj Terek Groznyj 
5 : 1 26.6.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.6.2019 
Sosnowiec Sosnowiec 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
6 : 3 22.6.2019 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 24.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 18.5.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 5.5.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 27.4.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 2 20.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 6.4.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 31.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 9.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 2.3.2019 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 23.2.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 16.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 9.2.2019 
Mattersburg Mattersburg 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 2 17.1.2019 
FC Slovan Galanta Galanta 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 1.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 24.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 3 16.11.2018 
Sepsi OSK Sepsi OSK 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 3.11.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 27.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
5 : 1 23.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



3 : 2 20.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 6.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 2.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
1 : 2 29.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
TJ KOVO Beluša Beluša 
1 : 4 26.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 15.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 25.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Púchov Púchov 
2 : 5 8.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Nitra Nitra 
2 : 3 5.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
4 : 1 2.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 1 29.7.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 3. kolo 
1 
X 
2 
FK Senica Senica 
0 : 3 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:2, 0:1) 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 
AS Trenčín Trenčín 
(1:0, 1:1) 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
(0:0, 0:1) 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 0 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 



(1:0, 0:0) 
FC Spartak Trnava Trnava 
18:00 
04.08.2019 
FC Nitra Nitra 
1.58 4.05 5.25 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
19:00 
04.08.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3.75 3.65 1.92 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Futbalisti Spišskej Novej Vsi na prvé ví ťazstvo stále čakajú 
[04.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Jozef Petruška] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22181819/futbalisti-sp isskej-novej-vsi-na-prve-vitazstvo-stale-cakaju.htm l 

 
 

Lipany rozhodli o osude stretnutia v poslednej minúte. 
SP. NOVÁ VES. Káder futbalistov treťoligovej Spišskej  Novej  Vsi  prešiel v lete výraznými zmenami. 
Odišli skúsení starší hráči, a tak bolo otázne, ako spišskonovoveský tím začne nový súťažný ročník 

2019/2020. Po bezgólovej remíze so Svidníkom, remíze 1:1 v spišskom derby v Krompachoch prišiel ešte ťažší 
súboj s Lipanmi. 

Mladíci odohrali kvalitný zápas, ale rozhodla skúsenosť hostí, ktorí vyhrali 2:1. 
Súperov nepoznajú 
V podobnej situácie ako sú dnes Lipany, boli pred rokom Novovešťania. Z druhou ligou sa rozlúčili a v krajskej 

partii klubov boli veľkou neznámou. 
Lipany prehrali v premiére v Humennom, ale doma proti šarišským Michaľanom nezaváhali. 
Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Na Spiši už mali vo vrecku bod za remízu 1:1, ale presným zásahom Kameneca v posledných sekundách 

riadneho hracieho času brali všetky body. 
„Po vypadnutí z druhej ligy to máme teraz v tejto súťaži o niečo ťažšie, lebo nepoznáme súperov. Už po 

treťom kole môžem povedať, že tretia liga má svoju kvalitu. Aj Spišská ju ukázala. Hrali po zemi, so silnými 
štandardnými situáciami. Plus im pomohlo aj naše vylúčenie. Vidieť to aj vo svetovom futbale, že práve vylúčenie 
a oslabenie mužstvo zomkne. O desiatich sme boli stále ofenzívni a tlačili sa dopredu. Výsledok 1:1 bol tiež 
priaznivý, no víťazstvo je ešte lepšie,“ skonštatoval po výhre 2:1 kapitán a brankár Lipan Peter Bartoš. 

„Z pohľadu nášho klubu je to také turbuletné. Sme v druhej lige, potom vypadneme, znova postúpime. Je iná 
koncentrácia na nový ročník v nižšej súťaži, no cieľom je vyhrávať a robiť radosť našim fanúšikom. To sa ukázalo 
aj v stretnutí na Spiši,“ dodal Bartoš. 

S novým trénerom 
Novovešťania prešli v lete veľkými obmenami, dôležitá sa odohrala aj na trénerskom poste. 
Skúseného Ľuboša Ontka vystriedal bývalý hráč a mladý ambiciózny kormidelník Štefan Markulík. 
Najmä po derby v Krompachoch boli pozitívne reakcie na hru mladého tímu, čo potvrdili aj proti Lipanom. V 

závere však nad mladíckym elánom domácich zvíťazila skúsenosť hostí. 
„Vstup do zápasu nám nevyšiel, lebo skúsení hostia do štvrťhodinky strelili gól. Parádnou hlavičkou Šoltésa 

sme dokázali vyrovnať. V prvom polčase sme boli viac než vyrovnaným súperom. Druhý polčas ovplyvnila 
červená karta a my v početnej prevahe sme mali viac šancí. Nepodarilo sa nám druhý raz prekonať brankára 
hostí. V samotnom závere po rýchlom protiútoku Lipany dokázali strhnúť vedenie na svoju stranu,“ zhodnotil 
druhé domáce vystúpenie nový tréner FK Spišská  Nová  Ves Štefan Markulík. 

„Chlapcom musím poďakovať za výkon a mladé mužstvo sa len musí poučiť hlavne z toho záveru, kedy po 
zbytočnej chybe sme prišli o dobrý výsledok,“ doplnil kouč. 

Po troch treťoligových kolách tak Spišiaci stále čakajú na prvé víťazstvo v novej sezóne. 
Dokázali streliť len dva góly, čo bude asi najväčší problém, s ktorým sa musia v nasledujúcich zápasoch 

popasovať. 
Z pohľadu herného prejavu sa na šikovných mladíkov zo Spišskej dá pozerať, veď po skončení zápasu s 

Lipanmi si vyslúžili z tribúny potlesk. 
„Výkony nie sú zlé. Už letná príprava bola kvalitná. V prípravných stretnutiach sme mali ťažších súperov, kde 

ohlas trénerov na našu hru bol solídny. V defenzíve mužstvo má hlavu aj pätu, trošku nám chýba hrotový hráč. 
Treba v nasedenom trende pokračovať, má to perspektívu,“ povedal Štefan Markulík. 



[Späť na obsah] 
 
 

9. III. liga: Bé čko Popradu nade ľovalo, tri góly dali náhradníci 
[04.08.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Marián Špacai] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22182159/iii-liga-becko-pop radu-nadelovalo-tri-goly-dali-nahradnici.html 

 
 

Vranovčania v závere zlomili prešovský Tatran. 
V 3. futbalovej lige zaujala kanonáda rezervy Popradu, pričom až tri góly dali striedajúci hráči. 
Prvú prehru prešovskému Tatranu uštedril Vranov. 
V Plavnici padli štyri góly, všetky po zmene strán. 
Až v polovici zápasov 3. kola sa tešili z plného bodového zisku hostia. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
Vranov – Prešov 2:0 (0:0) 
Góly: 80. Babjak (11 m), 90. Sitarčík. ŽK: Digoň, Verčimák, Kanu – Grejták, Šimko, Vinclér. Rozhodoval 

Juhás, 800 divákov. 
Vranov: Kapraľ – Hreha, Lukáč, Babjak, Matkobiš – Verčimák (83. Fedor), Kanu, Sitarčík, Polaščík (83. 

Milenky) – Bellás (90. Kertis), Digoň. 
Prešov: Vinclér – Šimko, Mihálik, M. Kraľovič, Rodrigues – Ivanko Macej, Hirka, Grejták, Lupčo (89. Stropkay) 

– Kopín (69. Sabolčík), Ivanecký. 
Humenné – Kalša 3:0 (3:0) 
Góly: 5. Majný vlastný, 39. Serečin, 45. Vasiľ. Rozhodoval Dzivjak, 520 divákov. 
Humenné: Slávik – Komjatý, Sidor, Pa. Šuľák (65. Zlacký), Košuda, Kovalčík, Mihok (81. Voroňák), Ruskovský 

(65. Salanci), Serečin (72. Jakubov), Kulich (81. Čeremeta), Vasiľ. 
Kalša: Pella – Vajda, Majerník, Patkanóci, Majný, Seman, Capík, Pástor, Špišák (76. Gašpar), Novotný (72. 

Takáč), Zeher. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokHumenné vybavilo Kalšu za polčas a stále je stopercentné Čítajte Stropkov – 

Krompachy 1:0 (0:0) 
Góly: 58. Borovyk. ŽK: Bilas (Stropkov). Rozhodoval Leško, 300 divákov. 
Stropkov: Prysiažnjuk – Petrišin, Kimák (59. Štefančík), Kuzma, Bilas, Borovyk (59. Burcák), Poľák, Pál, 

Varga, Jakubčo (46. Harvilko), Čurlík (84. Vaško). 
Krompachy: Burkuš – M. Košč, Kuriško, Kaľavský, I. Košč (62. Mihalik), Ferenc, Baluch, Jochman (82. A. 

Sovič), Šemrák (82. Nalevanko), Hazrolli, Čegiň (58. Bach). 
Snina – Svidník 1:2 (0:2) 
Góly: 47. Janko (z 11 m) – 18. a 28. Tokar. ŽK: Mikluš, Zapotocký, Tokar. Rozhodoval Maličký, 550 divákov. 
Snina: Pe. Diňa – J. Lukáč, Svistun, Dický, Janko, Hišem, Holub, Roman (65. Jankaj), Rohulskij, Ferko (65. 

Sehedij), Losiev. 
Svidník: Mikluš – Ducár, Kiseľa, Bialončík, Zapotocký, Kuhajdík, Eliaš (65. Čekan), A. Hricov (52. Maslov), 

Tokar, Čabala, L. Hricov (90. Paňko). 
Spišská  Nová  Ves – Lipany 1:2 (1:1) 
Góly: 31. Šoltés – 14. Pyda, 89. Kamenec. ŽK: Kačír, Kamenický, Šomšák – Popovec, Dlugoš, Blaško. ČK: 

63. J. Hovančík (Lipany – po 2 ŽK). Rozhodoval Mano, 212 divákov. 
Sp. N. Ves: Gaborčík – Kačír, Šoltés, Kamenický, Baranyi, Majko, Tkáč, T. Ontko (59. Šomšák), Šomšák, Ľ. 

Ontko, Kavulič. 
Lipany: Bartoš – Popovec, S. Andrič, S. Kraľovič (84. Filip), Micherda, Pyda (87. Blaško), Dlugoš, Hovanec 

(46. Štroncer, 75. Štefčák), Poremba, Kamenec, J. Hovančík. 
Súvisiaci článokSúvisiaci článokFutbalisti Spišskej  Novej  Vsi  na prvé víťazstvo stále čakajú Čítajte Šarišské 

Michaľany – Poprad B 0:5 (0:2) 
Góly: 11. Acosta, 40. Luberda, 69. a 78. Ujčík, 79. Angelovič. Rozhodoval Jasečko, 250 divákov. 
Šarišské Michaľany: E. Kolbas, Boňko (69. Jeřábek), Staš, Kohút, Krajňak, Luterančík, Pončák, Mikluš (56. 

Pulščák), A. Radovanovič, P. Cicman (73. Janega), Petruk. 
Poprad B: Knurovský – Gajan, Richtarčík, Luberda, Grešák, Šimonovič, Legnani (78. Vernarec), J. Tropp, 

Acosta (72. Angelovič), Dzurjo (66. Matalík), D. Andrič (46. Ujčík). 
Plavnica – Bard. Nová Ves 2:2 (0:0) 
Góly: 47. K. Tináth, 85. J. Tináth – 61. Jusko, 90. A. Gduľa. ŽK: Berecký, Pekár, Hanuščák, Vojtek – Šimco, 

Pangrác Piter, Jusko. Rozodoval Filipák, 200 divákov. 
Plavnica: Harničar – Berecký, Pekár, Verešpej, Hanuščák, Rindoš (64. J. Tináth), K. Tináth (88. Bočkaj), 

Vojtek, Štupák (71. Valek), Vislocký, Krafčík (88. Martoňák). 
Bardejovská Nová Ves: Mašlej – Šimco, Imrich, Kyjak, Pangrác Piter, Poliak (57. Vázal), Soroka (57. Mikolaj, 

78. Knap), L. Stachura, A. Gduľa, Somov (83. O. Gduľa), Jusko. 
Giraltovce – Veľké Revištia 1:2 (1:0) 
Góly: 10. A. Tkáč – 50. Krochta (z 11 m), 57. Šalagovič. ŽK: Hudák, Gdovin, Kuriplach, Albisu – Lukhanin, 

Centek. Rozhodoval Sučka, 200 divákov. 



Giraltovce: Hudák – E. Tomko, T. Jurč, M. Tóth, Kuc, Sivák (4. Michalko), Gdovin, R. Tomko, Kuriplach, A. 
Tkáč (72. Diky), Albisu. 

Veľké Revištia: Gutič – Janočko, Šalagovič, Kost (83. Varga), Starosta, Gužiňák, Lukhanin, Centek, Devečka, 
Bumbera, Krochta. 

Tabuľka III. ligy 
1. Humenné 3 3 0 0 8:1 9 
2. Vranov n. T. 3 2 0 1 8:3 6 
3. Stropkov 2 2 0 0 3:0 6 
4. Prešov 3 2 0 1 5:3 6 
5. Snina 3 2 0 1 4:2 6 
6.Lipany 3 2 0 1 5:4 6 
7. Veľké Revištia 3 2 0 1 3:2 6 
8. Svidník 2 1 1 0 2:1 4 
9. Plavnica 3 1 1 1 3:3 4 
10. Poprad B 3 1 0 2 6:8 3 
11. Kalša 3 1 0 2 2:6 3 
12. Šariš. Michaľany 3 1 0 2 1:7 3 
13. Spiš. N. Ves 3 0 2 1 2:3 2 
14. Krompachy 3 0 1 2 1:3 1 
15. Bard. N. Ves 3 0 1 2 2:6 1 
16. Giraltovce 3 0 0 3 2:5 0 
Program 4. kola III. ligy 
Sobota 10. 8. o 16.30 hod.: 
Prešov – Veľké Revištia, Lipany – Stropkov, Vranov nad Topľou – Humenné. 
Nedeľa 11. 8. o 10.30 hod.: Poprad B – Spišská  Nová  Ves, 
o 16.30 hod.: Bardejovská Nová Ves – Giraltovce, Svidník – Plavnica, Krompachy – Snina, Kalša – Šarišské 

Michaľany. 
[Späť na obsah] 

 
 

10. Havaroval na parkovisku, zistili mu vyše dve pr omile 
[04.08.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Klaudia Jurkovičová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22182080/havaroval-na- parkovisku-zistili-mu-vyse-dve-promile.html 

 
 

K nehode došlo v Spišskej  Novej  Vsi . 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. K nehode došlo na jednom zo spišskonovoveských parkovísk v sobotu v noci. 
Za volantom auta Hyundai sedel 38-ročný Peter. 
„Neodhadol silu nohy na plyne a so svojím autom narazil do iného Hyundaia," informovala polícia na svojej 

facebookovej stránke. 
Vodičovi zistili 2,37 promile alkoholu v krvi, skončil v cele policajného zaistenia. 
(zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj) 

[Späť na obsah] 
 
 

11. ŠKF Sereď - FK DAC 1904 Dunajská Streda 
[04.08.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk/onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/406920/online-skf-sere d-fk-dac-1904-dunajska-streda-fortuna-liga/ 

 
 

V minulej sezóne sa Sereď a Dunajská Streda stretli štyrikrát, pričom trikrát padlo päť a viac gólov. Uvidíme aj 
dnes večer gólové hody? Sledujte ONLINE prenos na ŠPORT.sk! 

