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1. Ožratého riaditeľa zbavili funkcie 
[31.10.2019; Nový Čas; Regióny; s. 6,7; kz] 

 
 

Verdikt pre Petra Fischera (43), ktorý za volantom nafúkal vyše 2 promile 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Dočkal sa trestu! Vyše roka po tom, čo si s 2, 03 promile sadol za volant, dostal 

definitívnu stopku ako pedagóg. Opitý riaditeľ ZŠ v Rudňanoch Peter Fischer (43) po verdikte krajského súdu 
prišiel o svoju funkciu. To však nie je všetko. Ako nezodpovedný vodič sa dva roky nesmie posadiť za volant 
vozidla a okrem toho musí zaplatiť 1 000 eur. 

Teraz už bývalý riaditeľ Fischer, ktorý v škole učil aj etiku, na súd neprišiel ani tentoraz. To, že si poriadne 
a najmä zbytočne zavaril, si uvedomil už krátko po vytriezvení v cele zadržania. „Ľutujem, čo sa stalo! Môže sa to 
stať každému,“ kajal sa ešte vlani v septembri. Na mol opitého pedagóga v aute značky BMW zastavili vtedy muži 
zákona na Letnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Bolo niečo pred ôsmou hodinou ráno. Keď Fischera podrobili 
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dychovej skúške, nafúkal 2 promile. Tento údaj uvádzala polícia, ale sudkyňa bola o niečo presnejšia. Uviedla, že 
riaditeľ mal v sebe 2,03 promile. Z funkcie Fischer odísť nehodlal, ani keď sa o jeho čine dozvedela verejnosť, 
a bývalý starosta a ani ten súčasný dlho nekonali. Obžalovaný na súdy nechodil, nechal sa zastupovať 
v neprítomnosti. Tvrdil, že je to kvôli mediálnemu tlaku. Proces sa v jeho prípade natiahol na viac ako rok. 
Sudkyni naposledy chybala charakteristika obžalovaného z práce a zákaz dvojročného zákazu vedenia vozidiel 
sa málil prokurátorovi. „Trest bol neprimerane nízky, nebola splnená zásada úmernosti v porovnaní so 
závažnosťou,“ uviedol prokurátor ešte pred vynesením rozsudku. Senát Krajského súdu v Košiciach sa s tým 
stotožnil a defintívne rozhodol, že popri strate vodičáka na 24 mesiacov musí už odsúdený exriaditeľ zaplatiť aj 
1 000 eur. V prípade, že by tak neurobil, čaká ho štvormesačný pobyt v base. Jeho advokát Tibor Bašista však na 
súde vyriekol, že klient pokutu zaplatí. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Opitý riaditeľ je právoplatne odsúdený, na škole musí skončiť 
[31.10.2019; Korzár; REGIÓN; s. 2; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Súd pridal k zákazu šoférovať aj peňažný trest tisíc eur. 
KOŠICE. Krajský súd sa v stredu zaoberal prípadom prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, teda 

jazdou pod vplyvom alkoholu. Obvineniu z jeho spáchania čelil riaditeľ Základnej školy v obci Rudňany v okrese 
Spišská Nová Ves Peter Fischer. Tamojší okresný súd ho uznal v máji vinným, no keďže trest sa prokurátorovi 

nepozdával, podal odvolanie. Prípadom sa krajský súd plánoval zaoberať už pred troma týždňami. Deň pred 
verejným zasadnutím však advokát Tibor Bašista požiadal o odročenie z dôvodu dlhodobo plánovanej dovolenky 
mimo Slovenskej republiky. Zároveň ospravedlnil aj neprítomnosť klienta. 

Vraj tri vodky 
Fischer sa prečinu dopustil vlani v jedno sobotňajšie septembrové ráno. Polícia ho prichytila, ako šoféruje 

opitý v meste Spišská Nová Ves. Nafúkal 2,03 promile alkoholu. Tvrdil, že za volant si sadol po troch vodkách, 

ktoré si dal v bare. Po obvinení a dvoch nociach v policajnej cele eskorta predviedla Fischera na Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi. Sudkyňa Eva Herichová rozhodovala v skrátenom superrýchlom konaní. Riaditeľa základnej 

školy uznala vinným, potrestala ho zákazom viesť všetky druhy motorových vozidiel po dobu 24 mesiacov. 
Fischer bol s trestom spokojný, no prokurátor podal odpor, čím si vynútil prejednanie prípadu na hlavnom 
pojednávaní. V apríli, hneď na začiatku pojednávania, Fischer urobil vyhlásenie, že je vinný. Svoje konanie 
oľutoval. Sudkyňa ho po druhý raz potrestala iba dvojročným zákazom sadnúť si za volant. Prokurátor sa opäť 
odvolal. 

Zostal vo funkcii 
Skôr, než sa prípad dostal na program verejných zasadnutí krajského súdu, riešilo sa zotrvanie Fischera na 

stoličke riaditeľa školy. Starosta Rudnian Rastislav Neuvirth (nezávislý) sa odvolal najmä na prezumpciu neviny. 
„Počkáme si na právoplatný rozsudok a potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne odsúdený, budeme 
postupovať v zmysle zákona. Iná možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. 

Zasiahla novela 
Situácia sa však medzitým zmenila. Od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V rámci nej sa menil a dopĺňal aj § 15 s názvom Bezúhonnosť. 
Spomína sa v ňom nielen odsek, ktorý popisuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktorému bolo 
vznesené obvinenie, ale aj povinnosti pre prípad, ak bola podaná obžaloba. A to bol práve prípad Fischera. V 
reakcii na túto novelu už musel starosta konať. „Od 10. októbra má riaditeľ Peter Fischer pozastavenú činnosť až 
do vynesenia právoplatného rozsudku," informoval nás Neuvirth pred dvoma týždňami. 

Dostane výpoveď 
V stredu sa verejného zasadnutia na krajskom súde zúčastnil iba obhajca Bašista. Prokurátor žiadal k zákazu 

činnosti pridať aj ďalší trest, ktorý bližšie nešpecifikoval. Obhajca bol proti s tým, že zákaz šoférovania na 
potrestanie klienta postačuje. Senát Zuzany Homzovej označil doterajší trest za neprimeraný a pridal k nemu 
peňažný trest tisíc eur. V prípade nezaplatenia by nasledovalo štvormesačné väzenie. Tento verdikt je 
právoplatný. Keď jeho písomné vyhotovenie dostane starosta obce, Fischerovi, ktorý teraz poberá 50 percent 
funkčného platu, bude musieť dať výpoveď. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

3. 16.kolo SHL ligy: Bokrošov víťazný návrat pod Dubeň, Kokavcove tri góly 

prehĺbili krízu Levíc 
[30.10.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 21:57; Ivan Harčár] 
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Hokejová SHL liga mala v stredu na programe zápasy 16.kola. 
SHL liga 2019/20 - 16.kolo - 30.10.2019 
ŽILINA - MARTIN 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) 
Góly: 34. Ondruš (Turian) – 2. Langhammer (Nauš, Videlka), 6. Dvořák (Šimon, Jurášek), Rozhodovali: Valko 

– Makúch, Rehák, Vylúčení: 2:2, navyše Dvořák (Martin) 5+DKZ za nečakané napadnutie, Presilovky: 1:1, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 25:37, 735 divákov. 

Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Turian, Leško, Patlevič, Pišoja, Housa, Coma - Síkela, Minárik, Markovič - D. 
Rehák, Húževka, Ondruš - Macek, Prášil, Záhradník - S. Rehák, Valášek, Chlepčok. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Martin: Gavalier - Dvořák, Matejka, Šimon, Themár, Burzík, Oravec, Rešetár, Rusina - Brezniak, Murček, 

Poliaček - Jurášek, Rudzan, Paulíny - Videlka, Nauš, Langhammer - Melcher, Babka, Pokrivčák. 
Tréner: Ernest Bokroš. 
LEVICE - DUBNICA 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) 
Góly: 5. Vorobyev (Tužinský, Mrázik), 39. Romaňák (Tábi, Mihálik) – 1. Kokavec (Hegyi, Kanaet), 4. Nemček 

(Andrisík, Košecký), 20. Kokavec (Bagin, Kanaet), 35. Kokavec (Ďuriš, Švec), 54. Hefka (Chatrnúch, Nemček), 
Rozhodovali: Vido - Číž, Kiepeš, Vylúčení: 8:3, navyše M. Novák (Levice) 2+10 za hrubosť, Presilovky: 0:1, 
Oslabenia: 0:0, Strely: 33:33, 716 divákov. 

Levice: Pavličko - Kuzma, Kohút, Romaňák, M. Novák, Šturdík, P. König, Martiška, Štefanka - Tužinský, 
Mrázik, Vorobyev - Piačka, Mihálik, Tábi - D. König, Hvizdoš, Gubo - Bujanov, Adámik, Kováč. 

Tréner: Pavel Takáč. 
Dubnica: Lakosil - Švec, Bagin, Košecký, Chatrnúch, Trška, Hefka, Plavecký, Dúžek - Kokavec, Kanaet, Hegyi 

- Nemček, Klimenta, Andrisík - Kristín, Ďuriš, Jakubík - Hudák, Silčenko, Pelech. 
Tréner: Jozef Zavadil. 
SKALICA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) 

Góly: 9. Okoličány (Horváth), 31. Kotzman (Škápik), 49. Koziot (Janík), 51. Trnka (Nemec), 59. Pulščák – 17. 
Havrila, 26. Novák (Kövér, Vartovník), 57. Cibák (Kövér), Rozhodovali: Moller – Junek, Šefčík, Vylúčení: 6:7, 
navyše Mikéska (Skalica) 2+10 za napadnutie hlavy a krku, Chovanec (Spišská Nová Ves) 2+10 za napadnutie 

hlavy a krku, Presilovky: 2:2, Oslabenia: 0:0, Strely: 37:37, 548 divákov. 
Skalica: Ovečka – Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Fereta, Moritz, Hílek – Okoličány, Šmída, A. 

Kotzman – Koziot, Pulščák, Dvonč – Trnka, Nemec, P. Kotzman – Ivičič, Melcher. 
Tréner: Michal Ružička. 
Spišská Nová Ves: Nagy – Semaňák, Boldižár, Cibák, Bdžoch, Alvo, Knižka, Chovanec, Štefánik – L. Novák, 

Vartovník, Kövér – Havrila, Koky, Findura – Polomský, Halász, R. Štrauch – Bača, T. Ludányi, I. Novák. 
Tréner: Richard Rapáč. 
TRNAVA - TOPOĽČANY 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) 
Góly: 14. Hrbáčik (Jurák, F. Hudec), 20. Schmidt (Vidovič, Klučiar), 49. Klučiar (Beták, Jurák) - 6. Pätoprstý 

(Uhnák), 34. Tomčák (Kluka, Koyš), 35. Koyš (Hřebíček, Kluka), 55. Koyš (Kluka, Hřebíček), Rozhodovali: 
Valachovič - Jedlička, Kollár, Vylúčení: 3:4, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, Strely: 42:46, 275 divákov. 

Trnava: Ivanovič - Mrázik, Kormúth, Jakab, Vidovič, Klein, Burian, Lavrenov - Klučiar, Hrbáčik, Jurák - 
Kamenický, Beták, Marguš - F. Hudec, Schmidt, Mrava - Lukačovič, Ševčík, Bobál. 

Tréner: Štefan Mega. 
Topoľčany: Komžík - Ďurčo, Španko, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Bulák, Kubek - Koyš, Lantoš, 

Kluka - Podstavek, Tomčák, Uhnák - Pekarčík, Olejník, Pätoprstý - Gergel, Laššo, Špankovič. 
Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - BRATISLAVA 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 
Góly: 57. Dmitriev (Saboš) – 15. Slovák (Holovič, Selleck), 21. R. Varga (Buc, T. Varga), 52. Selleck (Slovák, 

Holovič), 60. Slovák (Holovič, Selleck), Rozhodovali: Píšťanský – Ševčík, Znak, Vylúčení: 2:4, navyše Biro 
(Bratislava) 2+10 za vrazenie na mantinel, Presilovky: 0:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 21:37, 240 divákov. 

Považská Bystrica: Lamper - Holenda, Nahálka, Šefčík, Niník, Saboš, Knudsen, A. Zlocha, Augustín - 
Dmitriev, J. Zlocha, Cíger - Ligas, Rufati, Drevenák - Rodionov, Jakubec, Švantner - Krieger, L. Urbánek, 
Németh. 

Tréner: Juraj Firit. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Biro, Bača, Petrinec, Juriga, Hudec, Danišovský - T. Varga, Buc, R. Varga - 

Selleck, Slovák, Holovič - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Šálka, Smolka, Vašaš. 
Tréner: Peter Oremus. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Jej tvár patrila k Nedeľnej chvíľke poézie. Viera Strnisková bola hereckou 

legendou 
[30.10.2019; dobrenoviny.sk; 14:40; TASR] 
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hereckou-legendou 

 
 

V stredu 30. októbra uplynie 90 rokov od narodenia jednej z najvýraznejších slovenských hereckých 
osobností. 

Viera Strnisková — Foto: Facebook/Peter Stanley Procházka 
Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenská herečka Viera Strnisková vynikla v mnohých divadelných 

predstaveniach a filmoch. Diváci si ju pamätajú z rodinného seriálu Jána Lacka Miesto v dome, z psychologickej 
drámy Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu či z drámy Živý bič, pod réžiu ktorej sa podpísal Martin 
Ťapák. V stredu 30. októbra uplynie 90 rokov od narodenia jednej z najvýraznejších slovenských hereckých 
osobností. 

Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Po Hlohovci sa na krátky čas stala jej domovom 
Vrbovka, malá novohradská dedina na pravom brehu Ipľa. V roku 1934 sa Strniskovci presťahovali do Modrého 
Kameňa, v tom čase okresného mesta. Doktor Štefan Strnisko tu získal totiž miesto detského lekára. 

Na želanie otca začala po ukončení meštianskej školy študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. 
Medicínu nedoštudovala, rovnako ako právo na Filozofickej fakulte UK. Napokon absolvovala štúdium divadelnej 
vedy a literárnej teórie. Počas štúdia paralelne začala externe pôsobiť v Štúdiu Novej scény. 

Viera Strnisková Foto: rtvs.sk 
Tu ju do tajomstiev hereckej profesie zasväcovali režiséri a pedagógovia Drahoš Želenský a Magda 

Husáková-Lokvencová. Po dvojročnom pôsobení na Novej scéne v Bratislave (1948-1950) účinkovala rok v 
Mestskom divadle v Kolíne. Pravdepodobne na podnet svojej matky, ktorá pochádzala z Čiech. 

Z Kolína viedla jej cesta do Zvolena, kde sa rozbiehala činnosť nového Divadla Jozefa Gregora Tajovského. 
Pôsobila v ňom v rokoch 1953–1957. Nasledujúcich päť rokov hrávala na doskách Divadla Andreja Bagara v 
Nitre. 

V roku 1962 sa etablovala v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobila až do konca 
svojej profesionálnej kariéry v roku 2004. Medzitým si umelecký herecký život spestrovala externým účinkovaním 
v divadlách v Prešove a Spišskej Novej Vsi. 

Istý čas spolupracovala aj s bratislavským Divadielkom Domu ČSSP. Venovala sa aj monodrámam. Jednou z 
nich bola postava matky Tolgonaj z Materinského poľa od Čingiza Ajtmanova. Vo zvolenskom Divadle Jozefa 
Gregora Tajovského stvárnila postavy ako napríklad Katarínu v Skrotení zlej ženy, Želmíru v Geľovi 
Sebechlebskom či Lízu Diolittovú v Pygmalionovi. 

V Nitre si ju diváci zapamätali ako predstaviteľku Yuki v Lampiónovej slávnosti, Matky v Krvavej svadbe, 
Reginy v dráme Z druhej strany pralesa, Manon Lescaut vo Svätej hriešnici, Angely v Karvašovej Polnočnej omši. 

Herečka stvárňovala najčastejšie hrdinky poznamenané tragickým osudom. Práve v týchto postavách sa 
rozvíjala jej výrazná schopnosť postihnúť tragiku ženských charakterov tak, aby do popredia vystúpila bohatá 
senzibilita a vypätá emocionalita. 

Viera Strnisková Foto: YouTube/RTVSOfficial 
Medzi takéto postavy patrili aj Blanche du Bois v Električke zvanej túžba či pani Borkmanová v Ibsenovej hre 

John Gabriel Borkman. Účinkovala tiež v dramatickom prepise známeho literárneho príbehu Alica v krajine 
zázrakov z pera britského spisovateľa Lewisa Carrolla. 

Od konca 50. rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky titulov, medzi 
nimi napríklad Pán a hvezdár (1959), Prípad pre obhajcu (1964), Námestie svätej Alžbety (1965), Smrť prichádza 
v daždi (1965), Zmluva s diablom (1967), Sladký čas Kalimagdory (1968), Medená veža, Dievča z jazera (1978), 
Sneh pod nohami (1978), Predčasné leto (1982), ale aj rozprávky ako Soľ nad zlato (1982). 

Väčšie herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič (1966), Rok na dedine (1967), Rysavá 
jalovica (1970), Prečo Adam Chvojka spáva doma (1972), Mamka Pôstková (1973), Dom Bernardy Alby (1966), 
Nebezpečné známosti (1980), Budenbrookovci (1974), Miesto v dome (1976), či v historických seriáloch Život bez 
konca (1982), Alžbetin dvor (1986) a Štúrovci (1991). 

V roku 1998 publikum zaujala postavou v snímke Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu. Naposledy 
účinkovala vo filme Dlhá krátka noc (2003). Nezabudnuteľné je jej dlhoročné účinkovanie v legendárnych 
televíznych Nedeľných chvíľkach poézie. 

Za prínos v divadelnom umení udelili Viere Strniskovej v roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Spoločnosť bratov 
Čapkovcov v Prahe udelila herečke Cenu Karla Čapka v roku 1997. V decembri 2000 získala ocenenie Zlatá 
slučka za najlepší ženský dabing vo filme Šofér slečny Daisy. 

Vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy udelil prezident SR Viere Strniskovej v roku 2003. Ako historicky druhá 
slovenská herečka dostala v roku 2003 aj ocenenie Kvet Tálie za celoživotný prínos v dramatickom umení. 

Viera Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov. 
Zdroje: www.fbd.cz, www.snn.sk 
× 
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5. Rekonštrukcie v meste Spišská Nová Ves 
[30.10.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Viktor Pamula] 

 
https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/519912/rekonstrukcie-v-meste-spisska-nova-ves.html?ref=rss 

 
 

V nedávnej minulosti prebehlo a stále prebieha niekoľko rekonštrukcií budov a chodníkov. V tomto článku sa k 
nim vrátim a podrobne ich opíšem. 

Nedávno som na tomto blogu poukázal na nevyhovujúci stav železničnej stanice. Na potrebu rekonštrukcie 
som poukazoval niekoľko rokov. V auguste 2018 sa s ňou začalo. Rekonštrukcia sa týkala zateplenia objektu, 
výmeny strešnej krytiny, žľabov, zvodov, výmeny zostávajúcich okien, dverí vonkajších a vnútorných so 
zárubňami, odizolovania celého objektu, výmeny rozvodov vody, kanalizácie a úpravy všetkých vnútorných stien 
a stropov novou omietkou a výmeny všetkých podláh v objekte. V rámci elektroinštalácie kompletne vymenili 
rozvody a zariadenia, ako aj bleskozvod na streche. Vymenili aj jestvujúce vykurovacie rozvody a vykurovacie 
telesá ústredného kúrenia. V budove dopravnej kancelárie je vybudovaná nová plynová kotolňa a prebehli aj 
stavebné úpravy CO krytu. 

Súčasťou prestavby je rekonštrukcia sociálno-hygienických priestorov pre zamestnancov ŽSR a ZSSK 
Slovensko. Na perónovom prístrešku vymenili plechovú skorodovanú krytinu, drevené prvky, zábradlie, dlažbu a 
náter drevených a klampiarskych konštrukcií. Cestujúci majú k dispozícii informačný systém pre informácie o 
príchodoch/odchodoch vlakov, príp. meškaniach (HAVIS). V rámci prestavby zrekonštruovali spevnené plochy 
pred a okolo stanice. Vzhľadom na pripravovaný návrh realizácie nových parkovacích plôch, prestavba rieši aj 
prekrytie výsypných jám medzi 7. a 9. koľajou, ktoré sa nachádzajú v blízkosti pohybu osôb ku pripravovanému 
parkovisku. 

