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1. Charita mala diskriminovať uchádzačov pri výstavbe škôlky. Bráni sa, žaluje 

štát 
[07.11.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

MINISTERSTVO AJ ÚRAD POSTUP A POKUTU OBHAJUJÚ 
Spišská katolícka charita v Spišskej Novej Vsi sa dostala do problémov pri výstavbe špeciálnej materskej 

školy na sídlisku Tarča. Vytýkajú jej, že pri verejnom obstarávaní určila podmienky, ktoré mohli diskriminovať 
potenciálnych uchádzačov. Charita cíti krivdu, je rozhodnutá o peniaze bojovať. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Spišskej Novej Vsi sa ešte vlani pustila do 

výstavby špeciálnej materskej školy na sídlisku Tarča. V septembri tam nastúpilo deväť detí s rôznym 
postihnutím. Išlo o projekt financovaný z eurofondov. Po ukončení stavby však prišlo nemilé prekvapenie. Charita, 
ako zriaďovateľ škôlky, vraj mala pri podmienkach verejného obstarávania na stavebné práce diskriminovať 
uchádzačov. Príspevok na projekt nedostane v plnej výške, navyše dostala aj pokutu, s ktorou nesúhlasí. Podala 
žalobu na štát. 

Škôlku postavili za deväť mesiacov 
Spišská katolícka charita už dvadsať rokov prevádzkuje Špeciálnu základnú školu sv. M. M. Kolbeho na Tarči. 

Chodia tam deti od ôsmich rokov. Už niekoľko rokov mali zámer postaviť ku škole aj škôlku. Začiatkom roka 2016 
sa zapojili do výzvy, ktorá riešila zvýšenie kapacít materských škôl. Svoj projektový zámer predložili v januári 
2017 riadiacemu orgánu, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Na jeseň 2017 im žiadosť o 
nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili, v decembri podpísali žiadosť o jeho poskytnutie. Od januára do 
augusta 2018 prebiehal proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác. V auguste 2018 úspešný 
uchádzač stavenisko prevzal, v máji 2019 práce ukončil. Nová škôlka bola zaradená do siete škôl, od septembra 
2019 tam nastúpilo prvých deväť detí. Kapacita je 19. Čo sa týka financií na výstavbu škôlky, rozpočet bol 
pripravený na 217 558 eur. Z ministerstva pôdohospodárstva malo prísť v rámci projektu 127 300 eur, z toho 5 
percent hradila charita, išlo o 6 365 eur. Práce navyše boli hradené mimo projektu zo zdrojov SpKCH. K 
dnešnému dňu je stav takýto. Náklady sú vo výške 224 650 eur. Z ministerstva im uhradili 29 410 eur. Podľa 
platnej zmluvy by im mali v rámci projektu z ministerstva doplatiť ešte 97 890 eur. Keďže však SpKCH bola 
uznaná pokuta vo výške 25 percent z celkovej projektovanej sumy, na účet charity príde o takmer 37-tisíc eur 
menej. Summa summarum teda dostanú nejakých 60-tisíc eur. 

Záväzky uhradili, údajne diskriminovali 
Ako uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, celú výstavbu škôlky financovali zatiaľ z vlastných zdrojov 

a všetky záväzky voči dodávateľovi prác majú uhradené. „Skoro 40-tisíc eur sme zaplatili len na DPH. My sme 
zaplatiť museli, ak nie, je to trestný čin. Dostali sme však len 29tisíc eur. Zatiaľ na nás štát zarobil. Veľa sa hovorí 
o čerpaní štrukturálnych fondov, vraj Slovensko stále málo čerpá. Pri týchto skúsenostiach, keď sme do projektu 
vrazili vyše 200-tisíc eur, sa nečudujem, že to ľudí odrádza,“ zamyslel sa Vilček. Dôvod, prečo charita dostane 
menej peňazí, je problémové verejné obstarávanie. Presnejšie podmienky, ktoré v ňom zadefinovala. „V 
podmienkach bolo uvedené, že uchádzač musí mať skúsenosti s verejno-prospešnými stavbami ako sú školy, 
škôlky, zdravotnícke strediská a na konci bolo uvedené a podobne. My sme tých ostatných nevylučovali, 
nediskriminovali. Chceli sme, aby to urobil niekto, kto má skúsenosti, nie nejaká eseročka, ktorá iba teraz 
vznikla,“ zdôraznil Vilček. Navyše, keďže ide o špeciálnu škôlku, toalety aj priestory sú iné ako v bežnom 
zariadení. Vysoké nároky boli aj na bezpečnostné prvky a protipožiarne zabezpečenie. 

Pokuta je podľa nich nespravodlivá 
Celý proces verejného obstarávania prebehol pod drobnohľadom riadiaceho orgánu, teda ministerstva 

pôdohospodárstva. „Každý jeden krok bol posudzovaný. Boli veľmi ústretoví a nápomocní. Obstarávanie bolo 
vyhlásené elektronicky. Všetko bolo kontrolované až po podpísanie zmluvy s dodávateľom a všetko bolo v 
poriadku. No v marci 2019 to audítorský orgán ministerstva financií napadol. Videl v tom diskrimináciu a udelil 
nám sankciu v maximálnej výške 25 percent z celej výšky NFP,“ priblížil diecézny riaditeľ SpKCH. Celú situáciu 
vníma ako nespravodlivú, rovnako aj pokutu. „Kto by bol s tým spokojný? Vstúpite do projektu, zaplatíte všetko, 
čo máte. Aj DPH, aj dodávateľovi. Veď máte na to termíny, ktoré samotný štát dodržiavať nemusí. Potom vyvesíte 
tabuľu s vďakou za peniaze z EÚ, ale za čo máte byť vďačný, za kopec nervov a problémov? Som presvedčený o 
tom, že sme nepochybili. Nikoho sme nediskriminovali. Robili sme všetko tak, ako bolo uvedené v inštruktáži 
riadiaceho orgánu. Počas realizácie bolo všetko v poriadku a keď malo prísť na zaplatenie zo strany štátu, prišla 
pokuta a peniaze sú v nedohľadne,“ reagoval Vilček. Rozhodnutie o pokute z Ministerstva financií SR išlo aj na 
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Ten potvrdil rozhodnutie ministerstva. Spišská katolícka charita sa však 
proti rozhodnutiu bráni. S pokutou, resp. korekciou, ako to ministerstvo nazvalo, nesúhlasí a preto nedostane ani 
zvyšok peňazí. „Podali sme na súd žalobu na štát. Išlo to na krajský súd a potom pôjde aj na najvyšší. 
Spravodlivosti sa budeme domáhať aj v Bruseli, ak to bude potrebné,“ doplnil Vilček. 

Agrorezort: Nie je možné vylúčiť iné nedostatky 
Ako uviedol hovorca agrorezortu Daniel Hrežík, ministerstvo pôdohospodárstva, ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), splnomocnilo na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľský 
orgán, ktorým je Košický samosprávny kraj. „Ten vykonal administratívnu finančnú kontrolu verejného 
obstarávania, pri ktorej predmetné nedostatky - porušenia zákona, zistené orgánom auditu, resp. potvrdené ÚVO, 



neidentifikoval, a teda ani nemohol prijímateľa upozorniť na pochybenia a povinnosť vyhlásenia nového verejného 
obstarávania," vysvetlil Hrežík. Ako dodal, kontroly vykonávané inými inštitúciami nie sú dotknuté kontrolami 
riadiaceho resp. sprostredkovateľského orgánu, a v mnohých prípadoch sú zamerané na rôzne oblasti, alebo 
majú rôzne predmety kontroly. „Nie je možné vylúčiť, že nejaká iná inštitúcia zistí nedostatky, ktoré tieto orgány v 
rámci svojej kontrolnej činnosti nezistili, avšak zodpovednosť za identifikované porušenia príslušných zákonov je 
na strane prijímateľa," dodal Hrežík. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 
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Namiesto všetkých peňazí dostala pokutu. 
Charita škôlku postavila, plnú výšku príspevku od štátu však nedostala 
(7 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Spišskej Novej Vsi sa ešte vlani pustila do 

výstavby špeciálnej materskej školy na sídlisku Tarča. 
V septembri tam nastúpilo deväť detí s rôznym postihnutím. 
Išlo o projekt financovaný z eurofondov. 
Po ukončení stavby však prišlo nemilé prekvapenie. 
Charita, ako zriaďovateľ škôlky, vraj mala pri podmienkach verejného obstarávania na stavebné práce 

diskriminovať uchádzačov. 
Príspevok na projekt nedostane v plnej výške, navyše dostala aj pokutu, s ktorou nesúhlasí. Podala žalobu na 

štát. 
Škôlku postavili za deväť mesiacov 
Spišská katolícka charita už dvadsať rokov prevádzkuje Špeciálnu základnú školu sv. M. M. Kolbeho na Tarči. 