Sledujte aj: 
ONLINE: FC Spartak Trnava - FC Nitra >> 
Online prenos 
04.08.2019|19:00|Fortuna liga|3. kolo 
ŠKF iClinic Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyTabuľkaPosledné zápasy 



Góly 
84’ Kalmár, 76’ Špehar, 74’ Hučko, 69’ Ventúra 
Online prenos 
Výhru Serede nad Dunajskou Stredou v pomere 3:1 môžeme označiť za prekvapenie. Ambiciózni hostia dnes 

zo zápasu vonku neberú ani jeden bod, čo je pre nich veľkým sklamaním. Všetko podstatné sa udialo v druhom 
polčase. Sereď sa po góloch Ventúru z penalty, Hučka a Špehara dostala do trojgólového vedenia, na čo 
odpovedal Kalmár z pokutového kopu a znížil na konečných 1:3. 

90+2 
Koniec zápasu. 
90+2 
Ventúra to skúsil priamou strelou, Jedlička loptu vytesnil nad brvno! 
90+2 
Jureškin padá pred 16-tkou, bude to štandardka pre Sereď, hrá sa ďaleko od sereďskej brány. 
90+1 
Čmelíkov center do pokutového územia chytá do svojich rukavíc gólman Iliev, dorážku nedopustil. 
90 
Žltú kartu dostáva Jakub Švec (FC DAC Dunajská Streda). Zasiahol lakťom do tváre Martina Susa. 
89 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Dino Špehar, prichádza Bankole Adekuoroye. 
88 
Sereď sa snaži zubami-nechtami neprísť o svoj dvojgólový náskok. Hra DACu je trochu komplikovaná, 

domácim sa darí držať ho na dištanc. 
86 
K. Vida zahral roh na vzdialenejšiu žrď, kde Kalmár hlavičkoval len do hráča pred sebou. 
85 
Zápas dostáva nový náboj, zrejme môžeme očakávať drvivý tlak hostí. 
84 
Dunajská Streda dala gól! 
ZSOLT KALMÁR pokutový kop bezpečne premieňa, loptu umiestnil nechytateľne k ľavej žrdi, Iliev si vybral 

opačnú stranu. 
83 
Jureškin zahral rukou v pokutovom území a D. Streda bude kopať penaltu! 
83 
Zdá sa, že o víťazovi zápasu je už rozhodnuté. D. Streda sa síce snaží útočiť, no vidno bezradnosť. 
81 
Žltú kartu dostáva Cesar Rodolfo (FC DAC Dunajská Streda). Rukami stiahol prenikajúceho Ivána. 
79 
Koštrnov center, Iliev nekompromisne vo vzduchu. Zbúral však pri tom spoluhráča Ivána, ktorý zostáva ležať 

na trávniku, ale už je na nohách. 
76 
Sereď dala gól! 
Pankaričan nebezpečne vystrelil z ľavej strany, už tento pokus zaváňal gólom, no Jedlička si s ním poradil. 

Loptu však vyrazil pred seba, kde Kružliak nestihol dostúpiť DINA ŠPEHARA a ten pohodlne zvyšuje na 3:0! 
75 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Connor Ronan, prichádza Jakub Švec. 
74 
Sereď dala gól! 
Alex Iván zahral rohový kop na vzdialenejšiu žrď, kde sa vo vzduchu presadil TOMÁŠ HUČKO. Nechytateľnou 

hlavičkou posiela Sereď do dvojgólového vedenia! 
72 
Útok D. Strede nevyšiel, keď sa k lopte nedostal Čmeík. Sereď podnikla rýchlu kontru, po prihrávke Špehara 

skúsil šťastie Lukáčik, jeho obúčik smeroval nad bránu. 
70 
Iliev vykopol loptu na Ivána, ktorý posielal pas do 16-tky, loptu Kružliak odvrátil na rohový kop. 
69 
Sereď dala gól! 
DENIS VENTÚRA poslal loptu po zemi k pravej žrdi, Jedlička sa hádzal na druhú stranu. 1:0! 
68 
Jedlička išiel netakticky do súboja so Špeharom, ktorý bol už z veľkého uhla. Hlavný rozhodca ukazuje na 

biely bod! 
66 
Divkovič padá v rohu 16-tky, ani tentokrát to penalta nebude. Súbojov v pokutovom území pribúda. 
65 
Blackman ukázal svoju rýchlosť a bol zastavený nedovolene. Lopta pre DAC. 
63 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Cleber Silva Nascimento, prichádza Roko Jureškin. 
63 



Žltú kartu dostáva Cleber Silva Nascimento (ŠKF iClinic Sereď). 
61 
Žltú kartu dostáva Kristopher Vida (FC DAC Dunajská Streda). Po súboji so Susom nafilmoval pád v 

pokutovom území. 
60 
Cleber to spravil výborne, ponúkol loptu Lukáčikovi, ale jeho strelecký pokus bol veľmi nepresný. 
59 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Taiwo Abdulrahman, prichádza Lukáš Čmelík. 
57 
Sus veľmi netakticky zakopol loptu za čiaru, aut pre D. Stredu na súperovej polovici. 
56 
Taiwo sa dostával do koncovky po priťuknutí od K. Vidu, jeho stret s gólmanom Ilievom je oprávnene 

posúdený ako útočný faul. 
55 
Ronan unikol, roztiahol hru do strany na Blackmana, ktorý však neodcentroval. 
54 
Koštrna napriahol z diaľky, strelou po zemi však Ilieva neprekvapil. 
53 
DAC útočí po pravej strane, ale tam je to poriadne prehustené, hráči Serede sa nechcú nechať obohrať. 
52 
Dnes to nebol Davisov zápas, navyše mal tento hráč na konte veľa faulov a tak ho tréner Hyballa radšej 

nahradzuje Blackmanom. 
51 
Striedanie v tíme FC DAC Dunajská Streda: z ihriska odchádza Erick Davis, prichádza Cesar Rodolfo. 
50 
Hučko pekne vysunul Ivána, ktorý narazil do Koštrnu, veľmi tvrdý súboj, faul sa nepíska, Iván potreboval 

nejaký čas, kým sa postavil na vlastné nohy. 
49 
D. Streda dlhšie kombinovala, ale nevyťažila z toho nič. Naopak, Sereď sa dostala do protiútoku, priestor sa 

otvoril Ivánovi, no ten prehral súboj s Koštrnom. 
47 
Cleberov prízemný center odvrátil Kružliak naspäť ku Cleberovi, ktorý to tentokrát skúšal lobom, no nik z jeho 

spoluhráčov sa k lopte nedostal. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
V prvom polčase sme gól nevideli, lepšie začali hostia, no domáci postupne preberali iniciatívu a v druhej 

polovici prvého polčasu boli o čosi lepším tímom. Oba celky si vypracovali niekoľko šancí, no žiadnu nepremenili. 
Druhý polčas sa začne približne o 20:02. 
45+2 
Prvý polčas sa skončil. 
45+2 
Taiwo sa zmocnil lopty, v poslednej chvíli ho zablokoval Ba. 
45+1 
Po rohu DAC hlavičkoval Kružliak a len tesne minul Ilievovu bránu! 
45 
Taiwo padá v súboji s Ba v 16-tke, ale penalta to byť určite nemôže. 
44 
Oravec sa s loptou zamotal a nenašiel ideálne riešenie situácie, ale DAC zostáva pri lopte. 
42 
Žltú kartu dostáva Tomáš Hučko (ŠKF iClinic Sereď). K. Vida po jeho zákroku potrebuje ošetrenie. 
40 
Davis dohral Clebera v pokutovom území, ten padá, ale penalta to nebude, hlavný rozhodca zrejme dohovára 

Cleberovi, aby nesimuloval, aj keď Davis išiel do súboja dosť netakticky. 
39 
Kalmárova strela bola zblokovaná, Koštrnov center odvrátil Hučko. 
38 
Žltú kartu dostáva Erick Davis (FC DAC Dunajská Streda). 
38 
Roh bol zakhratý nakrátko, K. Vida poslal center do 16-tky, ale hostia bránu neohrozili. 
37 
M. Vida získava pre svoj tím rohový kop. 
36 
Domáci v závere polčasu ožívajú a momentálne majú viac z hry ako hostia. 
35 
Cleber poslal ideálnu prihrávku Špeharovi, ktorý mal rýchlosť, ešte hľadal krížnou prihrávkou nabiehajúceho 

Pankaričana, no ten na loptu nedosiahol. 
33 



Zaujímavá prihrávka Ivána do pokutového územia, kde sa Jedlička s Kružliakom veľmi nedohodli, čo takmer 
využil Pankaričan na otvárací gól stretnutia! 

32 
Davisov center, Michalík odvracia. Zápasu by jednoznačne prospel úvodný gól. 
30 
Striedanie v tíme ŠKF iClinic Sereď: z ihriska odchádza Do Amaral Olavo Matheus, prichádza Filip 

Pankarićan. 
30 
Hučko posunul loptu na Ivána, ktorý centruje, loptu hlavou odvracia Oravec. 
28 
Kalmár zachytil loptu v strede poľa, ale hostia o ňu rýchlo prišli zásluhou dobrého obranného zákroku hráča 

Serede. 
26 
Cleber sa pohral s Davisom, ale cez Kružliaka sa nedostal. Matheus si ľahol na trávnik a nebude môcť 

pokračovať v zápase. 
25 
Michalík páli z otočky veľmi nepresne, Jedlička môže rozohrať. 
23 
Matheus váhal s prihrávkou na Susa, veľká škoda pre Sereď, ktorá by bola v prečíslení na súperovej polovici. 

Matheus sa krátko na to zranil a musí byť ošetrovaný na hracej ploche. 
22 
Hráči DACu sa snažia Sereďčanov vytiahnuť vyššie. Pas na Kalmára, ten centruje, defenzíva Serede 

odvracia. 
20 
Aj Sereď sa snaží niečo vymyslieť, teraz dlhšie podržala loptu, ale bolo to veľmi ďaleko od brány, v ktorej je 

Martin Jedlička. 
17 
Koštrna posielal loptu do pokutpvého územia, ale K. Vida sa k nej nedostal, má ku Iliev, ktorý bude 

rozohrávať. 
15 
Divkovič prihrával vovnútri 16-tky, Taiwovi však chýbal jeden krok, aby loptu zasiahol a pravdepodobne 

upratal do siete. 
14 
Sereď získala zaujímavú štandardku z pravej strany. Zahral ju Cleber, Michalík jeho center nadvihol hlavou, 

lopta vystrašila Jedličku, chystal sa zakročiť, ale napokon nemusel, pretože lopta išla nad bránu. 
12 
Za obranu sa dostal Iván, loptu ešte stihol pred bránkovou čiarou, no následne sa mu nepodarilo cez hráča 

odcentrovať. 
11 
Davis si situáciu pri čiare postrážil, Špehar sa ďaleko nedostal. 
9 
Na druhej strane je aktívny Cleber, ale cez Davisa neprešiel. 
8 
Hostia sú od úvodu aktívni, vidíme ďalšiu koncovku. Jednalo sa o strelu spoza pokutového územia do stredu 

brány. 
7 
Kružliak presunul hru na pravú stranu, kde si zbehol Koštrna, ten spätne prihrával K. Vidovi, ktorý loptu netrafil 

ideálne a tá končí vedľa pravej žrde. 
5 
Hučko posielal Ilievovi malú domov, ten s tým nerátal, domáci mali šťastie, že to hráči D. Stredy nedokázali 

potrestať. 
3 
Tretia minúta a Cleber opäť v ofsajde, ani tentokrát sa to domácim fanúšikom nepozdáva. 
3 
Lopta na Abdulrahmana, ktorý sa dostal do kontaktu s brankárom Ilievom, ten stiahol loptu včas, útočníkovi 

DACu nedovolil zakončiť. 
2 
Na druhej strane bol Nascimento nachytaný v tesnom ofsajde. 
1 
Kalmár predlžoval loptu na Abdulrahmana, pohotovo zasiahol domáci kapitán Michalík. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
ŠKF iClinic Sereď: Iliev – Sus, Ba, Michalík (C), Hučko – Lukáčik, Ventúra – Nascimento, Matheus, Iván – 

Špehar. 
Náhradníci: Penksa – Jureškin, Pankarićan, Tureček, Adekuoroye, Morong, Slaninka. 



FC DAC Dunajská Streda: Jedlička – Koštrna, Oravec, Kružliak, Davis – Vida – K. Vida, Ronan, Kalmár (C), 
Divković – Abdulrahman. 

Náhradníci: Száraz – Beskorovajnyj, Čmelík, Veselovský, Rodolfo, Bednár, Švec. 
V rámci 3. kola Fortuna ligy dnes uvidíme stretnutie Serede proti Dunajskej Strede. Zápas sa začne o 19:00. 
SEREĎ je po dvoch úvodných kolách na siedmom mieste s troma bodmi. V prvom kole podľahla Trnave 0:2, v 

tom nasledujúcom zvíťazila so Senicou 2:1. 
DUNAJSKÁ STREDA načala sezónu dvoma víťazstvami a na konte má teda plný bodový zisk šesť bodov. V 

tabuľke je tretia za bratislavským Slovanom a Žilinou. V úvodnom kole zdolala Zlaté Moravce na ich trávniku 2:1, 
o týždeň neskôr rozstrieľala nováčika FK Pohronie 2:1. 

Papierovým favoritom sú hostia, ktorí sa po vypadnutí z Európskej ligy môžu plne koncentrovať na domácu 
súťaž. Sereď však kožu lacno určite nepredá a pred vlastnými fanúšikmi si bude trúfať aspoň na remízu. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00. 
Strelci / Asistencie 
90’ Jakub Švec J. Švec 
Bankole Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye / Dino 

Špehar D. Špehar 
89’ 

84’ Zsolt Kalmár Z. Kalmár 
Roko Jureskin Roko Jureskin 83’ 
81’ Cesar Blackman C. Blackman 
Dino Špehar D. Špehar 76’ 
Alex Ivan A. Ivan / Tomáš Hučko T. Hučko 74’ 
74’ Connor Ronan Connor Ronan / Jakub Švec 

J. Švec 
Denis Ventúra D. Ventúra 69’ 
Roko Jureskin Roko Jureskin / Cleber Cleber 63’ 
Cleber Cleber 63’ 
61’ Kristopher Vida K. Vida 
59’ Abdulrahman Taiwo A. Taiwo / Lukáš 

Čmelík L. Čmelík 
51’ Erick Davis E. Davis / Cesar Blackman C. 

