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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Najlacnejšia lyžovačka na Slovensku! 
[13.01.2020; Nový Čas; Slovensko; s. 10; kz] 

 
 

Snehová zábava v Dedinkách za 13 € 
Autor: kz I Foto: autor 
DEDINKY - To sa oplatí! V Slovenskom raji stojí denný lístok pre dospelého iba 13 € a pre dieťa iba 8 €, čo je 

v porovnaní s inými strediskami výrazne menej. Ocenia to hlavne početnejšie rodiny, pričom snehové podmienky 
sú ideálne aj na sánkovanie. V Dedinkách dokonca sprístupnili verejnosti aj večerné lyžovanie. 

Toto stredisko v Rožňavskom okrese vyhľadávajú najmä rodiny s deťmi a začiatočníci. „Podmienky sú 
výborné. Zalyžujeme si tu veľmi dobre nielen my miestni, a najmä večer po práci, ale aj turisti zo širokého okolia. 
S cenou skipasu sme tiež všetci spokojní,“ povedala Simona (29) z Dediniek. Vedúci tohto strediska Filip Krištof 
Novému Času povedal, že okrem rodín s deťmi lyžovačku využívajú rôzne školské výcvikové kurzy. „Menej 
nároční lyžiari si na 450-metrovej zjazdovke s technickým snehom výborne zalyžujú. V podstate za málo peňazí 
si prídu na veľa muziky s bufetom a aj lyžovaním večer, ktoré prevádzkujeme vždy v piatok a sobotu,“ dodal. Jeho 
slová potvrdili aj manželia Stanislav (49) a Andrea (44) Rapčanovci z Rimavskej Soboty, ktorí do Dediniek prišli aj 
so synom Matúšom (10) a svah si pochvaľovali. Podobne na tom bola lyžiarska škola z Rožňavy, ktorej šéf Miloš 
Kočtúch uviedol, že na základný výcvik tu našli výborné podmienky. Na vlakovú stanicu, kde stoja aj regionálne 
rýchliky, je od vleku len čosi vyše kilometra a k autobusovej zastávke sotva 200 metrov. Lepší lyžiari sa pritom po 



vyvezení na kopec môžu spustiť na druhú stranu do Bielych Vôd už v Mlynkoch, okres Spišská Nová Ves, kde 

denný skipas stojí rovnako. V tejto susednej obci pritom funguje pre fajnšmekrov a náročnejších aj vyššie 
položené stredisko Gugel. Tam za lyžovačku dospelý zaplatí 18 eur a dieťa 12 €. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Dotačný systém župy ostáva netransparentný 
[13.01.2020; Sme; Východné Slovensko; s. 6; Jana Ogurčáková] 

 
 

Na miere vplyvu župných poslancov na rozhodovanie o dotáciách sa nezhodlo ani vedenie Košického 
samosprávneho kraja. 

KOŠICE. Útvar hlavného kontrolóra už vlani odporúčal vedeniu košickej župy zmeniť systém poskytovania 
dotácií z rozpočtu Košického samosprávneho kraja. Súčasný model je aj podľa samotného úradu župy málo 
transparentný, neprehľadný a absentuje v ňom odborné posudzovanie žiadostí. Nový návrh, ktorý predložil župan 
Rastislav Trnka (nez.) na decembrovom zastupiteľstve, by podľa dôvodovej správy priniesol aktívne 
zverejňovanie celého procesu prideľovania dotácií, zvýšenie transparentnosti dotačnej politiky kraja a uľahčil by 
potenciálnym žiadateľom prístup k dotáciám. 

Poslanci chcú rozhodovať o peniazoch 
„Nové VZN o poskytovaní dotácií znižuje váhu a kompetenciu poslancov rozhodovať o žiadostiach,“ 

konštatoval Emil Kočiš (OĽaNO). Trnkov návrh kvitoval aj hlavný kontrolór Ľubomír Hudák (ex Smer), ktorý sa so 
županom v mnohom nezhodne. Návrh však kritizovali poslanci aj obaja podpredsedovia kraja. Vladimírovi Saxovi 
(KDH) prekážalo, že návrh bol predložený v poslednej chvíli. „Diskusia bola obmedzená pre nedostatok času na 
minimum,“ povedal. Vicežupan Karol Pataky (MostHíd) navrhoval viaceré zásadné zmeny. Župní poslanci by 
podľa neho mali mať právo rozhodovať aspoň o časti dotácií, „keďže najlepšie poznajú svoje okolie a združenia 
vo svojom okrese“. Na županovom návrhu kritizoval možné vylúčenie poslancov z celého procesu. Hlavné slovo 
by totiž mala dotačná komisia. „Poslanci by mali mať možnosť rozhodovať. V rozpočte sme schválili 600-tisíc eur, 
na jedného poslanca by to vychádzalo 3500 eur. Mohol by podporiť menšie aj väčšie akcie, ale maximálne do 
tejto hodnoty.“ 

Kupovanie hlasov 
Ladislav Rovinský (nez.) s vicežupanom nesúhlasil, vidí v tom kupovanie voličskej priazne. „Každý by dostal 

svoj balík, ktorý môže rozdeliť vo svojom volebnom obvode. Podpredseda kraja to demaskoval. Budem proti 
tomu, aby poslanci samotní rozhodovali o darčekoch pre svoj volebný obvod.“ Poslanec Rastislav Javorský 
(KDH) je naopak presvedčený, že poslanci vedia najlepšie, čo treba podporiť: „Nehanbím sa za to, že chcem, aby 
išiel konkrétny objem dotácií pre Spišskú Novú Ves. Som poslanec, ktorého zvolili obyvatelia Spišskej Novej 
Vsi a ktorý sa o tri roky bude uchádzať o ich priazeň,“ vyjadril sa. 

Nezaradení mimo hry 
Návrh župy by poškodil nezaradených poslancov, pretože dotačná komisia je tvorená z jednotlivých klubov. 

Upozornil na to Milan Kaplan (OĽaNO). Tento rok bude Košický samosprávny kraj hospodáriť s rozpočtom vo 
výške 263 miliónov eur. Rozpočet župní poslanci schválili bez diskusie. Jana Ogurčáková, Korzár 

Nové všeobecnozáväzné nariadenie o poskytovaní dotácií znižuje váhu a kompetenciu poslancov rozhodovať 
o žiadostiach. 

Emil Kočiš, poslanec KSK 
Foto: 
Župan Rastislav Trnka (vľavo) pre svoj návrh dotačného systému nenašiel podporu. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. NADANÍ BILANCOVALI ROK 2019 
[13.01.2020; Prešovský večerník; Publicistika; s. 9; Mgr. Dušan Guman] 

 
 

Známi herci, hudobníci, hviezdny youtuber, aj príhovory študentom na akademickej pôde. Pozornosť na 
aktivity mladých intelektuálov upriamili tohto roku aj médiá. 

O nadaných aj v médiách a ocenený Jakubisko 
Priaznivci nadaných detí, ani oni sami, nezaháľali. V januári totiž začalo prihlasovanie do Malej logickej 

olympiády. Talentované deti privítala na svojej pôde radnica mesta Prešov. V apríli na výnimočných zaostrili 
pozornosť médiá. Tradične sa uskutočnilo finálové kolo Logickej olympiády, súťaže pre mimoriadne nadané deti 
na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Z rúk organizátorov celoslovenskej iniciatívy 
Rozumieme nadaným si v Prahe prebral ocenenie za spoluprácu na projektoch určených nadaným deťom 
slovenský režisér Juraj Jakubisko. 

Výjazd do Žiaru nad Hronom 



Do celoslovenskej súťaže v logickom myslení sa zapojili neuveriteľné dve tisícky predškolákov. Koncom 
školského roka sa v Žiari nad Hronom stretli tamojší nadaní žiaci s organizátormi projektov celoslovenskej 
iniciatívy Rozumieme nadaným. 

Nadaných podporila sabinovská radnica 
Odborní pracovníci Centra navštívili počas letných prázdnin primátora Sabinova Michala Repaského a 

informovali ho o celoslovenskej iniciatíve Rozumieme nadaným, jednotlivých projektoch a aktivitách pre deti a 
mládež. Spoločné rokovanie prinieslo ovocie: mesto sa zapojí a podporí celoslovenskú iniciatívu a výchovu a 
vzdelávanie nadaných detí v Sabinove. 

Lekcia hereckého umenia 
S novým školským rokom nastúpila v poradí siedma sezóna činnosti Klubu nadaných detí. Jej otvorenia sa 

zhostila známa prešovská herečka Veronika Husovská, členka prešovského Divadla Jonáša Záborského a 
manželka známeho prešovského speváka hudobnej skupiny Komajota Martina Husovského. Rovnaký úspech 
zožal v KNDčku jeden z najrenomovanejších slovenských saxofonistov Mário „Gapa“ Garbera. 

Emotívna návšteva youtubera MOONa 
Silné emócie, ba až euforické stavy, prežili deti z Klubu nadaných detí i pri návšteve hviezdy kanálu YouTube 

MOONa. Ten prišiel do Klubu v sprievode ochranky a prezradil čosi o sebe, o žiackych rokoch aj o svojej 
závratnej kariére. Tohtoročného logického sústredenia nadaných sa zúčastnili školáci z Prešova a Spišskej 
Novej Vsi. Zaujímavé trojdňové stretnutie prebehlo v prekrásnom prostredí Slanských vrchov na Sigorde. Priam 

obrovský úspech zaznamenala prednáška o mestskej autobusovej doprave, v rámci ktorej Dopravný podnik 
mesta Prešov reprezentoval jeho riaditeľ Peter Janus. 

Karikatúry a matematické hádanky 
V októbri medzi nich zavítal uznávaný slovenský karikaturista Fedor Vico. V KND-čku sa kreslili karikatúry i 

portréty samotného umelca. Novembrové stretnutie bolo venované rozvoju grafomotorických zručností. Deti sa v 
roku 2019 potrápili aj s matematikou. Jej vyučovanie často spestria práve experimenty a pokusy, ktoré prinášajú 
odpovede na rôzne matematické otázky. Medzi obľúbené činnosti patrila matematická hádanka - Möbiov pásik. 

Na nadaných „vypredaná“ aula 
Nadané deti sa neskôr predstavili na košickom workshope EDUpoint, ktorý sa uskutočnil v Univerzitnej 

knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Po Ľubošovi Lukáčovi sa pred mikrofón postavili samotné deti. 
Konkrétne Michal Vincent Otčenáš, Ján Roba, Lea Robová, Jakub Dorko, Oliver Ďurica, Alexander Jozef 
Dobrovič, Michael Filip McLean, Hana Vantová, Adam Lange a Tobias Barnoky. V novembri si niektoré z nich 
verejný prejav zopakovali. Tentoraz v prednáškovej sále Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 
Prešovčanov prišiel pozdraviť a prezradiť niečo z bohatých skúseností bývalý dlhoročný riaditeľ internátnej 
Spojenej školy Pavla Sabadoša v Prešove František Dancák. Ďalšie z piatkových popoludní patrilo návšteve 
Mišky Petrášovej, študentky Katedry žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. Klub nadaných detí v 
Prešove si v tomto roku pripísal ďalší úspech. Takmer päťdesiatka nadaných sa zapojila do testovania novej 
logickej súťaže. Podkladom pre samotné súťaženie bola didaktická pomôcka LOGIFORMES s troma úrovňami 
náročnosti. Na nadané deti čakajú v novom roku ďalšie veľké výzvy a bohatý program, ktorý pre nich pripravuje 
CPPPaP v Sabinove prostredníctvom projektu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Mgr. Dušan 
Guman 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Hľadajú problémy obcí 
[13.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 5; MICHAL FRANK] 

 
 

DOBRÉ NÁPADY SA DAJÚ VYUŽIŤ AJ INDE 
Združenie sa zameralo na prieskumy a vzdelávanie. 
PREŠOV. Fitnescentrum namiesto krčmy, dom smútku pre okolité obce, výsadba stromov po narodení 

každého dieťaťa, riešenie grafity na verejných plochách či využitie dažďovej vody. To je časť tém, ktoré v 
priebehu minulého roka predstavilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ako vysvetľuje hovorca a 
tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák, najlepšie riešenia sú tie, ktoré sa osvedčili a dokážu pomôcť 
ďalším mestám a obciam. 

Príklady z praxe 
„Aj preto pravidelne, každé dva mesiace, zverejňujeme príklady dobrej praxe, ktoré sme spracovali do 

manuálov s názvom Kroky k úspechu.“ Viaceré z takýchto príkladov dobrej praxe boli na východnom Slovensku. 
V Nižnej Polianke pri Bardejove predstavili dom smútku pre okolité obce. Grafity riešili v Spišskej Novej Vsi, v 

Margecanoch zaujalo využitie dažďovej vody pre verejnú zeleň a športové ihrisko. Ďalej predstavili napríklad 
celoročný jarmok v Levoči či obecný podnik v Raslaviciach (okres Bardejov). 

Smart, odpady, parkovanie 
Združenie miest a obcí Slovenska bilancovalo aktivity, ktoré pripravilo k modernizácii miestnej samosprávy. 

„Išlo o podujatia určené voleným predstaviteľom aj odborným zamestnancom miest a obcí. Počet podujatí aj ich 
účastníkov napovedajú, že sme sa venovali užitočným témam,“ mieni Kaliňák, ktorý spočítal, že ZMOS pripravil 
pre samosprávy desať workshopov, tri semináre a jednu medzinárodnú konferenciu. „Kľúčovými témami 
workshopov zameraných na problematiku agendy smart boli napríklad odpadové hospodárstvo, kamerové 



systémy, energetika v samospráve, ale aj smart riešenia v turistickej infraštruktúre, v komunálnom podnikaní, 
problematika parkovania, audit kompetencií, zrozumiteľný a dôveryhodný rozpočet a mestské funkčné regióny.“ V 
rámci seminárov sa ZMOS sústredil na GDPR a ochranu osobných údajov, ďalej na riadenie parkovania v 
mestách a obciach a infozákon v podmienkach samosprávy. „V poradí druhá medzinárodná konferencia s 
názvom Municipálna V-4 definovala možnosti na cezhraničnú spoluprácu a kooperáciu samospráv na úrovni 
samospráv krajín V-4 v rámci tzv. partnerských miest. Všetky tieto podujatia celkovo sprevádzal záujem 
účastníkov z radov volených predstaviteľov, odborných zamestnancov aj zástupcov asociácií pôsobiacich v 
samospráve, ktorých sa na podujatiach v roku 2019 zúčastnilo 850,“ hovorí M. Kaliňák. 

Dáta pre starostov 
Počas roka pripravila organizácia združujúca mestá a obce trinásť prieskumov. Vďaka nim má reálne 

informácie a dáta na skutočné problémy regiónov. Spracované informácie zverejňuje ZMOS vo svojich 
newslettroch vo forme metodických usmernení pre mestá a obce, výstupy z jednotlivých aktivít má aj na webe. 
„Zaujímali sme sa o názory dlhoročných starostov a primátorov na fungovanie miestnej územnej samosprávy, 
skúmali sme inventarizáciu financovania prenesených kompetencií v samosprávach, máme jedinečné čísla k 
problematike nájomného bývania aj k zabezpečovaniu celoplošnej zimnej údržby. Ďalšie prieskumy sa venovali 
činnosti spoločných obecných úradov, reforme kompetenčného vybavenia samospráv, odpadovému 
hospodárstvu a environmentalistike, mediácii v samospráve, ale aj dostupnosti predajní potravín na vidieku, 
auditu kľúčových kompetencií a verejnému osvetleniu z hľadiska prevencie kriminality, ochrany zdravia a 
majetku.“ Získané dáta môžu pomôcť pri tvorbe nového komunálneho manažmentu ako východiskového 
dokumentu Združenia miest a obcí Slovenska pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy. „V priebehu roka 
2020 budeme naďalej organizovať podujatia, vyhodnocovať a prezentovať príklady dobrej praxe, realizovať 
prieskumy a tiež spracovávať metodické usmernenia. Aj naďalej platí, že každé podujatie bude organizované v 
inom regióne tak, aby sme boli čo najbližšie k voleným predstaviteľom a odborným zamestnancom v mestách a 
obciach,“ dodáva Michal Kaliňák. MICHAL FRANK 

[Späť na obsah] 
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TRH PRÁCE 
Vybrali sme pre vás prehľad aktuálnych pracovných príležitostí so štandardnými, ale aj s vyššími mzdami. 

Hľadajú sa technici, online špecialisti či pôrodné asistentky. Ponuky sme pre vás pripravili v spolupráci s portálom 
ISTP. 