Chodia tam deti od ôsmich rokov. 
Už niekoľko rokov mali zámer postaviť ku škole aj škôlku. 
Začiatkom roka 2016 sa zapojili do výzvy, ktorá riešila zvýšenie kapacít materských škôl. 
Svoj projektový zámer predložili v januári 2017 riadiacemu orgánu, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. 
Na jeseň 2017 im žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) schválili, v decembri podpísali žiadosť o 

jeho poskytnutie. 
Od januára do augusta 2018 prebiehal proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác. 
V auguste 2018 úspešný uchádzač stavenisko prevzal, v máji 2019 práce ukončil. 
Nová škôlka bola zaradená do siete škôl, od septembra 2019 tam nastúpilo prvých deväť detí. Kapacita je 19. 
Čo sa týka financií na výstavbu škôlky, rozpočet bol pripravený na 217 558 eur. 
Z ministerstva pôdohospodárstva malo prísť v rámci projektu 127 300 eur, z toho 5 percent hradila charita, išlo 

o 6 365 eur. 
Práce navyše boli hradené mimo projektu zo zdrojov SpKCH. 
K dnešnému dňu je stav takýto. Náklady sú vo výške 224 650 eur. Z ministerstva im uhradili 29 410 eur. Podľa 

platnej zmluvy by im mali v rámci projektu z ministerstva doplatiť ešte 97 890 eur. 
Keďže však SpKCH bola uznaná pokuta vo výške 25 percent z celkovej projektovanej sumy, na účet charity 

príde o takmer 37-tisíc eur menej. 
Summa summarum teda dostanú nejakých 60-tisíc eur. 
Záväzky uhradili, údajne diskriminovali 
Ako uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, celú výstavbu škôlky financovali zatiaľ z vlastných zdrojov 

a všetky záväzky voči dodávateľovi prác majú uhradené. 
„Skoro 40-tisíc eur sme zaplatili len na DPH. My sme zaplatiť museli, ak nie, je to trestný čin. Dostali sme však 

len 29-tisíc eur. Zatiaľ na nás štát zarobil. Veľa sa hovorí o čerpaní štrukturálnych fondov, vraj Slovensko stále 
málo čerpá. Pri týchto skúsenostiach, keď sme do projektu vrazili vyše 200-tisíc eur, sa nečudujem, že to ľudí 
odrádza,“ zamyslel sa Vilček. 

Dôvod, prečo charita dostane menej peňazí, je problémové verejné obstarávanie. Presnejšie podmienky, 
ktoré v ňom zadefinovala. 

((piano)) 
„V podmienkach bolo uvedené, že uchádzač musí mať skúsenosti s verejno-prospešnými stavbami ako sú 

školy, škôlky, zdravotnícke strediská a na konci bolo uvedené a podobne. My sme tých ostatných nevylučovali, 
nediskriminovali. Chceli sme, aby to urobil niekto, kto má skúsenosti, nie nejaká eseročka, ktorá iba teraz 
vznikla,“ zdôraznil Vilček. 
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Navyše, keďže ide o špeciálnu škôlku, toalety aj priestory sú iné ako v bežnom zariadení. 
Vysoké nároky boli aj na bezpečnostné prvky a protipožiarne zabezpečenie. 
Pokuta je podľa nich nespravodlivá 
Celý proces verejného obstarávania prebehol pod drobnohľadom riadiaceho orgánu, teda ministerstva 

pôdohospodárstva. 
„Každý jeden krok bol posudzovaný. Boli veľmi ústretoví a nápomocní. Obstarávanie bolo vyhlásené 

elektronicky. Všetko bolo kontrolované až po podpísanie zmluvy s dodávateľom a všetko bolo v poriadku. No v 
marci 2019 to audítorský orgán ministerstva financií napadol. Videl v tom diskrimináciu a udelil nám sankciu v 
maximálnej výške 25 percent z celej výšky NFP,“ priblížil diecézny riaditeľ SpKCH. 

Celú situáciu vníma ako nespravodlivú, rovnako aj pokutu. 
„Kto by bol s tým spokojný? Vstúpite do projektu, zaplatíte všetko, čo máte. Aj DPH, aj dodávateľovi. Veď 

máte na to termíny, ktoré samotný štát dodržiavať nemusí. Potom vyvesíte tabuľu s vďakou za peniaze z EÚ, ale 
za čo máte byť vďačný, za kopec nervov a problémov? 

Som presvedčený o tom, že sme nepochybili. Nikoho sme nediskriminovali. Robili sme všetko tak, ako bolo 
uvedené v inštruktáži riadiaceho orgánu. Počas realizácie bolo všetko v poriadku a keď malo prísť na zaplatenie 
zo strany štátu, prišla pokuta a peniaze sú v nedohľadne,“ reagoval Vilček. 

Rozhodnutie o pokute z Ministerstva financií SR išlo aj na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 
Ten potvrdil rozhodnutie ministerstva. 
Spišská katolícka charita sa však proti rozhodnutiu bráni. S pokutou, resp. korekciou, ako to ministerstvo 

nazvalo, nesúhlasí a preto nedostane ani zvyšok peňazí. 
„Podali sme na súd žalobu na štát. Išlo to na krajský súd a potom pôjde aj na najvyšší. Spravodlivosti sa 

budeme domáhať aj v Bruseli, ak to bude potrebné,“ doplnil Vilček. 
Agrorezort: Nie je možné vylúčiť iné nedostatky 
Ako uviedol hovorca agrorezortu Daniel Hrežík, ministerstvo pôdohospodárstva, ako riadiaci orgán pre 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), splnomocnilo na vykonávanie časti úloh sprostredkovateľský 
orgán, ktorým je Košický samosprávny kraj. 

„Ten vykonal administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania, pri ktorej predmetné nedostatky - 
porušenia zákona, zistené orgánom auditu, resp. potvrdené ÚVO, neidentifikoval, a teda ani nemohol prijímateľa 
upozorniť na pochybenia a povinnosť vyhlásenia nového verejného obstarávania," vysvetlil Hrežík. 

Ako dodal, kontroly vykonávané inými inštitúciami nie sú dotknuté kontrolami riadiaceho resp. 
sprostredkovateľského orgánu, a v mnohých prípadoch sú zamerané na rôzne oblasti, alebo majú rôzne 
predmety kontroly. 

„Nie je možné vylúčiť, že nejaká iná inštitúcia zistí nedostatky, ktoré tieto orgány v rámci svojej kontrolnej 
činnosti nezistili, avšak zodpovednosť za identifikované porušenia príslušných zákonov je na strane prijímateľa," 
dodal Hrežík. 

Ministerstvo financií: Výška pokuty je štandardná 
„Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk požadoval podľa záverov vládneho auditu neprimerané 

referencie a požiadavky na stavbyvedúceho ako podmienky účasti, z toho dôvodu bola stanovená oprava vo 
výške 25 percent výdavkov, čo je štandardná sadzba pri obdobných porušeniach,“ uvádza sa v stanovisku 
Ministerstva financií SR. 

Pri čerpaní eurofondov sa prijímatelia podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
zaväzujú počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, okrem iného aj 
zákon o verejnom obstarávaní. 

„Nedodržanie pravidiel, ku ktorým sa prijímateľ zaväzuje podpisom tejto zmluvy, môže mať za následok aj 
uplatnenie finančnej sankcie,“ dodáva sa v stanovisku. 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky ako orgán auditu vykonáva vládne audity nezávisle od akýchkoľvek 
iných kontrol riadiacich alebo sprostredkovateľských orgánov. 

Vládne audity sú zároveň vykonávané zo strany orgánu auditu na úrovni riadiacich orgánov, nie na úrovni 
prijímateľov. 

ÚVO: Podmienka v obstarávaní nezaručuje odbornosť stavbára 
Jana Zvončeková, hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), potvrdila, že sa uskutočnila kontrola 

verejného obstarávania SpKCH. 
Bolo zistené, že podmienka vo verejnom obstarávaní, týkajúca sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, bola 

diskriminačná a neproporčná. 
„Predmetné porušenie zákona o verejnom obstarávaní tak mohlo mať vplyv na výsledok predmetného 

procesu obstarávania. Mohlo mať za následok obmedzenie konkurencie a tým aj hospodárskej súťaže, nakoľko 
zverejnenie podmienok účasti kontrolovaného vo výzve na predkladanie ponúk mohlo odradiť potenciálnych 
záujemcov od ich účasti,“ uviedla Zvončeková. 

Zdôraznila, že podmienka realizácie stavebných prác na verejnoprospešných budovách žiadnym spôsobom 
nezaručuje zvýšenú erudovanosť a odbornosť zhotoviteľa. Podmienka mohla odradiť tých, ktorí majú bohaté 
odborné, stavebné skúsenosti, ale nie na verejnoprospešných budovách. 

Zvončeková potvrdila, že ÚVO v súčasnosti posudzuje prípadné začatie správneho konania o uložení pokuty. 
Eviduje podanú žalobu zo strany SpKCH. 
Ak by sa správne konanie aj začalo, vo veci by ÚVO nerozhodol do právoplatného skončenia súdneho 

konania. 



„Úrad v súvislosti s týmto prípadom zdôrazňuje potrebu profesionalizácie vo verejnom obstarávaní a 
poukazuje na možnosť (verejných obstarávateľov) využitia nástroja kontroly ex ante, ktorým by mohlo dôjsť k 
odstráneniu zisteného pochybenia ešte pred spustením samotného verejného obstarávania,“ dodala Zvončeková. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Talentovaný obranca Martin Bodák: Jágrov zadok je extrémne ťažké ubrániť 
[07.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: Deník Šport] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/420797/talentovany-obranca-martin-bodak-jagrov-zadok-je-extremne-tazke-
ubranit 

 
 

Prokop Tomáš 
Prekvapením nominácie slovenskej reprezentácie na Nemecký pohár je Martin Bodák. Stále len dvadsaťročný 

obranca sa dostal do tímu ako náhradník. 
Talentovaného obrancu MARTINA BODÁKA pozvánka do reprezentácie príjemne prekvapila 
Niekdajší líder reprezentácie do dvadsať rokov sa vrátil v novej sezóne do Európy po dvoch rokoch v zámorí. 

Upísal sa Vítkoviciam. Na severe Moravy to mal ťažké. Vedenie klubu ho na začiatku ročníka poslalo na 
hosťovanie do Poruby, šancu v českej extralige dostal až v posledných týždňoch. Zatiaľ stihol odohrať osem 
zápasov, v ktorých strelil gól. 