Blackman 
Tomáš Hučko T. Hučko 42’ 
38’ Erick Davis E. Davis 
Filip Pankaričan F. Pankaričan / Olavo, Matheus Olavo, 

Matheus 
30’ 

Držanie lopty 45% 55% 
Strely na bránu 4 4 
Strely mimo bránu 3 1 
Priame kopy 12 7 
Rohové kopy 4 4 
Ofsajdy 1 1 
Vhadzovania 13 19 
Brankárske zákroky 3 1 
Výkopy 3 6 
Fauly 6 11 
Brankári 
Dejan Iliev D. Iliev Martin Jedlička M. Jedlička 
Základné zostavy 
Martin Sus M. Sus Tidiane Djiby Ba T. Djiby Ba Ľubomír Michalík Ľ. Michalík Tomáš Hučko T. Hučko Kristián 

Lukáčik K. Lukáčik Denis Ventúra D. Ventúra Cleber Cleber Olavo, Matheus Olavo, Matheus Alex Ivan A. Ivan 
Dino Špehar D. Špehar 

Kristián Koštrna K. Koštrna Matej Oravec M. Oravec Dominik Kružliak D. Kružliak Erick Davis E. Davis Máté 
Vida M. Vida Kristopher Vida K. Vida Connor Ronan Connor Ronan Zsolt Kalmár Z. Kalmár Marko Divkovič M. 
Divkovič Abdulrahman Taiwo A. Taiwo 

Bankole Olawale Adekuoroye B.O. Adekuoroye Roko Jureskin Roko Jureskin Adam Morong A. Morong Filip 
Pankaričan F. Pankaričan Pavol Penksa P. Penksa Martin Slaninka Martin Slaninka Turecek, Miroslav Turecek, 
Miroslav 

Martin Bednár M. Bednár Danylo Beskorovainyi D. Beskorovainyi Cesar Blackman C. Blackman Lukáš Čmelík 
L. Čmelík Jakub Švec J. Švec Benjamín Száraz B. Száraz Dominik Veselovský D. Veselovský 

Vzájomné zápasy 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 4.8.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Posledné zápasy ŠKF iClinic Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 4.8.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 27.7.2019 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 21.7.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 3.7.2019 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
Livingston Aberdeen Livingston Aberdeen 
1 : 1 30.6.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
7 : 2 26.6.2019 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Piast Gliwice Gliwice 
2 : 2 22.6.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 24.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 3 18.5.2019 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 2 4.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 
1 : 0 28.4.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 20.4.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 6.4.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 0 30.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 4 16.3.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 9.3.2019 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 2 2.3.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 



0 : 1 23.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 16.2.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 0 9.2.2019 
Znojmo Znojmo 
Chimki Chimki 
2 : 1 27.1.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 1 1.12.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 1 24.11.2018 
MŠK Žilina Žilina 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 2 15.11.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
0 : 1 11.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
3 : 1 6.11.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 3.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FK Senica Senica 
0 : 0 27.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 20.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 3 16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 29.9.2018 
FC Nitra Nitra 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 22.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 15.9.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FC Slovan Galanta Galanta 
0 : 2 5.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
1 : 2 25.8.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 18.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 0 11.8.2018 



FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
OFK Solčany Solčany 
0 : 4 8.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 28.7.2018 
FK Senica Senica 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.7.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Slovácko Slovácko 
2 : 0 22.6.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 0 20.6.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
4 : 1 20.5.2018 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská  Nová  Ves Spiš. Nová Ves 
1 : 3 13.5.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC DAC 1904 Dunajská Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 4.8.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Atromitos Atromitos 
3 : 2 1.8.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 1 28.7.2019 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 2 25.7.2019 
Atromitos Atromitos 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 21.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Cracovia Krakow Cracovia 
1 : 1 18.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 11.7.2019 
Cracovia Krakow Cracovia 
Vasas Budapešť Vasas Budapešť 
2 : 0 5.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Videoton FC Videoton 
3 : 1 3.7.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Terek Groznyj Terek Groznyj 
5 : 1 26.6.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.6.2019 
Sosnowiec Sosnowiec 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
6 : 3 22.6.2019 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 24.5.2019 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
MFK Ružomberok Ružomberok 



1 : 0 18.5.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 4 11.5.2019 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 5.5.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 27.4.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
0 : 2 20.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 5 13.4.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 6.4.2019 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 1 31.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 1 17.3.2019 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 2 9.3.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 2.3.2019 
FK Senica Senica 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 23.2.2019 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 1 16.2.2019 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 0 9.2.2019 
Mattersburg Mattersburg 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
4 : 2 17.1.2019 
FC Slovan Galanta Galanta 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
0 : 1 8.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 2 1.12.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 24.11.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 3 16.11.2018 
Sepsi OSK Sepsi OSK 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 10.11.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 3.11.2018 
FC Nitra Nitra 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
2 : 1 27.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
5 : 1 23.10.2018 



FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 20.10.2018 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 1 6.10.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 2.10.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FK Senica Senica 
1 : 2 29.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
TJ KOVO Beluša Beluša 
1 : 4 26.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 2 15.9.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
5 : 0 1.9.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 25.8.2018 
MŠK Žilina Žilina 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
2 : 2 11.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
MŠK Púchov Púchov 
2 : 5 8.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
FC Nitra Nitra 
2 : 3 5.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Dinamo Minsk Din. Minsk 
4 : 1 2.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Fortuna liga / 3. kolo 
1 
X 
2 
FK Senica Senica 
0 : 3 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
(0:2, 0:1) 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 1 
AS Trenčín Trenčín 
(1:0, 1:1) 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 1 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
(0:0, 0:1) 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 0 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(1:0, 0:0) 



FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 
FC Nitra Nitra 
(1:0, 1:0) 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
3 : 1 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(0:0, 3:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Fortuna liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Priženie sa ako rieka, rýchlo vysychá. Dobro 
[03.08.2019; Pravda; Reportáž; s. 16,17,18; Andrej Barát] 

 
 

Rómska osada pri Krížovej Vsi o pol piatej ráno. Manžel Radky Gažíkovej už odišiel do práce, keď zrazu vo 
dverách ktosi zastane. Postava búcha na okno. „Tu máš! Volaj!" podáva vystrašenej Radke zdravotnú kartičku. 
„Ale kam mám volať?! Prečo?!" pýta sa Radka. Pán jej len čosi odvrkne. Radka necháva dcérku doma a stráca sa 
v bludisku domcov. Vylezie po akomsi rebríku hore, potom dole a tam leží pani. Po mozgovej príhode. Ležala tak 
celú noc. Radka rýchlo volá záchranku. Sama nie je zdravotníkom, profesionálom, ani sa na to nehrá. Je laik. 
Asistentka osvety zdravia. A predsa klučový člen organizácie Zdravé regióny, ktorú Svetová zdravotnícka 
organizácia označila ako príklad dobrej praxe. 

Andrej Barát Krížová Ves, Rudňany 
Sedíme u Radky doma v obývacej izbe, neskôr sa stretávame v Rudňanoch s ďalšími jej kolegami, 

zhovárame sa s expertom metodikom Michalom Kubom a počúvame ďalšie príbehy o tom, aké bariéry v prístupe 
k zdravotným službám Rómovia z osady neraz nevedia sami prekonať. Nevedia sa zorientovať. Pôrodnicu môžu 
mladé vystrašené rodičky vnímať ako vesmírnu stanicu. Netušia, akú majú zdravotnú poisťovňu. Niektorí 
Rómovia majú problém komunikovať, nielen s lekármi. Iní sa hanbia. Či dokonca sa boja ísť k lekárovi. Pretože, 
čo ak im povie, že zomierajú? 

Nie je za tým len bieda. Ale aj sociálne vylúčenie. Ťažko predstaviteľná uzavretosť, ktorú azda najvýstižnejšie 
vykresľuje skúsenosť pána Kuba, keď sa ho jeden Róm z osady opýtal - to aj gadžovia majú vši? 

Horšie ako v rozvojovom svete 
V segregovaných a separovaných rómskych komunitách žije podľa atlasu rómskych komunít z roku 2013 

približne 130-tisíc ľudí. No podľa aktuálnych dát, ktoré pre organizáciu Zdravé regióny dodala Lekárska fakulta 
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, žije v 260 vylúčených komunitách, kde pôsobia asistenti osvety 
zdravia, viac ako 140-tisíc ľudí. Polovicu tvoria deti do 18 rokov. Ešte v decembri minulého roka publikoval Inštitút 
finančnej politiky správu, podľa ktorej Rómovia využívajú zdravotnú starostlivosť o tretinu menej než majoritná 
populácia. Podľa zistení Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa Rómovia dožívajú nižšieho 
veku, o šesť rokov menej než majorita. Ak však žijú priamo v osadách, tak je to iba 53 rokov oproti 70 rokom u 
nerómskej populácie. 

Kým traja zo štyroch Slovákov žijú bez akýchkoľvek chronických zdravotných problémov, v rómskych 
komunitách nimi trpí každá druhá žena. Dojčenská úmrtnosť je trikrát vyššia. „Najhoršie vychádza okres Trebišov, 
kde je až 30 úmrtí na 1000 detí. Hranica pre rozvojové krajiny je 18!" upozorňuje pán Kubo. 

Lenže je tu ešte niečo, čo už majorita takmer nevníma. O čom si podľa Michala Kuba väčšina ľudí tejto krajiny 
myslí, že to už neexistuje. Že sme to už dávno eliminovali. Tuberkulóza. „Ochorenie, o ktorom nepočujeme, a 
predsa pribúda 300 prípadov ročne. Z toho 80 percent predstavujú Rómovia. No čo je ešte horšie, v roku 2017 
bolo 45 prípadov detskej tuberkulózy, z toho 44 bolo rómskych deti." 

Problémom je mumps, žltačka, syfilis. Pred rokom zasiahla východ Slovenska epidémia osýpok. Zaočkovať 
bolo treba 2 500 ľudí. A teraz, ako to urobiť? Nahnať zdravotníkov v bielych plášťoch do osád a poďho pichať 
injekcie. A pokúsiť sa ignorovať hurhaj, hnev, bitky, konflikty. Nie, takto to vôbec neprebiehalo. 

Rómovia stáli v radoch. A plynulo pokojne postupovali k lekárom. Niekde zaočkovali 150 ľudí naraz. Vo 
Vrbnici to bolo 418 ľudí. Za jeden deň! Odpoveď na otázku, ako to dokázali, sa skrýva aj v úsmeve Radky. 

Poriadok 
Vybavuje. Vysvetľuje. Presviedča, že očkovanie je nevyhnutné. Sprevádza do nemocnice. Tlmočí lekárovi do 

slovenčiny, čo rómskeho pacienta trápi. A spätne pacientovi v rómčine vysvetľuje, aký bude postup. Telefonuje. 
Zisťuje. Odváži dieťa. Dohliadne na užívanie liekov. Spoluorganizuje hromadnú vakcináciu. Pomáha. V minulosti 
začínala ako dobrovoľníčka. Mala 17 rokov, zelenú brašnu a v nej čierne uhlie, tlakomer. „Chodila som po osade 
a merala ľuďom tlak." Dnes má modrý batoh s komplexnejším vybavením a stále neodbytné oči. „Nikdy by som 
nepovedala, že sú tu až také problémy. Čo sa týka hygieny, ale aj po psychickej stránke," rozpráva žena, ktorá 
býva v osade. Kde začať? V odpade. 



„Povedala som si, že zorganizujem brigádu. Zašla som za starostom, vypýtala som si náradie. Vysvetlila som 
mu, že mám na srdci zmeniť naše životné prostredie. Aby sa tu lepšie dýchalo. Najprv som zapojila desať mužov 
a upratovali sme tam, kde to bolo katastrofálne, kde vás pohltil smrad. Na druhý deň sme pokračovali. Potom som 
do toho zapojila aj koordinátorov z aktivačných prác a navrhla som, že polovica ľudí by pracovala v dedine, 
polovica v osade. Funguje to do dnešného dňa," prízvukuje Radka. V bytovkách urobila menný zoznam rodín, 
ktoré sa mali striedať pri upratovaní. Nebolo to ľahké. No pravidelne ich kontrolovala. „A bol to dobrý pocit, keď 
som ráno o šiestej išla do roboty a videla som ženu, ako sama od seba vzala metlu a upratovala." 

Metla v ruke. „Možno banálna vec. Ale v rómskych osadách, kde nemajú ľudia prístup k vode, ku kanalizácii, k 
ďalším službám, ide o veľký progres v ich živote. Ľudia cítia, že všetko so všetkým súvisí," presviedča nás expert 
na terén Richard Koky. 

V smetiach sa predtým hromadili potkany. V osade sa vyskytovala tuberkulóza. Infekčné hnačky, žltačky. 
Odkedy sa poupratovalo, tieto riziká sa zmenšili. „Tuberkulóza sa stabilizovala aj vďaka osvete a očkovaniu. Už 
nemáme nové prípady," hovorí Radka. „V celom okrese Kežmarok sa za posledné tri roky nevyskytuje žltačka 
typu A," dopĺňa koordinátor Ondrej Pompa, ktorý v rámci okresu usmerňuje 12 asistentov osvety zdravia. Nejde 
však len o záldadnú väzbu medzi hygienou a zdravím. Ide aj o vôľu žiť. 

Kto si ich vypočuje? 
Jednej klientke sa vôbec nechce meniť zanedbané prostredie domácnosti. Nemá sa takto žiť - dohovára jej 

Radka. Treba prať, deti umyť! Chodí k nej mesiac. Zbytočne. Až ju to prestane baviť. Naštve sa. A hovorí jej - 
budeme to robiť spolu. A zrazu jej Radka umýva okno, bieli jednu stenu. Druhú. Celé týždne sa zaoberá jednou 
osobou. „Učila som ju krok po kroku. Tu je čistá voda. Tu prášok. Takto sa perie. Treba dať sušiť. Nemusíš veci 
vyhadzovať. Učila som ju základným hygienickým návykom. Mala som jasný cieľ. Až kým niekto nepovie aha, tá 
žena je iná, nemá doma luxus, no deti má čisté, nezanedbané," opisuje Radka. 

Opustenému dievčaťu zas prefarbila vlasy. Okúpala ju. Dala čisté veci. „Mama jej zomrela, keď bola malá. 
Otec sa o ňu nestaral. Nemala u koho vidieť, že sa má umyť. Stačilo ju len trochu posunúť. Povedala som jej - si 
krásna. Máš hodnotu v spoločnosti. Nemusia na teba ľudia ukazovať prstom." 

Alebo pani, ktorá si dvakrát v priebehu týždňa chcela siahnuť na život. „Navštívila som ju a pýtala som sa - 
počúvaj, nežila si takto. Prečo si sa dostala do takéhoto stavu? A ona mi zrazu rozprávala, že deti sa o ňu už 
nezaujímajú. Iba keď má dôchodok. Či jedla, nejedia, bola im ukradnutá. A pritom po ničom netúžila, len aby 
niekto prišiel, aby sa porozprával, vypočul šiju. Ona cítila, že je neužitočná pre tento svet." A teraz pointa. V 
osade pri Krížovej Vsi žije asi 1 900 Rómov. Okrem Radky tu pracuje ešte jedna asistentka osvety zdravia. To je 
950 príbehov na jedného človeka. Nie je namieste otázka, ako to stíhajú. Ale ako dokážu neodmietnuť klienta aj 
po pracovnom čase. Kohosi, kto zaklope trebárs o pol piatej ráno na okno. „Dobro sa v osadách rozšíri za päť 
minút. Asistent si však nemôže dovoliť povedať nie, nepomôžem ti. Lebo na to dobro človek rýchlo aj zabúda," 
vysvetľuje Radka. No stále je to len časť odpovede. 

Prečo by to mali robiť Rómovia? 
Zdravé regióny sú štátnou príspevkovou organizáciou patriacou pod Ministerstvo zdravotníctva SR. Aktivity sa 

realizujú vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Ľudské zdroje. Organizácia bola zriadená v roku 2017, no myšlienka siaha až do roku 
2003 do mimovládneho sektora. Vtedy projekt pod názvom Zdravé komunity naštartovala Asociácia pre kultúru, 
vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) v 11 segregovaných osadách na východnom Slovensku. Podľa Michala Kuba 
to nebolo ľahké zháňať každý rok peniaze zo súkromných zdrojov. 

Už v roku 2010 Svetová zdravotnícka organizácia publikovala prípadovú štúdiu o slovenskom projekte v 
medzinárodnom zborníku. O tri roky neskôr sa začala užšia spolupráca so štátom, kde dôležitú úlohu zohrala 
platforma pre podporu zdravia znevýhodnených skupín a ministerstvo zdravotníctva uvažovalo o tom, že zo 
Zdravých komunít vytvorí národný projekt, prevezme know-how. 