BRATISLAVSKÝ KRAJ 
IT ARCHITEKT 
Miesto: Bratislava-Petržalka Spoločnosť: TEMPEST, a. s. Informácie: Architekt zodpovedný za vytvorenie a 

nastavenie technologickej realizácie projektov v súlade s biznis architektúrou. Základná zložka mzdy: 2 800 eur 
za mesiac Kontakt: Monika Pacúchová, HR, monika_pacuchova@tempest.sk, tel.: +421250267111 Link: 
https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661763/ it-architekt 

KOMUNIKAČNÝ ŠPECIALISTA 
Miesto: Bratislava Spoločnosť: HRman, s. r. o. Informácie: Komunikovať a spolupracovať s jednotlivými 

marketingovými oddeleniami spoločnosti na príprave komunikačných kampaní, participovať na príprave interných 
komunikačných materiálov v rámci organizácie. Základná zložka mzdy: 1 700 eur za mesiac Kontakt: Mgr. 
Adriana Žáková, špecialista pre nábor a výber, zakova@hrman.sk, tel.: +421910558888 Link: https://www.istp.sk/ 
pracovna-ponuka/1660909/ komunikacny-specialista 

INVOICING & SUBCONTRACTING COORDINATOR 
Miesto: Senec Spoločnosť: GEODIS Slovensko, s. r. o. Informácie: Fakturácia zákazníkom; nahrávanie 

dodávateľských faktúr do systému, vytváranie nových dodávateľov a zákazníkov v systéme. Základná zložka 
mzdy: 900 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Jana Šinkovičová, HR manager, jana.sinkovicova@geodis.com, tel.: 
+421914398834 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661934/ invoicing-subcontractingcoordinator 

JUNIOR PRODUKTOVÝ MANAŽÉR 
Miesto: Bratislava-Nové Mesto Spoločnosť: positive software, s. r. o. Informácie: Výstižná a pútavá 

prezentácia novým klientov a záujemcom, výpomoc pri nasadzovaní do produkčnej prevádzky, údržba a klientska 
podpora pri prevádzke, aktívna komunikácia so zákazníkom, preberanie požiadaviek a ich následné delegovanie. 
Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac Kontakt: Ing. Marek Hronec, Key Account Manager, hronec@ 
positive.sk, tel.: +421903012102 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1660924/ junior-produktovy-manazer 

TECHNICKO-HOSPODÁRSKY PRACOVNÍK 
Miesto: Bratislava-Nové Mesto Spoločnosť: Marius Pedersen, a. s. Informácie: Zabezpečovanie a sledovanie 

pravidelných revízií hasiacich prístrojov, zdvíhacích zariadení, STK vozidiel, opravy a kontrola mechanizácie a 
strojových zariadení, evidencia a nahlasovanie škodových udalostí, zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a 
bezpečnosti techniky vrátane pravidelnej údržby a opráv. Základná zložka mzdy: 1 350 eur za mesiac Kontakt: 
Bc. Štefan Matejčík, regionálny riaditeľ, matejcik.s@mariuspedersen.sk, tel.: +421902999505 Link: 
https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1660577/ technicko-hospodarsky-pracovnik 



SECURITY SPECIALIST 
Miesto: Bratislava-Ružinov Spoločnosť: AEC Bratislava, s. r. o. Informácie: Inštalácia, testovanie a správa 

pokročilých bezpečnostných produktov (SIEM, DLP, SandBox atď.). Komunikácia so zákazníkom, dohľad nad 
kvalitou dodávaných služieb. Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac Kontakt: Bc. Kateřina Stejskalová, HR 
Manager, katerina. stejskalova@aec.cz Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1662573/ security-specialist 

MAJSTER STAVEBNEJ VÝROBY 
Miesto: Bratislava-Rača Spoločnosť: EUBIRAC, a. s. Informácie: Zaškolenie a koordinácia skupiny 

stavebných robotníkov pri realizácii časti diela až do jeho ukončenia (napríklad SDK priečky, strecha, obklady, 
dlažby, murárske práce, terénne úpravy a iné), organizovanie a zadeľovanie pracovníkov podľa harmonogramu 
výstavby jednotlivých stavieb, koordinácia prác, dodávok a služieb. Základná zložka mzdy: 900 eur za mesiac 
Kontakt: Andrea Beňovská, referent ľudských zdrojov, personalne@eurobuilding.sk, tel.: +421911665038 Link: 
https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661530/ majster-stavebnej-vyroby 

ROZVOJOVÝ KOORDINÁTOR 
Miesto: Bratislava-Ružinov Spoločnosť: Cesta von Informácie: Zodpovednosť za databázy darcov (Salesforce, 

Mailchimp, Excel) – priebežné čistenie, segmentovanie, exporty, spolupráca pri plánovaní a vyhodnocovaní 
kampaní, kultivácia záujemcov o tému príprava newsletterov, priebežné informovanie. Základná zložka mzdy: 1 
100 eur za mesiac Kontakt: Pavel Hrica, riaditeľ, pavel.hrica@cestavon.sk, tel.: +421917429983 Link: 
https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661291/ rozvojovy-koordinator 

TRNAVSKÝ KRAJ 
ŠÉFKUCHÁR PRE BISTRO 
Miesto: Trnava Spoločnosť: HOTELITY, s. r. o. Informácie: Podieľa sa na nákupe kvalitných surovín, 

objednávaní tovarov, sledovaní cien a nákupe sezónnych potravín s ohľadom na ekonomický efekt, tvorí denné 
menu a denné špeciály a v spolupráci s Executive chefom kooperuje na zostavovaní nového a la carte lístka, 
ovláda a dodržuje receptúry a technologické postupy prípravy jedál (asi 70 jedál denne). Základná zložka mzdy: 2 
300 eur za mesiac Kontakt: Zuzana Kvočeková, Managing Partner, zuzana. kvocekova@hotelity.sk, tel.: 
+421902419099 Link: https://www.istp.sk/ pracovnaponuka/ 1660613/ sefkuchar-pre-bistro 

INVENTÚRNIČKA 
Miesto: Trnava Spoločnosť: T-PRESS, spol. s r. o. Informácie: Vykonávanie fyzických inventúr tovaru v 

prevádzkach a administrácia inventúr. Základná zložka mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: Simona Štefunková, 
asistentka, sekretariat@t-press.sk, tel.: +421335513714 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1662563/ 
inventurnicka 

STAVEBNÝ ROZPOČTÁR 
Miesto: Senica Spoločnosť: HÍLEK a spol., a. s. Informácie: Príprava stavebných rozpočtov. Základná zložka 

mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: PhDr. Miriam Pagerková, personalista, pagerkova@hilek.sk, tel.: 
+421908418724 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661647/ stavebny-rozpoctar 

ASISTENTKA OBCHODNÉHO ODDELENIA PRE GASTRO 
Miesto: Dunajská Streda Spoločnosť: MINIT SLOVAKIA, spol. s r. o. Informácie: Administratívna a 

organizačná podpora obchodného a marketingového oddelenia firmy, zabezpečenie asistentských činností na 
obchodnom oddelení. Základná zložka mzdy: 950 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Katarína Aradská Polák, náborový 
pracovník, hr@minitbakery.sk Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1662397/ asistentka-obchodneho-
oddeleniapregastro 

PECMAJSTER 
Miesto: Dunajská Streda Spoločnosť: DANUBIA, a. s. Informácie: Zodpovednosť za správne nakysnutie 

výrobkov, príprava a samotné pečenie chleba, čerstvého pečiva a koláčov, zodpovednosť za dodržiavanie 
technologických postupov. Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac Kontakt: Alica Kasza, vedúca pekárne, 
pekaren@danubia-as.sk, personalne@danubia-as.sk, tel.: +421315524362 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-
ponuka/1662536/ pecmajster 

REFERENT/REFERENTKA FINANČNÉHO ODDELENIA 
Miesto: Veľký Meder (okres Dunajská Streda) Spoločnosť: Edscha Velky Meder, s. r. o. Informácie: Vedenie 

podvojného účtovníctva, účtovanie bankových výpisov a pokladne, spolupráca pri inventarizácii. Základná zložka 
mzdy: 950 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Martina Lászlóová, vedúca personálneho oddelenia, 
MLaszloova@edscha.com, tel.: +421315904223 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661687/ referent-
referentka-financnehooddelenia 

NUTRIČNÝ TERAPEUT 
Miesto: Smrdáky (okres Senica) Spoločnosť: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. Informácie: 

Zostavovanie jedálnych lístkov podľa zásad diétneho systému a racionálnej výživy, konzultácie s klientmi, 
poradenstvo v oblasti diétneho stravovania, normovanie stravy, spolupráca so stravovacou prevádzkou. Základná 
zložka mzdy: 871 eur za mesiac Kontakt: Denisa Kucharová, kucharovad@spasmrdaky.sk, tel.: +421346959101 
Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1661879/ nutricny-terapeut 

TRENČIANSKY KRAJ 
SALES MANAGER/SALES MANAGERKA 
Miesto: Považská Bystrica Spoločnosť: BREL, spol. s r. o. Informácie: Ponúkaná hrubá mzda od 900 eur plus 

bonusy. Možnosť flexibilných foriem práce. Príspevok na dopravu. Základná zložka mzdy: 900 eur za mesiac 
Kontakt: Terézia Valičková, info@brel.sk, tel.: +421918341568 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-
ponuka/1662588/ sales-manager-sales-managerka 

SAMOSTATNÝ IT TECHNIK 



Miesto: Trenčín Spoločnosť: tnTEL, s. r. o. Informácie: Inštalácia, konfigurácia, parametrizácia dodávaných 
technológií, zabezpečenie bezporuchovej prevádzky pridelených systémov, preventívne prehliadky zariadení. 
Základná zložka mzdy: 1 050 eur za mesiac Kontakt: Ing. Peter Kútny, konateľ, pkutny@tntel.sk, tel.: 
+421327444555 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1662022/ samostatny-it-technik 

ONLINE ŠPECIALISTA 
Miesto: Nové Mesto nad Váhom Spoločnosť: KOMPAVA, spol. s. r. o. Informácie: Znalosť PPC kampaní 

(Google AdWords), vytváranie marketingových stratégií a reklamy na webe, SEO optimalizácia stránky – 
vytváranie link building. Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Jana Grejtáková, asistent, 
sekretariat@lukro.sk, tel.: +421327740052 Link: https://www.istp.sk/ pracovna-ponuka/1662584/ online-
specialista 

Pokračovanie na strane 16 
Dokončenie zo strany 15 
VÝŤAHOVÝ TECHNIK 
Miesto: Malé Uherce (okres Partizánske) Spoločnosť: Ladický, s. r. o. Informácie: Oprava, servis osobných a 

nákladných výťahov. Základná zložka mzdy: 1 300 eur za mesiac Kontakt: Vojtech Ladický, konateľ, 
vytahy@ladicky.sk, tel.: +421903130531 Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662251/vytahovytechnik 

NITRIANSKY KRAJ 
PROCESNÝ INŽINIER 
Miesto: Nitra Spoločnosť: RIBE Slovakia, k. s. Informácie: Analýza a optimalizácia existujúcich výrobných 

procesov v rámci organizačnej štruktúry, zavádzanie nových technických procesov, analýza a odobierka nových 
procesov/produktov. Základná zložka mzdy: 1 400 eur za mesiac Kontakt: Ing. Jana Pápežová, personalista, 
jana.papezova@ribe.sk, tel.: +4210918807218 Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662800/procesny-
inzinier 

VEDECKÝ PRACOVNÍK 
Miesto: Nitra Spoločnosť: Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied Informácie: Samostatné riešenie 

úloh rozvoja vedy a techniky, príprava vedeckých podujatí, aktívne výstupy vedeckej činnosti v publikáciách 
SCOPUS a WOS, príprava konečného zostavenia čísla periodika Životné prostredie s následným zabezpečením 
jeho vydania, distribúcia časopisu. Základná zložka mzdy: 1 098 eur za mesiac Kontakt: Ing. Zuzana Kubicová, 
vedúca ekonomického oddelenia, zuzana.kubicova@savba.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660527/vedeckypracovnik 

SEO ŠPECIALISTA SPRÁVA E-COMMERCE 
Miesto: Levice Spoločnosť: GLOBO EASTERN EUROPE, s. r. o. Informácie: Správa e-shopov, administrácia, 

analýzy, marketing, SEO, porovnávače, Google Analytics, Google Ads… Základná zložka mzdy: 1 000 eur za 
mesiac Kontakt: Marian Černak, konateľ, marian.cernak@globo-lighting. sk, tel.: +421362300211 Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660975/seo-specialistasprava-e-commerce 

PSYCHOLÓG/ PSYCHOLOGIČKA V CENTRE PRE DETI A RODINY 
Miesto: Nitra Spoločnosť: Centrum Slniečko, n. o. Informácie: Odborná činnosť zameraná na prácu s dieťaťom 

a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK, využitie odborných psychologických metód na podporu 
dieťaťa a rodiny, psychologická činnosť s deťmi so sy CAN, vypracovanie spisovej dokumentácie, spolupráca s 
viacerými subjektmi podieľajúcimi sa na vykonávaní opatrení SPOD a SK. Základná zložka mzdy: 840 eur za 
mesiac Kontakt: PhDr. Denisa Vargova, praca@centrumslniecko.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662424/psychologicka-v-centre-pre-deti-a-rodiny 

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK 
Miesto: Bátorove Kosihy (okres Komárno) Spoločnosť: T-TRANS Takács Ladislav, s. r. o. Informácie: 

Vystavovanie faktúr. Základná zložka mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: Alžbeta Takácsová, konateľ, 
betka.ttrans@gmail.com, tel.: +421908152278 Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660571/administrativnypracovnik 

BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ 
SYSTÉMOVÝ ANALYTIK SO ZAMERANÍM NA EKONOMIKU 
Miesto: Zvolen Spoločnosť: J M S – solid trade, spol. s r. o. Informácie: Analytické a implementačné práce 

týkajúce sa ekonomických modulov pri zavádzaní informačných systémov pre zmluvných odberateľov. 
Zabezpečovanie servisu ekonomických modulov u zavedených informačných systémov odberateľov. Základná 
zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac Kontakt: Alena Pálková, palkova@jms.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660700/systemovyanalytik-so-zameranim-na-ekonomiku 

OFFICE MANAŽÉR 
Miesto: Banská Bystrica Spoločnosť: Digipress, s. r. o. Informácie: Interná a externá komunikácia. Príprava 

podkladov a prezentácií. Organizovanie stretnutí s klientmi a obchodnými partnermi a podobne. Základná zložka 
mzdy: 900 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Alexandra Pospíšilová, tel.: +421948189706 Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662470/office-manazer 

PRACOVNÍK ZÁCHRANNEJ SLUŽBY 
Miesto: Hronský Beňadik Spoločnosť: PETROLSERVIS SK, spol. s r. o. Informácie: Ochrana pred požiarmi, 

ochrana života, majetku a životného prostredia, prevádzkové činnosti na technológii, hospodárske práce v 
spoločnosti. Základná zložka mzdy: 860 eur za mesiac Kontakt: František Holub, tel.: +421908612931, holub@ 
petrolservis.eu Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661448/pracovnikzachrannej-sluzby 

ÚČTOVNÍK, EKONÓM 
Miesto: Lučenec Spoločnosť: ORER, spol. s r. o. Informácie: Vedenie jednoduchého a podvojného 

účtovníctva. Vyúčtovanie pracovných ciest. Vypracovávanie pravidelných mesačných, štvrťročných a ročných 



uzávierok a podobne. Základná zložka mzdy: 1 000 eur za mesiac Kontakt: Mária Ambróšová, 
praca@mojasrdcovka.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661847/uctovnikekonom 

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG 
Miesto: Krupina Spoločnosť: Centrum sociálnych služieb KA Informácie: Aplikácia špeciálnopedagogických 

postupov pri výkone SPODaSK. Individuálne alebo skupinové poradenstvo, krízová intervencia. Základná zložka 
mzdy: 832 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Anna Surovcová, tel.: +421903969345, aninasur@ gmail.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661773/specialnypedagog 

ŽILINSKÝ KRAJ 
FINANČNÝ RIADITEĽ/CFO 
Miesto: Sučany Spoločnosť: robotec, s. r. o. Informácie: Využite príležitosť stať sa členom spoločnosti, ktorá je 

lídrom na trhu v oblasti robotizácie. Základná zložka mzdy: 2 000 eur za mesiac Kontakt: Ing. Vladimír Záborský, 
zaborsky@vaw.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662342/financnyriaditel-cfo 

PLC PROGRAMÁTOR 
Miesto: Žilina Spoločnosť: AI ENGINEERS CROWD, s. r. o. Informácie: Návrhy riešení problémov v oblasti 

riadenia výrobných procesov. Tvorba PLC programov a tvorba vizualizácie v HMI. Testovanie funkcionalít a 
podobne. Základná zložka mzdy: 1 500 eur za mesiac Kontakt: Ing. Ján Rofár, PhD., jan.rofar@ai-ec.eu Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662781/plc-programator 

SESTRA NA JIS 
Miesto: Žilina Spoločnosť: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina Informácie: Poskytovanie intenzívnej 

ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti a ďalšie úlohy podľa pokynov 
nadriadeného. Základná zložka mzdy: 1 073,70 eura za mesiac Kontakt: Mgr. Andrea Macková, tel.: 
+421415110682, zamestnanie@fnspza.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662696/sestra-najis 

SAMOSTATNÝ REFERENT SPRÁVY VEREJNÉHO OSVETLENIA 
Miesto: Žilina Spoločnosť: Dopravný podnik mesta Žiliny, s. r. o. Informácie: Správa a riadenie verejného 

osvetlenia (VO) v meste Žilina. Vedenie agendy a technickej dokumentácie VO. Návrh a posudzovanie 
technických riešení v súvislosti s modernizáciou VO a podobne. Základná zložka mzdy: 990 eur za mesiac 
Kontakt: JUDr. Ľubica Kubová, tel.: +4210415660106, lubica.kubova@dpmz.sk Link: https://www.istp.sk/ 
pracovna-ponuka/ 1662558/samostatnyreferent-spravy-verejnehoosvetlenia 

HLAVNÝ/Á ÚČTOVNÍK/ ČKA 
Miesto: Partizánska Ľupča Spoločnosť: AgroMaPe, s. r. o. Informácie: Účtovanie rôznych typov položiek. 

Vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr. Príprava podkladov pre štatistický úrad a podobne. 
Základná zložka mzdy: 832 eur za mesiac Kontakt: Ing. Ján Hrompa, job.agromape@ gmail.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662367/hlavny-a-uctovnikcka 

KOŠICKÝ KRAJ 
VEDÚCI NA HYDINÁRSKEJ FARME – ZOOTECHNIK 
Miesto: Jovice Spoločnosť: PODTATRANSKÁ HYDINA, a. s. Informácie: Riadi, zabezpečuje a zodpovedá za 

výsledky farmy rýchlovýkrmu. Základná zložka mzdy: 1 600 eur za mesiac Kontakt: Bc. Ivona Hanková, 
personalne@hydinakk.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662304/veducina-hydinarskej-farme-
zootechnik 

KOORDINÁTOR PILIERA ORGANIZÁCIE PRACOVISKA WCM 
Miesto: Spišská Nová Ves Spoločnosť: Embraco Slovakia, s. r. o. Informácie: Koordinátor WO denne riadi 

aktivity WO piliera (v rámci výrobných oblastí), zodpovedá za expanziu WO, pravidelne reportuje status a progres 
WO piliera a podobne. Základná zložka mzdy: 1 337 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Jana Jurgovská, tel.: 
0534172378, jana.jurgovska@embraco.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661017/koordinatorpiliera-organizacie-pracoviskawcm 

VEDÚCI CENTRA PRE DETI A RODINU 
Miesto: Košice-Barca Spoločnosť: xZEM DETÍ-KOŠICE, n. o. Informácie: Riadenie 15-členného kolektívu 

vychovávateľov a sociálnych pracovníkov, kontrola spisovej dokumentácie, komunikácia s ÚPSVAR, so školskými 
a zdravotníckymi zariadeniami a podobne. Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac Kontakt: Ing. Zuzana 
Jusková, tel.: +421905247836, Zemdetiriaditel@gmail.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660402/veduci-centrapre-deti-a-rodinu 

JDE TECHNICKÝ ŠPECIALISTA 
Miesto: Košice-Staré Mesto Spoločnosť: LafargeHolcim European Business Services, s. r. o. Informácie: 

Správa a procesovanie dát v programe JD Edwards. Podpora migrácie dát medzi platformami. Pravidelná 
aktualizácia dát a systémov a podobne. Základná zložka mzdy: 900 eur za mesiac Kontakt: ebs.recruitment-svk@ 
lafargeholcim.com Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662499/jde-technickyspecialista 

ORGANIZÁTOR VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT 
Miesto: okres Košice Spoločnosť: V a V Akademy, s. r. o. Informácie: Poskytovanie informácií o službách a 

produktoch spoločnosti. Plánovanie, riadenie a organizovanie vzdelávacích kurzov. Evidencia prihlášok 
záujemcov a podobne. Základná zložka mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Gabriela Nemčíková, tel.: +421 
915 171 168, vyberove@vav.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660606/organizatorvzdelavacich-
aktivit 

REFERENT SOCIÁLNOZDRAVOTNÉHO ÚSEKU 
Miesto: Košice-Staré Mesto Spoločnosť: Arcidiecézna charita Košice Informácie: Metodické usmerňovanie 

zariadení sociálnych služieb. Návštevy a kontrola jednotlivých zariadení v oblasti sociálnych služieb. Príprava 
projektov sociálnych služieb a podobne. Základná zložka mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: JUDr. Svetlana 



Semančáková, svetlana.semancakova@ charita-ke.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661864/referent-socialnozdravotneho-useku 

MEDICAL BILLER 
Miesto: Košice-Staré Mesto Spoločnosť: Affinity Analytics, s. r. o. Informácie: Manually file and complete web 

forms on various health insurance web site. Communicate with medical care providers in the United States via 
email and phone. Communicate with health insurance payers, etc. Základná zložka mzdy: 850 eur za mesiac 
Kontakt: Peter Štupák, tel.: +421950590621, jobs@affinityanalytics.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660697/medical-biller 

PREŠOVSKÝ KRAJ 
VEDÚCI VÝVOJA OBALOVÝCH RIEŠENÍ 
Miesto: Prešov Spoločnosť: ETILOG, s. r. o. Informácie: Vedenie a koordinácia oddelenia výroby a vývoja 

prototypov. Vyhodnocovanie vyrobených prototypov. Zodpovednosť za dodržiavanie časového harmonogramu a 
podobne. Základná zložka mzdy: 2 200 eur za mesiac Kontakt: Viktória Kobidová, viktoria. kobidova@etilog.com 
Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662602/veduci-vyvojaobalovych-rieseni 

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA/ OBCHODNÁ ZÁSTUPKYŇA 
Miesto: Bardejov Spoločnosť: La Passione Slovakia, s. r. o. Informácie: Starostlivosť o súčasných klientov. 

Aktívne vyhľadávanie a získavanie nových zákazníkov. Prezentácia portfólia produktov a služieb. Príprava 
cenových kalkulácií a podobne. Základná zložka mzdy: 832 eur za mesiac Kontakt: Mgr. Pavol Goriščák, 
pavol.degory@gmail.com Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662420/obchodnyzastupca-obchodna-
zastupkyna 

VEDÚCI ÚDRŽBY 
Miesto: Bardejov Spoločnosť: Výnimočné potraviny, s. r. o. Informácie: Zodpovednosť za riešenie a vykonanie 

údržby na strojoch a zariadeniach. Plánovanie a koordinovanie údržbárskych prác. Vykonávanie preventívnych a 
predpísaných kontrol a podobne. Základná zložka mzdy: 1 200 eur za mesiac Kontakt: 
vynimocnepotraviny@vkonline.sk Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662426/veduciudrzby 

UČITEĽ PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
Miesto: Hromoš Spoločnosť: Základná škola s materskou školou Hromoš Informácie: Výchovno-vzdelávacia 

činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ MŠ v zariadení pre materské školy. Základná 
zložka mzdy: 831,50 eura za mesiac Kontakt: Mgr. Jana Príhodová, tel.: +421524993650, zshromos@hromos.sk 
Link: https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1662112/ucitelpre-predprimarne-vzdelavanie 

HLAVNÝ ČAŠNÍK/ČKA 
Miesto: Humenné Spoločnosť: DMGi, s. r. o. Informácie: Obsluha zákazníkov. Základná zložka mzdy: 1 400 

eur za mesiac Kontakt: Ing. Diana Gič, dianarackova@gmail.com Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661369/vrchny-casnikck 

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK V ZDRAVOTNÍCTVE 
Miesto: Bardejov Spoločnosť: ALIAN, s. r. o. Informácie: HR firmy v zdravotníctve, riadenie zamestnaneckých 

vzťahov, prijímanie a prepúšťanie zamestnancov, účtovníctvo firiem v zdravotníctve, štatistiky, pracovné zmluvy, 
spolupráca so zdravotnými poisťovňami, priebežne audity a uzávierky. Celá účtovná agenda zdravotníckeho 
zariadenia. Základná zložka mzdy: 800 eur za mesiac Kontakt: MUDr. Andrej Džupina, MBA, PhD., 
alian@stonline.sk, immuno@centrum.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661470/administrativnypracovnik-v-zdravotnictve 

TERÉNNY SOCIÁLNY PRACOVNÍK 
Miesto: Krížová Ves Spoločnosť: Obec Krížová Ves Informácie: Odborné posudzovanie životnej situácie 

človeka. Poskytovanie základných informácií v krízových situáciách a zabezpečenie potrebných sociálnych 
služieb. Sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií a podobne. Základná zložka mzdy: 919 eur za mesiac 
Kontakt: Ing. Andrea Maláková, tel.: +421524581221, krizovaves@stonline.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1661829/terenny-socialnypracovnik 

FARMACEUT VO VEREJNEJ LEKÁRNI 
Miesto: Bardejov Spoločnosť: Avant, s. r. o. Informácie: Objednávanie a expedovanie liekov na recept aj bez 

receptu. Voľný predaj. Kontakt s poisťovňami, príprava faktúr pre ZP a podobne. Základná zložka mzdy: 900 eur 
za mesiac Kontakt: MUDr. Mária Džupinová, MSc., tel.: +421948036026, lekarenckplus@centrum.sk Link: 
https://www.istp.sk/pracovnaponuka/1660417/farmaceutvo-verejnej-lekarni 

Táňa Rundesová v spolupráci s portálom 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Bezúch vnímal pokriky košických fanúšikov. Nič im nezazlievam, vraví 
[13.01.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Patrik Fota] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22300600/bezuch-vnimal-pokriky-kosickych-fanusikov-nic-im-nezazlievam-
vravi.html 

 
 

Zatiaľ nevie, či sa do Košíc z hosťovania vráti. 
HC Košice - HK Dukla Trenčín, 12.1.2020 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22300600/bezuch-vnimal-pokriky-kosickych-fanusikov-nic-im-nezazlievam-vravi.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22300600/bezuch-vnimal-pokriky-kosickych-fanusikov-nic-im-nezazlievam-vravi.html


(16 fotografií) 
KOŠICE. Hokejisti HC Košice zdolali na domácom ľade Trenčín 3:2, keď víťazný gól strelil Jakub Suja sedem 

minút pred koncom tretej tretiny. 
V drese oceliarov sa ešte strelecky presadili Rapáč a Haščák, ktorý si upevnil pozíciu najlepšieho kanoniera 

ligy. 
Zverenci trénera Petra Draisaitla bodovali už v 16. zápase po sebe a naďalej vedú tabuľku Tipsport ligy o 

jeden bod pred Banskou Bystricou. 
Pre Juraja Bezúcha bol duel na ľade Steel Arény špecifický, keďže sezónu začal v košickom drese, no v jej 

priebehu si vyžiadal hosťovanie v Trenčíne. 
Aktuálne sa zdá, že sa už nechystá vrátiť do metropoly východu. 
V utorok cestujú košickí hokejisti do hlavného mesta, kde sa v šlágri kola stretnú so Slovanom Bratislava. 
Rapáč by si prial lepšiu atmosféru 
Druhý gól Košičanov vsietil Branislav Rapáč, pre ktorého to bol 11. presný zásah v sezóne. 
„Moja hra nie je postavená na góloch, ale skôr na inej práci. Keď sa mi ale podarí skórovať, som rád. Mal som 

tam ešte jednu dobrú šancu, ale z bekhendu mi to príliš nesadlo a trafil som brvno. Jednoznačne najsilnejší 
bekhend v lige má náš Filip Vrábeľ, od neho sa to učím na tréningoch. Musím ho ale lepšie sledovať, aby som to 
od neho viac odkukal,“ povedal Rapáč. 

Súvisiaci článokKošickí hokejisti zdolali Trenčín a ďalej vedú tabuľku Čítajte 
Na najbližší duel proti Slovanu sa rodák zo Spišskej Novej Vsi nijako špeciálne neteší. 

„Ja som Slovan v lige v minulosti nezažil, až teraz po ich návrate z KHL. Pre mňa je to zápas ako každý iný. 
Samozrejme chceme tam vyhrať a domov si priviezť tri body,“ uviedol Rapáč, podľa ktorého atmosféra na 
štadióne v Bratislave, ale ani v Košiciach nie je taká dobrá ako na menších zimákoch. 

„Z môjho pohľadu nie je rozhodujúci počet divákov. V lige sú štadióny, kde chodí 2500 divákov a je tam 
neskutočná atmosféra a inde príde 8 alebo 9-tisíc divákov a na zápase je ako v divadle. Všetkým sa hrá pred 
zaplnenými tribúnami lepšie. Týmto by som chcel aj apelovať na našich divákov. Momentálne sme prví v lige a 16 
zápasov po sebe sme bodovali. Určite by nám pomohla búrlivejšia atmosféra na tribúnach k ešte lepším 
výkonom.“ 

Draisaitl pochválil tretiu formáciu 
Víťazný gól oceliarov zaznamenal útočník Jakub Suja, ktorý presnou strelou spomedzi kruhov rozhodol o tom, 

že tri body ostali doma. 
Súvisiaci článokŠportový víkend na východe - servis výsledkov a faktov Čítajte 
„Som rád, že mi to tam padlo. Chcem pochváliť spoluhráčov, ktorí odviedli vynikajúcu prácu, najmä Paťo Koch 

mi dal skvelú prihrávku na stred. Podarilo sa mi to trafiť presne, tak ako som chcel. Verím, že budem pomáhať 
mužstvu víťaznými gólmi aj naďalej,“ skonštatoval Suja, ktorý vraj už nemusí prispievať do klubovej kasy. 

„Už som v Košiciach dosť dlho, takže nemusím nič prispievať, iba sledujem, či prispievajú ostatní tak, ako 
majú,“ pousmial sa Suja. 

Tretiu formáciu so Sujom, Rapáčom a Bortňákom chválil po zápase tréner Draisaitl. 
„Už tretí alebo štvrtý zápas po sebe sú našou najlepšou formáciou. Nie náhodou to boli práve oni, ktorí opäť 

rozhodli o našom víťazstve. Zaslúžia si odo mňa špeciálnu pochvalu,“ povedal košický tréner a k zápasu dodal: 
„Aktuálne sme schopní hrať famózny hokej v určitých fázach zápasu, ale vyskytujú sa aj také, ktoré nie sú 
vydarené. Potrebujeme hrať stabilnejšie počas celých šesťdesiatich minút.“ 

Bezúch: Uvidíme, ako to celé dopadne 
Zaujímavá situácia nastala okolo hosťovania Juraja Bezúcha v Trenčíne, ktorý sa už dávnejšie vyjadril, že do 

Košíc sa už vrátiť nechce. Do konca januára sa musí definitívne o jeho osude rozhodnúť. 
„Priznám sa, že nemám úplne detailné informácie o tom, v akom štádiu sú rokovania medzi oboma klubmi. 

Neviem teda povedať, či sa vráti alebo nie,“ uviedol Draisaitl. 
Na Bezúcha košickí fanúšikovia počas zápasu pokrikovali, čo si samotný hráč viac uvedomil až počas druhej 

tretiny. 
„Proti Košiciam nič nemám. Klub, hráčov aj trénerov rešpektujem a prajem im veľa šťastia. Momentálne som 

stále na hosťovaní do konca januára, uvidíme, ako to celé dopadne, ešte sa toho môže veľa zmeniť. Samozrejme 
som vnímal reakciu fanúšikov, ale nič im nezazlievam. Niečo podobné má v Trenčíne môj dobrý kamarát Juraj 
Majdan. Mňa osobne to motivovalo,“ povedal Bezúch. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Hľadajú skutočné problémy obcí a miest. Dobré nápady sa dajú využiť aj 

inde 
[13.01.2020; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; Michal Frank] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22298160/hladaju-skutocne-problemy-obci-a-miest-dobre-napady-sa-daju-
vyuzit-aj-inde.html 

 
 

Združenie sa zameralo na prieskumy a vzdelávanie. 
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Dom smútku v Nižnej Polianke 
(5 fotografií) 
PREŠOV. Fitnescentrum namiesto krčmy, dom smútku pre okolité obce, výsadba stromov po narodení 

každého dieťaťa, riešenie grafity na verejných plochách či využitie dažďovej vody. 
To je časť tém, ktoré v priebehu minulého roka predstavilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). 
Ako vysvetľuje hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS Michal Kaliňák, najlepšie riešenia sú tie, ktoré sa 

osvedčili a dokážu pomôcť ďalším mestám a obciam. 
Príklady z praxe 
„Aj preto pravidelne, každé dva mesiace, zverejňujeme príklady dobrej praxe, ktoré sme spracovali do 

manuálov s názvom Kroky k úspechu.“ 
Súvisiaci článokIhrisko aj obecnú zeleň zavlažujú v Margecanoch dažďovou vodou Čítajte 
Viaceré z takýchto príkladov dobrej praxe boli na východnom Slovensku. 
V Nižnej Polianke pri Bardejove predstavili dom smútku pre okolité obce. 
Grafity riešili v Spišskej Novej Vsi, v Margecanoch zaujalo využitie dažďovej vody pre verejnú zeleň a 

športové ihrisko. 
Ďalej predstavili napríklad celoročný jarmok v Levoči či obecný podnik v Raslaviciach (okres Bardejov). 
Smart, odpady, parkovanie 
Združenie miest a obcí Slovenska bilancovalo aktivity, ktoré pripravilo k modernizácii miestnej samosprávy. 
((piano)) 
„Išlo o podujatia určené voleným predstaviteľom aj odborným zamestnancom miest a obcí. Počet podujatí aj 

ich účastníkov napovedajú, že sme sa venovali užitočným témam,“ mieni Kaliňák, ktorý spočítal, že ZMOS 
pripravil pre samosprávy desať workshopov, tri semináre a jednu medzinárodnú konferenciu. 