„Pozvánka do reprezentácie ma príjemne prekvapila. Som rád, že tréneri ocenili moje výkony a našli pre mňa 
miesto,“ začal skromne Bodák, ktorý sa už zaradil medzi stabilných členov obrany českého klubu. „V úvode to 
bolo náročnejšie. Poslali ma rozohrať sa do prvej ligy, ale teraz už hrávam stabilne v prvých troch obranných 
pároch. Cítim sa lepšie.“ 

V nabitej českej extralige sa často stáva, že si talentovaní hokejisti musia zaslúžiť miesto v prvom tíme a 
začať v prvej lige. Zažili to v minulosti aj viacerí slovenskí hokejisti. „Dbá sa na hierarchiu. Človek už musí byť na 
sto percent pripravený, keď naskočí do súťaže. Teším sa však z výberu klubu. Vítkovice stavili v novej sezóne na 
mladších hráčov. Chcú nám dať šancu, čo je super. Na severe Moravy som aj viac na očiach reprezentačným 
trénerom, čo je ďalšie plus.“ 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi má za sebou zatiaľ dva štarty v seniorskej reprezentácii. „Teším sa na trénera 

Craiga Ramsayho. Predsa len som dva roky hrával v zámorí. Štýl hokeja mi sedí. Okrem toho je skvelé, že kouč 
je ochotný s hráčmi pracovať, učiť ich nové veci. To je veľmi cenné.“ 

Bodák je rád, že v reprezentácii nie je jediný mladík. V jeho veku sú aj Andrej Kollár, Adam Liška, Samuel 
Buček či Filip Krivošík. „S viacerými chalanmi sme zažili reprezentáciu do dvadsať rokov. Veľmi sa na nich teším, 
lebo sme sa nevideli veľmi dlho. Je povzbudením, že tréner Ramsay sa nebojí dať šancu chalanom v našom 
veku, veď Adama Lišku, Mariána Studeniča či Martina Fehérváryho zobral aj na majstrovstvá sveta.“ 

V českej extralige sa dbá na defenzívu a poctivý systém, čo zažíva čoskoro dvadsaťjedenročný obranca aj vo 
Vítkoviciach. „Obrana je prioritná, dbá sa na taktiku. Musíte si dávať pozor. Na druhej strane, my máme dosť 
dravý mladý tím, ktorý sa nebojí ukázať energiu aj smerom dopredu.“ 

Bodák bojoval v poslednom kole s bránením legendy Kladna a svetového hokeja Jaromíra Jágra. „Je 
extrémne ťažké ho obrať o puk, keď si ho prikryje zadkom. Keď idete k nemu bližšie, tak to hraničí hneď s faulom. 
Musíte si na neho nechať odstup a hrať rýchlo. Ak sa k vám dostane na telo, tak ho ťažko zastavíte. Neskutočné, 
čo ešte v jeho veku zvláda,“ pokračoval obranca Vítkovíc. 

V mládežníckych rokoch sa Bodák vyprofiloval na jasného lídra reprezentačnej dvadsiatky. Na svojom 
poslednom šampionáte takmer pred dvoma rokmi bol kapitán a z obrany tím potiahol troma gólmi v piatich 
zápasoch. Medzi mužmi si ešte toľko „vyskakovať“ nemôže. „Predsa len je tu viacero starších chalanov. Vždy sa 
však snažím ísť všetkým príkladom výkonom a keď je treba, povzbudím chalanov. Nikdy som nemal problém 
zobrať na seba zodpovednosť.“ 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Nemecký pohár / 1. kolo 
1 
X 
2 
Slovensko SVK 
16:15 
07.11.2019 
Švajčiarsko SUI 
2.65 4.05 2.25 
Nemecko GER 
19:45 
07.11.2019 
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4. Prvoligová premiéra pod domácimi košmi 
[06.11.2019; Noviny Poprad; nezaradené; s. 8; mav] 

 
 

Basketbalistky BAM Poprad odohrali cez víkend vôbec prvý dvojzápas na domácej palubovke v premiérovej 
sezóne 1. ligy žien a junioriek, keď už bolo na programe 5. a 6. kolo. 

Zverenkyne Petra Stavěla v sobotu v Aréne Poprad siahali na víťazstvo v súboji proti TYDAM UPJŠ Košice. 
Polčas vyhrali 29:27, ale nešťastnou trojkou v záverečných sekundách zápasu napokon prehrali o jediný bod 
54:55. O deň neskôr chceli Popradčanky všetko napraviť v zápase proti juniorkám Spišskej Novej Vsi. Zvíťazili 

80:61, keď zápas držali od začiatku do konca pevne vo svojich rukách. „Zahrali si všetky hráčky a takmer všetky 
sa aj presadili strelecky. Hrali sme s nasadením a v úplne inom tempe, ako v sobotu, kedy sme sa súperovi 
prispôsobili. S výkonom dievčat v druhom zápase som spokojný,“ uviedol tréner BAM Poprad Petr Stavěl. 

Popradské basketbalistky budú hrať najbližší dvojzápas až cez víkend 23. a 24. novembra v Prešove (EILAT 
PU), resp. v Košiciach (Young Angels U19). 

Výsledky: 5. kolo 1. ligy v sobotu 2. novembra Poprad – TYDAM KE 54:55 (29:27), 6. kolo 1. ligy v nedeľu 3. 
novembra Poprad – Sp. N. Ves 80:61 (42:34). (mav) 

— 
Z kuchyne BAM Poprad 
St. žiačky: v sobotu 2. novembra Poprad – YA U15 KE 50:74 a v nedeľu 3. novembra Poprad – TYDAM KE 

61:68. 
Žiačky: vo štvrtok 31. novembra Čaňa – Poprad 33:55 a 30:64. 
Ml. mini žiačky: v nedeľu 3. novembra Bardejov – Poprad 52:29 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Prvý pästný súboj v Leviciach nebol bitkou, na mužstvo nepadla deka 
[06.11.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 19:56; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prvy-pastny-suboj-v-leviciach-nebol-bitkou-na-muzstvo-nepadla-
deka/95799 

 
 

Veľa ročníkov absolvoval v Tipsport lige, ale dočkal sa iba jediného titulu. Avšak na mieste, kde ho diváci 
milovali - v Nitre. 37-ročný skúsený obranca Michal Novák naposledy pôsobil v Nových Zámkoch, odkiaľ sa 
presunul do neďalekých prvoligových Levíc, ktoré sú novým účastníkom SHL ligy v tejto sezóne. Bodovo vôbec 
nezaostáva a potvrdzuje svoje skúsenosti. Štrnásť bodov v devätnástich zápasoch hovorí jasnou rečou. 

Už vás neuvidíme v Tipsport lige? 
“Možno áno. Možnosti boli a aj sú.” 
zdroj: Jozef BedejPár týždňov dozadu ste mali rokovať s Novými Zámkami. Stretli ste sa s bývalým klubom? 
“Tomuto tímu fandím a nech sa dvihne v tabuľke.” 
Nebola nižšia súťaž spočiatku alternatívou rozohrať sa? 
“Nie. Vedel som, do čoho idem. Moje podmienky sú porovnateľné s najvyššou súťažou. Konečne som 

zamestnancom a nemusím odvádzať dane po niekoľkých rokoch. Mám ročnú zmluvu a som kúsok od Nitry. S 
Marcelom Ozimákom mám veľmi dobrý vzťah a aj kvôli nemu som tu.” 

Je teda isté, že ostanete v Leviciach celú sezónu? 
“Nie. Lámu ma niektoré kluby.” 
Nováčik sa vyjadril, že jeho cieľom je skôr výchova hokejistov, ako zdolávanie vytýčených mét. Vyhovuje vám 

také mužstvo? 
“Musím priznať, že je to ťažké. Nikdy neviete, v akom zložení budete hrať. Tesne pred zápasom prídu chalani 

napríklad z nitrianskej juniorky. Neviete si nič natrénovať. Počet hráčov sa mení aj na videorozbore. Niekedy nás 
je dvadsať, inokedy len desať. Aj tréner to nemá jednoduché.” 

Po takmer dvoch dekádach hráte mimo najvyššej súťaže. Predstavuje pre vás kvalitu? 
“Nechcem nikoho zhadzovať, ale Tipsport liga je niekde inde.” 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/prvy-pastny-suboj-v-leviciach-nebol-bitkou-na-muzstvo-nepadla-deka/95799
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zdroj: Jozef BedejZa sebou máte aj boxerskú vložku, v ktorej bol protivníkom kanadský obranca Alvo zo 
Spišskej Novej Vsi. Dobrý súper? 

“Bol som prekvapený, že v tomto mužstve hrá nejaký Kanaďan. Zistil som to až po stretnutí. Myslel som si, že 
do mňa skočil nejaký chalan z juniorky. Veru, bol odvážny, no s bitkou to nemalo nič spoločné.” 

Predohrávka 20. kola vám ostane dlho v pamäti. Bratislavský líder si z vás urobil trhací kalendár. Aké veci sa 
podpísali pod výbuch 12:3? 

“Naša zostava nebola silná. Chýbali niektorí hráči a tí, čo ich mali nahradiť, nespĺňali kvalitu. Bratislava je 
extraligová a nemá čo robiť v tejto lige. Na to, aby ste ju zdolali, potrebujete štyri kvalitné formácie. My sme na 
nich absolútne nemali. Taká bola realita.” 

Všeobecne platí, že na Levice padla deka. Ako sa dá spod nej dostať? 
“Nepadla na nás deka. Ak sa nám vrátia hráči, poskladáme dobrú zostavu a zabojujeme na ľade, môžeme 

každého poraziť v súťaži.” 
Dvihol klub varovný prst? 
“Zatiaľ o ničom neviem. Samozrejme, spokojnosť nemôže byť, no určite sa to bude riešiť. Jeden nový 

hokejista už prišiel a ďalší ešte len prídu.” 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Michala Nováka lámu aj iné tímy, Levice trpia na časté zmeny v zostave 
[06.11.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 19:56; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/michala-novaka-lamu-aj-ine-timy-levice-trpia-na-caste-zmeny-v-
zostave/95799 

 
 

Veľa ročníkov absolvoval v Tipsport lige, ale dočkal sa iba jediného titulu. Avšak na mieste, kde ho diváci 
milovali - v Nitre. 37-ročný skúsený obranca Michal Novák naposledy pôsobil v Nových Zámkoch, odkiaľ sa 
presunul do neďalekých prvoligových Levíc, ktoré sú novým účastníkom SHL ligy v tejto sezóne. Bodovo vôbec 
nezaostáva a potvrdzuje svoje skúsenosti. Štrnásť bodov v devätnástich zápasoch hovorí jasnou rečou. 