„Bol som pri tom v roku 2013. Objavili sa silné názorové prúdy, medzi ktorými prebiehala diskusia o tom, kto 
by to mal vlastne robiť. Majú to byť Rómovia? Jedna strana tvrdila, že nie. Pretože nemajú zdravotnícke 
vzdelanie. Mali by mať aspoň maturitu. Na druhej strane boli ľudia, ktorí sa pýtali: Dobre, a boli ste niekedy v 
osade? Naozaj si viete predstaviť, že do osady príde niekto z majoritného prostredia a začne tam robiť 
poradenstvo?" prezrádza pán Kubo. „Nakoniec sa nám podarilo všetkých presvedčiť, že toto je cesta. Dať šancu 
priamo Rómom z rómskych komunít." 

Znížili kvalifikačné kritériá. Stačí ukončená povinná školská dochádzka. „Ak by sme . dali ako podmienku 
maturitu alebo stredné vzdelanie, tak by nám možno až 95 percent ľudí, ktorých v súčasnosti zamestnávame, 
odpadlo. A navyše, človeka s maturitou to z rómskej komunity celkom prirodzene ťahá preč," dodáva Kubo. 

Zapojenie Rómov priamo z osád má podľa neho etickú legitímnosť. „Rómovia sú najväčší experti na to, čo 
potrebujú. Nie je to nič, čo k nim prichádza od stola. Človek z komunity je odborník na osadu, z ktorej pochádza. 
Každá je iná. Fungujú v nej iné väzby, sú tam iné sociálne podmienky a infraštruktúra," argumentuje Kubo. 
Človek z osady pozná jazyk, a najmä jemné rozdiely vo vzťahoch. Niektorí sa nenávidia, iní majú k sebe veľmi 
blízko. Vie načať aj citlivejšie témy. No čo je najdôležitejšie, asistenti osvety zdravia dokážu nenápadne strhnúť 
ostatných. 

Najväčší zamestnávateľ Rómov 
„Asistenta postupne začnú vnímať ľudia z komunity inak. Nielen ako človeka, ktorý im vie vydláždiť cestu k 

úradom, otvoriť správne dvere, pomôcť k zmene kvality života. No sám pôsobí ako vzor. Má prácu, zlepšuje svoj 
život a zlepšuje komunitu," mieni expert na terén Richard Koky. Radka s manželom stavia nový dom. Tehlový, na 
vysporiadaných pozemkoch. V tesnom susedstve osady. 

V organizácii Zdravé regióny pracuje 320 zamestnancov, z toho je 86 percent Rómov priamo z 
marginalizovaných rómskych komunít. Spolupracujú s 852 lekármi. Tiež s regionálnymi úradmi verejného 



zdravotníctva, so špecializovanými pracoviskami. Pre svojich terénnych pracovníkov organizujú školenia. Kurzy 
prvej pomoci, kurzy asistencie pri pôrode v domácom prostredí, školenia na tému epidemiológia infekčných 
ochorení, žena a reprodukčné zdravie, dojčenie, starostlivosť o novorodenca, hygiena a upevňovanie 
hygienických návykov, drogy, zdravotný systém SR a mnohé ďalšie. Vyškolili šesť laktačných poradkýň, ktoré 
získali celosvetovo uznávaný certifikát. Sú to historicky prvé laktačné poradkyne v marginalizovaných rómskych 
komunitách. Plán je rozšíriť ich tím na 20. 

Vlani v apríli začali testovať novú pracovnú pozíciu - asistentov osvety zdravia v nemocniciach. „Predstavte si 
Rómku, ktorá má 16,18 a zrazu sa ocitne v prostredí, kde sú biele plášte. Pre ňu je to ako NASA. Úplne iné 
prostredie. Možno sa bojí, je vyplašená. Nevie dodržiavať inštrukcie od lekárov a sestier, ktoré sú z toho takisto 
nervózne. Čo je aj legitímne, pretože sestier je málo a pacientov veľa," naznačuje pán Kubo. 

Toto všetko sa snažia riešiť asistentky. Trpezlivo vysvetľujú nemocničný poriadok, ukazujú nemocničné 
zariadenie, snažia sa predchádzať konfliktným situáciám a čiastočne odľahčujú prácu aj nemocničnému 
personálu. 

Búrajú mýty 
Podľa Kuba možno nie všetko je ideálne. „No z nemocníc máme pozitívnu väzbu. V dôsledku zlepšenia 

hygieny a dodržiavania pokynov lekárov sa zlepšila sa hojivosť rán. Eliminovali sa napäté situácie. Naše 
asistentky dokonca púšťajú k pôrodom, pomáhajú utešovať mamičky a vysvetľujú im, čo bude nasledovať." Zatiaľ 
pôsobí osem takýchto asistentiek v nemocniciach v Košiciach, Kežmarku, Trebišove a v Michalovciach. Do roku 
2020 by chceli ich počet zdvojnásobiť. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o ich práci vedie výskum. Odborníci najprv iden,tifikujú 
východiskový stav, aby potom mohli o pár rokov zmerať výsledky. Okrem toho vytvárajú jedinečné podrobné 
profily lokalít, ktoré sú zamerané na stanovenie zdravotných potrieb a na to, čo všetko je potrebné v lokalite 
zmeniť, aby sa situácia v oblasti zdravia zlepšila. Jeden kľúčový fakt je však známy už dnes. 

V mnohých osadách a obciach sa podarilo vdaka práci asistentov osvety zdravia dosiahnuť 100-percentnú 
zaočkovanosť detí. Podľa správy Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z januára tohto roku sa v 
niektorých regiónoch nepodarilo dosiahnuť ani 95-percentnú hranicu zaočkovanosti, potrebnú na zabezpečenie 
kolektívnej ochrany populácie proti osýpkam. Táto hranica nebola dosiahnutá pre ročníky narodenia 2016 v 
Bratislavskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Pre ročník narodenia 2015 v Bratislavskom a 
Trenčianskom kraji. 

„Dosiahnuť 100-percentné zaočkovanie u majority je sci-fi. 
Tento výsledok vyvracia mýtus, že Rómovia nespolupracujú. Že sa o seba nestarajú," dodáva pán Kubo. 
Samozrejmosť 
Cesta do Rudnian sa vinie spolu s Hornádom a potokmi. Na brehoch kde-tu postávajú dospelí Rómovia a tvár 

nastavujú lúčom. So spokojným výrazom. Až v tomto obraze sa odhalí skutočný význam slov, ktoré povedala 
Radka Gažíková o niekoľko kilometrov ďalej v Krížovej Vsi. 

„Veľakrát tých ľudí obdivujem, že žijú len tak. Pre dnešok. Niektorí z nich sú skutočne šťastní. Rodina je 
pokope a ak sú zdraví, tak ich už len toto napĺňa," hovorí a potom sa zrazu tak prísne pozrie. „To neznamená, že 
by nechceli žiť lepšie. Že by nechceli prácu! Skrátka, naučili sa žiť v takomto prostredí, naučili sa byť aj v takomto 
systéme šťastní." 

Deti sa celé lesklé vysmievajú slnku. Namočili sa v potoku. Čistá radosť. Voda. Taká samozrejmá vec. Kdesi 
doma stačí otočiť kohútikom a tečie. V osade pri Trebišove čakajú ľudia ráno dve hodiny v rade na vodu. Kým si 
môžu nabrať z jediného zdroja pre tisícky ľudí. 

V Rudňanoch chlapi z osady „podrezali" svah, aby získali vodu, ktorá vyviera zo zeme, priamo z hory, ktorá sa 
týči nad ich domami. Voda napĺňa rezervoár. V čase našej návštevy však vyschol. 

Býva tu asi 2 600 Rómov. Pomáhajú im dve asistentky osvety zdravia. Kveťka Berkyová a Zdenka Pokutová. 
Koordinuje ich Peter Molek. Opisujú viacero príbehov, no spája ich jedno. Strach. 

Už idem sama 
Kvetka má 65 rokov. Predtým pracovala ako sociálna pracovníčka v komunitnom centre. V základnej škole 

ako asistentka učiteľa. „Robila som všelijaké práce. Mám certifikáty. Spolupracovala som s materskou školou." 
Asistentku osvety zdravia robí piaty rok. Keď v nemocnici v Spišskej  Novej  Vsi  idú prepúšťať nejaké dieťa z 
Rudnian, volajú jej, aby dala vedieť matke. „Stačí mi povedať len meno matky a hneď viem, o koho sa jedná. Už 
aj to vybavíme." 2 600 ľudí pozná podľa mena matky. 

„Možno niekto povie, že táto práca v skutočnosti neznamená nič. Ale pre nás je to poslanie. Keď pomáhate 
ľuďom, ktorí nevedia čítať, písať, nepoznajú zákony." A majú veľké obavy zo zlých správ. 

Pozývajú ženy na preventívne prehliadky, na mamografie. Prídu, sprevádzajú ich. Jednu ženu však dlho, dlho 
márne prehovárali. „Mne nie je nič. Som zdravá," odbila ich. A vzápätí pýtala tabletky. „Chodila za mnou - daj mi 
niečo, tuto ma furt bolí. Ale ja nemám tabletku. Musíš ísť so mnou na vyšetrenie. Nakoniec sa dala presvedčiť." 
Lekári jej našli cystu. 

Kvetku objímala. Plakala. Bozkala. Už má po operácii. No potom sa jej objavila ďalšia cysta. „Už mi len 
povedala, že ide sama. Dokázala to sama! Už som tam s ňou nemusela byť. A toto je výsledok našej práce. Ja 
chcem, aby Rómovia sami chodilúpa vyšetrenia. A ukázali lekárom, všetkým, že vedia rozprávať." Z potokov je 
rieka. 

—- 
Rómovia sú najväčší experti na to, čo potrebujú. Nie je to nič, čo k nim prichádza od stola. Človek z komunity 

je odborník na osadu, z ktorej pochádza. 
Michal Kubo expert metodik 
—- 



Foto: 
Radka Gažíková, asistentka osvety zdravia v Krížovej Vsi . FOTO PRAVDA; ANDREJ BARÁT (2) © 

AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
V mnohých osadách je vďaka organizácii Zdravé regióny 100-percentná zaočkovanosť. 
Asistentky osvety zdravia Zdenka Pokutová (prvá sprava) a Kvetoslava Berkyová (tretia sprava) pracujú s 

komunitou v Rudňanoch. 
Expert pre terén Richard Koky (vľavo) a koordinátor Ondrej Pompa. FOTO PRAVDA: ANDREJ BARAT (2) 
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13. Spojnicu medzi Košicami a Spišom opravia 
[03.08.2019; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PRI SPIŠSKÝCH VLACHOCH SAAJ PREPADÁVA 
Rekonštrukcia vyjde na vyše 5 miliónov eur. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Takmer 25-kilometrový úsek cesty druhej triedy od obce Veľký Folkmar po mesto Spišské 

Vlachy prejde rekonštrukciou. Cesta druhej triedy je dôležitou spojnicou medzi krajským mestom Košice a 
okresným mestom Spišská  Nová  Ves. 

Cesta je dlhodobo v zlom v stave, pred Spišskými Vlachmi je dokonca v niektorých úsekoch vozovka 
preliačená. V piatok dopoludnia si tento úsek cesty prevzal zhotoviteľ stavebných prác, firma Colas Slovakia, a. s. 

„Dlhodobo vnímam zlý stav tejto cesty, ktorá je hlavnou spojnicou medzi krajským mestom a Spišom. Má 
výrazné množstvo problémov, už keď spomeniem most Ružín, ktorý bol dlhú dobu uzatvorený. Aktuálny stav 
vozovky, zosuvy, značenia, to všetko je potrebné riešiť,“ zdôraznil košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). 

Koncom júna Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil verejné obstarávanie. To však podľa Trnku trvalo 
dlhšie, ako očakávali. „Jeden a pol roka je na môj vkus dlho aj na slovenské pomery. Som rád, že sa to konečne 
podarilo a stavba sa odovzdáva zhotoviteľovovi,“ doplnil košický župan. 

Košický samosprávny kraj získal na rekonštrukciu úseku nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 5 
miliónov eur. Zhruba 300-tisíc eur bude spoluúčasť KSK na projekte. Zhotoviteľ má na ukončenie prác 24 
mesiacov. V piatok pri odovzdávke prisľúbil skorší termín. 

Za Spišskými Vlachmi sa vozovka prepadáva 
„Niektoré úseky cesty sú poškodené a zdeformované. Na zastávkach chýbajú zastavovacie pruhy, osvetlenia 

na priechodoch pre chodcov a podobne. Práve osvetlenie prispeje k väčšej bezpečnosti,“ zdôraznil primátor 
mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik (nezávislý). 

Upozornil najmä na nebezpečný úsek cesty v smere z mesta Spišské Vlachy do mesta Krompachy, pred 
obcou Kolinovce. „Táto časť cesty, zvaná pod Hejbarkom, bude tiež súčasťou rekonštrukcie, čo ma nesmierne 
teší. Ide o nebezpečný úsek, kde sa udialo množstvo nehôd, aj smrteľných. V niektorých častiach sa vozovka 
prepadáva a ohrozená je bezpečnosť vodičov, ale aj cyklistov, ktorý tade prechádzajú do rekreačnej oblasti 
Zahura. Verím, že sa budú rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest, ktoré sú ešte z minulého storočia a potrebujú 
injekciu,“ dodal Fifik. 

Práce odštartujú piateho augusta 
Ako priblížil Marek Kozlay, riaditeľ divízie Východ firmy Colas, stavebné práce predstavujú kompletnú 

rekonštrukciu. „Pôjde nielen o asfaltovanie, ale aj o výmenu konštrukcií vozoviek, v niektorých miestach i o 
výmenu podložia. Bude sa riešiť aj odvodnenie ciest, priepusty a priekopy. Rekonštruovať sa budú 
zabezpečovacie zariadenia – zvodidlá, v úsekoch, kde sú zosuvy, sa budú osádzať zárubné a oporné múry, 
použijú sa aj pilóty,“ priblížil rekonštrukčné práce Kozlay. 

Práce sa začínajú na budúci týždeň, od 5. augusta od obce Margecany a následne budú pokračovať v 
intraviláne mesta Krompachy. 

Doprava v rekonštruovanom úseku bude obmedzená len v polovičnom profile. Bude riadená semaformi. 
Nedôjde k uzávere cesty. 

„Na realizáciu máme 24 mesiacov. Verím však, že stavba bude odovzdaná ešte pred začiatkom letnej 
turistickej sezóny 2021,“ dodal Kozlay. 

MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
—- 
Foto: 
Cestu druhej triedy 547 odovzdali na rekonštruovanie. 
Preliačená vozovka na ľavej strane cesty, v úseku je viac takýchto miest. 
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14. Česko/Slovensko: Hydina na sídliskách v meste? 
[03.08.2019; TV JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; Matúš Gavlák;Marika Dulaiová / Lucia Barmošová;Ľuboš 

Sarnovský] 



 
 

Lucia Barmošová, moderátorka: 
“Patrí kohút do mesta? Možno vám táto otázka pripadá absurdná, no v českom meste Prostějov na ňu 

magistrát hľadal odpoveď.” 
Ľuboš Sarnovský, moderátor: 
“Na skoré ranné kikiríkanie operenca žijúceho na dvore medzi blokmi sa totiž začali ľudia sťažovať. Informáciu 

priniesol portál iDnes.” 
Lucia Barmošová: 
“A nie je vylúčené, že kauza bude pokračovať na súde.” 
Marika Dulaiová, redaktorka: 
“Ich zvuky na dedine vás možno rozosmejú, no ak ich držíte v meste na sídlisku, môžu z toho byť poriadne 

problémy. Tak ako v českom Prostějove, kde spor o skorom rannom kikiríkaní kohúta riešil až tamojší magistrát. 
Operenca totiž spolu so sliepkami choval majiteľ na dvore medzi obytnými domami.” 