Súvisiaci článokPoplatok za rozvoj zavádza aj Poprad, diskutovalo sa o jeho výške Čítajte 
„Kľúčovými témami workshopov zameraných na problematiku agendy smart boli napríklad odpadové 

hospodárstvo, kamerové systémy, energetika v samospráve, ale aj smart riešenia v turistickej infraštruktúre, v 
komunálnom podnikaní, problematika parkovania, audit kompetencií, zrozumiteľný a dôveryhodný rozpočet a 
mestské funkčné regióny.“ 

V rámci seminárov sa ZMOS sústredil na GDPR a ochranu osobných údajov, ďalej na riadenie parkovania v 
mestách a obciach a infozákon v podmienkach samosprávy. 

„V poradí druhá medzinárodná konferencia s názvom Municipálna V-4 definovala možnosti na cezhraničnú 
spoluprácu a kooperáciu samospráv na úrovni samospráv krajín V-4 v rámci tzv. partnerských miest. Všetky tieto 
podujatia celkovo sprevádzal záujem účastníkov z radov volených predstaviteľov, odborných zamestnancov aj 
zástupcov asociácií pôsobiacich v samospráve, ktorých sa na podujatiach v roku 2019 zúčastnilo 850,“ hovorí M. 
Kaliňák. 

Dáta pre starostov 
Počas roka pripravila organizácia združujúca mestá a obce trinásť prieskumov. 
Súvisiaci článokNižná Polianka prevádzkuje dom smútku pre sedem obcí Čítajte 
Vďaka nim má reálne informácie a dáta na skutočné problémy regiónov. 
Spracované informácie zverejňuje ZMOS vo svojich newslettroch vo forme metodických usmernení pre mestá 

a obce, výstupy z jednotlivých aktivít má aj na webe. 
„Zaujímali sme sa o názory dlhoročných starostov a primátorov na fungovanie miestnej územnej samosprávy, 

skúmali sme inventarizáciu financovania prenesených kompetencií v samosprávach, máme jedinečné čísla k 
problematike nájomného bývania aj k zabezpečovaniu celoplošnej zimnej údržby. Ďalšie prieskumy sa venovali 
činnosti spoločných obecných úradov, reforme kompetenčného vybavenia samospráv, odpadovému 
hospodárstvu a environmentalistike, mediácii v samospráve, ale aj dostupnosti predajní potravín na vidieku, 
auditu kľúčových kompetencií a verejnému osvetleniu z hľadiska prevencie kriminality, ochrany zdravia a 
majetku.“ 

Získané dáta môžu pomôcť pri tvorbe nového komunálneho manažmentu ako východiskového dokumentu 
Združenia miest a obcí Slovenska pre modernizáciu miestnej územnej samosprávy. 

„V priebehu roka 2020 budeme naďalej organizovať podujatia, vyhodnocovať a prezentovať príklady dobrej 
praxe, realizovať prieskumy a tiež spracovávať metodické usmernenia. Aj naďalej platí, že každé podujatie bude 
organizované v inom regióne tak, aby sme boli čo najbližšie k voleným predstaviteľom a odborným 
zamestnancom v mestách a obciach,“ dodáva Michal Kaliňák. 

Zachytávanie dažďovej vody v Margecanoch 
(6 fotografií) 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Basketbal: Iskra Svit zdolala Spišskú Nová Ves. Žilina podľahla Leviciam 
[12.01.2020; dobrenoviny.sk; 09:53; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/177725/basketbal-iskra-svit-zdolala-spissku-nova-ves-zilina-podlahla-
leviciam 
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Iskra Svit zdolala BK 04 AC LB Spišská Nová Ves. Žilina podľahla Leviciam. 

Ilustračné foto. — Foto: TASR /Pavel Neubauer 
Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 81:73 (39:35) 

Najviac bodov: Avramovič 23, Nesbitt 17, Carr 16 - Thompkins 19, Maxwell 14, Nemčok 11, 600 divákov 
BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 80:87 (33:39) 
Najviac bodov: Basabe 25, Murray-Boyles 12, Dunne 11 - Jašš 17, Petráš 16, Mitrovič 14 
Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (54:40) 
Najviac bodov: Perovič 19, Bachan 16, Harris 14 - Dickson 18, Merešš 14, Wiggins 12, 1300 divákov 
BC Prievidza - Inter Bratislava 67:83 (38:37) 
Najviac bodov: Gačeša 18, Delič 14, Durmo 13 - Körner 21, Funderburk, Ihring po 19, 2000 divákov 
× 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Nad Čermeľským údolím kedysi skákali lyžiari 
[12.01.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Spravodajstvo z Košíc a okolia; 00:00; Katarína Gécziová] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22300238/nad-cermelskym-udolim-kedysi-skakali-lyziari.html 

 
 

Nadšenci mostík za socializmu zrekonštruovali, fungoval rok. 
Výstavba skokanského mostíka v Čermeli 
(5 fotografií) 
KOŠICE. Na mieste, kde si to len málokto všimne, keď ide po turistickom lesnom chodníku ponad Čermeľský 

potok, stál kedysi skokanský mostík. 
Dnes o jeho histórii informuje tabuľa, ktorú tam nechali postaviť Mestské lesy. 
Pomerne prudký svah, dostupný od bankovskej cesty a záruka trvácnej snehovej prikrývky viedli 

československých vojakov v 20. rokoch 20. storočia k nápadu postaviť skokanský mostík. Postupom času sa však 
prestal využívať. 

V 50. rokoch sa obnovila myšlienka vrátiť skokanský mostík k životu. 
Nápad skrsol v hlave Štefana Mikuláša Hanzelyho, ktorý patril do okruhu lyžiarskych nadšencov z mestského 

projektového ústavu. 
Stavebná brigáda 
„Inšpiráciou pre neho boli dostupné informácie o pretekoch v skoku na lyžiach konaných na neďalekej 

Jahodnej ako aj stopy po pôvodnom vojakmi postavenom mostíku,“ dozvedáme sa z informačnej tabule. 
((piano)) 
O svojom nápade presvedčil aj kolegov, a tak sa pustili do práce. V rokoch 1959 až 1960 na výstavbe mostíka 

pracovali dobrovoľníci. 
Hanzely mostík projektoval, pričom využil svoje doterajšie skúsenosti a znalosti zo stavby skokanského 

mostíka v Spišskej Novej Vsi aj pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. 

„Odrazový stôl mostíka bol postavený z prírodného kameniva. Oproti parametrom pôvodného mostíka bolo 
miesto odrazu posunuté vyššie, čím došlo ku skráteniu nájazdového svahu. Výrazné terénne nerovnosti bolo 
nutné vyrovnať vybudovaním blokov z tvárnic ako základov pre osadenie budúcej konštrukcie umelého nájazdu z 
oceľových lešenárskych rúrok,“ informujú Mestské lesy. 

Po dostavbe mostíka sa mohlo prejsť na jeho skúšanie. Prví skokani si ho otestovali ešte v zime na prelome 
rokov 1959/1960, medzi nimi bol i Hanzely. 

Dali ho zlikvidovať 
Priemerná dĺžka ich skokov dosahovala 20 metrov. Skokani zistili, že ešte budú musieť upraviť miesto 

prechodu medzi doskočiskom a dojazdovou rovinou. 
„Jarné prívalové dažde a pravdepodobne aj prietrž mračien vytvorili na moste komplikovanú situáciu a zmarili 

plány na dokončenie dojazdového areálu. Krátka existencia mostíka bola následne ukončená rozhodnutím 
vedenia TJ Lokomotíva (združovali sa v ňom lyžiari) o jeho zrušení a likvidácii, ktoré bolo pre realizátorov diela 
nepochopiteľné a šokujúce.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Predstavenie módnej kolekcie značky SaS. Vraj „Návod na lepšie 

Slovensko 1144“. V skutočnosti antropologická revolúcia 
[12.01.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/predstavenie-modnej-kolekcie-znacky-sas-vraj-navod-lepsie-slovensko-
1144-skutocnosti-antropologicka-revolucia/2013708 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22300238/nad-cermelskym-udolim-kedysi-skakali-lyziari.html
https://www.hlavnespravy.sk/predstavenie-modnej-kolekcie-znacky-sas-vraj-navod-lepsie-slovensko-1144-skutocnosti-antropologicka-revolucia/2013708
https://www.hlavnespravy.sk/predstavenie-modnej-kolekcie-znacky-sas-vraj-navod-lepsie-slovensko-1144-skutocnosti-antropologicka-revolucia/2013708


 
 

Bratislava 12. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher) 
Na tlačovej konferencii predstavila strana Sloboda a solidarita svoj volebný program po programovej 

konferencii. Samozrejme aj SaS sa pridala k stranám, ktoré chcú lepšie Slovensko, čo vôbec v dnešnej dobe 
neprekvapuje, keďže pred voľbami chce každý politický subjekt, aby bolo lepšie. Richard Sulík uviedol tlačovku 
slovami „Strana SaS dnes predstavila volebný program, je to skôr návod na to, ako konať, ako zlepšiť život v 
našej krajine, je to návod na lepšie Slovensko, veľmi konkrétny a veľmi reálny a preto sme program aj takto 
nazvali“ 

Na snímke Richard Sulík 
Bude iste zaujímavé sledovať saskárske konkrétnosti po voľbách, ako aj to, aká bude tá realita po voľbách. 

Takže ďalší opozičný subjekt, v ktorom vedia ako zlepšiť život, len nevedno komu ho chcú zlepšiť. Ukázalo sa, že 
aj SsS sa zapojila do predvolebných pretekov predstavenia programu v štýle, čím obsiahlejší, tým lepší. Isteže na 
niektorých voličov môže zapôsobiť obsiahla kniha s príťažlivou grafikou a na drahom papieri odradzujúco. Sulík 
konštatoval, že si je veľmi dobre vedomý, že ľudia programy nečítajú, napriek tomu je potrebné a nevyhnutné mať 
kvalitný program, aby vraj vedeli, čo budú po 29. 2. robiť. Pre Sulíka je dôležité, že programy čítajú tí, ktorí ich 
vyhodnocujú, a že „nemusí každý volič vedieť, čo sa v programe nachádza“. 

Paradox hneď na začiatku Sulíkovho prezentačného monológu, ktorý poukazuje na schizofréniu. Najprv tvrdí, 
že ľudia programy nečítajú, a potom, že je dobre, aby voliči vedeli. Nuž odkiaľ sa voliči dozvedia ak nie z 
programu? Z toho, čo im nejaký politik povie v médiách? Sulík síce nevysvetlil, či myslel všetkých voličov (že 
nečítajú) alebo len voličov strany SAS. No ak ide o voličov SsS je pravdepodobné, že nevedia, čo sa v programe 
nachádza. Je celkom možné, že ak by to vedeli, tak by možno volili nejakú inú stranu. 

V skutočnosti platí pravý opak: volič by mal vedieť, čo obsahuje program strany, za ktorú hlasuje, a ktorej 
zveruje správu štátu. Inak je volebný úkon voliča ničím iným ako ruskou ruletou alebo v tom lepšom prípade, 
stávkou v kasíne. V skutočnosti je to nezodpovednosť, keď volič nevie a hlasuje, ale podľa Sulíka je to inak. A 
možno práve preto, že volič SAS nevie, je SAS stále v parlamente. 

Predseda Sulík, s podivne lesknúcimi sa očami, sebavedomo vyhlásil: „ dôležité je, aby ľudia vedeli, že SAS 
tak ako doteraz, má najlepší program“. Ako k takému nekritickému záveru Sulík prišiel nie je známe. Sulík s 
veľkou dávkou sebadôvery SAS najlepšie vie, čo našej krajine pomôže, SaS najlepšie vie ako zlepšíme život na 
Slovensku, je to tu spísané, s týmto sme si dali námahy, všetci ľudia, ktorých tu vidíte sú spolutvorcovia, má to 7 
kapitol“. Ako to korešponduje z viacročnou činnosťou poslancov SAS v parlamente sa však Sulíka nikto nespýtal. 

Metodologické rozčlenenie jednotlivých meritórnych oblastí a vzájomné ich vzájomné poprepájanie do 
nelogických menších celkov poukazuje minimálne na nesústredenú a nechápavú myseľ tvorcov. Isteže, nie je to 
vedecká a odborná práca. Ale vyhlásiť o tomto ideologickom mixe protikladných ideí, ktoré spôsobia katastrofu 
tam, kde ešte nestihla nastať, že je to najlepší program, tak to je možné jedine pod vplyvom istých (návykových) 
látok zatemňujúcich zdravý rozum. 

Riešenia SaS v jej programe, tak vyznievajú veľmi nedôveryhodne, najmä ak si voliči spomenú okrem iného 
na Sulíkove excesy s Kočnerom alebo infantilné balónikové epizódy či jeho tričkové vulgárne posolstvá 
namierené k rodine a k aktivitám občanov, ktorých cieľom bolo chrániť rodinu v medziach ľudskej prirodzenosti… 
atď. A zrazu chcú ponúkať riešenia pre rodiny, zabalené do celej plejády odborne a kompetentne tváriacich sa 
fráz. V programe prejavujú záujem o telesne postihnutých, dôchodcov a problémy spojené so systémom 
starostlivosti o týchto ľudí. Ale ponúkané riešenia demografickej krízy, síce vznešené pomenované, neriešia 
podstatu problémov len vytvárajú ilúzie inštitucionálnych a systémových riešení. Program SAS sa vôbec 
nezaoberá príčinami tohto stavu ale vytvára, podobne ako mnoho ďalších strán, ilúzie o odbornom riešení. V 
podstate ponúkajú predĺženie agónie celého sociálneho a dôchodkového systému. 

Nekompetentnosť strany SaS sa prejavuje i v „riešeniach“ problematiky rómskych osád a tzv. sociálne 
vylúčených spoločenstiev (SVS). To si zaslúži citovanie z programu, kde konštatujú, že „Kvôli nečinnosti a 
prázdnym sľubom politikov vyrastá v SVS x-tá generácia analfabetov, nevzdelaných, nekvalifikovaných ľudí 
závislých od štátu. To, čo sa z ľudí v SVS stalo, to, ako dokážu zneužívať systém, predovšetkým sociálny systém, 
za to všetko nesie zodpovednosť štát. Nastavil nesprávne motivátory. Ľudia zo SVS si brali len to, čo im štát 
dával“ (s. 315). Čiže v podstate zopakovali to isté, len inými slovnými formuláciami, čo exposlanec ĽSNS 
Mazurek, čo evokuje otázky typu: Čo urobí NAKA? Čo urobí snaživý ideologický prokurátor? Alebo mimovládkový 
aktivista? Kto podá trestné oznámenie? Predsa takto sa vyjadriť v oficiálnom dokumente politickej strany o 
určitých občanoch štátu, ktorí žijú z daní občanov (rôzne sociálne dávky), nie politicky dovolené a jedná sa o 
ideozločin extrémizmu, hanobenia či podnecovania… poprípade o smerovanie k niečomu… atď. 

Podľa určitých politických rozsudkov, ktoré stanovili hranice toho čo občan SR môže a nesmie povedať o 
takomto správaní niektorých občanov v SR. Teda položím zásadnú otázku: Bude „expertka“ Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, ako autorka tejto časti programu (aspoň tak je to uvedené, myslieť si môže každý čo chce) 
vyšetrovaná, súdená a odsúdená, tak ako Mazurek? Niet sa však čoho báť, lebo existuje spravodlivosť a 
„spravodlivosť“. Dvojitý štandard. Ak dvaja povedia to isté nie je to to isté. To vieme. Už dávno. 

To, čo v SaS prekladajú ako riešenie, nemá nič spoločné s nastolením spravodlivosti, ani s riešením. Navrhujú 
totiž vytvorenie ministerstva pre sociálne vylúčené spoločenstvá, čo už nevyznieva ako vtip ale predposledné 
dejstvo tragédie. Totiž budúce „Ministerstvo pre sociálne vylúčené spoločenstvá si ponechá vybudované 
regionálne štruktúry splnomocnenca vlády – päť regionálnych kancelárií (Košice, Prešov, Spišská Nová Ves, 

Rimavská Sobota a Banská Bystrica). Regionálne kancelárie budú koordinovať v jednotlivých regiónoch 
samosprávy, aktívne spolupracovať so starostami na výstavbe škôlok, komunitných centier, sociálnych podnikoch 



a pod.“ kde doterajší experti, ktorí roky toto „riešili“ sa budú asi v dojemnej spolupráci podieľať na ďalších 
systémových „riešeniach“ v štýle „Ravasz“. Na stranách 315-325 strana SAS a Nicholsonová neprezentujú nič iné 
len evidentnú nekompetentnosť, pokračujúcu diskrimináciu pracujúcich občanov, do očí bijúcu neschopnosť a 
nespravodlivosť v jednom. Ak si potencionálni voliči túto časť programu SAS prečítajú, tak sa aspoň dozvedia, že 
pekný obal rozsiahleho programu a tzv. riešení, nie je zárukou pochopenia reality, ani skutočných spravodlivých 
riešení. Použitie sloganu „mačka vo vreci“ je veľmi slabým a veľmi zhovievavým vyjadrením toho, čo vznešene 
nazvali programom a návodom. 