Počas rekonštrukcie sa zdravotne znevýhodneným osobám skvalitnil pobyt na stanici. Bola vyhotovená 
nájazdová rampa a pribudli aj bezbariérové sociálne zariadenia. 

nájazd (Viktor Pamula) 
Bezbariérové WC (Viktor Pamula) 
Taktiež bola prerobená čakáreň v hlavnej budove a v exteriéri stanice osadené informačné tabule. 
V súčasnej dobe taktiež prebieha rekonštrukcia chodníka na najväčšom sídlisku v meste. Tá už bola 

potrebná, keďže chodníky na tomto sídlisku neboli robené aj tridsať rokov. 
(Viktor Pamula) 
(Viktor Pamula) 
V dohľadnej dobe sa zúčastním komisie dopravy a výstavby a vyžiadam si potrebné podklady k ostatným 

rekonštrukciám. 
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6. SHL: Víťazstvá favoritov, doma zabodovala iba Skalica 
[30.10.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/419813/shl-vitazstva-favoritov-doma-zabodovala-iba-skalica 

 
 

Naháňačka medzi prvými dvomi mužstvami druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže pokračovala aj v 
stredajších dueloch 16. kola. 

Lídri Slovenskej hokejovej ligy 2019/2020, bratislavskí Capitals, triumfovali na ľade Považskej Bystrice 
rozdielom triedy 4:1, keď sa dvomi gólmi prezentoval skúsený útočník Marek Slovák. 

Úlohu favorita potvrdili aj druhé Topoľčany, no v Trnave museli o víťazstvo tvrdo bojovať. Napokon vyhrali 4:3 
a na 1. miesto naďalej strácajú tri body. V piatich stredajších dueloch sa zrodilo iba jedno víťazstvo domácich - 
dosiahli ho Skaličania v stretnutí proti Spišskej Novej Vsi (5:3). 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 16. kolo: 
MsHK Žilina - HK Martin 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) 
Góly: 34. Ondruš - 2. Langhammer, 6. Dvořák 
HK Levice - MHK Dubnica nad Váhom 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) 
Góly: 5. Vorobjov, 39. Romaňák - 1., 20. a 35. Kokavec, 4. Nemček, 54. Hefka 
HK Skalica - HK Spišská Nová Ves 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) 

Góly: 9. Okoličány, 31. Kotzman, 49. Koziot, 51. Trnka, 59. Pulščák - 17. Havrila, 26. L. Novák, 57. J. Cibák 
HK Gladiators Trnava - HC Topoľčany 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) 
Góly: 14. Hrbáčik, 20. Schmidt, 49. Klučiar - 35. a 55. Koyš, 6. Pätoprstý, 34. Tomčák 
HK 95 Považská Bystrica - Bratislava Capitals 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 
Góly: 57. Dmitrijev - 15. a 60. Marek Slovák, 21. R. Varga, 52. Selleck 
ZÁPASY 
TABUĽKA 

https://viktorpamula1.blog.sme.sk/c/519912/rekonstrukcie-v-meste-spisska-nova-ves.html?ref=rss
https://sport.aktuality.sk/c/419813/shl-vitazstva-favoritov-doma-zabodovala-iba-skalica


Kurzy prináša 
1. liga / 16. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
5 : 3 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(1:1, 1:1, 3:1) 
HK Levice Levice 
2 : 5 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:3, 1:1, 0:1) 
MsHK Žilina Žilina 
1 : 2 
HK Martin Martin 
(0:2, 1:0, 0:0) 
HK Gladiators Trnava Trnava 
3 : 4 
HC Topoľčany Topoľčany 
(2:1, 0:2, 1:1) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
1 : 4 
Bratislava Capitals Bratislava 
(0:1, 0:1, 1:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
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7. Bratislavskí Capitals triumfovali na ľade Považskej Bystrice 
[30.10.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22249262/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-16-kolo-30-10.html 

 
 

Víťazstvá favoritov v 16. kole Slovenskej hokejovej ligy. 
BRATISLAVA. Naháňačka medzi prvými dvomi mužstvami druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže 

pokračovala aj v stredajších dueloch 16. kola. 
Lídri Slovenskej hokejovej ligy 2019/2020, bratislavskí Capitals, triumfovali na ľade Považskej Bystrice 

rozdielom triedy 4:1, keď sa dvomi gólmi prezentoval skúsený útočník Marek Slovák. 
Úlohu favorita potvrdili aj druhé Topoľčany, no v Trnave museli o víťazstvo tvrdo bojovať. Napokon vyhrali 4:3 

a na 1. miesto naďalej strácajú tri body. 
V piatich stredajších dueloch sa zrodilo iba jedno víťazstvo domácich - dosiahli ho Skaličania v stretnutí proti 

Spišskej Novej Vsi (5:3). 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 16. kolo: 
MsHK DOXXbet Žilina - HK VITAR Martin 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) 
Góly: 34. Ondruš - 2. Langhammer, 6. Dvořák 
HK Levice - MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) 
Góly: 5. Vorobjov, 39. Romaňák - 1., 20. a 35. Kokavec, 4. Nemček, 54. Hefka 
HK Skalica - HK Spišská Nová Ves 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) 

Góly: 9. Okoličány, 31. Kotzman, 49. Koziot, 51. Trnka, 59. Pulščák - 17. Havrila, 26. L. Novák, 57. J. Cibák 
HK Gladiators Trnava - HC Topoľčany 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) 
Góly: 14. Hrbáčik, 20. Schmidt, 49. Klučiar - 35. a 55. Koyš, 6. Pätoprstý, 34. Tomčák 
HK ´95 Považská Bystrica - Bratislava Capitals 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) 
Góly: 57. Dmitrijev - 15. a 60. Marek Slovák, 21. R. Varga, 52. Selleck 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Ernest Bokroš: Rozhodne sa na ľade 
[30.10.2019; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

https://sport.sme.sk/c/22249262/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-16-kolo-30-10.html


 
https://myturiec.sme.sk/c/22248576/ernest-bokros-rozhodne-sa-na-lade.html 

 
 

Tréner Ernest Bokroš získal na klubovej úrovni majstrovské tituly so Slovanom, Zvolenom i českým Zlínom. 
Svoje skúsenosti teraz bude odovzdávať martinskému hokeju. 

Po tom, ako na lavičke hokejového HK Vitar skončil Róbert Spišák, angažoval martinský klub na túto pozíciu 
Ernesta Bokroša. Hokejový odborník, ktorý toho veľa preskákal na klubovej i reprezentačnej úrovni, sa na novú 
výzvu teší. 