Jana Gáborová, hovorkyňa radnice v Prostějove: 
“Ten dotaz nás samozřejmě trošku překvapil. Pokud by se se sousedy nedohodli, tak jediná možnost jak toto 

řešit je soudně. Pochopitelně nedokážeme si představit, jak by k tomu ten soud přistoupil.” 
Marika Dulaiová: 
“A bratislavské mestské časti neraz zaznamenali sťažnosti na zvuky, ktoré vydávajú zvieratá.” 
Marek Tettinger, hovorca mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: 
“Chov sliepok alebo iných hospodárskych zvierat v činžiakoch, to sme doteraz neriešili. Štandardne ak chodia 

nejaké podnety, týkajú sa väčšinou psov, alebo mačiek, respektíve hlučných papagájov.” 
Jana Hrehorová, vicestarostka mestskej časti Bratislava - Petržalka: 
“Často dostávame podnety, že sa tu objavujú húkajúce sovy, ďalej máme tu rôzne sokoly. Najčastejšie máme 

teda sťažnosti na štekajúce psy a dokonca taký kuriózny prípad bol, že si tu cirkus zabudol vlastne nejakú 
maringotku s lamou.” 

Marika Dulaiová: 
“Pravidlá chovu zvierat v bratislavských mestských častiach upravujú všeobecne záväzné nariadenia. O 

zvukoch zvierat sa však v nich nič nepíše.” 
Matúš Gavlák, redaktor: 
"Problémy s nie úplne štandardnými domácimi miláčikmi muselo riešiť aj niekdajšie vedenie Spišskej  Novej  

Vsi . Susedov tu trápili napríklad aj vulgárne papagáje." 
Ján Volný, viceprimátor Spišskej  Novej  vsi : 
“To, že robili hluk sa vyriešilo, ale to, že či tie neslušné slová tam boli, to sa nedokázalo. Problémy boli 

napríklad so včelami, ktoré niektorých ľudí obťažovali, mali sme problém s kozou, ktorú choval chovateľ pre svoje 
vlastné potreby a ešte naši spoluobčania chovali aj ošípané.” 

Matúš Gavlák: 
“Vtedajšie vedenie mesta sťažnostiam nespokojných susedov vyhovelo. Vyčlenili pomocou všeobecne 

záväzného nariadenia mesta lokality, kde sa takéto zvieratá mohli chovať. Išlo o okrajové časti mesta. Posledné 3 
roky však už spomínané VZNko neplatí.” 

Ján Volný: 
“V zásade určovalo podmienky, ktoré zvieratá sa kde môžu chovať. Keďže platia už zákony Európskej únie, 

tak je to riešené globálne.” 
Marika Dulaiová: 
“Matúš Gavlák a Marika Dulaiová, televízia JOJ.” 

[Späť na obsah] 
 
 

15. Na spanilú jazdu najkrajšími kútmi Spiša sa vyd á šesť desiatok veteránov 
[03.08.2019; dobrenoviny.sk; 08:33; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/169645/na-spanilu-jazd u-najkrajsimi-kutmi-spisa-sa-vyda-sest-desiatok-
veteranov 

 
 

Zraz historických vozidiel prevedie veteránov najkrajšími kútmi Spiša, z Kežmarku, cez Spišskú  Novú  Ves až 
do Popradu. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Michal Svítok 
Poprad 1. augusta (TASR) – Na „spanilú jazdu“ najkrajšími kútmi Spiša sa od piatka 2. do nedele 4. augusta 

vydajú desiatky veteránov. Stane sa tak v rámci 33. ročníka podujatia Tatranský veterán, ktoré si podľa 
organizátorov získava z roka na rok viac priaznivcov z radov verejnosti i samotných účastníkov jazdy. 

„Tento rok sa do zrazu zapojilo 60 posádok, pričom každé jedno auto je jedinečné a má vlastný príbeh. 
Veterány prezentujú vývoj motorizmu vrátane dizajnérskej práce. Pri pohľade na tieto historické vozidlá človek 



často zistí, že sa pozerá na umelecké diela, ktoré často predbehli dnešnú dobu,“ uviedol Marek Môcik, prezident 
Tatranský veterán car club, ktorý je hlavným organizátorom podujatia. 

Zraz historických vozidiel prevedie veteránov najkrajšími kútmi Spiša, z Kežmarku, cez Spišskú  Novú  Ves až 
do Popradu. Minulý ročník podujatia sprevádzali po trase stovky divákov „Vozidlá si spravia v každom meste 
zastávku a výstavu pre verejnosť. Verím, že jazdu si okrem posádok vychutnajú aj návštevníci výstav, ktorí sa 
majú na čo tešiť,“ upozornil Môcik. 

Dodal, že aj tento ročník bude prehliadkou všetkých dekád automobilovej histórie. Diváci si na výstavách tak 
budú môcť vychutnať raritné značky, ako Duessenberg, Auburn, Morris, De Soto, či Rolls Royce, Ferrari a 
Jaguar, ale aj známe americké značky ako Ford, Buick, Chevrolet, Cadillac, Chrysler. Česko-slovenskú 
automobilovú históriu budú reprezentovať značky Tatra, Škoda a Aero. „Zaujímavosťou budú aj automobily zo 
známych filmov ako ‘Ford Shelby GT500’ alias ‘Eleanor’ z filmu 60 sekúnd, alebo ‘Delorean DMC’ ktorý sa objavil 
vo filme Návrat do budúcnosti,“ uzatvára prezident veterán klubu. 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Epidurálku už v Nitre robia, no len od siedmej do pätnástej 
[03.08.2019; mynitra.sme.sk; Nitra / Spravodajstvo; 00:00; Miriam Hojčušová] 

 
https://mynitra.sme.sk/c/22181498/hodnotenie-porodn ic-epiduralku-uz-v-nitre-maju-no-len-od-siedmej-do-
patnastej.html 

 
 

Stále platí, že cisársky rez je v Nitre in. Týmto spôsobom rodilo až vyše 46 percent matiek. Čo sa v pôrodnici 
od vlani zmenilo, čo nové chystajú? 

NITRA. Health Policy Institute (HPI) a portál rodinka.sk zverejnili nové rebríčky pôrodníc. Hodnotili ich 
mamičky aj experti. 

Nitrianska fakultná nemocnica skončila v rámci Slovenska v hodnotení mamičiek na sedemnástom mieste, 
celkovo sa hodnotilo 52 pôrodníc. V expertnom hodnotení sa umiestnila až v druhej polovici rebríčka. 

Spojením týchto dvoch hodnotení vzniklo jedno celkové. „Najlepšie sú hodnotené pôrodnice v Žilinskom kraji, 
najnižšie hodnotenia dostali pôrodnice v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji,“ informuje portál rodinka.sk. 

V kraji bola štvrtá 
Od vlaňajšieho augusta do konca mája 2018 sa do hodnotenia zapojilo 2 839 matiek z celého Slovenska, 

ktoré odpovedali na webe na štrnásť otázok. Na základe toho portál rodinka zostavil rebríček „najlepších pôrodníc 
v jednotlivých krajoch podľa hodnotenia mamičiek“. 

Prečítajte si aj rozhovor spred roka:Prednosta Mlynček: V Nitre je in mať cisársky rez a po pôrode byť na 
luxke Čítajte 

V Nitrianskom kraji bola prvá topoľčianska pôrodnica s 86,2 percentami. Na Slovensku skončili na prvých 
troch miestach pôrodnice v Žiline (95,9%), Spišskej  Novej  Vsi  a Považskej Bystrici. 

„V rámci hodnotenia rodičiek sa umiestnila FN Nitra na 17. mieste (z 52 pôrodníc). V Nitrianskom kraji dopadli 
lepšie Topoľčany, Komárno a Levice,“ povedala Kristína Kováčiková z portálu rodinka. sk. 

Zapojilo sa málo matiek 
„Medzi našou a ostatnými pôrodnicami, ktoré sa umiestnili v rebríčku vyššie pred nami, sú minimálne 

percentuálne rozdiely. Faktom je, že sme koncová, krajská nemocnica, kde častokrát končia komplikované 
pôrody, ktoré sú k nám prevážané z okolitých pôrodníc, čo môže mať za dôsledok umiestnenie v rebríčku,“ 
reagovala hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. 

Viacerí odborníci spochybňujú relevantnosť hodnotenia mamičiek, aj pre ich nízky počet. Z informácií na 
portáli rodinka. sk to vyzerá, že sa do hodnotenia pôrodnice zapojilo len desať matiek. Kováčiková hovorí, že to 
nie je pravda, bolo ich vraj 77. 

„Nitra je v prvej desiatke, pokiaľ ide o najviac odovzdaných hlasov. V Nitrianskom kraji sa zapojilo do 
hlasovania celkovo 264 rodičiek,“ vyčíslila. Zaujímavé je, že aj podľa vlaňajších informácií sa do hodnotenia 
nitrianskej pôrodnice zapojilo 77 matiek. 

Celý rebríček nezverejňujú 
V expertnom hodnotení dopadla v rámci Nitrianskeho kraja najlepšie pôrodnica v Leviciach (70,1 percenta). V 

rámci Slovenska sú na prvých troch miestach pôrodnice v Trenčíne, v Bratislave – Ružinove a v Humennom. 
„Vo všeobecnosti, pôrodnice v Nitrianskom kraji dopadli tento rok horšie než v iných regiónoch. Najlepšia 

pôrodnica v kraji (Levice) je v celoštátnom porovnaní expertného hodnotenia až v druhej polovici peletónu 
pôrodníc. A opakujem, to je najlepšia. Znamená to tiež, že FN Nitra je ešte ďalej za ňou,“ komentoval aktuálne 
hodnotenie expertov Tomáš Szalay z Health Policy Institute. 

((piano)) 
Dodal, že rebríček nezverejňujú v celom rozsahu: „Na tom sme sa svojho času dohodli so Slovenskou 

gynekologickopôrodníckou spoločnosťou. Naším cieľom nie je ukazovať na horších, ale na lepších. Pôrodnice na 
nižších priečkach sa svoje umiestnenie dozvedia a majú možnosť sa inšpirovať u tých lepšie hodnotených.“ 

Takmer 1 700 pôrodov 



Za minulý rok evidujú v nitrianskej nemocnici 1674 pôrodov, z toho bolo 774 sekcií. „Za prvý polrok tohto roka 
sa spravilo 810 pôrodov, z toho 355 sekcií. V tejto súvislosti by sme však radi poznamenali, že sme koncová, 
krajská nemocnica, kde častokrát končia komplikované pôrody rodičiek, ktoré rodili v Topoľčanoch či Leviciach,“ 
konštatovala hovorkyňa nemocnice Timková. 

„Nezomrela nám žiadna rodička a dosiahli sme perinatálnu úmrtnosť 4,7%, jednu z najlepších zo všetkých 
pôrodníc,“ dodala. 

Priveľa cisárskych rezov 
V prípade cisárskych rezov je nitrianska nemocnica na druhom mieste v rámci Slovenska, čo odborníci 

hodnotia negatívne. Podľa zverejneného rebríčka takto rodilo až 46,2% mamičiek. Horšie sú na tom len Nové 
Zámky s 47,3 percentami. Napríklad v Trenčíne evidovali len 15,5 % cisárskych rezov. 

Podobná bola situácia vlani. Prednosta gynekologicko -pôrodníckej kliniky Miloš Mlynček vtedy povedal, že 
mnohé nitrianske rodičky majú už po otehotnení vo svojej psychike naplánovaný cisársky rez, ktorý je na 
Slovensku možné vykonať len zo zdravotných dôvodov. A tak si veľa zdravých žien vybaví potvrdenie od lekárov 
špecialistov – napríklad, že majú kŕčové žily, ktoré vôbec nemajú, alebo že majú očnú, alergiologickú či pľúcnu 
indikáciu. 

„Naďalej platí, že priveľa žien v Nitre rodí sekciou. Patríme do skupiny desiatich pôrodníc na Slovensku, kde je 
počet sekcií nad 40%. Je to spôsobené tým, že rodí stále väčší počet starších prvorodičiek (nad 35 rokov), 
pribúdajú rodičky po oplodnení metódami asistovanej reprodukcie a pribúdajú pôrody extrémne obéznych žien,“ 
tlmočila nám vyjadrenie prednostu hovorkyňa. 

Epidurálka s obmedzením 
Matky pred rokom kritizovali, že v nitrianskej pôrodnici nie je možné zazmluvniť si pôrodníka. To sa 

nezmenilo. 
Ženy negatívne hodnotili aj to, že v Nitre nemohli požiadať o epidurálku. Ešte v priebehu minulého roka 

nastala zmena, no len čiastočná. 
„Epidurálna analgézia nie je poskytovaná 24 hodín denne. Túto službu zabezpečujú kvalifikovaní 

anesteziológovia v čase od 7. do 15. hodiny. Ak pôrod neskončí do pätnástej, anesteziológ zabezpečí 
starostlivosť až do konca pôrodu. Každý týždeň absolvujú pôrod s epidurálom priemerne dve rodičky,“ povedala 
Timková. 

Časové obmedzenie považujú matky za absurdné. Dôvodom je nedostatok anesteziológov. 
Plánujú bonding 
Chýbajúci personál je aj za absenciou bondingu. Matky tak prichádzajú o možnosť stráviť so svojím bábätkom 

prvé dve hodiny po pôrode. 
„Po prvom ošetrení je novorodenec v starostlivosti neontologického oddelenia na tzv. observačnom boxe. 

Bonding ešte stále nepraktizujeme, ale v rámci zásad Baby friendly hospital máme jeho zavedenie v pláne,“ 
reagovala nemocnica. 

Primár oddelenia Ľubomír Kralovič vlani povedal, že bonding neposkytujú z jediného dôvodu – chýbajú sestry. 
Avizoval, že keď ich bude dostatok, vytvoria takzvanú sálovú skupinu sestier, ktoré budú na novorodencov počas 
bondingu dozerať. 

Personál školia, aby lepšie komunikoval 
Prednosta kliniky Miloš Mlynček vlani povedal, že veľkú rezervu vidí v empatii personálu. Pýtali sme sa, či sa 

to zmenilo. 
„Zlepšovanie empatie personálu je úlohou permanentnou, na ktorej neustále pracuje celý personál 

gynekologicko-pôrodníckej kliniky. Lekári a sestry absolvujú pravidelne školenia, kurzy so psychológmi ohľadne 
komunikácie s pacientkami,“ reagovala hovorkyňa Tatiana Timková. 

V súvislosti so štatútom Baby friendly hospital sa nemocnica zúčastnila začiatkom júla aj edukačného 
workshopu pre začatie procesu certifikácie. „Je v našom záujme zlepšovať komfort matiek, ktoré prichádzajú do 
našej nemocnice,“ odkazuje vedenie nemocnice. 

Pavilón, v ktorom sídli pôrodnica, bol vybudovaný v roku 1967 a kopíroval budovu švédskej pôrodnice a 
gynekológie. V rámci celého Československa bol podľa prednostu kliniky unikátny. 