Už vás neuvidíme v Tipsport lige? 
“Možno áno. Možnosti boli a aj sú.” 
zdroj: Jozef BedejPár týždňov dozadu ste mali rokovať s Novými Zámkami. Stretli ste sa s bývalým klubom? 
“Tomuto tímu fandím a nech sa dvihne v tabuľke.” 
Nebola nižšia súťaž spočiatku alternatívou rozohrať sa? 
“Nie. Vedel som, do čoho idem. Moje podmienky sú porovnateľné s najvyššou súťažou. Konečne som 

zamestnancom a nemusím odvádzať dane po niekoľkých rokoch. Mám ročnú zmluvu a som kúsok od Nitry. S 
Marcelom Ozimákom mám veľmi dobrý vzťah a aj kvôli nemu som tu.” 

Je teda isté, že ostanete v Leviciach celú sezónu? 
“Nie. Lámu ma niektoré kluby.” 
Nováčik sa vyjadril, že jeho cieľom je skôr výchova hokejistov, ako zdolávanie vytýčených mét. Vyhovuje vám 

také mužstvo? 
“Musím priznať, že je to ťažké. Nikdy neviete, v akom zložení budete hrať. Tesne pred zápasom prídu chalani 

napríklad z nitrianskej juniorky. Neviete si nič natrénovať. Počet hráčov sa mení aj na videorozbore. Niekedy nás 
je dvadsať, inokedy len desať. Aj tréner to nemá jednoduché.” 

Po takmer dvoch dekádach hráte mimo najvyššej súťaže. Predstavuje pre vás kvalitu? 
“Nechcem nikoho zhadzovať, ale Tipsport liga je niekde inde.” 
zdroj: Jozef BedejZa sebou máte aj boxerskú vložku, v ktorej bol protivníkom kanadský obranca Alvo zo 

Spišskej Novej Vsi. Dobrý súper? 

“Bol som prekvapený, že v tomto mužstve hrá nejaký Kanaďan. Zistil som to až po stretnutí. Myslel som si, že 
do mňa skočil nejaký chalan z juniorky. Veru, bol odvážny, no s bitkou to nemalo nič spoločné.” 

Predohrávka 20. kola vám ostane dlho v pamäti. Bratislavský líder si z vás urobil trhací kalendár. Aké veci sa 
podpísali pod výbuch 12:3? 

“Naša zostava nebola silná. Chýbali niektorí hráči a tí, čo ich mali nahradiť, nespĺňali kvalitu. Bratislava je 
extraligová a nemá čo robiť v tejto lige. Na to, aby ste ju zdolali, potrebujete štyri kvalitné formácie. My sme na 
nich absolútne nemali. Taká bola realita.” 

Všeobecne platí, že na Levice padla deka. Ako sa dá spod nej dostať? 
“Nepadla na nás deka. Ak sa nám vrátia hráči, poskladáme dobrú zostavu a zabojujeme na ľade, môžeme 

každého poraziť v súťaži.” 
Dvihol klub varovný prst? 
“Zatiaľ o ničom neviem. Samozrejme, spokojnosť nemôže byť, no určite sa to bude riešiť. Jeden nový 

hokejista už prišiel a ďalší ešte len prídu.” 
[Späť na obsah] 
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7. Spišská katolícka charita žaluje štát 
[06.11.2019; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Lenka Bodová] 

 
 

Lenka Bodová, moderátorka: „Spišská katolícka charita postavila v Spišskej Novej Vsi materskú školu pre 

deti so zdravotným znevýhodnením. Z eurofondov mali na stavbu dostať viac ako stodvadsaťtisíc eur. Keď ale 
škôlku dokončili, dozvedeli sa, že spomínanú eurofondovú čiastku im znížia o jednu štvrtinu. Dôvodom je verejné 
obstarávanie, ktoré napadlo ministerstvo financií ako diskriminačné. S rezortom financií sa stotožnil aj Úrad pre 
verejné obstarávanie. Charita preto v tejto veci podala na štát žalobu.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Zriaďovateľom škôlky svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej 
Vsi je Spišská katolícka charita. Navštevuje ju deväť hendikepovaných detí. Charita za stavbu zaplatila takmer 

dvestodvadsaťpäťtisíc eur. Z eurofondov mali dostať od ministerstva pôdohospodárstva stodvadsaťsedemtisíc 
eur. Podľa diecézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity Pavla Vilčeka zatiaľ charita dostala menej než štvrtinu 
tejto sumy.“ 

Pavol Vilček, diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity: „Skoro štyridsaťtisíc DPH, ktoré sme my zaplatiť 
museli. A my sme zatiaľ dostali dvadsaťdeväťtisíc eur.“ 

Marie Balážová Melníková: „Charita od ministerstva pôdohospodárstva čaká ešte takmer 
deväťdesiatosemtisíc eur. Z tejto sumy im chce ale ministerstvo strhnúť tridsaťsedemtisíc eur. Dôvodom má byť 
problémové verejné obstarávanie, ktoré napadol audítorský orgán ministerstva financií. Opäť riaditeľ charity Pavol 
Vilček.“ 

Pavol Vilček: „Že vraj sme mohli diskriminovať nejakého žiadateľa. Sankciu tak nám dali maximálnu, hej, čiže 
dvadsaťpäť percent.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vysvetľuje Pavol Kirinovič z tlačového odboru ministerstva financií.“ 
Pavol Kirinovič, tlačový odbor Ministerstva financií SR: „Jednou z podmienok totiž bolo, že uchádzači museli 

spĺňať podmienku, že sa v minulosti zúčastnili stavebných prác napríklad pri verejno-prospešných budovách.“ 
Marie Balážová Melníková: „Audítorskému orgánu ministerstva financií dal za pravdu aj Úrad pre verejné 

obstarávanie. Vysvetľuje jeho hovorkyňa Janka Zvončeková.“ 
Janka Zvončeková, hovorkyňa Úradu pre verejné obstarávanie: „Takto nastavená podmienka účasti je zjavne 

diskriminačná a neopodstatnená, keďže mohla od účasti v danom verejnom obstarávaní odradiť tých 
potenciálnych uchádzačov, ktorí disponujú stavbyvedúcim s bohatými odbornými skúsenosťami, ale nie s 
realizáciou stavebných prác na verejno-prospešných budovách.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vedenie charity sa bráni.“ 
Pavol Vilček: „V našom verejnom obstarávaní bolo uvedené, že kto sa chce prihlásiť na túto zákazku, tak 

musí mať skúsenosti s verejnoprospešnými stavbami, ako sú škôlky, školy, zdravotnícke strediská, a na konci 
bolo “a podobne”. Som presvedčený o tom, že my sme nepochybili.“ 

Marie Balážová Melníková: „Vedenie Spišskej katolíckej charity preto v prípade zriadenia špeciálnej materskej 
školy pre postihnuté deti podalo na štát žalobu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Spišská Nová Ves zmenila organizáciu výučby v škôlkach, mestu sa podarí 

ušetriť státisíce eur 
[06.11.2019; webnoviny.sk; Regionálne školstvo; 10:15; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/spisska-nova-ves-zmenila-organizaciu-vyucby-v-skolkach-mestu-sa-
podari-usetrit-statisice-eur/ 

 
 

Mestu Spišská Nová Ves sa zmenou organizácie výučby v jej materských školách podarí v tomto školskom 

roku ušetriť 375-tisíc eur. Zmeny odštartovali so začiatkom školského roka. „Materská škola na Ulici S. Tomášika 
sa presťahovala do budovy Materskej školy na Ulici P. Jilemnického. Týmto opatrením sa plnohodnotne využila 
kapacita všetkých šiestich tried a školskej jedálne v tejto škole a zároveň sa zvýšil počet detí v materskej škola na 
Komenského ulici. Zároveň bol znížený počet tried podľa počtu detí v Materskej škole na Stolárskej ulici a na Ulici 
I. Krasku,“ konkretizovala pracovníčka mesta pre styk s médiami Edita Gondová. 

Zníženie výdavkov 
Správa školských zariadení v súčasnosti na území mesta riadi 14 materských škôl, 12 školských jedální, 

jednu výdajnú školskú jedáleň, dve zariadenia starostlivosti o deti vo veku do troch rokov, teda jasle, a stredisko 
údržby. 

V tomto školskom roku je do materských škôl zapísaných 1 088 detí. Celkový počet tried bol znížený z 57 na 
53 vrátane triedy pre deti s autizmom. 

https://www.webnoviny.sk/vskolstve/spisska-nova-ves-zmenila-organizaciu-vyucby-v-skolkach-mestu-sa-podari-usetrit-statisice-eur/
https://www.webnoviny.sk/vskolstve/spisska-nova-ves-zmenila-organizaciu-vyucby-v-skolkach-mestu-sa-podari-usetrit-statisice-eur/


Ako pre agentúru SITA vysvetlila riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková, zníženie výdavkov 
mesta pre tento školský rok bolo vyčíslené z viacerých aspektov. „Ťažko povedať, ako to bude v budúcom 
školskom roku, záleží napríklad od počtu prihlásených detí,“ doplnila. 

Budovy prešli premenou 
Ako ďalej informovala Gondová, spišskonovoveská samospráva investovala do rekonštrukcií materských škôl 

od roku 2012 približne 1,7 milióna eur, vďaka čomu prešiel technický stav i vzhľad budov výraznou premenou. 
Vymeniť sa tam podarilo aj nábytok, zriadili internet a inštalovali interaktívne tabule. 