Treba mať jasný cieľ 
„Martin vždy bol a stále je hokejovým mestom. Ponuku od klubu si vážim a verím, 
ERNEST BOKROŠ 
Narodený:25. augusta 1959 (Karviná) 
Hráčska kariéra:S vrcholovým hokejom začal v sezóne 1979/1980 v Trenčíne. Vo federálnej lige získal v 

drese Dukly jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu. Hral i za ESV Kaufbeuren, s ktorým postúpil 
do nemeckej najvyššej súťaže DEL. Ročník 1992/1993 strávil vo fínskom Jokipojat Joensuu a následne ukončil 
aktívnu hráčsku kariéru. V najvyššej československej súťaži odohral 11 sezón a v 428 zápasoch dal 57 gólov. V 
československej reprezentácii odohral 20 zápasov, v ktorých strelil 2 góly. 

Najväčšie trénerské úspechy Reprezentácia: MS Petrohrad 2000 – striebro (asistent trénera), MS Göteborg 
2002 – zlato (asistent trénera), MS do 20 rokov Toronto – Montreal 2015 – bronz 

Trénerom reprezentačnej dvadsiatky bol nepretržite od sezóny 2011/2012 až do sezóny 2018/2019. V roku 
2012 ho povolali aj na lavičku reprezentačnej osemnástky, s ktorou vyhral 1A Divíziu MS a tím vrátil medzi elitu. 

Slovenská extraliga 1995/96: Trenčín (striebro), 1997/98: Slovan (zlato), 1999/00: Slovan (striebro), 2000/01: 
Zvolen (zlato), 2001/02: Zvolen (striebro), 2002/03: Zvolen (bronz) 

Česká extraliga 2003/04: Zlín (zlato), 2004/05: Zlín (striebro) 
V roku 1998 vyhral cenu Tréner roka v ankete Zlatý puk, v roku 2004 ho vyhlásili za najlepšieho trénera českej 

extraligy v roku 2015 sa stal Trénerom roka v ankete Hokejista roka. 
že kombinácia jasnej vízie, výborného fanúšikovského zázemia a množstva skúseností, ktoré som počas 

mojej kariéry získal, môže priniesť veľmi dobré výsledky,“ myslí si nový kouč. Zároveň ale upozorňuje, že 
zadarmo nikto nič nedostane a všetci, vrátane neho, budú musieť tvrdo pracovať. 

Dohoda o spolupráci s Martinom sa rodila veľmi korektne. Na spoločnom stretnutí obidve strany predostreli 
svoje predstavy a pomerne rýchlo začali nachádzať spoločnú reč. Kormidelníka, ktorý získal majstrovské tituly na 
lavičkách Slovana, Zvolena aj českého Zlína, presvedčilo najmä to, že zástupcovia turčianskeho klubu vedeli, čo 
chcú. 

„Keďže v tejto sezóne sa nebude hrať baráž o postup do najvyššej súťaže, chcú to využiť a zabojovať o 
prienik medzi slovenskú elitu. Vždy sa lepšie pracuje v prostredí, kde sú jasne zadefinované ciele a všetci robia 
maximum pre ich naplnenie,“ zhrnul Ernest Bokroš. 

Pohovory s hráčmi už prebehli((piano)) 
Veľmi dobre si uvedomuje, že zdolať prekážku akou je Capitals Bratislava, s jeho na pomery prvej ligy 

nadštandardným finančným i hráčskym zázemím, nebude vôbec jednoduché. Kožu lacno nepredajú ani tímy ako 
Topoľčany, Dubnica a zatiaľ sa vo veľmi dobrom svetle ukazuje i Spišská Nová Ves. 

„Silu súperov treba rešpektovať. Papierové predpoklady isté veci naznačia, ale to najpodstatnejšie sa v 
konečnom dôsledku odohrá na ľade. Na to sa musíme sústrediť,“ podčiarkol. 

Aktuálne sa šéf realizačného tímu zoznamuje so svojimi zverencami. Už absolvoval pohovory s jednotlivými 
hráčmi a takisto pomocou testov získaval informácie o ich kondičnej pripravenosti. 

„Je dôležité spoznať mužstvo komplexne. Kondíciu si viete otestovať asi najjednoduchšie, ale takisto treba 
zistiť, ako je na tom psychika hráčov, koľkí z nich dokážu zvládať úlohy pre rozdielových hokejistov a podobne. Z 
týchto zistení budeme vychádzať a podnikať ďalšie kroky,“ načrtol najbližšie plány. 

Asistent by mal byť z domácej liahne 
Keďže Radovan Somík sa musí venovať predovšetkým povinnostiam na zväze, s prácou pri tíme pomáha 

hlavnému koučovi zranený obranca Ján Tabaček. Je to však len provizórne riešenie. Na tom, kto bude stálym 
asistentom Ernesta Bokroša, sa ešte pracuje. 

Prečítajte si tiežPovažská tentoraz nemala žiadnu šancu Čítajte 
„Vedel by som si doniesť svojho asistenta, ale vedenie chce niekoho domáceho, ktorému by som mohol 

odovzdávať svoje skúsenosti a pomôcť mu tak v trénerskom raste. Súhlasil som s tým, pretože táto myšlienka má 
racionálny základ a je dobrá,“ povedal. 

Rodák z Karvinej odohral v najvyššej československej súťaži 11 sezón za Duklu Trenčín. V 428 zápasoch dal 
ako obranca 57 gólov a v ročníku 1991/1992 sa tešil z federálneho titulu. V defenzíve vojakov s ním vtedy 
nastupovali Miloš Holaň, Róbert Švehla či Ľubomír Sekeráš. V útoku bol lídrom Žigmund Pálffy, ktorému zdatne 
sekundovali Róbert Petrovický či Ľubomír Kolník, ale tiež Dušan Gregor, ktorý neskôr pôsobil v Martine ako 
tréner. 

„V Dukle som prežil nádherné hráčske časy a začínal som tam i trénerskú kariéru,“ zaspomínal chlapík, ktorý 
má na svojom konte aj dvadsať štartov za československú reprezentáciu. 

[Späť na obsah] 
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9. Opitý riaditeľ školy je právoplatne odsúdený, dostane výpoveď 
[30.10.2019; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Krimi z Košíc a okolia; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22231841/opity-riaditel-skoly-je-pravoplatne-odsudeny-dostane-
vypoved.html 

 
 

Krajský súd pridal k zákazu činnosti aj peňažný trest tisíc eur. 
KOŠICE. Krajský súd sa v stredu zaoberal prípadom prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, teda 

jazdou pod vplyvom alkoholu. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch šoféroval opitý, nafúkal dve promile Čítajte 
Obvineniu z jeho spáchania čelil riaditeľ Základnej školy v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves Peter 

Fischer. 
Tamojší okresný súd ho uznal v máji vinným, no keďže trest sa prokurátorovi nepozdával, podal odvolanie. 
Prípadom sa krajský súd plánoval zaoberať už pred troma týždňami. 
Deň pred verejným zasadnutím však advokát Tibor Bašista požiadal o odročenie z dôvodu dlhodobo 

plánovanej dovolenky mimo Slovenskej republiky. 
Zároveň ospravedlnil aj neprítomnosť klienta. 
Vraj tri vodky 
Fischer sa prečinu dopustil vlani v jedno sobotňajšie septembrové ráno. Polícia ho prichytila, ako šoféruje 

opitý v meste Spišská Nová Ves. 