To, čo navrhujú v školstve, okrem niektorých detailov, ako zvýšenie platov a odstránenie konfliktu záujmov 
ohľadne zriaďovateľov, zníženie počtu VŠ, nie je skoro nič, čo by stálo za zmienku. Čo vzbudzuje obavy sú 
navrhované obsahové zmeny a ponúkané riešenia, plné fráz, ktoré sa nedajú zrealizovať. Liberálni ideológovia 
iste dokážu zmeniť obsah vzdelávania tak, že komunisti pred rokom 1989 so svojou marxistickou ideologizáciou, 
budú popri SASke vyzerať ako amatéri. Volanie po individuálnom prístupe znie síce lákavo, ale pedagogická prax 
je realitou, ktorú zrejme nechápu. Pre stredné školstvo neprinášajú nič nové, len oprašujú koncepcie staré x 
desaťročí pod novou terminológiou. 

SaS nesklamala po ideologickej stránke, keďže dlhodobo patrí k antropologickým revolucionárom a 
popieračom ľudskej prirodzenosti muža a ženy, ako aj vedeckých faktov o tejto otázke. Dôkazom je bod: „Páry 
rovnakého pohlavia sú v našej spoločnosti realitou a ich spolužitie v inštitucionalizovanom životnom partnerstve je 
realizáciou ich práva na plnohodnotný život a prvkom slobody jednotlivca, ktorú kontinuálne presadzujeme. Toto 
opatrenie prinesie zvýšenie kvality každodenného života týchto párov, pretože ním zvýšime mieru ich 
zodpovednosti a sociálnej stability. Považujeme za správne umožniť registrované partnerstvá aj osobám 
rozdielneho pohlavia, pre ktoré nie je z rôznych dôvodov manželstvo vyhovujúce.“ (s.211 modul vzdelanú 
spoločnosť…) Čo to má spoločné so vzdelaním, kam to zaradili, by mohli vysvetliť. 

Výsledky tejto ideologickej koncepcie v právnych systémoch iných krajín, ukazujú kde to skonči. Ale o tom sa 
taktne v programe mlčí. SaS je známym členom ideologického a antropologického triumvirátu (+PS/Spolu) , ktorý 
chce prekročiť červenú čiaru ľudskej prirodzenosti a dôstojnosti vzťahov. Slovenské rodiny a deti sa majú na čo 
tešiť, lebo ideologická indoktrinácia už prebieha, a to, kam pôjdu peniaze daňových poplatníkov na „projekty“ 
mimovládnych organizácii v desiatkach či stovkách miliónov na šírenie akceptácie a „tolerancie“ voči 
antropologických zvráteností je dopredu isté. Iste prekonajú stranu Smer SD, ktorá štedro podporovala tieto 
skupiny. Podobne sa môžu tešiť kresťania i občania so zdravým rozumom, lebo ideologické prenasledovanie 
pravdivo mysliacich občanov SR, ktorí odmietajú túto ideológiu (už teraz sa deje v akademickom svete), bude len 
otázkou času kedy bude oficiálnou politikou. Obmedzovanie slobody myslenia a slobody svedomia, či 
náboženskej slobody zo strany štátu bude logickým dôsledkom. Presne tak ako v niektorých štátoch západnej 
Európy. 

V obsiahlej knihe nazvanej programom, deklarujú, že „Ratifikujeme Dohovor Rady Európy o predchádzaní 
násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Prijmeme právne úpravy, ktoré umožnia predchádzať 
diskriminácii pohlaví a domácemu násiliu a poskytnú jeho obetiam potrebnú pomoc.“ (s. 209) Tu si iste 
porozumejú s ideológmi strán ako PS/Spolu, Za ľudí, Smer SD, niektorých členov SNS, OĽNO…atď. To že chcú 
obmedziť slobodu svedomia a že „zákonné pravidlá umelého prerušenia tehotenstva ponecháme v aktuálnom 
stave.“, pričom genocídu slovenského národa rozšíria o nové, doposiaľ nelegálne formy, nikoho neprekvapí: 
„Podporíme legalizáciu interrupčných tabletiek, ktoré sú bezpečnejšie než chirurgický zákrok a sú povolené vo 
väčšine Európy.“ O katastrofálnych následkoch na zdravie žien ani slovo, ani zmienka o prípadoch, kedy ženy 
bojovali o holý život v prípade použitia takýchto tabletiek. A pritom v iných častiach programu blúznia o 
spravodlivosti a ľudských právach. Ukazuje sa, že selektívne a ideoliogicky chápaných. Ideologicky a opatrne 
začali i s distanáziou (aj keď tam nie je definovaná, resp. len ideologicky – teda nepresne) ako keby sa toto 
neuplatňovalo v duchu lege artis – už dlhodobo v slovenskom zdravotníctve. Skôr týmto skrytým spôsobom 
ideologicky vytvárajú pozičné predpolie pre diskusiu o eutanázii. 

Dokonca navrhujú „Zrušenie Vatikánskych zmlúv. Strana SaS uznáva význam náboženstva a cirkví v 
morálno-etických otázkach, ako aj v oblastiach týkajúcich sa rôznych verejnoprospešných aktivít. Podľa nášho 
názoru sú však Vatikánske zmluvy v rozpore s ústavne garantovanou náboženskou neutralitou štátu a znamenajú 
neprijateľné zasahovanie rímskokatolíckeho učenia a rímsko-katolíckej cirkvi do jeho chodu“ (s. 210). To je 
spojené s odlukou cirkví od štátu: „Riešenie otázky odluky cirkví od štátu patrí medzi priority strany Sloboda a 
Solidarita najmä z pohľadu slobody daňovníkov – aby tí, ktorí aktivity cirkvi nevyužívajú či odmietajú (štatisticky 
neveriaci tvoria rádovo až 21 % populácie), nemuseli prispievať na jej chod. Rovnako však aj z pohľadu ústavy, 
ktorá definuje Slovensko ako nábožensky neutrálny štát. Iniciujeme odluku cirkví od štátu. Za najvhodnejší model 
financovania cirkví považujeme asignačný model v prospech registrovanej cirkvi z dane z príjmov občanov. Ten 
umožňuje slobodu rozhodovať, koho chce daňovník svojimi daňami podporiť.“ Nič proti tomu, aby sa cirkvi 
financovali samé. Bolo by to spravodlivé, avšak spravodlivé je i reštituovanie toho, čo štát ukradol a napáchal v 
minulosti , plus odškodnenie… atď. Ak by učenie RK cirkvi aspoň v morálnych či sociálnych otázkach reálne 
zasahovalo do chodu štátu, tak Slovensko by nespravovali takí zločinci ako v posledných 30 rokoch, pričom 
mnohí sa paradoxne tvárili ako kresťania. Je otázkou, či v SAS budú takí rozhodní ochrancovia slobody 
daňovníkov ohľadne podpory rodovej ideológie, podpory politických strán zo štátneho rozpočtu, a mnoho iných 
organizácii LGBTI či Islamskej nadácie, ktoré dostávajú od štátu peniaze..atď. Je zaujímavé, že ich chápanie 
ideológie liberalizmu už nie je považované za niečo (ideológia), od čoho by sa mal štát dištancovať, lebo má byť 
ideologicky neutrálny. Ach, to čaro nechcenej schizofrénie SAS. Ak sú v niečom najlepší, tak určite to bude, 
okrem iného, aj v tejto diagnóze. 

René Balák 
[Späť na obsah] 



 
 

11. 4ka získala ďalšieho predajcu. Spojila sa s veľkým predajcom elektra 
[12.01.2020; zive.sk; zive.sk; 00:00; Filip Maxa] 

 
https://zive.aktuality.sk/clanok/144694/4ka-ziskala-dalsieho-predajcu-spojila-sa-s-velkym-predajcom-
elektra 

 
 

Na elektropredajniach je možné získať karty, ale aj dobiť kredit či aktivovať balíky. 
Štvrtý mobilný operátor, 4ka, rozšíril predaj svojich služieb do ďalších predajní. Konkrétne ide o kamenné 

pobočky Okay Elektro. Minimálne v niektorých predajniach pribudli služby 4ky v polovici decembra, operátor 
hovorí o štarte „na prelome rokov“. 

„Služby 4ky sú tak odteraz dostupné okrem vlastných značkových predajní a pobočiek Slovenskej pošty aj na 
40 predajných miestach Okay Elektro po celom Slovensku,“ potvrdil pre Živé.sk hovorca 4ky Matúš Benčík. 

Na všetkých predajniach sú dostupné SIM karty operátora, možnosť aktivovať služby – vrátane balíkov 
Sloboda a balíka Giga, ale aj dobitie kreditu vo výške 12, 16, 20 a 24 eur. Minimálne v niektorých iných sieťach je 
možné dobitie kreditu od 4 eur. 

Kde má Okay Elektro predajne? Banská Bystrica (Zvolenská cesta 8, OC Terminal), Hlohovec, Košice, 
Liptovský Mikuláš, Martin (OC Campo, OC Turiec), Prievidza (pri Tescu, Nedožerská cesta), Žilina, Bánovce nad 
Bebravou, Bardejov, Bratislava (Ulica Svornosti 58/12998, Shopping Palace), Brezno, Košice, Levoča, Malacky, 
Michalovce, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Poprad (Svitská cesta 3, pri Kauflande), 
Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senica, Snina, 
Spišská Nová Ves, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš a Zvolen. 

Hlavne pošta, pridáva ďalšie siete 
Štvorka primárne predáva služby najmä cez Slovenskú poštu, ktorá má približne 1 500 pobočiek, predajne 

Swanu a cez vlastný e-shop. 
Štátna firma chce z telekomunikačného segmentu viac peňazí a preto v polovici roka vyzvala operátorov, aby 

jej poslali ponuku na spoluprácu. 4ke zároveň odkázala, že nemusí byť jediná na jej pobočkách. Napriek tomu, že 
koncom roka oznámila, že si vybrala práve 4. operátora, krátko na to uviedla, že sa vlastne ešte nerozhodla a 
zatiaľ bude predávať naďalej služby 4ky. 

Minulý rok 4ka majetkovo vstúpila do predajní Digitall, kde sú rovnako dostupné jej služby a predáva ich aj cez 
sieť Mobilonline.sk. Zároveň operátor uzatvára zmluvy aj s ďalšími menšími predajcami na celom Slovensku. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Lučencu domáci zápas s Handlovou nevyšiel 
[12.01.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22300178/lucencu-domaci-zapas-s-handlovou-nevysiel.html 

 
 

Basketbalisti z Novohradu v sobotu prehrali. 
LUČENEC. Prekvapivou prehrou domáceho celku sa skončil sobotný zápas (11. 1.) 22. kola Slovenskej 

basketbalovej ligy medzi Lučencom a Handlovou. BKM bol pred duelom favoritom, no hostia sa papierovými 
prognózami nedali odradiť a od úvodu boli úspešnejší. 

Lučencu nepomohlo ani 25 bodov, ktoré v stretnutí zaznamenal Basabe a na svoje konto si pripísal ôsmu 
prehru v sezónu. Svoje zaváhanie sa novohradské mužstvo pokúsi napraviť už v najbližších dňoch. 

Futsal 
FutsalFutsalisti vkročili do nadstavby správnou nohouČítajte 
Najskôr sa v stredu 15. januára predstaví v Žiline a následne v sobotu 18. januára o 18.00 hod. v Arene privíta 

Spišskú Novú Ves. 

((piano)) 
BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 80:87 (16:19, 17:20, 22:25, 25:23) 
TH: 22/19 - 26/19, Fauly: 24 - 23, Trojky: 5 - 14, Rozhodovali: Kúkelčík, Turčin, Izák 
Lučenec: Basabe 25, Murray-Boyles 12, Caffey 9, Eudy 7. Musil 2 (Dunne 11, Anikienko 10, Jackuliak a 

Zorvan po 2, Miloševič 0) 
Handlová: Mitrovič 14, Mrviš 13, Jankovič 11, Radukič 6, Mátych 0 (Jašš 17, Petráš 16, Halada 7, Huggins 3) 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Bol to veľmi dobrý zápas. V prvom rade gratulujem Handlovej k víťazstvu. 

Prehru beriem na seba, lebo som tím nedokázal pripraviť tak, ako by som mal. Urobili sme zbytočné chyby. Ťažko 
sa mi hľadajú slová, taký je šport. Škoda záveru zápasu. Pred takýmto publikom z domácej strany alebo z 

https://zive.aktuality.sk/clanok/144694/4ka-ziskala-dalsieho-predajcu-spojila-sa-s-velkym-predajcom-elektra
https://zive.aktuality.sk/clanok/144694/4ka-ziskala-dalsieho-predajcu-spojila-sa-s-velkym-predajcom-elektra
https://mynovohrad.sme.sk/c/22300178/lucencu-domaci-zapas-s-handlovou-nevysiel.html


hosťujúcej sme prehrali. Musíme zdvihnúť hlavy, bojovať. Ešte nie je nič uzavreté, sezóna nie je ukončená a my 
ideme ďalej. 

Melsahn Basabe, hráč Lučenca: „Bol to výborný zápas z oboch strán. Športová hala bola vypredaná, diváci z 
oboch tímov vytvorili vynikajúcu kulisu. Prvý polčas sme nezvládli. Neskôr sme už dokázali plniť pokyny trénera. 
Žiaľ, tesne pred koncom sme nepremenili naše možnosti a to rozhodlo. Ani moje body nám nepomohli k víťazstvu 
a to ma mrzí.“ 

Branko Maksimovič, tréner Handlovej: “Môj tím vyzeral dobre, mali sme nejakú krízu posledné dva zápasy, ale 
pracujeme a budeme lepší. Títo hráči majú kvalitu, máme čas, dokážame tú kvalitu, a naši fanúšikovia budú 
spokojní, robíme na tom, aby sme boli lepší každým dňom.” 

Jakub Petráš, hráč Handlovej: “Bolo to veľmi náročné, veľmi dramatický zápas. Chlapci z Lučenca hrali dobrý 
zápas v štvrtej štvrtine, keď sa dotiahli na nás, ale stále sme verili v to, že vyhráme a za takejto podpory sme ani 
nemohli prehrať. Ďakujem našim fanúšikom za to, že prišli.” 

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Inter Bratislava 67:83 (22:20, 16:17, 8:30, 21:16), Patrioti Levice - BK Slávia 
Žilina 87:80 (27:19, 27:21, 14:14, 19:26), Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 81:73 (21:13, 18:22, 22:26, 

20:12). 
TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 20 18 2 1657:1366 (+291) 38 
2.BKM Lučenec 20 12 8 1642:1618 (+24) 32 
3.Patrioti Levice 20 12 8 1607:1546 (+61) 32 
4.BC Prievidza 20 11 9 1557:1495 (+62) 30 
5.BK Slávia Žilina 19 10 9 1623:1653 (-30) 29 
6.Iskra Svit 20 9 11 1668:1661 (+7) 29 
7.MBK Baník Handlová 19 8 11 1571:1609 (-38) 27 
8.MBK Rieker COM-Therm Komárno 19 4 15 1464:1720 (-256) 23 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 19 4 15 1527:1648 (-121) 23 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Slovenský hokej sa oficiálne zrodil na východe 
[11.01.2020; Korzár; Šport; s. 7; VLADIMÍR MEZENCEV] 

 
 

V posledný deň roka 2019 si organizovaný ľadový hokej na Slovensku pripomenul významné jubileum 90. 
výročie svojho zrodu. Pre východoslovenský región je to udalosť o to zaujímavejšia, že zrod sa 31. decembra 
1929 uskutočnil vo Vysokých Tatrách. 

Počas minuloročného svetového šampionátu v Košiciach sa v priestoroch Slovenského technického múzea 
uskutočnila aj veľkolepá výstava „90 rokov slovenského hokeja“, ktorá sa stretla s obrovským záujmom. O tom, čo 
sa teda udialo pred 90 rokmi a ako sa potom rozvíjal slovenský hokej sme sa porozprávali s čestným členom 
Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Jánom Holkom, ktorý stál na jeho čele v rokoch 1990 – 92. Ide o 
uznávaného hokejového historika a publicistu, ktorý je v súčasnosti predsedom Asociácie športu pre všetkých 
SR. 

* Kedy sa vlastne zrodil organizovaný hokej na Slovensku? Uvádzajú sa dva dátumy, ktorý je teda ten 
správny? 