Nitrianska pôrodnica prešla pred jedenástimi rokmi veľkou modernizáciou, podľa Miloša Mlynčeka teraz patrí 
medzi lepší hygienický štandard na Slovensku. Nadštandardné izby si môžu mamičky objednať na šestonedelí, 
poplatky od minulého roka narástli na 25, 30 a 45 eur (vlani to bolo 15, 22 a 35 eur). 
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17. Patrí kohút a iné zvieratá do mesta? Susedia na  to môžu ma ť iný názor ako 
vy 
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BRATISLAVA / Patrí kohút do mesta? Možno sa táto otázka zdá absurdná, ale v českom meste Prostějov na 
ňu magistrát hľadal odpoveď. Na skoré ranné kikiríkanie operenca, žijúceho na dvore medzi blokmi, sa totiž začali 
ľudia sťažovať. A nie je vylúčené, že kauza bude pokračovať na súde. 

Ich zvuky na dedine vás možno rozosmejú, no ak ich držíte v meste na sídlisku, môžu byť z toho poriadne 
problémy. V českom Prostějove, kde spor o skorom rannom kikiríkaní kohúta riešil až tamojší magistrát. 
Informáciu priniesol portál idnes.cz Operenca totiž spolu zo sliepkami choval majiteľ na dvore medzi obytnými 
domami. “Tá otázka nás, samozrejme, trošku prekvapila. Pokiaľ by sa so susedmi nedohodli, tak jediná možnosť 
ako toto riešiť, je súd. Pochopiteľne, nedokážeme si predstaviť ako by k tomu ten súd pristúpil,” uviedla Jana 
Gáborová, hovorkyňa radnice v Prostějove. Ako magistrát v Prostějove potvrdil, podobnú sťažnosť nikdy v 
minulosti neriešili.Aj bratislavské mestské časti neraz zaznamenali sťažnosti na zvuky, ktoré vydávajú zvieratá. 
Pravidlá chovu zvierat v bratislavských mestských častiach upravujú všeobecne záväzné nariadenia. O zvukoch 
zvierat sa v nich ale nič nepíše. 

Problémy s nie úplne štandardnými domácimi miláčikmi muselo riešiť aj niekdajšie vedenie Spišskej  Novej  
Vsi . Susedov tam trápili napríklad aj vulgárne papagáje. “To, že robili hluk sa vyriešilo. Ale či tam tie neslušné 
slová boli, sa nedokázalo. Problémy boli napríklad so včelami, ktoré niektorých ľudí obťažovali. Mali sme 
problémy s kozou, ktorú choval chovateľ pre svoje vlastné potreby. A ešte naši spoluobčania chovali ošípané,” 
vymenoval Ján Volný, exprimátor, viceprimátor Spišskej  Novej  Vsi . Vtedajšie vedenie mesta sťažnostiam 
nespokojných susedov vyhovelo. Vyčlenili pomocou Všeobecnezáväzného nariadenia mesta lokality, kde sa 
takéto zvieratá mohli chovať. Išlo o okrajové časti mesta. Posledné tri roky však už spomínané VZNko neplatí. “V 
zásade určovalo podmienky, ktoré zvieratá sa kde môžu chovať. Tým, že platia už zákony Európskej únie, tak je 
to riešené globálne,” dodal Ján Volný. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/idnes.cz 
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18. Brat známeho slovenského herca: Nemal ani matur itu, dnes je tiež 
legendou! 

[03.08.2019; topky.sk; Prominenti; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.topky.sk/cl/1001053/1813661/Brat-znameh o-slovenskeho-herca–Nemal-ani-maturitu–dnes-je-
tiez-legendou- 

 
 

BRATISLAVA - Herec Ivan Mistrík (†46) bol nepochybne známy, no netreba zabúdať ani na jeho brata Jána 
Mistríka (77), ktorý začínal v divadle ako 6-ročný a dnes je nielen divadelnou legendou, ale aj veľmi známym 
dabingovým hlasom. 

Ján Mistrík sa narodil 3. agusta 1942 v Bratislave. Ako 6-ročný debutoval v SND v hre Rok na dedine, kde 
účinkoval aj jeho o 7 rokov starší brat Ivan, ktorý za sebou mal už niekoľko inscenácií. „Ten bacil divadelný ma 
potom chytil, tým Rokom na dedine to iba začalo,” povedal Ján pre TA3. 

Zdroj: TA3/archív JM 
Ako tínedžer sa urazil na učiteľku, ktorá mu dala pred celou triedou zaucho. Rozhodol sa viac do školy 

nevkročiť. „Robil som v pivovare ako 14 a pol, 15-ročný,” uviedol v rámci svojho portrétu v spravodajskej televízii. 
V tom čase začal pomaly aj nakrúcať a ako 16-ročného ho prijali do divadla v Spišskej  Novej  Vsi . Neskôr 

urobil skúšky na VŠMU, problémom ale bolo, že nemal maturitu. Nakoniec sa kompetentní rozhodli udeliť mu 
výnimku. „Po nás takto dostal výnimku aj Miško Dočolomanský o rok neskôr,” zaspomínal si. 

Ján Mistrík po štúdiu prešiel divadlami vo Zvolene, Martine a neskôr sa jeho domovskou scénou stala Nová 
scéna v Bratislave, kde začal účinkovať aj v muzikáloch. 

Zdroj: Anton Faraonov 
Jeho srdcovou záležitosťou je okrem divadla aj rozhlas. Jeho hlas ale poznajú aj televízni diváci. V dabingu 

začínal v časoch, keď sa ešte robil naživo. Je známy ako admirál zo seriálu JAG - Vojenská prokuratúra, 
epizódne postavy nahovoril aj v Prison Breaku, Priateľoch či Monkovi. Portál dabingforum.sk pri jeho mene 
uvádza vyše 200 filmov, na ktorých pracoval. V sérii o Harrym Potterovi daboval školníka Filcha. 

Herec má tri dcéry. Zuzana je známa dramaturgička, producentka a aktivistka, jej meno je spojené napríklad s 
filmami Mečiar a Učiteľka. Jana je prekladateľka, ktorá ma na konte prvé dva diely knižnej série Harry Potter, čiže 
vymyslela celú slovenskú terminológiu. Ľubica študovala na dvoch školách - začala so slovenčinou a estetikou, 
potom si pribrala filmovú vedu a dramaturgiu na VŠMU. 

Zdroj: TA3 
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BRATISLAVA / Patrí kohút do mesta? Možno sa táto otázka zdá absurdná, ale v českom meste Prostějov na 
ňu magistrát hľadal odpoveď. Na skoré ranné kikiríkanie operenca, žijúceho na dvore medzi blokmi, sa totiž začali 
ľudia sťažovať. A nie je vylúčené, že kauza bude pokračovať na súde. 

Ich zvuky na dedine vás možno rozosmejú, no ak ich držíte v meste na sídlisku, môžu byť z toho poriadne 
problémy. V českom Prostějove, kde spor o skorom rannom kikiríkaní kohúta riešil až tamojší magistrát. 
Informáciu priniesol portál idnes.cz Operenca totiž spolu zo sliepkami choval majiteľ na dvore medzi obytnými 
domami. “Tá otázka nás, samozrejme, trošku prekvapila. Pokiaľ by sa so susedmi nedohodli, tak jediná možnosť 
ako toto riešiť, je súd. Pochopiteľne, nedokážeme si predstaviť ako by k tomu ten súd pristúpil,” uviedla Jana 
Gáborová, hovorkyňa radnice v Prostějove. Ako magistrát v Prostějove potvrdil, podobnú sťažnosť nikdy v 
minulosti neriešili.Aj bratislavské mestské časti neraz zaznamenali sťažnosti na zvuky, ktoré vydávajú zvieratá. 
Pravidlá chovu zvierat v bratislavských mestských častiach upravujú všeobecne záväzné nariadenia. O zvukoch 
zvierat sa v nich ale nič nepíše. 

Problémy s nie úplne štandardnými domácimi miláčikmi muselo riešiť aj niekdajšie vedenie Spišskej  Novej  
Vsi . Susedov tam trápili napríklad aj vulgárne papagáje. “To, že robili hluk sa vyriešilo. Ale či tam tie neslušné 
slová boli, sa nedokázalo. Problémy boli napríklad so včelami, ktoré niektorých ľudí obťažovali. Mali sme 
problémy s kozou, ktorú choval chovateľ pre svoje vlastné potreby. A ešte naši spoluobčania chovali ošípané,” 
vymenoval Ján Volný, exprimátor, viceprimátor Spišskej  Novej  Vsi . Vtedajšie vedenie mesta sťažnostiam 
nespokojných susedov vyhovelo. Vyčlenili pomocou Všeobecnezáväzného nariadenia mesta lokality, kde sa 
takéto zvieratá mohli chovať. Išlo o okrajové časti mesta. Posledné tri roky však už spomínané VZNko neplatí. “V 
zásade určovalo podmienky, ktoré zvieratá sa kde môžu chovať. Tým, že platia už zákony Európskej únie, tak je 
to riešené globálne,” dodal Ján Volný. 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ/idnes.cz 
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20. Rekordéri slovenskej extraligy. Tréneri so zvlá štnym renomé 
[03.08.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Pravda] 
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Tréner HC´05 iClinic Banská Bystrica Vladimír Országh s majstrovským pohárom Vladimíra Dzurillu na 
Námestí SNP v Banskej Bystrici počas osláv národného majstrovského titulu hokejovej Tipsport ligy. Autor: SITA, 
Peter Rusko 

Od vzniku samostatnej slovenskej extraligy sa na lavičke účastníkov najvyššej hokejovej ligy vystriedalo 
takmer stopäťdesiat trénerov. 

Niektorým z nich sa darilo viac, iným menej. Do slovenskej ligy navyše pribudli aj zahraniční tréneri z Češka či 
Kanady. Podrobne sa touto témou zaoberal Hokejový portál. 

Stavjaňa najdlhšie trénerom 
V Tipsport lige sa tréneri menia celkom často. Je ich len zopár, konkrétne sedem statočných, ktorí vydržali tri 

celé ročníky na svojej pozícii. Na čele poradia je český lodivod Antonín Stavjaňa, ktorý pôsobil v Nitre od začiatku 
sezóny 2012 do konca ročníka 2016. 

Za ním s neúplným štvrtým ročníkom sa umiestnil Milan Staš, ktorý odišiel z kádra Banskej Bystrice na 
začiatku sezóny 2011/2012, no neskôr sa do neho vrátil. 

Tri sezóny strávili vo svojich kluboch: Ernest Bokroš vo Zvolene (3 sezóny a 16 zápasov, od 41. kola sezóny 
1999/2000 po koniec sezóny 2002/2003), Vladimír Országh v Banskej Bystrici (2015/2016 – 2017/2018), Milan 
Janšučka a Róbert Spišák v Košiciach (2001/2002 – 2003/2004) a znova Ernest Bokroš, tentokrát v Slovane 
(takmer tri ročníky od 19. kola sezóny 1996/1997 do 21. kola sezóny 1999/2000). 

Do tejto skupiny trénerov sa nerátajú kormidelníci mládežníckej dvadsiatky, SR20. 
Tréner Antonín Stavjaňa na lavičke HK Nitra (vzadu uprostred). Autor: SITA, Tomáš Somr 
Nešťastná sedmička 



„Trénerský chlebíček“ je veľmi náročný a niekedy aj poriadne vrtkavý. Človek nikdy nevie, ako sa bude 
mužstvu dariť a dokedy pobudne na lavičke tímu. Traja kormidelníci odkoučovali od vzniku samostatnej 
slovenskej extraligy len sedem zápasov. 

V sezóne 2003/2004 to bol Juraj Boldiš, ktorý bol odvolaný už po siedmom kole. Na konte mal iba jedno 
víťazstvo. Jozef Zavadil viedol Žilinu v úvode sezóny 2014/2015 tiež iba do 7. kola (1 víťazstvo vo vloženom 
zápase so SR20 – 7 prehier). Do zoznamu patril aj Peter Mikula. Niekdajší tréner Žiliny však bol s tímom 
dohodnutý len na sedem zápasov, keďže ho čakal plánovaný operačný zákrok. 

Po akom čase by mal tréner opustiť mužstvo, ak sa tímu nedarí? 
Ak tím prehral 3 zápasy po sebe 
Ak ťahá šnúru 5 a viac prehier za sebou 
Ihneď, ak tím nehrá pekný, kombinačný, hokej 
Nemal by opustiť mužstvo, ak má v tíme podporu 
Neviem sa vyjadriť 
Zobraziť výsledky ankety 
Nemal by opustiť mužstvo, ak má v tíme podporu 
100,0% 
Neviem sa vyjadriť 
0,0% 
Ihneď, ak tím nehrá pekný, kombinačný, hokej 
0,0% 
Ak ťahá šnúru 5 a viac prehier za sebou 
0,0% 
Ak tím prehral 3 zápasy po sebe 
0,0% 
Sťahovaví tréneri 
Traja tréneri pôsobili v rámci najvyššej hokejovej súťaže vo viac ako piatich rôznych kluboch. Lídrom v tejto 

kategórii je Ján Faith, ktorý ako jediný trénoval až sedem tímov(dvakrát v Poprade, Spišskej  Novej  Vsi  a Skalici 
a raz v Košiciach, Michalovciach, Trenčíne a Liptovskom Mikuláši). 

V šiestich kluboch pôsobili Dušan Gregor (dvakrát v Žiline a Trenčíne a jeden raz v Skalici, Košiciach, Martine 
a Piešťanoch) a Milan Jančuška (dvakrát v Poprade, Košiciach a Žiline a jedenkrát v Martine, Liptovskom Mikuláši 
a aktuálne v Nových Zámkoch). 

Hlavný tréner MsHK Doxxbet Žilina Milan Jančuška (uprostred). Autor: SITA, Tomáš Somr 
Oddaní tréneri 
Jasným favoritom je bývalý kouč Slovana Bratislava Vladimír Országh, ktorý v slovenskej extralige trénoval 

iba Banskú Bystricu. Od roku 2012 až do roku 2018 s výnimkou sezóny 2014/2015, keď bol hlavným koučom 
HC’05 Miroslav Chudý, bol nepretržite v tíme trojnásobného majstra Tipsport ligy. 

Ďalším trénerom, ktorý sa spája len s jedným tímom je Zdeno Cíger. Kormidelník Slovana stál na lavičke v 
sezónach 2006/2007 (od 34. kola), 2007/2008, 2008/2009 (do 15. kola) a 2010/2011 (od 26. kola). 

S Piešťanmi sa spája meno Milana Klementa. Hoci viedol klub iba v dvoch extraligových sezónach 
(2012/2013 a 2013/2014), predstavil sa na jeho lavičke aj v baráži v rokoch 2009, 2010 a 2011. 

[Späť na obsah] 
 
 

21. Pred 85 rokmi sa narodil divadelný a filmový he rec Milan Kiš 
[03.08.2019; info.sk; Info.sk; 00:00; Zdroj: Info.sk;TASR] 
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Dlhoročný člen Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre by sa v sobotu 3. augusta dožil 85 rokov. 
Hereckému umeniu zasvätil slovenský herec Milan Kiš celý svoj život. V televízii zaujal tragickou postavou 

Róma vo filme Martina Hollého Balada o siedmich obesených (1968). Snímka s hercom v hlavnej úlohe zvíťazila 
na Festivale televíznych filmov v Hollywoode. S divadelným kolegom Jozefom Dóczym vytvoril skvelú dvojicu 
komikov v Zlatých chlapcoch, Jeppem z vŕšku, či Fidlikantoch na streche. 

Milan Kiš sa narodil 3. augusta 1934 v Bratislave. Už ako žiak základnej školy pôsobil v rozhlasovej hereckej 
družine. Na začiatku roku 1952 sa prihlásil na konkurz do Dedinského divadla a 1. októbra toho roku sa stal jeho 
členom. Prijali ho do mládežníckeho súboru, kde sa okrem hier pre mladých hralo aj bábkové divadlo pre 
najmenších. Medzi jeho prvými úlohami bola postava Míšu v hre so spevmi Svadba s venom, ktorú režíroval 
Štefan Munk. Nezabudnuteľnú rolu odohral spolu s Ondrišom Jarjabkom v roku 1953 vo veselohre Kubo. 