Nafúkal 2,03 promile alkoholu. Tvrdil, že za volant si sadol po troch vodkách, ktoré si dal v bare. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch má zákaz šoférovať dva roky Čítajte 
Po obvinení a dvoch nociach v policajnej cele eskorta predviedla Fischera na Okresný súd v Spišskej Novej 

Vsi. 

Sudkyňa Eva Herichová rozhodovala v skrátenom superrýchlom konaní. 
Riaditeľa základnej školy uznala vinným, potrestala ho zákazom viesť všetky druhy motorových vozidiel po 

dobu 24 mesiacov. 
Fischer bol s trestom spokojný, no prokurátor podal odpor, čím si vynútil prejednanie prípadu na hlavnom 

pojednávaní. 
V apríli, hneď na začiatku pojednávania, Fischer urobil vyhlásenie, že je vinný. 
Svoje konanie oľutoval. 
Sudkyňa ho po druhý raz potrestala iba dvojročným zákazom sadnúť si za volant. 
Prokurátor sa opäť odvolal. 
Riaditeľ ZŠ v Rudňanoch ostáva vo funkcii. 
(5 fotografií) 
Zostal vo funkcii 
Skôr, než sa prípad dostal na program verejných zasadnutí krajského súdu, riešilo sa zotrvanie Fischera na 

stoličke riaditeľa školy. 
Starosta Rudnian Rastislav Neuvirth (nezávislý) sa odvolal najmä na prezumpciu neviny. 
„Počkáme si na právoplatný rozsudok a potom sa rozhodneme. Ak bude riaditeľ právoplatne odsúdený, 

budeme postupovať v zmysle zákona. Iná možnosť tu nie je," uviedol Neuvirth. 
Zasiahla novela 
Situácia sa však medzitým zmenila. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch prišiel o funkciu. Pre alkohol Čítajte 
Od 1. októbra 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch. V rámci nej sa menil a dopĺňal aj § 15 s názvom Bezúhonnosť. 
Spomína sa v ňom nielen odsek, ktorý popisuje povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca, ktorému bolo 

vznesené obvinenie, ale aj povinnosti pre prípad, ak bola podaná obžaloba. 
A to bol práve prípad Fischera. 
V reakcii na túto novelu už musel starosta konať. 
((piano)) 
„Od 10. októbra má riaditeľ Peter Fischer pozastavenú činnosť až do vynesenia právoplatného rozsudku," 

informoval nás Neuvirth pred dvoma týždňami. 
Dostane výpoveď 
V stredu sa verejného zasadnutia na krajskom súde zúčastnil iba obhajca Bašista. 
Prokurátor žiadal k zákazu činnosti pridať aj ďalší trest, ktorý bližšie nešpecifikoval. 
Obhajca bol proti s tým, že zákaz šoférovania na potrestanie klienta postačuje. 
Senát Zuzany Homzovej označil doterajší trest za neprimeraný a pridal k nemu peňažný trest tisíc eur. V 

prípade nezaplatenia by nasledovalo štvormesačné väzenie. 
Tento verdikt je právoplatný. 
Keď jeho písomné vyhotovenie dostane starosta obce, Fischerovi, ktorý teraz poberá 50 percent funkčného 

platu, bude musieť dať výpoveď. 
[Späť na obsah] 
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10. Pred 90 rokmi sa narodila herečeka Viera Strnisková 
[30.10.2019; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/pred-90-rokmi-sa-narodila-hereceka-viera-strniskova-cl716776.html 

 
 

24hod.sk Kultúra 
Viera Strnisková, archívna snímka. 
Bratislava 30. októbra (TASR) - Slovenská herečka Viera Strnisková vynikla v mnohých divadelných 

predstaveniach a filmoch. Diváci si ju pamätajú z rodinného seriálu Jána Lacka Miesto v dome, z psychologickej 
drámy Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu či z drámy Živý bič, pod réžiu ktorej sa podpísal Martin 
Ťapák. V stredu 30. októbra uplynie 90 rokov od narodenia jednej z najvýraznejších slovenských hereckých 
osobností. 

Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Po Hlohovci sa na krátky čas stala jej domovom 
Vrbovka, malá novohradská dedina na pravom brehu Ipľa. V roku 1934 sa Strniskovci presťahovali do Modrého 
Kameňa, v tom čase okresného mesta. Doktor Štefan Strnisko tu získal totiž miesto detského lekára. 

Na želanie otca začala po ukončení meštianskej školy študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. 
Medicínu nedoštudovala, rovnako ako právo na Filozofickej fakulte UK. Napokon absolvovala štúdium divadelnej 
vedy a literárnej teórie. Počas štúdia paralelne začala externe pôsobiť v Štúdiu Novej scény. Tu ju do tajomstiev 
hereckej profesie zasväcovali režiséri a pedagógovia Drahoš Želenský a Magda Husáková-Lokvencová. Po 
dvojročnom pôsobení na Novej scéne v Bratislave (1948-1950) účinkovala rok v Mestskom divadle v Kolíne. 
Pravdepodobne na podnet svojej matky, ktorá pochádzala z Čiech. 

Z Kolína viedla jej cesta do Zvolena, kde sa rozbiehala činnosť nového Divadla Jozefa Gregora Tajovského. 
Pôsobila v ňom v rokoch 1953–1957. Nasledujúcich päť rokov hrávala na doskách Divadla Andreja Bagara v 
Nitre. 

V roku 1962 sa etablovala v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobila až do konca 
svojej profesionálnej kariéry v roku 2004. Medzitým si umelecký herecký život spestrovala externým účinkovaním 
v divadlách v Prešove a Spišskej Novej Vsi. Istý čas spolupracovala aj s bratislavským Divadielkom Domu 

ČSSP. Venovala sa aj monodrámam. Jednou z nich bola postava matky Tolgonaj z Materinského poľa od Čingiza 
Ajtmanova. 

Vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského stvárnila postavy ako napríklad Katarínu v Skrotení zlej 
ženy, Želmíru v Geľovi Sebechlebskom či Lízu Diolittovú v Pygmalionovi. V Nitre si ju diváci zapamätali ako 
predstaviteľku Yuki v Lampiónovej slávnosti, Matky v Krvavej svadbe, Reginy v dráme Z druhej strany pralesa, 
Manon Lescaut vo Svätej hriešnici, Angely v Karvašovej Polnočnej omši. 