„Často sa hovorí a píše o 29. decembri 1929, ale vtedy sa v Novom Smokovci zišiel len prípravný výbor a 
samotná „Slovenská župa Československého zväzu kanadského hockeya“ vznikla až o dva dni neskôr, teda 
zhodou okolností na Silvestra. Jej členmi sa stalo šesť klubov – ŠK Vysoké Tatry, Skiklub Bratislava, ČsŠK 
Košice, ŠK Slávia Banská Bystrica a ŠK Žilina. Bolo to počas premiérového ročníka turnaja o Pohár Palace 
sanatória, ktorý sa neskôr zmenil na Tatranský pohár.“ 

* Čo tento akt znamenal pre slovenský hokej? 
„Napríklad to, že sa začali hrať majstrovstvá Slovenska, ale už ich druhý ročník sa neuskutočnil. Došlo ku 

klasickej roztržke medzi funkcionármi a tak v roku 1932 vznikli tri oblastné župy. Ako prvá Východoslovenská, jej 
zrod bol 31. januára 1932, po nej Západoslovenská a Stredoslovenská. Víťazi týchto troch majstrovstiev sa potom 
stretli na turnaji, z ktorého vzišiel majster Slovenska.“ 

* Košice sa zapísali do dejín ľadového hokeja u nás veľmi výrazne, i keď museli prejsť dlhé desaťročia než sa 
stali rešpektovaným centrom na hokejovej mape Československa. Prečo? 

„Podľa niektorých údajov sa prvé oficiálne stretnutie, vtedy ešte v bandy hokeji, teda v tom, ktorý sa hrával s 
loptičkou, uskutočnilo 29. januára 1922 v Bratislave. V skutočnosti už 18. decembra 1921 sa v Sokolskom sade, 
dnešnom Mestskom parku, odohral zápas medzi košickými mužstvami ČsŠK a KAC, ktorý presvedčivo vyhral 
ČsŠK 12:2. V Košiciach pôsobili aj dve významné osobnosti, ktoré prišli z Čiech, Jaroslav Řezáč a najmä 
trojnásobný majster Európy (1911, 1912 a 1914) Jan Fleischmann. Košičania sa však dlho nedokázali odpútať od 
bandy hokeja, ten kanadský v meste definitívne zvíťazil až v sezóne 1930/31. Kuriózne bolo i to, že pred sto 
rokmi začali bandy hokej v Košiciach hrávať aj ženy, predovšetkým v kluboch KAC a KSC. Svetlým momentom v 
dejinách košického hokeja bol štart ČsŠK na Tatranskom pohári v roku 1934, kedy s jedným z najlepších 
európskych tímov – LTC Praha – prehral iba 1:2.“ 



* Na spomínanom podujatí sa aj spečatil osud košického rodáka Ladislava Trojáka, až do svojej tragickej smrti 
v roku 1948 najlepšieho slovenského hokejistu… 

„Pražania si pod tatranskými štítmi všimli jeho neobyčajný talent a ešte v tom istom roku sa stal hráčom 
slávneho LTC. Košický hokej čakali ťažké roky, padol až takmer do symbolického suterénu a zachránilo ho a 
zároveň povznieslo do najvyšších poschodí až rozhodnutie Ministerstva národnej obrany ČSSR zriadiť v 
Košiciach vojenskú telovýchovnú jednotu Duklu. Iba vďaka nej sa mesto Košice dostalo na mapu elitného 
československého hokeja. Bolo to v roku 1964.“ 

* Nemôžeme však zabúdať ani na ďalšie mestá z východu Slovenska, ktoré prispeli k rozvoju hokeja u nás. 
„Prvé slovenské mužstvo, ktoré sa stalo účastníkom I. československej ligy, bol HC Tatry až v roku 1936. Po 

obnovení najvyššej súťaže v rámci celej republiky v nej od roku 1946 hrali HC Vysoké Tatry, ŠK Banská Bystrica 
a ŠK Bratislava, z ktorého sa stal Slovan. Ten raz získal majstrovský titul. Stále však historicky najúspešnejším 
slovenským hokejovým klubom počas celej existencie Československa zostávajú VSŽ Košice. Získali dva tituly 
majstrov Československa a na rozdiel od Slovana z elitnej súťaže nikdy nevypadli. Nemožno nespomenúť ani 
Poprad, bez jeho odchovancov by sa nezaobišli ani Bratislava, ani Košice. Vynikajúcu prípravu talentov mali aj v 
Prešove či na Spiši.“ 

* Boli ste medzi tými, ktorí pripravovali rozdelenie Československého zväzu ľadového hokeja na dva 
samostatné zväzy. Prišiel však šok v podobe zaradenia Slovenska až do Cskupiny majstrovstiev sveta. 

„Bolo to skutočne ťažké obdobie, ale slovenský hokej celému svetu dokázal kde je jeho miesto. Nielenže sa 
dostal najrýchlejšie ako mohol medzi svetovú elitu, ale sa už aj zaradil do zoznamu krajín, ktoré sa môžu pýšiť 
titulom majstrov sveta. Mená slovenských hokejistov nechýbajú v zoznamoch laureátov Siene slávy NHL či IIHF. 
Až 74 naši hokejisti sú držiteľmi medailí zo svetových šampionátov, z toho päťdesiati majú zlaté, štyridsiati šiesti 
strieborné a dvadsiati dvaja bronzové. Šiesti sú držiteľmi strieborných olympijských. Jediné, čo nám chýba do 
tejto veľmi solídnej zbierky je medaila zo zimných olympijských hier pre reprezentáciu samostatného Slovenska.“ 

VLADIMÍR MEZENCEV 
—- 
VASILŇAK SI PAMÄTÁ AJ NA LEPŠIE VÝCHODNIARSKE ČASY 
Východoslovenský región má slávnu hokejovú tradíciu, či už v jeho severnej časti, alebo v Prešove a 

predovšetkým v Košiciach. „Máme byť na čo hrdí. V najvyššej súťaži máme trojnásobné zastúpenie, žiaľ, v 
Slovenskej hokejovej lige, teda nižšej súťaži iba Spišskú Novú Ves, ktorá pôsobila aj medzi elitou. Lepšie je to v 

II. hokejovej lige, v ktorej vo východnej skupine má región až šesť z deviatich účastníkov, pričom Humenné a 
Bardejov majú šance zabojovať aj o celkové prvenstvo,“ povedal o súčasnom stave predseda 
Východoslovenského zväzu ľadového hokeja Ladislav Vasilňak. 

„Pamätám sa však aj na lepšie časy hokeja na východnom Slovensku, veď dnes nemáme ani seniorskú 
regionálnu súťaž. Žiaľ, klimatické podmienky sa výrazne zmenili v neprospech hokeja na prírodných ľadových 
plochách a tak na svoje pôsobenie v krajských majstrovstvách, ktoré boli na úrovni terajšej druhej ligy, už len 
spomínajú v Krompachoch, Medzeve, Letanovciach, Vyšnom Opátskom, Ruskove, Ždani, Veľkom Šariši a v 
ďalších mestách a obciach,“ načrel do histórie L. Vasilňak. „Náš regionálny zväz sa orientuje predovšetkým na 
výchovu talentov v základných školách, dohromady evidujeme 42 družstiev. Žiaľ, ani taký populárny šport ako je 
na Slovensku hokej, už deti natoľko neláka. Nielen kvôli drahému výstroju, ale jednoducho chlapci sú pohodlnejší 
a pravidelné a náročné trénovanie ich nepriťahuje,“ povzdychol si šéf Vsl. zväzu. „Uvidíme, čo nám prinesie 
budúcnosť. Verím, že sa situácia v Prešove sa skonsoliduje a hokej v ňom nadviaže na bohaté tradície, ktoré 
mesto nesporne má. Ako dlhoročný funkcionár a rozhodca môžem konštatovať, že napriek nie najlepším 
podmienkam slovenský hokej sa dokázal nielen vyrovnať, ale aj prevýšiť ten v krajinách, v ktorých sú hokejisti na 
tom výrazne lepšie.“ 

(mez) 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Tancovať sa bude v SND aj v sklade soli! 
[11.01.2020; Nový Čas; Téma dňa; s. 2,3; kil;kz;mf;mim;nov;roj;den;sk;db] 

 
 

Najdrahší lístok je za 330 €, najlacnejší za 28 € 
Autor: kil, kz, mf, mim, nov, roj, den, sk, db foto: anc, nov, gtf 
SLOVENSKO - Noblesné róby, zábava na parkete a delikatesy na stoloch. Na to všetko sa tešia návštevníci 

desiatok plesov na Slovensku, na ktoré organizátori pozvali aj atraktívnych hostí. Plesovú sezónu, ktorú otváral v 
SND prestížny Ples v opere, tohto roku predbehol Reprezentačný ples mesta Topoľčany, ktorý sa konal už v 
piatok. Ľudia sa budú zabávať v kultúrnych domoch, hoteloch, reštauráciách, dvoranách a dokonca aj v 
historickom prešovskom sklade soli. Nový Čas zistil, kde pripravili najzaujímavejšie bály a ktoré celebrity na nich 
vystúpia. 

Ples v opere 2020 Bratislava 
* Miesto: historická budova SND 
* Vstupné: iba na pozvánky (500 €/2 osoby) 
* Termín: 11. 1. od 20.00 hod. 
* Hviezdy večera: Richard Müller, skupina Hex 



Bratislava 
Prešporský bál 2020 
* Miesto: historická budova Reduty 
* Vstupné: hlavná sála 330 €, divadelná sála 290 €, balkón 230 € 
* Termín: 8. 2. od 20.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli, David Koller and Band Bratislavský Burlesque Bál 2020 
* Miesto: Hotel Carlton 
* Vstupné: 100 € 
* Termín: 1. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli, Celeste Buckingham 
Casino night ples 
* Miesto: Holiday Inn Bratislava 
* Vstupné: 69 € 
* Termín: 1. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Peter Bič Project 
Západné Slovensko 
Mestský ples v štýle Monarchie 
Kultúrny dom Modra 
* Vstupné: 39 € 
* Termín: 11. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: operná speváčka Veronika Čambalová 
Muzikantský ples 
Kultúrny dom Zohor 
* Vstupné: 35 € 
* Termín: 24. 2. od 19.30 hod. 
* Hviezdy večera: Kumpanovi muzikanti a súrodenci Baťkoví 
Ples mesta Prievidza 
Dom kultúry Prievidza 
* Vstupné: 79 €, 99 € 
* Termín: 11. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Juraj Bača a Fragile 
Mestský ples v Nemšovej 
Kultúrne centrum Nemšová 
* Vstupné: 35 € 
* Termín: 25. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Robo Opatovský 
Mestský reprezentačný ples 
Estrádna hala PKO Nitra 
* Vstupné: 50 €, 70 € 
* Termín: 24. 1. od 18.30 hod. 
* Hviezda večera: skupina The Backwards 
Reprezentačný ples mesta Topoľčany 
Dom kultúry Topoľčany 
* Vstupné: 60 € 
* Termín: 10. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Replay Band a Julo Viršík 
Ples mesta Levice 
Hotel Lev Levice 
* Vstupné: 55 € 
* Termín: 19. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli 
Stredné Slovensko 
Charitatívny ples mesta Banská Bystrica 
Hotel Lux Banská Bystrica 
* Vstupné: 130 € 
* Termín: 17. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: IMT Smile, Kandráčovci 
Sliačsky kúpeľný ples 
Spoločenská dvorana Palace Kúpele Sliač Sliač 
* Vstupné: 69 € 
* Termín: 1. 2. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Vašo Patejdl, Juraj Bača 
Folklórny retroples 2020 
Dom kultúry Čadca 
* Vstupné: 49 € 
* Termín: 15. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Ľubomír Paulovič, Veronika Paulovičová 



Kde bolo, tam bolo Rozprávkový maškarný ples 
Holiday Inn Žilina 
* Vstupné: 59 € 
* Termín: 21. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: The Showtime Band a DJ Hajtkovič 
IV. Swing ples Burlesque edition Folklórny retroples 2020 
Event house Žilina 
* Vstupné: 49 €, 55 € 
* Termín: 25. 1. o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Barbora Švidraňová 
Východné Slovensko 
Ples Spišiakov 
koncertná sála Reduty Spišská Nová Ves 

* Vstupné: 150 € - vypredané 
* Termín: 17. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Jiří Korn, Marianna Ďurianová, Marek Majeský 
Krojovaný ples 
Hotel Zemplín Trebišov 
* Vstupné: 40 € 
* Termín: 1. 2. 2019 o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Jevgenij Libezňuk 
Keresturský ples 
Kultúrny dom Zemplínska Teplica 
* Vstupné: 28 € 
* Termín: 25. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Jožko Jožka 
Reprezentačný ples Prešovskej univerzity 
Historický sklad soli – Prešov Solivar 
* Vstupné: 32 €, 37 € 
* Termín: 17. január, o 19. 00 hod. 
* Hviezda večera: Vidiek 
Reprezentačný ples mesta Michalovce 
Chemkostav Aréna Michalovce 
* Vstupné: 70 € 
* Termín: 18. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Patrik Vyskočil, Lenka Machciníková 
Fašiangový ples 2020 
Reštaurácia Rubín Košice 
* Vstupné: 35 € 
* Termín: 1. 2. 2020 o 18.00 hod. 
* Hviezda večera: Kúzelník Laco Tischler 
Ples Košičanov 
Kaviareň Slávia Košice 
* Vstupné: 150 € 
* Termín: 21. 2. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Sisa Sklovska, Štefan Skrúcaný 
ceny sú uvedené na osobu 
—- 
Foto: 
Ples v opere je najprestížnejší. 
Ples v opere sa už tradične uskutoční v historickej budove SND. 
Historický sklad soli v Prešove 
V sklade soli sa budú zabávať aj študenti. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Tancovať sa bude v SND aj v sklade soli! 
[11.01.2020; Nový Čas; Téma dňa; s. 2,3; kil;kz;mf;mim;nov;roj;den;sk;db] 

 
 

Plesová mapa Slovenska 
Autor: kil, kz, mf, mim, nov, roj, den, sk, db Foto: anc 
SLOVENSKO - Noblesné róby, zábava na parkete a delikatesy na stoloch. Na to všetko sa tešia návštevníci 

desiatok plesov na Slovensku, na ktoré organizátori pozvali aj atraktívnych hostí. Plesovú sezónu, ktorú otváral v 
SND prestížny Ples v opere, tohto roku predbehol Reprezentačný ples mesta Topoľčany, ktorý sa konal už v 



piatok. Ľudia sa budú zabávať v kultúrnych domoch, hoteloch, reštauráciách, dvoranách a dokonca aj v 
historickom prešovskom sklade soli. Nový Čas zistil, kde pripravili najzaujímavejšie bály a ktoré celebrity na nich 
vystúpia. 

Ples v opere 2020 
Bratislava 
* Miesto: historická budova SND 
* Vstupné: iba na pozvánky (500 €/2 osoby) 
* Termín: 11. 1. od 20.00 hod. 
* Hviezdy večera: Richard Müller, skupina Hex 
Západné Slovensko 
Bratislava 
Prešporský bál 2020 
* Miesto: historická budova Reduty 
* Vstupné: hlavná sála 330 €, divadelná sála 290 €, balkón 230 € 
* Termín: 8. 2. od 20.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli, David Koller and Band 
Bratislavský Burlesque Bál 2020 
* Miesto: Hotel Carlton 
* Vstupné: 100 € 
* Termín: 1. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli, Celeste Buckingham 
Casino night ples 
* Miesto: Holiday Inn Bratislava 
* Vstupné: 69 € 
* Termín: 1. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Peter Bič Project 
Mestský ples v štýle Monarchie 
Kultúrny dom Modra 
* Vstupné: 39 € 
* Termín: 11. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: operná speváčka Veronika Čambalová 
Mestský bál 
Veľká sála divadla Púchov 
* Vstupné: 75 € 
* Termín: 11. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Pavol Hammel, Kristína 
Ples mesta Prievidza 
Dom kultúry Prievidza 
* Vstupné: 79 €, 99 € 
* Termín: 11. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Juraj Bača a Fragile 
Mestský ples v Nemšovej 
Kultúrne centrum Nemšová 
* Vstupné: 35 € 
* Termín: 25. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Robo Opatovský 
Mestský reprezentačný ples 
Estrádna hala PKO Nitra 
* Vstupné: 50 €, 70 € 
* Termín: 24. 1. od 18.30 hod. 
* Hviezda večera: skupina The Backwards 
Reprezentačný ples mesta Topoľčany 
Dom kultúry Topoľčany 
* Vstupné: 60 € 
* Termín: 10. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Replay Band a Julo Viršík 
Ples mesta Levice 
Hotel Lev Levice 
* Vstupné: 55 € 
* Termín: 19. 1. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Cigánski diabli 
Stredné Slovensko 
Charitatívny ples mesta Banská Bystrica 
Hotel Lux Banská Bystrica 
* Vstupné: 130 € 
* Termín: 17. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: IMT Smile, Kandráčovci 



Sliačsky kúpeľný ples 
Spoločenská dvorana Palace Kúpele Sliač Sliač 
* Vstupné: 69 € 
* Termín: 1. 2. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Vašo Patejdl, Juraj Bača 
Folklórny retroples 2020 
Dom kultúry Čadca 
* Vstupné: 49 € 
* Termín: 15. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Ľubomír Paulovič, Veronika Paulovičová 
Kde bolo, tam bolo - Rozprávkový maškarný ples 
Holiday Inn Žilina 
* Vstupné: 59 € 
* Termín: 21. 2. od 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: The Showtime Band a DJ Hajtkovič 
IV. Swing ples Burlesque edition Folklórny retroples 2020 
Event house Žilina 
* Vstupné: 49 €, 55 € 
* Termín: 25. 1. o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Barbora Švidraňová 
Východné Slovensko 
Ples Spišiakov 
koncertná sála Reduty Spišská Nová Ves 