V roku 2013 mesto uspelo s projektom na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci grantového 
programu MunSEFF, ktorý vyhlásila Európska banka pre obnovu a rozvoj. 

„Mesto si zobralo úver 700-tisíc eur, z ktorého sme vyčerpali 625 179,97 eura a vrátený nám bol nenávratný 
príspevok vo výške 15 percent, čo predstavuje 90 238,08 eura. Na základe vyhodnotenia o najúspešnejšie 
projekty v programe MunSEFF bol Európskou bankou pre obnovu a rozvoj náš projekt zaradený medzi víťazné 
projekty na Slovensku,“ informovala v tejto súvislosti riaditeľka Správy školských zariadení. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Zmenami v materských školách ušetrí samospráva Spišskej Novej Vsi 375-

tisíc eur 
[06.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/zmenami-materskych-skolach-usetri-samosprava-spisskej-novej-vsi-375-
tisic-eur/1944784 

 
 

Poprad 6. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) 
Mestu Spišská Nová Ves sa zmenou organizácie výučby v jej materských školách podarí v tomto školskom 

roku ušetriť 375-tisíc eur. Zmeny odštartovali so začiatkom školského roka 
Ilustračné foto 
„Materská škola na Ulici S. Tomášika sa presťahovala do budovy Materskej školy na Ulici P. Jilemnického. 

Týmto opatrením sa plnohodnotne využila kapacita všetkých šiestich tried a školskej jedálne v tejto škole a 
zároveň sa zvýšil počet detí v materskej škola na Komenského ulici. Zároveň bol znížený počet tried podľa počtu 
detí v Materskej škole na Stolárskej ulici a na Ulici I. Krasku,“ konkretizovala pracovníčka mesta pre styk s 
médiami Edita Gondová. 

Správa školských zariadení v súčasnosti na území mesta riadi 14 materských škôl, 12 školských jedální, 
jednu výdajnú školskú jedáleň, dve zariadenia starostlivosti o deti vo veku do troch rokov, teda jasle, a stredisko 
údržby. V tomto školskom roku je do materských škôl zapísaných 1 088 detí. Celkový počet tried bol znížený z 57 
na 53 vrátane triedy pre deti s autizmom. Ako pre agentúru SITA vysvetlila riaditeľka Správy školských zariadení 
Markéta Ďuríková, zníženie výdavkov mesta pre tento školský rok bolo vyčíslené z viacerých aspektov. „Ťažko 
povedať, ako to bude v budúcom školskom roku, záleží napríklad od počtu prihlásených detí,“ doplnila. 

Ako ďalej informovala Gondová, spišskonovoveská samospráva investovala do rekonštrukcií materských škôl 
od roku 2012 približne 1,7 milióna eur, vďaka čomu prešiel technický stav i vzhľad budov výraznou premenou. 
Vymeniť sa tam podarilo aj nábytok, zriadili internet a inštalovali interaktívne tabule. V roku 2013 mesto uspelo s 
projektom na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci grantového programu MunSEFF, ktorý vyhlásila 
Európska banka pre obnovu a rozvoj. „Mesto si zobralo úver 700-tisíc eur, z ktorého sme vyčerpali 625 179,97 
eura a vrátený nám bol nenávratný príspevok vo výške 15 percent, čo predstavuje 90 238,08 eura. Na základe 
vyhodnotenia o najúspešnejšie projekty v programe MunSEFF bol Európskou bankou pre obnovu a rozvoj náš 
projekt zaradený medzi víťazné projekty na Slovensku,“ informovala v tejto súvislosti riaditeľka Správy školských 
zariadení. 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY 
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované! 
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám. 
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662 
Plánujeme prijatie ďalších redaktorov. 
Podporte naše úsilie. 
PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Ondřej Soukup zhudobnil Shakespearov Sonet 66, spieva ho spolu s 

Richardom Müllerom a Michaelom Kocábom. 
[06.11.2019; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

https://www.hlavnespravy.sk/zmenami-materskych-skolach-usetri-samosprava-spisskej-novej-vsi-375-tisic-eur/1944784
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https://www.topky.sk/cl/1000991/1836533/Ondrej-Soukup-zhudobnil-Shakespearov-Sonet-66–spieva-ho-
spolu-s-Richardom-Mullerom-a-Michaelom-Kocabom- 

 
 

Tri československé legendy majú na konte ďalšiu výnimočnú spoluprácu. Oprášili Shakespearov Sonet 66 a 
spravili z neho krásnu skladbu. Hudbu zložil Ondřej Soukup, ktorý text deklamuje spolu s Richardom Müllerom a 
Michaelom Kocábom. V refréne spieva nádherným sopránom sólistka Národného divadla v Prahe Marie Fajtová. 

Trio je aktuálne na úspešnom turné a vraví, že ak bude záujem, zahrá aj túto novinku pre náročné publikum. 
Vypočujte si unikátny song! 

Zdroj: René Miko 
Richardovi Müllerovi, Michaelovi Kocábovi a Ondřejovi Soukupovi sa vynikajúco spolupracuje a tak sa pustili 

do veľmi netradičnej spoločnej novinky pre náročné publikum. Ondřej Soukup ako jeden z najlepších česko-
slovenských hudobných skladateľov prišiel s nápadom zhudobniť Shakespeara a jeho dvoch kolegov to nadchlo. 
Voľba padla na Sonet 66. 

„Je to artová záležitosť na pomedzí žánrov, hudobne ťažko zaraditeľná. Možno najlepšie by zapadla do 
kategórie crossover. Išlo mi predovšetkým o zdôraznenie nadčasového Shakespearovho textu. Zvolili sme 
deklamačný spôsob podania, pretože spev by odvádzal pozornosť od textu. Spievame teda až na konci, kde sa 
záverečné motto sonetu opakuje,“ vysvetľuje Ondřej Soukup. 

Zdroj: René Miko 
Na unikátnej novinke s ním radi spolupracovali okrem Richarda Müllera a Michaela Kocába aj ďalší skvelí 

umelci. 
„Soprán v podaní sólistky opery Národného divadla v Prahe Marie Fajtovej môže znamenať, že ide o hlas 

Anjela nádeje, ale tiež Anjela smrti. Nech si každý vyberie. Gitary v závere skladby nahral skvelý austrálsky 
gitarista Glenn Proudfoot,“ dopĺňa Ondřej Soukup. 

Umelci sú spolu aktuálne na turné po Česku a Slovensku, no nepredpokladajú, že tento song bude súčasťou 
repertoáru. Samozrejme, ak by si ho publikum vyžiadalo, nebudú sa brániť, no táto skladba je naozaj najmä pre 
hudobných fajnšmekrov. Napokon, všetci traja majú na konte množstvo ďalších krásnych skladieb, ktoré radi 
počas turné spievajú. 

Zdroj: René Miko 
„Atmosféra na koncertoch je vynikajúca, naozaj si to užívam. S Michaleom a Ondřejom sme jedna krvná 

skupiny, tak je to naozaj jedno z mojich najobľúbenejších turné. Veľmi rád som robil aj na tomto Sonete 66, 
presne takéto chuťovky si dokonale užívam,“ uzatvára Richard Müller. 

Vypočujte si skladbu Sonet 66: 
Výnimočné trio cestuje po Česku a Slovensku a do Vianoc má pred sebou ešte veľa koncertov. Lístky sa dajú 

zakúpiť v sieti Predpredaj.sk. 
Richard Müller, Michael Kocáb, Ondřej Soukup 
Šansóny a iné piesne 
Koncerty na Slovensku 
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 - Piano Club 
01.12. 2019 MICHALOVCE - Mestské kultúrne stredisko 
03.12. 2019 POPRAD - Dom Kultúry 
04.12. 2019 SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Dom kultúry Mier 

06.12. 2019 SNINA - Dom kultúry 
07.12. 2019 PREŠOV - Kino Scala 
08.12. 2019 KOŠICE - Spoločenský Pavilón 
-reklamná správa- 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Tréner Košuda v Humennom skončil. Odvolanie ho neprekvapilo 
[06.11.2019; hornyzemplin.korzar.sme.sk; Horný Zemplín Korzár / Šport v Hornom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22253852/trener-kosuda-v-humennom-skoncil-odvolanie-ho-
neprekvapilo.html 

 
 

Vedenie klubu nebolo spokojné s herným prejavom ani výsledkami. 
HUMENNÉ. Ambiciózny treťoligový klub FK Humenné pristúpil k radikálnemu kroku. 

https://www.topky.sk/cl/1000991/1836533/Ondrej-Soukup-zhudobnil-Shakespearov-Sonet-66--spieva-ho-spolu-s-Richardom-Mullerom-a-Michaelom-Kocabom-
https://www.topky.sk/cl/1000991/1836533/Ondrej-Soukup-zhudobnil-Shakespearov-Sonet-66--spieva-ho-spolu-s-Richardom-Mullerom-a-Michaelom-Kocabom-
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22253852/trener-kosuda-v-humennom-skoncil-odvolanie-ho-neprekvapilo.html
https://hornyzemplin.korzar.sme.sk/c/22253852/trener-kosuda-v-humennom-skoncil-odvolanie-ho-neprekvapilo.html


Na pondelkovom zasadnutí Správnej rady klubu sa jeho členovia rozhodli ukončiť spoluprácu s trénerom A-
tímu Petrom Košudom. 