Herečka stvárňovala najčastejšie hrdinky poznamenané tragickým osudom. Práve v týchto postavách sa 
rozvíjala jej výrazná schopnosť postihnúť tragiku ženských charakterov tak, aby do popredia vystúpila bohatá 
senzibilita a vypätá emocionalita. Medzi takéto postavy patrili aj Blanche du Bois v Električke zvanej túžba či pani 
Borkmanová v Ibsenovej hre John Gabriel Borkman. Účinkovala tiež v dramatickom prepise známeho literárneho 
príbehu Alica v krajine zázrakov z pera britského spisovateľa Lewisa Carrolla. 

Od konca 50. rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky titulov, medzi 
nimi napríklad Pán a hvezdár (1959), Prípad pre obhajcu (1964), Námestie svätej Alžbety (1965), Smrť prichádza 
v daždi (1965), Zmluva s diablom (1967), Sladký čas Kalimagdory (1968), Medená veža, Dievča z jazera (1978), 
Sneh pod nohami (1978), Predčasné leto (1982), ale aj rozprávky ako Soľ nad zlato (1982). 

Väčšie herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič (1966), Rok na dedine (1967), Rysavá 
jalovica (1970), Prečo Adam Chvojka spáva doma (1972), Mamka Pôstková (1973), Dom Bernardy Alby (1966), 
Nebezpečné známosti (1980), Budenbrookovci (1974), Miesto v dome (1976), či v historických seriáloch Život bez 
konca (1982), Alžbetin dvor (1986) a Štúrovci (1991). 

V roku 1998 publikum zaujala postavou v snímke Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu. Naposledy 
účinkovala vo filme Dlhá krátka noc (2003). 

Nezabudnuteľné je jej dlhoročné účinkovanie v legendárnych televíznych Nedeľných chvíľkach poézie. 
Za prínos v divadelnom umení udelili Viere Strniskovej v roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Spoločnosť bratov 

Čapkovcov v Prahe udelila herečke Cenu Karla Čapka v roku 1997. V decembri 2000 získala ocenenie Zlatá 
slučka za najlepší ženský dabing vo filme Šofér slečny Daisy. 

Vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy udelil prezident SR Viere Strniskovej v roku 2003. Ako historicky druhá 
slovenská herečka dostala v roku 2003 aj ocenenie Kvet Tálie za celoživotný prínos v dramatickom umení. 

Viera Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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Slovenská herečka Viera Strnisková vynikla v mnohých divadelných predstaveniach a filmoch. 
Diváci si ju pamätajú z rodinného seriálu Jána Lacka Miesto v dome, z psychologickej drámy Priateľstvá 

padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu či z drámy Živý bič, pod réžiu ktorej sa podpísal Martin Ťapák. V stredu 30. 
októbra uplynie 90 rokov od narodenia jednej z najvýraznejších slovenských hereckých osobností. 

Viera Strnisková sa narodila 30. októbra 1929 v Hlohovci. Po Hlohovci sa na krátky čas stala jej domovom 
Vrbovka, malá novohradská dedina na pravom brehu Ipľa. V roku 1934 sa Strniskovci presťahovali do Modrého 
Kameňa, v tom čase okresného mesta. Doktor Štefan Strnisko tu získal totiž miesto detského lekára. 

Na želanie otca začala po ukončení meštianskej školy študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. 
Medicínu nedoštudovala, rovnako ako právo na Filozofickej fakulte UK. Napokon absolvovala štúdium divadelnej 
vedy a literárnej teórie. Počas štúdia paralelne začala externe pôsobiť v Štúdiu Novej scény. Tu ju do tajomstiev 
hereckej profesie zasväcovali režiséri a pedagógovia Drahoš Želenský a Magda Husáková-Lokvencová. Po 
dvojročnom pôsobení na Novej scéne v Bratislave (1948-1950) účinkovala rok v Mestskom divadle v Kolíne. 
Pravdepodobne na podnet svojej matky, ktorá pochádzala z Čiech. 

Z Kolína viedla jej cesta do Zvolena, kde sa rozbiehala činnosť nového Divadla Jozefa Gregora Tajovského. 
Pôsobila v ňom v rokoch 1953–1957. Nasledujúcich päť rokov hrávala na doskách Divadla Andreja Bagara v 
Nitre. 

V roku 1962 sa etablovala v Činohre Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobila až do konca 
svojej profesionálnej kariéry v roku 2004. Medzitým si umelecký herecký život spestrovala externým účinkovaním 
v divadlách v Prešove a Spišskej Novej Vsi. Istý čas spolupracovala aj s bratislavským Divadielkom Domu 

ČSSP. Venovala sa aj monodrámam. Jednou z nich bola postava matky Tolgonaj z Materinského poľa od Čingiza 
Ajtmanova. 

Vo zvolenskom Divadle Jozefa Gregora Tajovského stvárnila postavy ako napríklad Katarínu v Skrotení zlej 
ženy, Želmíru v Geľovi Sebechlebskom či Lízu Diolittovú v Pygmalionovi. V Nitre si ju diváci zapamätali ako 
predstaviteľku Yuki v Lampiónovej slávnosti, Matky v Krvavej svadbe, Reginy v dráme Z druhej strany pralesa, 
Manon Lescaut vo Svätej hriešnici, Angely v Karvašovej Polnočnej omši. 

Herečka stvárňovala najčastejšie hrdinky poznamenané tragickým osudom. Práve v týchto postavách sa 
rozvíjala jej výrazná schopnosť postihnúť tragiku ženských charakterov tak, aby do popredia vystúpila bohatá 
senzibilita a vypätá emocionalita. Medzi takéto postavy patrili aj Blanche du Bois v Električke zvanej túžba či pani 
Borkmanová v Ibsenovej hre John Gabriel Borkman. Účinkovala tiež v dramatickom prepise známeho literárneho 
príbehu Alica v krajine zázrakov z pera britského spisovateľa Lewisa Carrolla. 

Od konca 50. rokov 20. storočia sa presadzovala aj vo filme. Jej filmografia obsahuje desiatky titulov, medzi 
nimi napríklad Pán a hvezdár (1959), Prípad pre obhajcu (1964), Námestie svätej Alžbety (1965), Smrť prichádza 
v daždi (1965), Zmluva s diablom (1967), Sladký čas Kalimagdory (1968), Medená veža, Dievča z jazera (1978), 
Sneh pod nohami (1978), Predčasné leto (1982), ale aj rozprávky ako Soľ nad zlato (1982). 