* Vstupné: 150 € - vypredané 
* Termín: 17. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Jiří Korn, Marianna Ďurianová, Marek Majeský 
Krojovaný ples 
Hotel Zemplín Trebišov 
* Vstupné: 40 € 
* Termín: 1. 2. 2019 o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Jevgenij Libezňuk 
Keresturský ples 
Kultúrny dom Zemplínska Teplica 
* Vstupné: 28 € 
* Termín: 25. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezda večera: Jožko Jožka 
23. reprezentačný ples Prešovskej univerzity 
Historický sklad soli – Prešov Solivar 
* Vstupné: 32 €, 37 € 
* Termín: 17. január, o 19. 00 hod. 
* Hviezda večera: Vidiek 
13. reprezentačný ples mesta Michalovce 
Chemkostav Aréna Michalovce 
* Vstupné: 70 € 
* Termín: 18. 1. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Patrik Vyskočil, Lenka Machciníková 
Fašiangový ples 2020 
Reštaurácia Rubín Košice 
* Vstupné: 35 € 
* Termín: 1. 2. 2020 o 18.00 hod. 
* Hviezda večera: Kúzelník Laco Tischler 
Ples Košičanov - 4. ročník 
Kaviareň Slávia Košice 
* Vstupné: 150 € 
* Termín: 21. 2. 2020 o 19.00 hod. 
* Hviezdy večera: Sisa Sklovska, Štefan Skrúcaný 
—- 
Foto: 
Ples v opere je najprestížnejší. 
Historický sklad soli v Prešove 
V sklade soli sa budú zabávať aj študenti. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Parte roka 2019 (IV.) 
[11.01.2020; Šport; PARTE ROKA 2019; s. 22,23; ZDENO SIMONIDES] 



 
 

ŠPORTOVCI, TRÉNERI A ŠPORTOVÍ FUNKCIONÁRI, KTORÍ NÁS VLANI NAVŽDY OPUSTILI 
OKTÓBER 
+ MILAN SKOKAN (77, Slovensko hokej) – obranca, hrával za rodný Poprad a počas vojenčiny za RH Praha i 

RH Pardubice, ako tréner viedol ŠKP PS Poprad, s ktorým v sezóne 1990/91 vyhral Slovenskú národnú ligu, 
Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce i Spišskú Novú Ves, pôsobil aj v Poľsku a pri ženskej reprezentácii 

Slovenska. Zomrel 1. októbra. 
+ WOLFGANG PERNER (52, Rakúsko, biatlon) – účastník štyroch zimných olympiád, jeho najväčším 

úspechom bolo 3. miesto na ZOH 2002 v pretekoch na 10 km, bola to vôbec prvá rakúska olympijská medaila z 
biatlonu. Na ZOH 2006 skončil v šprinte na 4. mieste, ale po tom, čo neohlásená policajná razia našla v 
ubytovacích priestoroch rakúskych biatlonistov zariadenie potrebné na krvný doping, bol diskvalifikovaný, vzápätí 
39-ročný Perner ohlásil koniec kariéry, no MOV ho napriek tomu potrestal doživotným zákazom účasti na ZOH. 1. 
októbra podľahol ťažkej chorobe. 

+ HANNO SELG (87, Estónsko, moderný päťboj) – na OH 1960 10. v pretekoch jednotlivcov a spolu s Igorom 
Novikovom a Nikolajom Tatarinovom člen strieborného družstva bývalého Sovietskeho zväzu, estónsky športovec 
roka 1960, po ukončení kariéry tréner i medzinárodný rozhodca, v rokoch 1979 - 94 prednášal na univerzite v 
Tartu. Zomrel 2. októbra. 

+ ISAAC PROMISE (31, Nigéria, futbal) – útočník, hrával v Turecku za Genclerbirligi, Trabzonspor, 
Manisaspor i Antalyaspor, v Saudskej Arábii na Al-Ahli a naposledy v USA za Austin Bold, s reprezentáciou 
Nigérie v roku 2005 strieborný na MS hráčov do 20 rokov a kapitán mužstva, ktoré získalo striebro na OH 2008. 
2. októbra bol nájdený mŕtvy v posilňovni svojho domu v Austine, skonal na zlyhanie srdca. 

+ MÁRTA BALOGHOVÁ (76, Maďarsko, hádzaná) – v rokoch 1961 – 69 hráčka Spartacusu Budapešť, 5-
násobná maj-sterka Maďarska, finalistka EPM 1965, 42-násobná reprezentantka, majsterka sveta 1965. Zomrela 
3. októbra. 

+ MICHAIL BIRJUKOV (27, Rusko, tenis) – v roku 2010 získal na OH mládeže v Singapure s krajanom 
Viktorom Baludom striebro vo štvorhre, avšak po prechode medzi seniorov svoj talent nedokázal rozvinúť, vo 
svetovom rebríčku bol najvyššie v októbri 2013 na 292. mieste. 4. októbra spáchal vo svojom moskovskom byte 
samovraždu. 

+ BLAINE LINDGREN (80, USA, atletika) – v behu na 110 m prek. strieborný na OH 1964 a zlatý na 
Panamerických hrách 1963, osobný rekord 13,69 s. Zomrel 5. októbra. 

+ SAMVEL MNACJAN (29, Rusko, hokej) – obranca, v KHL hrával za Sibir Novosibirsk, Barys Astana, 
Neftechimik Nižnekamsk a Admiral Vladivostok, v sezóne 2010/11 si obliekal dres Kladna v najvyššej českej 
súťaži, v jednom zo zápasov ho protihráč udrel hokejkou po chrbte, v dôsledku čoho sa mu na šiestom stavci 
utvoril nádor. Hoci ihneď podstúpil liečbu, 5. októbra zákernej chorobe podľahol. 

+ MARTIN LAUER (82, Nemecko, atletika) – všestranný atlét, na OH 1960 finišman zlatej štafety Nemecka na 
4x100 m a štvrtý na 110 m prek., maj-ster Európy 1958 na 110 m prek., na OH 1956 štvrtý na 110 m prek. a piaty 
v desaťboji, časom 13,2 s (7. júla 1959 v Zürichu) bývalý svetový rekordér na 110 m prek. Krátko po OH 1960 
dostal otravu krvi a lekári mu len ako 23-ročnému museli amputovať ľavú nohu, neskôr športový novinár a 
úspešný country spevák. Zomrel 6. októbra. 

+ ANDRES GIMENO (82, Španielsko tenis) – v dvojhre víťaz Roland Garros 1972, finalista Australian Open 
1969 a semifinalista Wimbledonu 1970, vo štvorhre s krajanom Josem Arillom finalista Roland Garros 1960 i US 
Open 1968 s Američanom Arthurom Asheom. 9. októbra podľahol ťažkej chorobe. 

+ JENS TIEDTKE (39, Nemecko, hádzaná) – pivot, za TUSEM Essen, HC Wuppertal, SG WillstätWuppertal, 
SG Wallau Massenheim, TV Grosswallstadt a HSG Wezlar odohral 443 bundesligových zápasov, 64-násobný 
reprezentant (92 gólov), 5. na MS 2009 a 9. na MS 2005. 9. októbra, deň pred 40. narodeninami podľahol dlhej 
ťažkej chorobe. 

+ UGO COLOMBO (79, Taliansko, cyklistika) – v rokoch 1964 – 74 sa zúčastnil na jedenástich ročníkoch Gira 
ďItalia, víťaz dvoch etáp, v roku 1971 v celkovom poradí tretí, i Tour de France, no len trikrát prišiel do jej cieľa, v 
roku 1968 na 10. mieste. Zomrel 10. októbra. 

+ JOŠIHISA JOŠIKAWA (83, Japonsko, športová streľba) v disciplíne 50 m pištoľ bronzový na OH 1960 i 
1964, držiteľ štyroch zlatých medailí z Ázijských hier. Zomrel 12. októbra. 

+ GORAN MARKOVIČ (33, Bosna a Hercegovina, futbal) defenzívny stredopoliar, okrem iných mužstiev hral 
za Dinamo Pančevo, srbské Čukarički, Zrinjski Mostar i Željezničar Sarajevo, majster Bosny a Hercegoviny 2012 
a víťaz Národného pohára 2011. 13. októbra pri oprave okna svojho bytu na 5. poschodí neudržal rovnováhu a pri 
páde utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. 

+ SONG SON-ČCHUN (85, Kórejská republika, box) – v kategórii do 54 kg strieborný na OH 1956, išlo o prvé 
olympijské striebro kórejských športovcov v histórii, a bronzový na Ázijských hrách 1958, účastník OH 1960, na 
ktorých vypadol v 2. kole. Zomrel 15. októbra. 

+ RUI JORDAO (67, Portugalsko, futbal) – útočník, s Benficou Lisabon získal štyri majstrovské tituly (1972, 
1973, 1975, 1976), so Sportingom dva (1980, 1982), hrával aj za Real Zaragoza a Vitoriu Setubal, najlepší 
futbalista Portugalska 1980, 43-násobný reprezentant (15 gólov), semifinalista ME 1984, v boji o postup do finále 
prehralo Portugalsko napriek dvom jeho gólom s domácim Francúzskom 2:3 po predĺžení. Po kariére sa venoval 
maľovaniu a sochárstvu. Zomrel 18. októbra na zlyhanie srdca. 



+ ALEXANDER VOLKOV (52, Rusko, tenis) – v dvojhre víťaz troch turnajov ATP, semifinalista US Open 
1993, finalista Davisovho pohára 1994 i 1995, vo svetovom rebríčku najvyššie na 14. mieste (august 1993), ako 
tréner viedol aj Marata Safina. Zomrel 19. októbra. 

+ WILLIE BROWN (78, USA, americký futbal) – “cornerback”, v rokoch 1963 – 78 hráč mužstiev NFL Denver 
Broncos a Oakland Raiders, víťaz Superbowlu 1977, ako tréner Oaklandu v ňom triumfoval dvakrát (1981 a 
1984). Zomrel 21. októbra. 

+ VLADIMÍR FILO (64, Slovensko, futbal) – stredopoliar, v rokoch 1983 – 87 odohral v drese Spartaka Trnava 
88 prvoligových zápasov a strelil 7 gólov, v sezóne 1986/87 nastúpil v oboch zápasoch 1. kola Pohára víťazov 
pohárov s VfB Stuttgart, s ktorým Spartak po výsledkoch 0:1 v Stuttgarte a 0:0 doma tesne vypadol. Zomrel 22. 
októbra. 

+ MARIEKE VERVOORTOVÁ (40, Belgicko, šport telesne postihnutých) – vozičkárka, venovala sa atletickým 
šprintom, na paralympijských hrách 2012 a 2016 získala po jednej zlatej a bronzovej medaile a dve bronzové, na 
MS 2015 tri zlaté. Trpiac nevyliečiteľným svalovým ochorením chrbtice mala dlhé roky neznesiteľné bolesti, preto 
sa rozhodla pre eutanáziu. Zomrela 22. októbra. 

+ HANS FREISTADT (74, Nemecko, box) – rodák z chorvátskeho mesta Vinkovci, reprezentant bývalej 
Nemeckej spolkovej republiky, v kategórii do 51 kg majster Európy 1965, účastník ME 1967 i 1971, zo 138 duelov 
vyhral 123. Zomrel 24. októbra. 

+ RENZO BURINI (24, Taliansko, futbal) – útočník mužstiev AC Miláno (majster Talianska 1951), Lazio Rím a 
Cesena, 4-násobný reprezentant (1 gól), účastník OH 1948. Zomrel 25. októbra. 

+ MÁRIO SABINO (47, Brazília, džudo) – v kategórii do 100 kg bronzový na MS 2003 a v tom istom roku zlatý 
na Panamerických hrách, účastník OH 2004, po ukončení kariéry v roku 2008 tréner, pričom v meste Bauru 
neďaleko Sao Paula pracoval ako policajt. 25. októbra mal v službe nedorozumenie s kolegom, ktorý najskôr 
zastrelili jeho a potom aj seba. 

+ ENRIQUETA BASILIOVÁ (71, Mexiko, atletika) – šprintérka, členka bronzovej štafety na 4x100 m na Hrách 
Strednej Ameriky a Karibiku v roku 1970, na OH 1968 štartovala na 80 m prek., 400 m a 4x100 m, počas 
slávnostného otvorenia OH 1968 v Mexico City ako prvá žena v histórii mala tú česť zapáliť olympijský oheň. 
Zomrela 26. októbra. 

+ JIM GREGORY (83, Kanada, hokej) – dlhoročný funkcionár, v rokoch 1963 – 73 generálny manažér klubu 
NHL Toronto Maple Leafs, ktorý v jeho ére dvakrát (1964, 1967) získali Stanleyho pohár, jeden z prvých 
manažérov, ktorí pritiahli do NHL európskych hokejistov, napríklad Börjeho Salminga či Ingeho Hammarströma. 
Zomrel 30. októbra. 

NOVEMBER 
+ BOHUMIL TOMÁŠEK (83, Česko, basketbal) – v rokoch 1956 – 69 odohral trinásť sezón v najvyššej 

československej súťaži za Spartak Sokolovo, Duklu Mariánske Lázně a Slaviu VŠ Praha, majster 
Československa 1960 a 1969, so Slaviou VŠ Praha víťaz PVP 1969 (vo Viedni s Dinamom Tbilisi 80:74), finalista 
1968 (v Aténach pred 65 000 divákmi s AEK Atény 82:89) a semifinalista EPM 1967, s reprezentáciou 5. na OH 
1960 a strieborný na ME 1959 i 1967. Zomrel 2. novembra. 

+ NORBERT EDER (63, Nemecko, futbal) – obranca 1. FC Norimberg (1974 – 84), Bayernu Mníchov (1984 – 
88), finalista EPM 1987 (1:2 s FC Porto) a trojnásobný majster Nemecka (1985, 1986, 1987), a FC Zürich (1988 – 
90), 9-násobný reprezentant, vicemajster sveta 1986. 2. novembra podľahol ťažkej chorobe. 

+ SIGVARD ERICSSON (89, Švédsko, rýchlokorčuľovanie) na ZOH 1956 zlatý na 10 000 m a strieborný na 
5000 m, v roku 1955 majster sveta i Európy vo viacboji, účastník ZOH 1952. Zomrel 2. novembra. 

+ IVAN TRANČÍK (83, Slovensko, hádzaná) - bývalý dlhoročný funkcionár Slovenského zväzu hádzanej 
(SZH), člen jeho správnej rady. Zomrel 2. novembra. 

+ JACK DUPONT (91, Francúzsko, cyklistika) – na OH 1948 zlatý na dráhe, na ktorej vyhral preteky na 1 km 
s pevným štartom, a bronzový na ceste v pretekoch družstiev, účastník Tour de France 1952, 1953 i 1955, avšak 
ani raz ju nedokončil, v rokoch 1951 a 1955 víťaz klasiky Paríž – Tours. Zomrel 4. novembra. 

+ DMITRIJ VASILENKO (43, Rusko, športová gymnastika) strieborný na ME 1994 v prostných, ako člen 
družstva Ruska zlatý na OH 1996 i na ME 1996, strieborný na MS 1994 i na ME 1994, bronzový na MS 1997. Po 
ukončení kariéry sa presťahoval do Francúzska, kde trénoval. V roku 2008 mu lekári diagnostikovali amyotrofickú 
laterálnu sklerózu (ALS), boj s nevyliečiteľnou chorobou 4. novembra prehral. 

+ YILMAZ GÖKDEL (79, Turecko, futbal) – útočník, v rokoch 1964 – 68 hral za Galatasaray Istanbul, v rokoch 
1964, 1965 a 1966 víťaz Tureckého pohára, 5-násobný reprezentant, neskôr tréner, v rokoch 1984 85 viedol 
reprezentáciu Turecka. Zomrel 4. novembra. + ISTVÁN SZÍVÓS (71, Maďarsko, vodné pólo) – hráč mužstiev 
Ferencváros Budapešť (1960 - 68) a SC Orvosegyetem (1968 – 80), 9-násobný majster Maďarska, 308-násobný 
reprezentant, na OH 1976 zlatý, na OH 1972 strieborný, na OH 1968 i 1980 bronzový, majster sveta 1973 i 
Európy 1974 a 1977. Zomrel 10. novembra. 

+ ZEKE BRATKOWSKI (88, USA, americký futbal) – v rokoch 1954 – 73 quarterback mužstiev NFL Chicago 
Bears, LA Rams a Green Bay Packers (v rokoch 1967 a 1968 víťaz Superbowlu). Zomrel 11. novembra. 

+ MICUHISA TAGUČI (64, Japonsko, futbal) – brankár, v rokoch 1973 – 84 chytal za Micubiši Motors, majster 
Japonska 1973, 1978 a 1982, 59-násobný reprezentant. Zomrel 12. novembra, príčinou smrti bolo zlyhanie 
dýchania. 