Vojenskú základnú službu si odkrútil medzi ženistami na Dunaji a druhý rok v českom Terezíne. Po príchode 
do civilu v roku 1956 sa stal členom pobočky Dedinského divadla v Spišskej  Novej  Vsi . Po roku sa opäť vrátil na 
materskú scénu Dedinského divadla, ktoré onedlho zrušili. Otvorili však Trnavské divadlo, v ktorom získal 
angažmán. Hral napríklad v Prefíkanej vdove úlohu Arlecchina. Divácky úspešné predstavenie reprízovali 
stopädesiatkrát. Po ňom nasledovala podobná postava Trufaldína z Goldoniho hry Sluha dvoch pánov a harlekýn 
z Hry lásky a náhody. Režisér Karol Strážnický vo svojom absolventskom predstavení obsadil Kiša do úlohy Dona 



Carlosa v dráme Filip II. Vynikol v postave doktora Gala v Čapkovom R. U. R. a v dramatických kreáciách 
nasledovala rola doktora Galéna v Bielej nemoci. 

Pri ďalšej reorganizácii divadiel v roku 1965, keď spojili Nitru s Trnavou, Žilinu s Martinom a Spišskú  Novú  
Ves s Prešovom prešiel Milan Kiš do Nitry. Začal vo Voskovcovom a Werichovom Nebi na zemi a v Katovi a 
bláznovi. Neskôr účinkoval v Žobráckom dobrodružstve, Zurabáji, Klamárovi, Čarodejníkovi z krajiny Oz a v 
mnohých ďalších. 

Na scéne nitrianskeho divadla sa po boku Milana Kiša často objavoval jeho súputník Jozef Dóczy. Vo 
viacerých komédiách vytvorili kontrastnú dvojicu. Nevídaný úspech žali najmä v inscenáciách Čudný pár a Zlatí 
chlapci. 

Milan Kiš účinkoval tiež v jednej z mimoriadne úspešných inscenácií Divadla Andreja Bagara v Nitre Fidlikant 
na streche, ktorá mala 140 repríz. Alternoval v nej - spolu s Mariánom Slovákom - titulnú rolu mliekara Tovjeho. V 
roku 1998 bol Milan Kiš za túto postavu odmenený Cenou Jozefa Kronera. 

Väčšina ľudí poznala herca aj z televíznych obrazoviek a z filmového plátna. Jeho filmografiu dopĺňajú 
napríklad aj tituly Horúčka (1975), Tetované časom (1975), Ružové sny (1976), Penelopa (1977), Zlatá réva 
(1977), Zlaté časy (1978), Smrť šitá na mieru (1979), Děti zítřků (1980) a Člny proti prúdu (1981). Ako lekárnik 
Filadelfi zažiaril vo filme Pomocník (1982). 

Režisér Juraj Jakubisko dal Kišovi príležitosť rozvinúť svoj talent v postave Karči „Edisona“ vo filme Nevera po 
slovensky (1980). Rola holiča Dropu z Tisícročnej včely (1983) opäť v réžii Juraja Jakubiska sa tiež podľa kritiky 
radí k hercovým výrazným úlohám. Filmoví tvorcovia herca obsadili aj do snímok ako V bludisku pamäti (1984), 
Skleníková Venuša (1985), Cena odvahy (1986), Utekajme, už ide! (1986) a Začiatok sezóny (1987). 

S divadlom sa Milan Kiš nedokázal rozlúčiť ani po odchode do dôchodku. Už vo vysokom veku stvárnil jednu z 
postáv v muzikáli režiséra Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec. 

Literárny fond udelil dramatickému umelcovi v novembri 2001 cenu za celoživotnú tvorbu. 
Milan Kiš zomrel 5. marca 2007 v Nitre, dožil sa 72 rokov. 
V roku 2014 mala 200. premiéru jedna z najúspešnejších inscenácií Divadla Andreja Bagara (DAB) v Nitre, 

komédia poľského dramatika Andrzeja Saramonowicza Testosterón. Táto jubilejná premiéra bola zároveň 
spomienkou na herca Milana Kiša, ktorý v nej v minulosti exceloval. 

Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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22. Prešovská župa kúpila defibrilátory pre zariade nia sociálnych služieb 
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Majú pomôcť zachraňovať životy. 
PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal tento týždeň 14 zariadeniam sociálnych služieb vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti automatické externé defibrilátory. 
Aj takýmto spôsobom chce krajská samospráva pomáhať regiónom. 
Automatické externé defibrilátory budú odteraz v prípade potreby môcť využiť vo Svidníku, v Batizovciach, 

Medzilaborciach, Giraltovciach, Spišskom Podhradí, ale aj v Humennom, Kežmarku, Stropkove, Prešove, 
Sabinove, Továrnom, Bardejove, Starej Ľubovni a v Snine. 

Cieľom PSK je, aby prístroj na poskytnutie prvej pomoci bol v každom okresnom meste a v každom zariadení 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. 

Iniciátorom distribúcie takýchto zariadení na verejných miestach je Občianske združenie Záchrana. Jeho 
predseda František Majerský potvrdil, že od septembra 2016 ich dohromady odovzdali už takmer 40 na rôznych 
miestach, väčšinou v Prešovskom kraji. 

"Nachádzajú sa napríklad v centre Spišskej  Novej  Vsi  aj na námestí v Poprade, v Bachledovej doline, na 
Lomnickom štíte, Štrbskom Plese či v obci Lendak a v ďalších lokalitách. Doposiaľ prístroj raz použila jedna pani 
v meste Podolínec, ktorá ho aj sama zakúpila. Trikrát pomohol zachrániť život aj v obci Liptovská Teplička," 
doplnil F. Majerský. 

Ako to funguje 
Automatický defibrilátor má jednoduché používanie, človeka naviguje, čo robiť krok po kroku, sám analyzuje 

pacientov stav a v prípade potreby použije elektrický výboj. 
Je určený prioritne pre laickú verejnosť. 
Zároveň sú všetky tieto prístroje v systéme záchrannej zdravotnej služby, takže z operačného strediska vedia 

ľudí, ktorí volali o pomoc, usmerniť, že v ich blízkosti sa takýto externý defibrilátor nachádza a môžu ho použiť. 
[Späť na obsah] 

 
 



23. Tipy na víkend - 3. a 4. augusta 
[02.08.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Sobota 3. augusta 
Letné kino v amfiku 
KOŠICE. V poradí už štvrtú sci-fi komédiu zo série Mužov v čiernom s podtitulom Globálna hrozba si môžete 

pozrieť v Amfiteátri o 20.00 hod. 
Potulky mestom Košice 
KOŠICE. Témou augustových potuliek je Kulturpark ako ho ešte nepoznáte. Návštevníci sa dozvedia mnoho 

o jeho vojenskej histórii, ale aj to, kam sa dá dostať podzemím, či aké možnosti využitia ponúka. Záujemcov bude 
v sobotu v časoch o 10.30, 14.00, 15.30 a 17.00 hod. sprevádzať Milan Kolcun. O 11.00 hod. si ich vezme na 
starosť Zoltán Balassa, ktorý má pripravenú ešte aj potulku o 16.00 hod. v maďarskom jazyku. Akcia je súčasťou 
festivalu Leto v parku. 

Le Nuove Musische – Selva morale et spirituale 
PREŠOV. Medzinárodný festival komornej hudby Artis pokračuje koncertom barokového súboru Le Nuove 

Musische, ktorý do Prešova prinesie sakrálnu vokálno-inštrumentálnu hudbu s názvom Selva morale et spirituale. 
Príďte si ich vypočuť o 19.00 hod. do františkánskeho Kostola sv. Jozefa. 

Heľenine oči 
SEDLICE. Obec Sedlice si počas Odpustového víkendu pripravila pre návštevníkov zaujímavý program, ktorý 

sa začína o 20.00 hod. Vyvrcholením sobotného večera bude koncert skupiny Heľenine oči o 22.30 hod. Program 
pokračuje aj v nedeľu. O 16.00 hod. začína interaktívne vystúpenie pre deti Badros: Kam sa podeli ryby, po 
ktorých sa predstaví Michal Kentoš & Band či Ľudová hudba Prešovčan. Večer uzavrie detská diskotéka s DJ 
Janom o 19.30 hod. 

Komajota 
KAPUŠANY. Na Amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda vystúpi v rámci Kapušianskeho kultúrneho leta o 

20.00 hod. skupina Komajota. 
Rock pod kameňom 
SNINA. Pod Sninským kameňom sa začína posledný deň open air festivalu Rock pod kameňom. Program 

opäť otvoria Slováci, tentoraz to bude kapela Eufory. Vypočuť si ju môžete prísť o 14.40 hod. O 50 minút ich na 
pódiu vystriedajú krajania zo skupiny Within Silence. Čas 16.30 hod. bude patriť Derešu a slovenský blok uzatvorí 
Horkýže Slíže o 17.50 hod. Prvou zahraničnou kapelou dňa bude Steel Engraved z Nemecka o 19.20 hod., o 
20.30 sa s nimi vymení ruská Arkona. Fíni zo skupiny Beast in Black vyjdu na pódium o 22.00 hod. a 
Back:N:Black zo Švajčiarska uzavrú celý festival o 23.30 hod. 

Slečny od maliarskeho stojana 
TREBIŠOV. Galéria Koniareň pozýva na slávnostné otvorenie výstavy Slečny od maliarskeho stojana s 

kurátorkou Julianou Mrvovou. Vernisáž sa začína o 18.00 hod. Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do konca 
augusta. 

Mega turné open air 2019 
VINNÉ. Zemplínska šírava uvíta Kandráčovcov aj Kollárovcov, ktorí sem zavítajú v rámci svojho najnovšieho 

mega turné. Príďte si ich vypočuť do Vinného o 18.00 hod. 
Fest fajný fest 
STRÁŽKY. Multižánrový Fest fajný fest odštartuje víkend plný hudby a zábavy v Kaštieli Strážky. Návštevníci 

sa môžu tešiť napríklad punkrokovú Davovú psychózu či trnavskú kapelu The Wilderness. Z Colorada sem 
docestuje folkovo-rocková multi-inštumentalistka Moriah Woods, reagge štýl donesú poľskí Roots Soldiers, 
balkánske gypsy rytmy zasa skupina The Freeborn Brothers. Festival plný koncertov zaujímavých mien sa začína 
o 11.00 hod. 

Tatranský veterán 
POPRAD, KEŽMAROK, SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Podujatie Tatranský veterán sa bude tohto roku konať už po 

33. raz. Výstava historických vozidiel sa začne o 9.00 hod. v Kežmarku a potrvá dve hodiny. Potom sa veterány 
presunú do Spišskej  Novej  Vsi , kde ich záujemcovia budú môcť obdivovať od 12.00 do 14.00 hod. O hodinu 
neskôr dorazia do pešej zóny v Poprade. Výstava potrvá do 17.00 hod. 

Súvisiaci článokKrásnohorské hradné hry prinesú atmosféru stredovekuČítajte 
Krásnohorské hradné hry 
KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Pod hradom Krásna Hôrka sa o 10.00 hod. slávnostne otvoria 

Krásnohorské hradné hry. Počas celého dňa je naplánovaný bohatý program, plný súbojov i umenia v 
stredovekom štýle. Návštevníkov čakajú rytierske turnaje, koncert Marná to snaha, výcvik templárov, delostrelci aj 
lukostrelci, dobové a orientálne tance, remeselný trh, dobová kuchyňa a mnoho ďalšieho. 

Nedeľa 4. augusta 
Tabačka 



KOŠICE. O 20.00 hod. sa v Tabačke začína koncert venovaný tvorbe Mareka Brezovského s názvom Hrana. 
Ako predkapela vystúpi hudobníčka Eniesa. V rámci cyklu Slovenské hity 2019 si o 21.00 hod. môžete v Tabačke 
pozrieť aj slovensko-český film Sklenená izba, zasadený do obdobia druhej svetovej vojny. 

Potulky mestom Košice 
KOŠICE. Témou augustových potuliek je Kulturkpark ako ho ešte nepoznáte. Návštevníci sa dozvedia mnoho 

o jeho vojenskej histórii, ale aj to, kam sa dá dostať podzemím či aké možnosti využitia ponúka. Záujemcov bude 
v nedeľu sprevádzať Milan Kolcun v časoch o 14.00, 15.30 a 17.00 hod. O 14.30 hod. prevedie návštevníkov 
Kulturparkom Zoltán Balassa v slovenčine a o 16.00 hod. v maďarčine. Akcia je súčasťou festivalu Leto v parku. 

Le Nuove Musische – Claudio Monteverdi 
SPIŠSKÁ  NOVÁ VES. Ansámbel Le Nuove Musische odohrá v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie 

v Spišskej  Novej  Vsi  žalmy a hymny benátskeho skladateľa Claudia Monteverdiho. Barokové hudobné nástroje 
budú sprevádzať dve sólistky, Hildu Gulyás a Jarmilu Balážovú. Koncert sa začína o 16.30 hod. 

Popradské kultúrne leto 
POPRAD. Na Námestí sv. Egídia vystúpi po prvýkrát Dychová hudba Tatramat Matejovce. Vypočuť si ich 

môžete prísť o 15.00 hod. 
[Späť na obsah] 
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Pri Spišských Vlachoch sa cesta aj prepadáva. 
Odštartovala rekonštrukcia cesty pri Spišských Vlachoch 
(6 fotografií) 
SPIŠSKÉ VLACHY. Takmer 25-kilometrový úsek cesty druhej triedy od obce Veľký Folkmar po mesto Spišské 

Vlachy prejde rekonštrukciou. 
Cesta druhej triedy je dôležitou spojnicou medzi krajským mestom Košice a okresným mestom Spišská  Nová  

Ves. 
Cesta je dlhodobo v zlom v stave, pred Spišskými Vlachmi je dokonca v niektorých úsekoch vozovka 

preliačená. 
V piatok dopoludnia si tento úsek cesty prevzal zhotoviteľ stavebných prác, firma Colas Slovakia, a. s. 
„Dlhodobo vnímam zlý stav tejto cesty, ktorá je hlavnou spojnicou medzi krajským mestom a Spišom. Má 

výrazné množstvo problémov, už keď spomeniem most Ružín, ktorý bol dlhú dobu uzatvorený. Aktuálny stav 
vozovky, zosuvy, značenia, to všetko je potrebné riešiť,“ zdôraznil košický župan Rastislav Trnka (nezávislý). 

Koncom júna Košický samosprávny kraj (KSK) ukončil verejné obstarávanie. To však podľa Trnku trvalo 
dlhšie, ako očakávali. 

„Jeden a pol roka je na môj vkus dlho aj na slovenské pomery. Som rád, že sa to konečne podarilo a stavba 
sa odovzdáva zhotoviteľovovi,“ doplnil košický župan. 

((piano)) 
Košický samosprávny kraj získal na rekonštrukciu úseku nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 5 

miliónov eur. 
Zhruba 300-tisíc eur bude spoluúčasť KSK na projekte. 
Zhotoviteľ má na ukončenie prác 24 mesiacov. V piatok pri odovzdávke prisľúbil skorší termín. 
Za Spišskými Vlachmi sa vozovka prepadáva 
„Niektoré úseky cesty sú poškodené a zdeformované. Na zastávkach chýbajú zastavovacie pruhy, osvetlenia 

na priechodoch pre chodcov a podobne. Práve osvetlenie prispeje k väčšej bezpečnosti,“ zdôraznil primátor 
mesta Spišské Vlachy Ľubomír Fifik (nezávislý). 