Väčšie herecké príležitosti dostala v televíznych dielach Živý bič (1966), Rok na dedine (1967), Rysavá 
jalovica (1970), Prečo Adam Chvojka spáva doma (1972), Mamka Pôstková (1973), Dom Bernardy Alby (1966), 
Nebezpečné známosti (1980), Budenbrookovci (1974), Miesto v dome (1976), či v historických seriáloch Život bez 
konca (1982), Alžbetin dvor (1986) a Štúrovci (1991). 

V roku 1998 publikum zaujala postavou v snímke Priateľstvá padajúceho lístia v réžii Juraja Nvotu. Naposledy 
účinkovala vo filme Dlhá krátka noc (2003). 

Nezabudnuteľné je jej dlhoročné účinkovanie v legendárnych televíznych Nedeľných chvíľkach poézie. 
Za prínos v divadelnom umení udelili Viere Strniskovej v roku 1969 titul zaslúžilá umelkyňa. Spoločnosť bratov 

Čapkovcov v Prahe udelila herečke Cenu Karla Čapka v roku 1997. V decembri 2000 získala ocenenie Zlatá 
slučka za najlepší ženský dabing vo filme Šofér slečny Daisy. 

Vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy udelil prezident SR Viere Strniskovej v roku 2003. Ako historicky druhá 
slovenská herečka dostala v roku 2003 aj ocenenie Kvet Tálie za celoživotný prínos v dramatickom umení. 

Viera Strnisková zomrela 31. augusta 2013 v Bratislave vo veku 83 rokov. 
Zdieľať tento článok na Facebooku 
Zdroj: Info.sk, TASR 
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Justičný palác v Bratislave. Autor: Olja Triaška Stefanovič 
Jeho vila v Banskej Bystrici, kde sa usadil, láka návštevníkov na mnohé jeho známe obrazy, spomedzi ktorých 

je možno najznámejší Trh v Banskej Bystrici. O nič menej významný nebol ani jeho syn Alexander, ktorý sa stal 
architektom. 

Napriek tomu, že okolo jeho diel prechádzame alebo ich užívame každodenne, napriek tomu, že viaceré 
prostredníctvom ich verejnej funkcie pozná aspoň sprostredkovane takmer každý, zo všeobecného povedomia 
Slovenska sa takmer vyparil. 

Výstava Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944), ktorú usporiadala Stredoslovenská galéria v objekte Vily 
Dominika Skuteckého pod vedením kurátorky Kláry Kubičkovej a spolukurátorky Kataríny Baraníkovej, približuje 
život a tvorbu významného architekta prvej polovice 20. storočia, ktorý sa napokon zaradil k „mužom bez hrobov“. 

Mená, na ktoré sa malo zabudnúť 
Spisovateľ Stefan Zweig kedysi napísal, že jeho generácia patrila v moderných dejinách k tým, ktorej ideály 

boli najväčšmi podupané a ktorá musela čeliť najväčším dejinným zvratom. Najskôr prvej svetovej vojne a vzniku 
hraníc na troskách monarchie, potom druhej vojne, ktorú už mnohí neprežili alebo boli nútení emigrovať. 

Alexander Skutecký patrí ku skupine architektov pochádzajúcich zo Slovenska, ktorí významne ovplyvnili jeho 
tvár v modernej republike, ktorí však pre svoj židovský pôvod nemajú hrob a ktorých mená sa po dlhé roky 
priveľmi nevyzdvihovali. Navyše sa už nikdy nikto nedozvie, o čo všetko sme prišli, lebo museli predčasne 
zomrieť. Boli to architekti ako Emil Brill, Vojtech Bustin, Vojtech Donner, Imrich Geyduscher, Arnošt Kohút, 
Dezider Quastler, Ignác Vécsei, Friedrich Weinwurm, Pavol Weisz, a Alexander Skutecký. 

Z monarchie do republiky 
Alexander Skutecký sa narodil v roku 1883 vo Viedni, keď sa jeho rodičia vracali z Benátok. Krátko na to sa 

usadili v Banskej Bystrici, kde strávil detstvo aj stredoškolské štúdiá. Diplom inžiniera architektúry získal tesne 
pred vojnou, v roku 1913 v Budapešti. V Budapešti projektoval interiéry kaviarní a kinosál, v začiatkoch novej 
republiky sa mu začalo pomerne rýchlo profesionálne dariť aj v spolupráci s banskobystrickým architektom 
Vojtechom Holeschom Spracoval návrh na rekonštrukciu hotela Grand vo Zvolene, rýchlo sa však presunul do 
Bratislavy. 

Mesto, ktoré začínalo rýchlo meniť podobu, čo sa týkalo tak národnostnej, ako aj architektonickej stránky, 
malo z čias monarchie mnoho ustanovizní, na ktorých hlbokých tradíciách sa dalo stavať. Jednou bol napríklad 
Umelecký spolok – Kunstverein, v ktorom okrem výtvarných umelcov pôsobili aj architekti. 

Architekt Alexander Skutecký ovplyvnil pred 2. svetovou vojnou podobu viacerých miest na Slovensku, tvár 
Bratislavy si však bez viacerých jeho budov v duchu funkcionalizmu vôbec nevieme predstaviť. Je autorom 
napríklad polyfunkčnej budovy dvoch bývalých poisťovní Assicurazione Generali a Moldavia Generali na Gorkého 
ulici 6 – 12, Investičnej a rozvojovej slovenskej banky na Štúrovej ulici 5 – 7 a viacerých mestských víl (napr. vila 
Egona Bondyho na Štefánikovej 14), v ktorých plynulo prechádzal od historizujúcich slohov k moderne. 

Interiér Justičného paláca v Bratislave. Autor: Olja Triaška Stefanovič 
Jeho najvýraznejšou bratislavskou stavbou ostáva budova Justičného paláca, ktorú ako súťažný projekt 

pripravil spoločne s Vojtechom Holeschom už v roku 1925. 
Z republiky do neznámeho hrobu 
S nástupom vojny bol Skutecký ako Žid vylúčený zo zoznamu znalcov a od roku 1942 na základe 

prezidentskej výnimky pracoval ako technický úradník železníc v Spišskej Novej Vsi. Neskôr sa zapojil do SNP, 

podľa všetkého však bol zajatý a spolu s ďalšími rasovo prenasledovanými osobami zabitý v okolí Banskej 
Bystrice. Podľa niektorých historikov sa nedá vylúčiť ani to, že bol deportovaný do koncentračného tábora. Jeho 
meno sa už nikde nevyskytlo. 

Podobný osud postretol aj Alexandrovu sestru, maliarku Karolu Skuteckú-Karvašovú, matku slovenského 
spisovateľa Petra Karvaša. Spolu so svojím manželom Ferdinandom Karvašom po potlačení SNP skončila vo 
vápennej peci v Nemeckej. 

Pred Vilou Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici pripomína jeho syna Alexandra kameň Stolperstein – a v 
našich mestách mnoho výrazných budov, okolo ktorých zväčša prechádzame automaticky a netušiac nič o jeho 
tvorcovi. 
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