K tomuto rozhodnutiu dospeli po sobotňajšej prehre rozdielom triedy 0:3 na pôde Lipian. 
Do konca jesennej časti bol vedením mužstva poverený doterajší asistent Štefan Tomčák. 
Košudova anabáza pod Vihorlatom sa teda skončila už po štyroch mesiacoch, počas ktorých dosiahol v 

majstrovskej súťaži s tímom v pätnástich dueloch bilanciu 10 výhier, 2 remízy a 3 prehry. 
Nového trénera budú riešiť v zime 
Po porážke na ihrisku priameho konkurenta o postup došla humenskému vedeniu trpezlivosť. 
Aj keď sa Zemplínčania držia medzi elitným kvartetom, ich strata na prvé miesto sa zvýšila už na päť bodov. 
Súvisiaci článokKošuda mení Vranov za Humenné. Škrlíka koniec prekvapil Čítajte 
„Správna rada dospela k záveru, že v aktuálnej situácii je jediné riešenie odvolať trénera. Dali sme dokopy 

silné mužstvo, prišiel ambiciózny kormidelník, avšak predsezónne očakávania sa nenaplnili. Herný prejav aj 
výsledky boli neuspokojivé. To boli hlavné dôvody, prečo sa členovia správnej rady rozhodli tak, ako sa rozhodli,“ 
prezradil manažér FK Vladimír Vasilenko 

Dodal, že príchod nového trénera začnú kluboví činovníci riešiť počas zimnej prestávky. 
Odvolanie lodivoda podľa Vasilenka nie je v žiadnom prípade znakom toho, že v klube idú už sezónu „zabaliť“. 
„To určite nie, všetci hráči zatiaľ zostávajú. Zvyšné dva zápasy jesene v Spišskej Novej Vsi a doma s 

rezervou Popradu chceme rozhodne vyhrať.“ 
Dlhšie cítil, že sú tam problémy 
Petra Košudu, ktorý do Humenného prišiel v lete z konkurenčného Vranova nad Topľou, rozhodnutie vedenia 

klubu neprekvapilo. 
„Cítil som už dlhšie, že je tam nejaký problém v komunikácii. Videl som už viac do pozadia klubu a odvolanie 

ma popravde ani nezaskočilo,“ priznal 45-ročný kouč, ktorý si po predčasnom konci v klube pod Vihorlatom 
plánuje od futbalu trénersky trochu oddýchnuť, ale keby dostal nejakú ponuku, bude nad ňou rozmýšľať. 

„Plne rešpektujem, ako sa funkcionári rozhodli. Nič iné mi ani nezostáva. Vo futbale to tak chodí, je to bežná 
realita v mnohých kluboch. V lete sa v Humennom vyskladalo úplne nové mužstvo a mal som veľmi málo času, 
aby som s ním dosiahol viac.“ 

Ako sa niekdajší hráč Vranova, Trebišova, Brekova či Veľkých Kapušian ďalej vyjadril, odchádza od dobrej 
partie hráčov. 

„Za tú krátku dobu som si s nimi vytvoril nejaký vzťah, dali sme dokopy solídny tím. Bohužiaľ, nebolo nám 
umožnené spoločne pokračovať v začatej práci,“ uviedol Košuda. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Kupujete materské mlieko? Potom jedine z banky materského mlieka, nie 

cez internet 
[06.11.2019; najmama.aktuality.sk; Najmama.sk; 00:00; Najmama.sk] 

 
https://najmama.aktuality.sk/clanok/283632/kupujete-materske-mlieko-potom-jedine-z-banky-materskeho-
mlieka-nie-cez-internet/ 

 
 

Zdroj: iStockphoto 
Na problém, ktorý sa rozmáha aj u nás, tentokrát upozorňujú aj svetoví odborníci. 
Ženy už od začiatku tehotenstva počúvajú informácie o tom, ako dôležité je dojčenie materským mliekom. No 

keď sa im po pôrode ani nespustí, majú ho málo alebo oň skoro prídu, prípadne potrebujú na čas prestať dojčiť, 
hľadajú náhradné riešenia. 

Odborníci upozorňujú, že kvôli tomuto trendu siahajú ženy po nevhodných riešeniach, keď ich kupujú z 
pofidérnych zdrojov. 

Neoficiálne obchodovanie 
Túžba dať svojmu bábätku len to najlepšie doháňa čoraz viac žien k neuváženému správaniu. Na internete sa 

rozmohol trend nakupovania materského mlieka v neoficiálnom predaji, čo zaujalo aj americkú vedkyňu Nikitu 
Sood z newyorského medicínskeho centra. 

Spolu so svojimi kolegami oslovili 665 matiek, ktoré nemôžu plnohodnotne dojčiť, ale napriek tomu dávajú 
svojim ratolestiam materské mlieko. Až 64 percent z nich priznalo, že si vypomáhajú neoficiálnym predajom, kde 
je jednoduchšie zohnať potrebné množstvo. 

Takýmto spôsobom si síce uľahčujú jeho hľadanie, ale neuvažujú o tom, že to môže mať v konečnom 
dôsledku negatívny dopad na ich potomka. K takému mlieku sa dostávajú cez sociálne siete alebo špeciálne fóra, 
kde sa stretávajú dojčiace ženy. 

Ohrozujete tým vlastné dieťa 
My matky máme občas tendenciu veci si prikrášľovať. Teda ak vidíme na internete ponuku materského 

mlieka, automaticky si za tým predstavíme dobrosrdečnú ženu, ktorá súcití s inými mamami a chce im takto 
pomôcť. 

https://najmama.aktuality.sk/clanok/283632/kupujete-materske-mlieko-potom-jedine-z-banky-materskeho-mlieka-nie-cez-internet/
https://najmama.aktuality.sk/clanok/283632/kupujete-materske-mlieko-potom-jedine-z-banky-materskeho-mlieka-nie-cez-internet/


Lenže popri tom si neuvedomujú, že je tu aj vysoké percento tých, ktoré si takto iba chcú zarobiť a nemôžete 
sa spoľahnúť na to, v akom sú zdravotnom stave. Keď dojčíte vy, dávate si pozor na všetko počnúc stravou, až 
po lieky, ktoré užívate. 

Pri neoficiálne získanom mlieku nemáte vedomosť o tom, či je táto žena stopercentne zdravá a či neužíva 
nejaké tabletky. Takýmto spôsobom sa môžu na deti preniesť rôzne infekčné ochorenia, ale aj tie závažnejšie ako 
HIV alebo hepatitída. Preto by ste v žiadnom prípade nemali takto získavať mlieko a spoľahnite sa len na oficiálne 
mliečne banky. 

Kupujte len z oficiálnych bánk 
Materské mlieko môžu do banky materského mlieka darovať tie matky, ktoré ho majú nadbytok a splnia všetky 

predpísané podmienky. 
Za jeho poskytnutie dostanú symbolický príspevok, ktorý majú použiť na stravu a následne ďalšie tvorenie 

mlieka. V súčasnosti sa tieto zariadenia nachádzajú na siedmych miestach na Slovensku a kontakty na tieto 
oddelenia nájdete priamo na internete. Mliečne banky u nás sídlia v mestách: 

Bratislava– Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 
Humenné – Nemocnica Humenné, novorodenecké oddelenie 
Nové Zámky – Fakultná nemocnica s poliklinikou, neonatologické centrum 
Poprad – Nemocnica Poprad, Klinika detí a dorastu SZU 
Banská Bystrica – Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, novorodenecké oddelenie 
Prešov – Fakultná nemocnica s poliklinikou, perinatologické centrum 
Spišská Nová Ves – Nemocnica Spišská Nová Ves, novorodenecké oddelenie 

Podrobujú ich vyšetreniam 
Ak má žena záujem darovať mlieko, musí súhlasiť s potrebnými vstupnými vyšetreniami, ktoré u nej vylúčia 

prípadné zdravotné ťažkosti. Taktiež nemôže užívať žiadne lieky. Po jeho odovzdaní sa navyše kontroluje ešte aj 
táto tekutina. 

V nej sa sleduje prítomnosť všetkých baktérií, či má stanovené množstvo tuku a či sa v ňom nenachádza 
kravské mlieko, aby nemohla matka takýmto spôsobom klamať. Tak žena, ako aj odovzdané mlieko sú teda pod 
dôslednou kontrolou, čo sa pri voľnom predaji vôbec nedeje, preto idete do vedomého rizika. 

Cena mlieka je rozličná 
Mlieko si môžete priamo z týchto bánk zakúpiť po ich kontaktovaní. Jeho cena je rôzna v závislosti od 

regiónov. Pohybuje sa od sumy 15 eur za liter až do 30 eur za toto množstvo. Z oddelenia si ho odnesiete v 300 
alebo 500 ml fľaštičkách. V súčasnosti nie je v bankách dostatok mlieka a nemocnice by privítali, ak by sa 
prihlásilo viac matiek. 

Kedy ho dostanete na predpis? 
V niektorých prípadoch je možné, aby vám tieto výdavky uhradila aj samotná poisťovňa. Pri poskytovaní 

mlieka z bánk sú uprednostňované tie deti, ktoré sú vážne choré a majú menej ako pol roka. V tom prípade im ho 
môže predpísať neonatológ, imunológ alebo nefrológ. 

Ich predpis sa viaže vždy ku konkrétnej diagnóze dieťaťa alebo samotnej matky. V tejto situácii dostávajú 
rodiny od poisťovní príspevok alebo plnú úhradu na náklady spojené s nákupom materského mlieka. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Hlbinné baníctvo na Slovensku pomaly zaniká 
[06.11.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Jano Kováčik] 

 
https://janokovacik.blog.sme.sk/c/520434/hlbinne-banictvo-na-slovensku-pomaly-zanika.html?ref=rss 

 
 

V minulosti sme boli zlatou baňou Uhorska, dnes sa ťaží v hĺbkach štôlní už len na niekoľkých miestach 
Slovenska. 

Útlm hlbinného baníctva začal už na prelome 19. a 20. storočia, kedy končila ťažba napr. v Novej Bani, 
Pukanci, či Gelnici. Hlavný pokles ťažby však prišiel začiatkom 90. rokov 20. storočia, kedy postupne končí ťažba 
v mnohých kedysi dominantných banských mestách ako napr. Banská Štiavnica, Kremnica, Spišská Nová Ves, 

či Smolník. Dnes sa ťažba nerastov u nás sústredí hlavne do povrchových lomov a hlbinné baníctvo pomaly 
zaniká. 