Upozornil najmä na nebezpečný úsek cesty v smere z mesta Spišské Vlachy do mesta Krompachy, pred 
obcou Kolinovce. 

„Táto časť cesty, zvaná pod Hejbarkom, bude tiež súčasťou rekonštrukcie, čo ma nesmierne teší. Ide o 
nebezpečný úsek, kde sa udialo množstvo nehôd, aj smrteľných. V niektorých častiach sa vozovka prepadáva a 
ohrozená je bezpečnosť vodičov, ale aj cyklistov, ktorý tade prechádzajú do rekreačnej oblasti Zahura. Verím, že 
sa budú rekonštruovať aj ďalšie úseky ciest, ktoré sú ešte z minulého storočia a potrebujú injekciu,“ dodal Fifik. 

Práce odštartujú piateho augusta 
Ako priblížil Marek Kozlay, riaditeľ divízie Východ firmy Colas, stavebné práce predstavujú kompletnú 

rekonštrukciu. 
„Pôjde nielen o asfaltovanie, ale aj o výmenu konštrukcií vozoviek, v niektorých miestach i o výmenu podložia. 

Bude sa riešiť aj odvodnenie ciest, priepusty a priekopy. Rekonštruovať sa budú zabezpečovacie zariadenia – 
zvodidlá, v úsekoch, kde sú zosuvy, sa budú osádzať zárubné a oporné múry, použijú sa aj pilóty,“ priblížil 
rekonštrukčné práce Kozlay. 

Práce sa začínajú na budúci týždeň, od 5. augusta od obce Margecany a následne budú pokračovať v 
intraviláne mesta Krompachy. 



Doprava v rekonštruovanom úseku bude obmedzená len v polovičnom profile. Bude riadená semaformi. 
Nedôjde k uzávere cesty. 

„Na realizáciu máme 24 mesiacov. Verím však, že stavba bude odovzdaná ešte pred začiatkom letnej 
turistickej sezóny 2021,“ dodal Kozlay. 

[Späť na obsah] 
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Nezabudnuté remeslá. Autor: ĽUBOMÍR LUŽINA 
Námestie Sv. Trojice v Banskej Štiavnici sa zmení na trh tradičných remesiel a folklóru. Festival Nezabudnuté 

remeslá prináša kvalitný tovar a neopakovateľnú atmosféru. 
Už 18 rokov sa v centre starobylej Banskej Štiavnice schádzajú tí najlepší remeselníci z celého Slovenska, 

aby hosťom ukázali svoj fortieľ. 
V sobotu 3. augusta na Námestie Svätej Trojice príde až 150 ľudových majstrov a sprievodný program je 

venovaný krajanským deťom, folklóru a bábkovému divadlu. 
„Program sme tento rok venovali krajanským deťom, pretože si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Polovica 

účinkujúcich budú slovenské deti z Kovačice v Srbsku a potomkovia Slovákov z Francúzska. Návštevníci festivalu 
uvidia folklórne vystúpenia, dozvedia sa, ako sa žije Slovákom v zahraničí a ako sa im darí udržiavať tradície,“ 
hovorí Rastislav Marko, vedúci oddelenia kultúry v meste. 

Okrem živých vystúpení je v kultúrnom centre sprístupnená aj výstava preslávených insitných maliarov z 
Kovačice. 

Remeselný jarmok v Štiavnici je najväčší v celom regióne a ponúka kvalitné výrobky od domácich majstrov aj 
s ukážkami výroby. Deti si prídu na svoje aj pri bábkovom divadle na motívy slovenských ľudových rozprávok, 
potešia ich postavičky Maťka a Kubka aj žonglérske workshopy a vystúpenia. 

Program sa začína v sobotu o 11. hodine na Námestí Sv. Trojice, napoludnie diváci uvidia detskú svadbu z 
Kovačice aj Detský folklórny súbor Margarétka z Francúzska. Bábkové divadlo a žonglérsky workshop budú 
bežať súčasne od 13. hodiny. 

Popoludní od 14.15 hodiny vystúpi Detský folklórny súbor Matičiarik a Zuzka Drugová, ktorá sa venuje 
krajanom, na pódiu vyspovedá slovenské deti zo zahraničia. 

Popoludní sa zopakuje detská svadba z Kovačice, vystúpenie súboru Margarétka z Francúzska aj domáceho 
Matičiarika. 

Bábkové divadlo a žonglérsky workshop sa zopakujú ešte dvakrát, o 15. hodine a o 17. hodine. 
Jednodňový program festivalu Nezabudnuté remeslá je nabitý a ponúka skvelú zábavu aj vynikajúcich 

remeselníkov. 
Samotná Štiavnica dýcha jedinečnou atmosférou starobylého banského mesta a určite sa oplatí zdržať sa v 

nej dlhšie. 
Ak ste niekde v okolí na dovolenke, nevynechajte s deťmi Dielničky v Kammerhofe. Kammerhof je banské 

múzeum a každý deň od utorka do soboty, vždy od 9.30 hodiny do 15.30 hodiny si deti môžu vyskúšať niektoré z 
tradičných remesiel. 

„Na výber je výroba smaltovaných šperkov, batikovanie, maľovanie na hodváb, vyrobiť si bábiku zo šúpolia či 
tkanie na malých krosnách. Populárne je aj pečenie chleba a ryžovanie zlata s ozajstnými zlatinkami,“ hovorí 
pracovník múzea Ľubomír Lužina. 

Najbližšie Dielničky v Kammerhofe sa začínajú v utorok 6. augusta a trvajú do soboty 10. augusta a potom 
ešte od 13. do 17. augusta. 

Kam za zábavou 
2. augusta, piatok 
Banská Bystrica: Cyklobus do okolia, premáva každý víkend a sviatok, do 29. 9. 
Banská Štiavnica: Kammerhof deťom, detské prehliadky baníckeho múzea s rozprávkou, každú stredu a 

sobotu o 14. h, júl – august 
Bratislava: Rodinné víkendy do Danubiany loďou, každú sobotu a nedeľu, Osobný prístav, 13. h, do 

septembra 
Bratislava: Shantiloka, festival jogy a relaxačnej hudby, DK Ružinov, do 4. 8. 
Banská Štiavnica: Geobádateľňa, zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých, Slovenské banské 

múzeum, každú stredu o 13. h//Kammerhof deťom, detské prehliadky baníckeho múzea s rozprávkou, každú 
stredu a sobotu o 14. h, júl – august 

Bojnice: Čarovný príbeh pána Bartolomeja, bábka detským návštevníkom predstaví život na zámku v 
minulosti, denne o 10. h. Detské prehliadky Hra na minulosť, slúžka Betka za pomoci starých zabudnutých 
kufríkov pomáha deťom odhaľovať minulosť a spoznávať bývalých majiteľov zámku, denne o 15. h, prehliadky v 
nemeckom (14. h) a anglickom jazyku (11. h, 16. h), večerné prehliadky – zámocké legendy (20. h), do 31. 8. 



Červený Kameň: Kráska a zviera, divadelné prehliadky hradu každú celú hodinu, 18. h – 22. h, aj 3. 8. 
Hnúšťa: Cyklobus na Muránsku planinu, bicykle s prilbou si možno požičať v TIC, aj 17. 8. a 8. 9. 
Lučenec: Nový cyklobus, každú sobotu smer Prašivá, odchod 8. h, AS, v nedeľu smer Ábelová 
Trenčín: Leto v Galérii M. A. Bazovského, tvorivé dielne, hry, komentované prehliadky výstav, každú sobotu, 

10. h – 13. h 
Modrý Kameň: Detské prehliadky hradu prispôsobené deťom do 12 rokov, denne v čase 10. h – 15. h, SNM – 

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, do 2. 9. 
Bratislava: Ázijský víkend na Hlavnom námestí a na Nádvorí Starej radnice, umenie, gastronómia Číny, Indie, 

Indonézie, Japonska, Južnej Kórey a Vietnamu 
Trenčín: Nočné prehliadky hradu, rozprávkové bytosti, brušné tanečnice, ohňová šou, 19. h – 22.15 h, 9. 8. – 

10. 8. 
Poprad: Historické tatranské električky Kométa a Trojča každú nedeľu do Tatier 
Trenčín: Leto na hrade, dobový tábor, sokoliari denne o 10.30 h, 13.30 h a 15.30 h, hradný šašo, dobové hry, 

lukostreľba, kolky, nočné prehliadky hradu, do konca augusta 
Zuberec: Podroháčske folklórne slávnosti, do 4. 8. 
Žilina: Oravský expres, bezplatný turistický vlak do Oravského Podzámku (8. h) a späť (16.30 h), každú 

sobotu, do 31. 8. 
3. augusta, sobota 
Banská Štiavnica: Nezabudnuté remeslá, celodenný rodinný prgram, vyše 150 remeselníkov a hand made 

výrobcov, žonglérske workshopy, folklór z Kovačice, bábkové divadlo/Kammerhof deťom, detské prehliadky 
baníckeho múzea s rozprávkou, každú stredu a sobotu o 14. h, júl – august 

Bratislava: Rytieri na Devíne, obdobie stredoveku, 10. h – 18. 30 h 
Krásnohorské Podhradie: Krásnohorské hradné hry, 10. h 
Nová Baňa: Večerná prehliadka Pohronského múzea, 18. h – 22. h 
Spišská  Nová  Ves: Tatranský veterán 
Spišský hrad: Nočné prehliadky každú sobotu od 20.30 h 
Terchová: Zbojníckym chodníčkom, krátke divadelné scénky v Expozícii Jánošík a Terchová, sprevádza 

kmotra Zubatá a objaví sa Jánošíkova milá Anička, 11. h, 13. h a 15. h, po celý deň tvorivé dielne pre celú rodinu 
Trenčín: Leto v Galérii M. A. Bazovského, tvorivé dielne, hry, komentované prehlaidky výstav, každú sobotu, 

10. h – 13. h 
Trenčín: Farmársky jarmok, Mierové nám., 8. h – 12. h 
Trnavá Hora – Kľačany: Tradičná mlatba oblila, ukážky remesiel 
Vysoké Tatry: Deň otvorených dverí v observatóriách na Skalnatom plese, 9. h – 17. h a na Lomnickom štíte, 

9.30 h – 16. h 
4. augusta, nedeľa 
Betliar: Rodinná nedeľa v kaštieli, výtvarné, tvorivé či športové aktivity, SNM, 13. h – 15. h 
Bratislava: Skupina historického šermu Tostabur pod Michalskou bránou., 14. h, aj 11. 8., 17. 8., 25. 8., 29. 8. 

a 22. 9. (a v dňoch 4. 9. a 11. 9. o 16:30) 
Oravský hrad: Deň v stredoveku, včelárske podujatie 
Poprad: Historické tatranské električky Kométa a Trojča každú nedeľu do Tatier 
Prešov: Leto s Rákocim, divadlo, folklór, tradičné remeslá čipkárstvo, keramikárstvo a spracovanie ovčej vlny, 

Krajské múzeum, 15. h 
Spišský hrad: Historický šerm, kúzelník, balónová šou (14.30 h) 
Máte radi tradície a folklór? 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
Zobraziť výsledky ankety 
Áno, je to naša história a radi navštevujeme rôzne podujatia, kde zvyky ožívajú. 
94,9% 
Nie, nech minulosť ostane v minulosti. Preferujeme moderné atrakcie. 
5,1% 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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Tak toto Richarda Müllera naozaj potešilo! Slávny Joey Tempest, spevák populárnej kapely Europe, miluje 
jeho hlas! Stretli sa na festivale v Liberci, kde ho po prvý raz začul spievať a hneď ho tvorba slovenskej legendy 
uchvátila. Richarda dokonca prirovnal k Leonardovi Cohenovi! 

O tom, že Richard Müller je legenda s nádherným hlasom vedia v česko-slovenskom priestore asi všetci. 
Najnovšie má však aj veľkých fanúšikov vo Švédsku, a to nie hocijakých. Obdivuje ho dokonca sám slávny Joey 
Tempest z kapely Europe. Obaja skvelí hudobníci sa stretli na letnom festivale v Liberci. 

Obaja umelci si hneď na prvý pohľad a počutie „sadli“ a dúfajú, že sa ešte stretnú na nejakom hudobnom 
podujatí. 

Zdroj: Ivo Kiapeš 
„Práve som tu v Česku videl na pódiu chlapíka, Richarda Müllera, s jeho skvelou skupinou. Dostal ma jeho 

úžasný výraz v hlase, počuť, že to čo spieva, aj prežíva. I keď nerozumiem mnohým slovám, cítim to. Má v sebe 
kúsok speváka Boza Scaggsa, najmä vo funkovej časti jeho skladieb. Trochu mi pripomína tiež Leonarda 
Cohena, hlavne pokiaľ ide o výraz jeho hlasu. Bolo to naozaj zaujímavé, skvelé,“ vyznal sa Joe Tempest. 

Zdroj: Ivo Kiapeš 
Kapela Europe je obrovská legenda. Na hudobnom výslní je od začiatku 80-tych rokov a stále dokáže 

publikum riadne rozpáliť. Jej najväčšie hity ako „The Final Countdown“, „Carrie“, či „Rock the Night“ oslovujú 
všetky generácie. 

„Aj keď za socializmu nebolo jednoduché dostať sa k „západnej“ tvorbe, Europe sme poznali a inšpirovali aj 
mňa. Vtedy som asi ani nesníval tom, že sa raz budeme striedať na pódiu. A už vôbec nie, že si od Joeya 
vypočujem takúto chválu. Naozaj veľmi ma to potešilo. Sadli sme si aj ľudsky, tak sa teším, keď sa opäť 
stretneme na niektorom z festivalov,“ uzavrel Richard Müller. 

Slovenské a české publikum si krásny hlas Richarda Müllera užije už na jeseň. Na spoločné turné ide s 
ďalšími dvoma obrovskými legendami, Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom, čo sľubuje naozaj 
výnimočný umelecký zážitok. 

Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk 
Zdroj: Ivo Kiapeš 
Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup, Šansóny a iné piesne 
23.9. 2019 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Dom kultúry 
24.9. 2019 RUŽOMBEROK - Kultúrny dom A. Hlinku 
25.9. 2019 MARTIN - Kino Strojár 
27.9. 2019 ROŽŇAVA - Divadlo Actores 
28.9. 2019 LUČENEC - Kino Apollo 
29.9. 2019 BANSKÁ BYSTRICA - Športová hala Dukla na Štiavničkách 
7.10. 2019 SENICA - Mestské kultúrne stredisko 
8.10. 2019 TRNAVA - Holiday Inn 
9.10. 2019 NITRA - Estrádna sála PKO 
11.10.2019 NOVÉ ZÁMKY-Cisársko-kráľovská historická jazdiareň 
12.10. 2019 KOMÁRNO - Mestská športová hala 
13.10. 2019 BRATISLAVA - Hant Aréna 
27.10. 2019 ČADCA - Dom kultúry 
18.11. 2019 PRIEVIDZA - ŠH City Nike Arena 
19.11. 2019 ŽIAR NAD HRONOM - Mestské kultúrne centrum 
20.11. 2019 PIEŠŤANY - Dom umenia 
23.11. 2019 ŽILINA - Dom odborov 
24.11. 2019 TRENČÍN - Mestská športová hala 
02.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala 
03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry 
04.12. 2019 SPIŠSKÁ  NOVÁ VES - Športová hala 
07.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko 
08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón 
- reklamná správa - 
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