Niektoré bane zanikli len pomerne nedávno: 
2007: Po 4 rokoch prevádzky bola zatvorená baňa v obci Gemerská Hôrka (okres Rožňava), kde sa ťažil 

sadrovec a anhydrit, ktoré sa využívali v stavebníctve, či sklárstve. 
2008: V obci Nižná Slaná (okres Rožňava) ukončila ťažbu baňa na siderit, ktorý sa využíval na výrobu železa. 

Prácu stratilo asi 600 zamestnancov. 
2009: V Solivare pri Prešove sa po viac ako 400 rokoch prestala ťažiť kamenná soľ, prácu stratilo 155 

zamestnancov. Dnes soľ dovážame hlavne z Rakúska a v miestach Solivaru sídli múzeum. 
2015: Po viac ako 50 rokoch bola zatvorená baňa Dolina pri Veľkom Krtíši, kde sa ťažilo hnedé uhlie, prácu 

stratilo 34 zamestnancov. 
2016: V Bani Záhorie pri obci Čáry (okres Senica) sa skončila ťažba lignitu (mladšie hnedé uhlie) 

https://janokovacik.blog.sme.sk/c/520434/hlbinne-banictvo-na-slovensku-pomaly-zanika.html?ref=rss


2017: Po 55 rokoch bola zatvorená hnedouholná baňa Cigeľ (okres Prievidza), 390 zamestnancov bolo 
presunutých do bane Nováky. Dnes v areáli baní sídli banský skanzen. Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XOrNlEuDebk 

2019: Zatiaľ poslednou zatvorenou baňou je barytová baňa v Poráči (okres Spišská Nová Ves), kde 

pracovalo posledných 20 baníkov. Baryt sa využíval v gumárenskom a chemickom priemysle. 
Kde sa stále ťaží pod zemou: 
Problematická a často diskutovaná je ťažba hnedého uhlia na Hornej Nitre v baniach Nováky a Handlová 

(okres Prievidza). Miestne bane zamestnávajú okolo 4000 ľudí, väčšina hnedého uhlia sa spaľuje v tepelnej 
elektrárni Nováky. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=GUOakR_KhgE 
V Jelšave a Lubeníku (okres Revúca) sa už desaťročia ťaží magnezit. Spolu je tu zamestnaných okolo 2000 

ľudí. Z magnezitu sa vyrábajú rôzne žiaruvzdorné materiály, či krmivo pre zvieratá. V produkcii magnezitu patríme 
do top 5 na svete. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=TJXZcxv5ss4 
Baňa Rozália v Hodruši-Hámroch (okres Žarnovica) je posledným miestom v strednej Európe, kde sa ťaží 

zlato. Pracuje tu viac ako 100 zamestnancov. 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jTntgi2A500 
V bani Mária v mestskej časti Spišská Nová Ves – Novoveská Huta stále prebieha ťažba sadrovca a 

anhydritu. Pracuje tu už len 10 zamestnancov. 
Červenou značkou sú zaniknuté bane, zelenou stále fungujúce bane (Ján Kováčik) 
Fáranie do bane Handlová v minulosti (www.hbp.sk) 
Zdroje: 
http://www.enviromagazin.sk/enviro2006/enviro5/05.pdf 
dostupné internetové články 
Google Earth 2019 
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14. Zmenami v organizácii škôlok ušetrí Spišská Nová Ves 375-tisíc eur 
[06.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; SITA] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22253188/zmenami-v-organizacii-skolok-usetri-spisska-nova-ves-375-tisic-
eur.html 

 
 

Jednu škôlku presťahovali k druhej, inde znížili počet tried. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Zmenou organizácie výučby v materských školách sa mestu Spišská Nová Ves 

podarí v tomto školskom roku ušetriť 375-tisíc eur. 
Zmeny odštartovali so začiatkom školského roka. 
„Materská škola na ulici S. Tomášika sa presťahovala do budovy Materskej školy na ulici P. Jilemnického. 

Týmto opatrením sa plnohodnotne využila kapacita všetkých šiestich tried a školskej jedálne v tejto škole a 
zároveň sa zvýšil počet detí v materskej škole na Komenského ulici. Zároveň bol znížený počet tried podľa počtu 
detí v Materskej škole na Stolárskej ulici a na ulici I. Krasku,“ konkretizovala pracovníčka mesta pre styk s 
médiami Edita Gondová. 

O štyri triedy menej 
Správa školských zariadení v súčasnosti na území mesta riadi 14 materských škôl, 12 školských jedální, 

jednu výdajnú školskú jedáleň, dve zariadenia starostlivosti o deti vo veku do troch rokov, teda jasle, a stredisko 
údržby. 

V tomto školskom roku je do materských škôl zapísaných 1 088 detí. 
Celkový počet tried bol znížený z 57 na 53 vrátane triedy pre deti s autizmom. 
Ako vysvetlila riaditeľka Správy školských zariadení Markéta Ďuríková, zníženie výdavkov mesta pre tento 

školský rok bolo vyčíslené z viacerých aspektov. 
„Ťažko povedať, ako to bude v budúcom školskom roku, záleží napríklad od počtu prihlásených detí,“ doplnila. 
Víťazný projekt 
Ako ďalej informovala Gondová, spišskonovoveská samospráva investovala do obnovy materských škôl od 

roku 2012 približne 1,7 milióna eur, vďaka čomu prešiel technický stav i vzhľad budov výraznou premenou. 
Vymeniť sa tam podarilo aj nábytok, zriadili internet a inštalovali interaktívne tabule. 
V roku 2013 mesto uspelo s projektom na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci grantového 

programu MunSEFF, ktorý vyhlásila Európska banka pre obnovu a rozvoj. 
„Mesto si zobralo úver 700-tisíc eur, z ktorého sme vyčerpali 625 179,97 eura a vrátený nám bol nenávratný 

príspevok vo výške 15 percent, čo predstavuje 90 238,08 eura. Na základe vyhodnotenia o najúspešnejšie 
projekty v programe MunSEFF bol Európskou bankou pre obnovu a rozvoj náš projekt zaradený medzi víťazné 
projekty na Slovensku,“ informovala v tejto súvislosti riaditeľka Správy školských zariadení. 

[Späť na obsah] 
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15. Košický kraj chystá na 30. výročie Nežnej revolúcie viacero podujatí 
[06.11.2019; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-chysta-30-vyrocie-neznej-revolucie-viacero-podujati/1944298 

 
 

Košice 6. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván) 
Novembrové udalosti roku 1989, ktoré viedli k nástupu demokracie, priblížia v Košickom kraji desiatky podujatí 

organizovaných krajskými kultúrnymi zariadeniami. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková. 
Múzeum Spiša pri tejto príležitosti otvorí výstavu fotografií, ktoré dokumentujú udalosti z novembra 1989 v 
Spišskej Novej Vsi. V Rožňave budú premietať videodokumenty z archívov Baníckeho múzea a záujemcovia sa 

budú môcť zapojiť do diskusie s priamymi účastníkmi zhromaždení 
Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka 
V Michalovciach sa budú symbolicky zapaľovať sviečky, organizovať koncerty, spomienkové posedenia a 

diskusie s pamätníkmi udalostí novembra 1989 v gescii Zemplínskeho osvetového strediska, Zemplínskej 
knižnice Gorazda Zvonického a Zemplínskeho múzea. Sprievodnými podujatiami budú aj besedy so študentmi v 
rámci pripomenutia si Dňa študenstva, ktorý každoročne pripadá na 17. novembra. 

„Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sme sa rozhodli nielen spomínať, ale priniesť aj skutočný odkaz 
mladým ľuďom. Udalosti spred tridsiatich rokov znamenali pád socializmu a nástup demokracie. Považujeme 
preto za dôležité vtiahnuť mladých do nedávnej histórie, ktorá otvorila možnosti, aké máme dnes. Verím, že 
posolstvo Nežnej revolúcie bude rezonovať v celom kraji, a že nám ho pripomenú aj podujatia, ktoré sme v 
našom kraji počas celého mesiaca pripravili,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. 

Kľúčovým podujatím v rámci spomienkových aktivít bude výstava s názvom Prvý dotyk so slobodou v réžii 
Verejnej knižnice Jana Bocatia (VKJB) v Košiciach. Na jej príprave sa podieľali Univerzita P. J. Šafárika (UPJŠ), 
Ústav pamäti národa (ÚPN) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Návštevníkov zaujmú aj dobové dokumenty 
z fondu knižnice, archívov ÚPN a RTVS. „Jedným z dôležitých výstupov bude unikátna didaktická pomôcka, ktorú 
pripravili historici z UPJŠ. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť v rámci expozície, no poslúži aj učiteľom dejepisu a 
histórie ako kreatívny podklad pre moderné vyučovanie o Nežnej revolúcii v kontexte európskych dejín,“ uviedla 
Terezková. Výstava bude mať viacero interaktívnych prvkov. Jedným z nich je vytváranie pocitovej mapy 
samotnými návštevníkmi, z ktorej vznikne spoločné umelecké dielo – pamätník k 30. výročiu Nežnej revolúcie. 
Výstava vo VKJB v Barkóczyho paláci na Hlavnej 48 v Košiciach bude verejnosti prístupná od 14. novembra do 
20. decembra. Prvým zo sprievodných podujatí bude verejná diskusia s Michalom Havranom a hosťami v divadle 
Thália 13. novembra. 

„Tento projekt je dôkazom, že prostredníctvom kultúry a umenia možno mladej generácii priblížiť dôležité témy 
atraktívnym a neformálnym spôsobom, vzdelávať ich a posilňovať v nich hodnoty, ktoré zabránia šíreniu 
negatívnych extrémistických prúdov v súčasnosti. Je potrebné si pripomínať, že sloboda nie je zadarmo a život v 
nej má svoje pravidlá,“ dodala vedúca Odboru kultúry a cestovného ruchu KSK Jana Knežová. 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY 
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované! 
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám. 
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662 
Plánujeme prijatie ďalších redaktorov. 
Podporte naše úsilie. 
PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Kde a ako sláviť Nežnú revolúciu? 
[06.11.2019; blog.sme.sk; Blogy; 00:00; Martin Dropa] 

 
https://martindroppa.blog.sme.sk/c/520424/kde-a-ako-slavit-neznu-revoluciu.html?ref=rss 

 
 

• Ľudia na celom Slovensku si čoskoro pripomenú 30. výročie Nežnej revolúcie. Kde a ako budeme môcť 
osláviť November 1989? • 

• Nadácia Milana Šimečku zatiaľ zozbierala vyše sto podujatí, ktoré sa onedlho uskutočnia na Slovensku pri 
príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie 1989. • 

• Nadácia Milana Šimečku pripravila k 30. výročiu pádu komunizmu a nenásilnej, pokojnej zmeny režimu vo 
vtedajšom Československu kampaň 

Nežná _evolúcia 

https://www.hlavnespravy.sk/kosicky-kraj-chysta-30-vyrocie-neznej-revolucie-viacero-podujati/1944298
https://martindroppa.blog.sme.sk/c/520424/kde-a-ako-slavit-neznu-revoluciu.html?ref=rss


pričom hrou so slovami (r)evolúcia chce upozorniť mladých ľudí na to, že požiadavky Novembra 1989 
zostávajú stále platné - a je potrebné sa za ne neustále zasadzovať, bojovať za ne. Prvé vyhlásenie občianskeho 
hnutia Verejnosť proti násiliu bolo zverejnené 20. novembra 1989 v Umeleckej besede v Bratislave. Aj po 
tridsiatich rokoch ostáva jeho obsah až prekvapujúco aktuálny. Napriek tomu je manifest pre väčšinu ľudí v 
spoločnosti neznámy. Kampaň Nežná _evolúcia sa to teraz snaží zmeniť. • 

• Žeby? (Bratislava, december 1989) • (• Foto: Ondrej Berta. Zdroj: www.fotoma.sk •) 
• Jedna zo záverečných výziev zakladateľov Verejnosti proti násiliu znela takto „Žiadajme všetci, aby nás a 

naše záujmy na všetkých úrovniach zastupovali čestní ľudia, ktorí majú našu dôveru.“ Na tomto výroku sa nič 
nezmenilo, niektoré ďalšie časti vyhlásenia stačí trochu preformulovať do súčasného jazyka - aby sme si 
uvedomili, že naša spoločnosť stále čelí podobným výzvam. A „refrešnúť“ staré výzvy na nové môžu mladí - ale aj 
pamätníci Novembra 1989 - a to na webstránke www.nezna _evolucia.sk — link. • 

• Druhým cieľom kampane je ukázať, že mnohým ľuďom nie je November ’89 a jeho základné myšlienky ani 
po troch desaťročiach ľahostajný a že Nežnú revolúciu stále berú a vnímajú vážne, s veľkou serióznosťou. Preto 
je na rovnakej webstránke možné nájsť podujatia, ktoré sa konajú po celom Slovensku pri príležitosti výročia 17. 
novembra 1989. V databáze je už teraz vyše sto rôznych, pestrých podujatí - a najmenej pätnásť iných iniciatív. 
Organizátori ďalších akcií, smerovaných k oslavám 30. výročia Novembra ’89, môžu priamo na stránke pridávať 
aj ich podujatia, pozvania. • 

• Výročie Novembra ’89 sa bude sláviť a pripomínať od Humenného, Trebišova, cez Banskú Štiavnicu, 
Spišskú Novú Ves, Bardejov, Poprad, Liptovský Mikuláš, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu… …až po Bratislavu. 

Uskutočnia sa festivaly, študentské podujatia, mestské i obecné kultúrne a spoločenské podujatia, iniciatívy, 
koncerty, diskusie, divadelné hry… …až po rôzne výstavy a performance. Webstránka má ambíciu poskytnúť 
prehľad o najrôznejších aktivitách, venovaných výročiu Novembra ’89 na celom Slovensku - a symbolicky tak 
zdôrazniť, aká rôznorodá a aktívna je dnes občianska spoločnosť, a to nielen pri pripomínaní si našej nedávnej 
minulosti, ale i pri témach dneška. • 

• Jedna z pozvánok na slávnosť k výročiu Novembra ’89 - do Liptovského Mikuláša. • (• Zdroj: www.mikulas.sk 
•) 

• Nina Galanská - riaditeľka Nadácie Milana Šimečku, k tejto kampani povedala: „Naša nadácia vznikla v roku 
1991 takpovediac ‘na území’ hnutia Verejnosť proti násiliu - aby pomáhala rozvíjať občiansku spoločnosť a 
vzdelávať o ľudských právach a demokracii. V súčasnosti pracujeme predovšetkým so školami, s mladými ľuďmi, 
teda s generáciami, ktoré obdobie pred Nežnou revolúciou, pred rokom 1990, vôbec nezažili. Aktívne sa snažíme 
pracovať s odkazom Novembra 89 práve s mladými ľuďmi, ktorí postupne prevezmú úlohu pripomínania si a 
rozvíjania tohto odkazu. Preto sme sa na tridsiate výročie Novembra 1989 pustili do náročného projektu Nežná 
_evolúcia.” • 

• Jedna z pozvánok na slávnosť k výročiu Novembra ’89 - do Popradu. • (• Zdroj: www.tatragaleria.sk •) 
• Nadácia Milana Šimečku okrem tejto kampane chystá ešte niekoľko podujatí k 30. výročiu Novembra ’89 - aj 

v spolupráci s mladými aktívnymi študentmi a študentkami. Určené sú pre tých, ktorí boli aktívni v roku 1989, ale 
aj pre širokú verejnosť - a predovšetkým pre mladých ľudí, pre ich rodičov, pedagógov či pedagogičky. • 

• Podujatia k výročiu Novembra ’89: sekcia Čo sa koná na webe Nežná_evolúcia - link. • 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Soukup, Müller a Kocáb zhudobnili Shakespeara 
[06.11.2019; pravda.sk; Kultúra; 00:00; Pravda] 

 
https://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/531668-soukup-muller-a-kocab-zhudobnili-
shakespeara/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Trio Soukup, Müller, Kocáb Autor: Ivan Majerský, Pravda 
Ondřej Soukup zhudobnil Shakespearov Sonet 66, spieva ho spolu s Richardom Müllerom a Michaelom 

Kocábom. Soprán spieva sólistka opery Národného divadla v Prahe Marie Fojtová. 
Tri československé legendy majú na konte ďalšiu výnimočnú spoluprácu. Oprášili Shakespearov Sonet 66 a 

spravili z neho krásnu skladbu. Hudbu zložil Ondřej Soukup, ktorý text deklamuje spolu s Richardom Müllerom a 
Michaelom Kocábom. 

V refréne spieva nádherným sopránom sólistka Národného divadla v Prahe Marie Fojtová. Trio je aktuálne na 
úspešnom turné a vraví, že ak bude záujem, zahrá aj túto novinku pre náročné publikum. Vypočujte si unikátny 
song! 

Richardovi Müllerovi, Michaelovi Kocábovi a Ondřejovi Soukupovi sa vynikajúco spolupracuje a tak sa pustili 
do veľmi netradičnej spoločnej novinky pre náročné publikum. Ondřej Soukup ako jeden z najlepších česko-
slovenských hudobných skladateľov prišiel s nápadom zhudobniť Shakespeara a jeho dvoch kolegov to nadchlo. 
Voľba padla na Sonet 66. 

„Je to artová záležitosť na pomedzí žánrov, hudobne ťažko zaraditeľná. Možno najlepšie by zapadla do 
kategórie crossover. Išlo mi predovšetkým o zdôraznenie nadčasového Shakespearovho textu. Zvolili sme 
deklamačný spôsob podania, pretože spev by odvádzal pozornosť od textu. Spievame teda až na konci, kde sa 
záverečné motto sonetu opakuje,“ vysvetľuje Ondřej Soukup. 
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Na unikátnej novinke s ním radi spolupracovali okrem Richarda Müllera a Michaela Kocába aj ďalší skvelí 
umelci. 

„Soprán v podaní sólistky opery Národného divadla v Prahe Marie Fojtovej môže znamenať, že ide o hlas 
Anjela nádeje, ale tiež Anjela smrti. Nech si každý vyberie. Gitary v závere skladby nahral skvelý austrálsky 
gitarista Glenn Proudfoot,“ dopĺňa Ondřej Soukup. 

Umelci sú spolu aktuálne na turné po Česku a Slovensku, no nepredpokladajú, že tento song bude súčasťou 
repertoáru. Samozrejme, ak by si ho publikum vyžiadalo, nebudú sa brániť, no táto skladba je naozaj najmä pre 
hudobných fajnšmekrov. Napokon, všetci traja majú na konte množstvo ďalších krásnych skladieb, ktoré radi 
počas turné spievajú. 

„Atmosféra na koncertoch je vynikajúca, naozaj si to užívam. S Michaleom a Ondřejom sme jedna krvná 
skupiny, tak je to naozaj jedno z mojich najobľúbenejších turné. Veľmi rád som robil aj na tomto Sonete 66, 
presne takéto chuťovky si dokonale užívam,“ uzatvára Richard Müller. 

Výnimočné trio cestuje po Česku a Slovensku a do Vianoc má pred sebou ešte veľa koncertov. Na Slovensku 
budú v Prievidzi, v Žiari nad Hronom, Piešťanoch, Žiline, Trenčíne, Michalovciach, Poprade, Spišskej Novej Vsi, 

Prešove a v Košiciach. 
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