+ KIERAN MODRA (47, Austrália, paralympijský šport) – plavec a cyklista na paralympijských hrách 1992 až 
2012 získal 10 medailí (5 – 0 – 5), na MS v paracyklistike sedem zlatých a dve strieborné. 13. novembra mal 
počas cyklistického tréningu kolíziu s autom, pri ktorej utrpel smrteľné zranenia. 

+ RAYMOND POULIDOR (83, Francúzsko, cyklistika) – vicemajster sveta 1974, na MS aj trikrát bronzový 
(1961, 1964, 1966), víťaz Vuelty 1964 a o rok neskôr druhý, na Tour de France trikrát druhý (1964, 1965, 1974) a 



päťkrát tretí (1962, 1966, 1969, 1972 a 1976), naposledy už ako 40-ročný, víťaz prestížnych pretekov Miláno – 
San Remo (1961), Valónsky šíp (1963), Veľká cena národov (1963), Critérium du Dauphine (1964), pre množstvo 
pódiových umiestnení si vyslúžil prezývku „Večne druhý“. 13. novembra po vyše mesačnom pobyte v nemocnici 
skonal na zlyhanie životne dôležitých orgánov. 

+ JOSÉ LUIS VELOSO (82, Španielsko, futbal) – útočník, hrával za Deportivo La Coruňa (1958 – 65), Real 
Madrid (1965 – 69, víťaz EPM 1966, majster Španielska 1967, 1968 a 1969) a Rayo Valecano ( 1970 – 72), 
reprezentoval 4-krát (3 góly). Zomrel 13. novembra. 

+ ROGERS ORVILLE (USA, 101, atletika) – bývalý pilot a neskôr atlét, behať začal až ako 50ročný 
inšpirovaný knihou Kennetha Coopera „Aerobics“, účastník mnohých svetových šampionátov veteránov, na 
ktorých počnúc šprintmi a končiac maratónom získal viaceré medaily, pri príležitosti 100. narodenín zabehol s 
rodinnými príslušníkmi štafetu na 100 míľ a vzápätí utvoril svetové rekordy v kategórii nad 100 rokov na 60 m 
(19,13 s) i na 400 m (4:16,90 min). Začiatkom roka 2019 sa podrobil operácii srdca, no problémy s ním 
pretrvávali, zomrel 14. novembra. 

+ UWE RATHJEN (76, Nemecko, hádzaná) – brankár, s Frisch Auf Göppingen majster Nemecka 1970 a 
1972, s reprezentáciou 5. na MS 1970 a 6. na OH 1972. Zomrel 14. novembra. 

+ HARRISON DILLARD (96, USA, atletika) - najstarší žijúci americký olympijský víťaz, na OH 1948 zlatý na 
100 m (10,3 s) i na 4x100 m a o štyri roky neskôr na 110 m prek. a na 4x100 m, dodnes jediný atlét v histórii, 
ktorý vyhral na OH behy na 100 a 110 m prek. Zomrel 15. novembra. 

+ FABRIZIO NASSI (68, Taliansko, volejbal) – hráč mužstva Pallavolo Catania, s reprezentáciou Talianska 
strieborný na MS 1978, 8. na OH 1976 a 9. na OH 1980. Zomrel 16. novembra. 

+ JIŘINA ČERMÁKOVÁ (75, Česko, pozemný hokej) – dlhoročná hráčka Slavoja Vyšehrad, v ktorom po 
ukončení kariéry pôsobila ako trénerka, hráčka reprezentácie Československa, ktorá na OH 1980 senzačne 
získala striebornú medailu, manželka bývalého úspešného veslára Petra Čermáka, člena bronzovej osemveslice 
na OH 1964. Zomrela 17. novembra v deň svojich 75. narodenín. 

+ ZOLTÁN DÖMÖTÖR (84, Maďarsko, plávanie a vodné pólo) – na ME 1954 člen zlatej štafety na 4x200 m v. 
sp., s vodnopólovou reprezentáciou Maďarska olympijský víťaz 1964, bronzový na OH 1960 i 1968 a majster 
Európy 1958 i 1962, bývalý maďarský rekordér na 200 (2:10,2 min) i 400 m v. sp. 4:43,8 min). Zomrel 20. 
novembra. 

+ BOWEN STASSFORTH (93, USA, plávanie) – na OH 1952 strieborný na 200 m prsia, na Panamerických 
hrách 1951 člen zlatej štafety na 3x100 m pol. preteky a bronzový na 200 m prsia. Zomrel 22. novembra. 

+ DANIEL LECLERCQ (70, Francúzsko, futbal) – stredopoliar, s Olympiquom Marseille majster Francúzska 
1971, hrával aj za Valenciennes a Lens, ako tréner s Lens majster Francúzska 1997 a víťaz Francúzskeho 
pohára 1998. Zomrel 22. novembra na pľúcnu embóliu. 

+ ADRIÁN SIVOŇ (17, Slovensko, futbal) – talentovaný hráč, stopér dorastencov MŠK Ružomberok i 
reprezentácie Slovenska do 18 rokov. 23. novembra vypadol z okna na 7. poschodí školského internátu v 
Ružomberku. Pri páde utrpel vážne zranenia, ktorým krátko po prevoze do nemocnice podľahol. 

+ ĽUBOMÍR MORAVČÍK (78, Slovensko, volejbal) – dlhoročný medzinárodný volejbalový rozhodca, pískal 
263 medzištátnych zápasov, 26 duelov Svetovej ligy a sedem finále Európskeho pohára majstrov, ako tréner sa v 
bratislavských Spojoch venoval najmä mládeži. Zomrel 26. novembra. 

+ JAKOB „KÖBI“ KUHN (76, Švajčiarsko, futbal) – v rokoch 1960 – 77 stredopoliar FC Zürich, 6-násobný 
majster Švajčiarska, semifinalista EPM 1964 i 1977, 63-násobný reprezentant (6 gólov), účastník MS 1966, v 
rokoch 2001 – 08 tréner reprezentácie Švajčiarska, viedol ju na MS 2006 i ME 2004 a 2008. Zomrel 26. 
novembra. 

+ BRUNO NICOLÉ (79, Taliansko, futbal) – útočník, s Juventusom Turín majster Talianska 1958, 1960 a 
1961, hrával aj za Padovu, Mantovu, AS Rím (víťaz Talianskeho pohára 1963) a Sampdoriu Janov, 8-násobný 
reprezentant (2 góly). Zomrel 27. novembra. 

+ PIM VERBEEK (63, Holandsko, futbal) – tréner, počas takmer 40-ročnej kariéry viedol nielen mnohé 
klubové mužstvá vrátane Feyenoordu Rotterdam či Fortuny Sittard, ale aj reprezentácie Holandských Antíl, 
Kórejskej republiky (3. na Ázijskom pohári 2007), Austrálie (účastník MS 2010) a naposledy od roku 2016 
Ománu. 28. novembra podľahol rakovine. 

+ PETR MÁLEK (58, Česko, športová streľba) – skeetar, strieborný na OH 2000, majster sveta 1990 i 2001, 
strieborný na MS 1998 a bronzový na MS 1991, po kariére tréner, osem rokov viedol reprezentáciu Cypru a 
naposledy aj Kuvajtu, kde 30. novembra náhle zomrel. 

DECEMBER 
+ MIGUELINA COBIÁNOVÁ (77, Kuba, atletika) – šprintérka, ako členka štafety 4x100 m strieborná na OH 

1968, v roku 1967 zlatá na Panamerických hrách, na 100 m piata na OH 1964 a 8. na OH 1968, na 
Panamerických hrách získala na 100 a 200 m tri striebra a jeden bronz, osobné rekordy 11,41 (100 m) a 23,2 s 
(200 m). Zomrela 1. decembra. 

+ HENRI BIANCHERI (87, Francúzsko, futbal) – stredopoliar, s AS Monaco (1957 – 64) majster Francúzska 
1961 i 1963 a víťaz Francúzskeho pohára 1960 i 1963, reprezentoval dvakrát. Zomrel 1. decembra. 

+ FRANCESCO JANICH (82, Taliansko, futbal) – obranca, s FC Bologna majster Talianska 1964 a víťaz 
Talianskeho pohára 1970 i 1974, v roku 1958 ho získal aj v drese Atalanty Bergamo, 16-násobný reprezentant, 
účastník MS 1962 i 1966. Zomrel 2. decembra. 

+ RON SAUNDERS (87, Anglicko, futbal) – útočník, okrem iných mužstiev hral za FC Portsmouth, FC Watford 
a FC Charlton, úspešnejší ako tréner, s Aston Villou získal v roku 1981 jej dosiaľ posledný zo siedmich titulov a v 
rokoch 1975 i 1977 s ňou vyhral Ligový pohár, viedol aj Manchester City, West Bromwich Albion a Norwich, s 
ktorým v sezóne 1971/72 triumfoval v druhej najvyššej súťaži. Zomrel 7. decembra. 



+ ZVONIMIR VUJIN (76, Srbsko, box) – bronzový na OH 1968 (do 60 kg) i na OH 1972 (do 63,5 kg), 
strieborný na ME 1967 (do 60 kg). Zomrel 8. decembra. 

+ JÁN JUSKA (72, Slovensko, futbal) – útočník, v sezóne 1970/71, v ktorej odohral 14 zápasov a strelil 5 
gólov, získal so Spartakom Trnava titul majstra Československa, hrával i za ZVL Žilina a v druhej lige za Spartu 
Považská Bystrica a VŽKG Ostrava. Zomrel 11. decembra. 

+ IVAN NAĎ (72, Slovensko, hokej) – hrával za Duklu Trnava, z ktorej prestúpil v roku 1969 do Partizána 
Liptovský Mikuláš, s Emilom Sliviakom a Vincentom Školiakom utvoril útok, ktorý mal výrazný podiel na 
prvenstvách Liptákov v Slovenskej národnej hokejovej lige v rokoch 1972 a 1974. Zomrel 11. decembra. 

+ PETER SNELL (80, Nový Zéland, 80) – bežec na stredné trate, trojnásobný olympijský víťaz (1960 na 800 
m, 1964 na 800 i 1500 m), počas kariéry utvoril päť svetových rekordov, osobné rekordy 1:44,3 min (800 m) a 
3:37,6 min (1500 m), víťaz ankety o najlepšieho novozélandského športovca 20. storočia. Zomrel 12. decembra. 

+ JORGE HERNANDEZ (65, Kuba, box) – v kategórii do 48 kg olympijský víťaz 1976 a majster sveta 1974, 
vicemajster sveta 1978 a víťaz Panamerických hier 1975. Zomrel 12. decembra. 

+ BENUR PAŠAJAN (60, Arménsko, zápasenie) – v kategórii do 52 kg grécko-rímskym štýlom majster sveta 
1982 i 1983 a majster Európy 1981 i 1982, v rokoch 1986 – 99 tréner reprezentácie Arménska, v rokoch 1999 – 
2000 prezident NOV Arménska. Zomrel 13. decembra. 

+ VLADIMIR CYPĽAKOV (50, Bielorusko, hokej) – útočník, jeden z najlepších bieloruských hokejistov v 
histórii, okrem iných mužstiev hrával za Dinamo Minsk a Junosť Minsk (majster Bieloruska 2005), v NHL za LA 
Kings a Buffalo, v KHL za Bars Kazaň (vicemajster Ruska 2002) a CSKA Moskva, najlepší hokejista Bieloruska v 
rokoch 1992, 2000 i 2002, v roku 1989 ako hráč reprezentácie bývalého Sovietskeho zväzu majster sveta 1989 
do 20 rokov, s reprezentáciou Bieloruska 4. na ZOH 2002, v rokoch 2005 – 11 tréner reprezentácie Bieloruska, v 
KHL viedol Dinamo Minsk, Avangard Omsk, Severstaľ Čerepovec a Traktor Čeľabinsk. Zomrel 14. decembra. 

+ JURIJ BEĽJAJEV (85, Rusko, futbal) – útočník, v rokoch 1951 a 1955 – 60 hráč CSKA Moskva, víťaz 
Národného pohára 1955, s reprezentáciou Sovietskeho zväzu zlatý na OH 1956. Zomrel 15. decembra. 

+ JOZEF HRUŠOVSKÝ (87, Slovensko) – jeden z najlepších slovenských karikaturistov v histórii, venoval sa 
najmä športovej tematike. Zomrel 15. decembra. 

+ KARIN BALZEROVÁ (81, Nemecko, atletika) – prekážkarka, na OH 1964 zlatá na 80 m prek. a na OH 1972 
bronzová na 100 m prek., majsterka Európy 1966 (80 m prek.), 1969 a 1971 (100 m prek), strieborná na ME 1962 
(80 m prek.), osobné rekordy 10,5 s (80 m prek.) a 12,6 s (100 m prek.). Zomrela 17. decembra. 

+ SAOUL MAMBY (72, USA, box) – boxovať začal ako 18-ročný, avšak zakrátko prerušil kariéru a štyri roky 
bojoval vo vietnamskej vojne, po návrate z nej vyhral v amatérskom ringu všetkých 25 duelov a prestúpil  k 
profesionálom (85 duelov, 45 výhier, 34 porážok a 6 remíz), posledný duel odboxoval ako 60-ročný, vďaka čomu 
sa stal najstarším borcom v histórii svetového boxu, v rokoch 1980 – 82 majster sveta v kategórii do 64 kg vo 
verzii WBC. Zomrel 19. decembra. 

+ EDUARD KRIEGER (73, Rakúsko, futbal) – stredopoliar, hral za Austriu Viedeň (majster Rakúska 1969 a 
1970), FC Bruggy (finalista EPM 1978, majster Belgicka 1976, 1977 a 1978) a na záver kariéry za LASK Linz, 
25násobný reprezentant, 7. na MS 1978. Zomrel 20. decembra. 

+ ROLAND MATTHES (69, Nemecko, plávanie) – vynikajúci znakár, na OH získal štyri zlaté medaily (v rokoch 
1968 a 1972 na 100 i 200 m znak) a po dve strieborné (1968 i 1972 na 4x100 m pol. preteky) a bronzové (1972 
na 4x100 m v. sp., 1976 na 200 m znak), trojnásobný majster sveta (v roku 1973 na 100 i 200 m znak, 1975 na 
100 m znak), z ME 1970 – 74 mal 10 medailí (5 – 2 – 3), utvoril 16 svetových rekordov, šesťnásobný víťaz ankety 
o športovca roka v bývalej NDR. Bol jedným z tých vrcholových športovcov, ktorí sa nedištancovali od politicky 
štátom riadeného dopingu vo svojej krajine. „Nie všetci z nás brali podporné prostriedky, navyše dopovalo sa aj 
na západe,“ tvrdil. 20. decembra podľahol krátkej ťažkej chorobe. 

+ MARTIN PETERS (76, Anglicko, futbal) – stredopoliar, v rokoch 1959 – 81 hral za West Ham United (víťaz 
PVP 1965), Tottenham (víťaz Pohára UEFA 1972 a finalista 1974), Norwich a Sheffield United, 67-násobný 
reprezentant (29 gólov), majster sveta 1966, strelec jedného gólu Angličanov vo finále proti Nemecku (4:2 pp), 
bronzový na ME 1968. V roku 2016 oznámil, že trpí Alzheimerovou chorobou, zomrel 21. decembra. 

+ FRITZ KÜNZLI (73, Švajčiarsko, futbal) – útočník, v rokoch 1964 – 73 hral za FC Zürich, v rokoch 1966 a 
1968 majster Švajčiarska, štyrikrát najlepší ligový kanonier, štvornásobný víťaz Švajčiarskeho pohára, 44-
násobný reprezentant (14 gólov), účastník MS 1966. V posledných rokoch života trpel Alzheimerovou chorobou, 
zomrel 22. decembra. 

+ VLADIMÍR ŽILA (93, Slovensko, atletika) – skokan do výšky s osobným rekordom 193 cm, účastník ME 
1946, na ktorých si poranil kolennú šľachu a napriek tomu s výkonom 180 cm obsadil 14. miesto, neskôr tréner, 
novinár i stavebný inžinier. Zomrel 26. decembra. 

+ SERGEJ KARIMOV (33, Kazachstan, futbal) – jeho otec bol Rus a mama Nemka, ako 7-ročný sa s rodičmi 
presťahoval z rodného kazašského mesta Saraň do Wolfsburgu, kde začal hrať futbal, s tamojším mužstvom VfL 
majster Nemecka 2009, Kazachstan reprezentoval raz. Zomrel 26. decembra. 

+ HANS-JÖRG CRIENS (59, Nemecko, futbal) – útočník, výborný hlavičkách, za Borussiu Mönchengladbach 
(1981 - 93) a 1. FC Norimberg (1993 - 95) odohral 303 bundesligových zápasov, v ktorých strelil 94 gólov, s 
Borussiou 3. v bundeslige v sezóne 1983/84, finalista Nemeckého pohára 1984 a 1993. 26. decembra skonal na 
následky infarktu. 

+ ROMÁ COUYÁS I SOL (81, Španielsko, športová politika) vyštudovaný právnik a bývalý atlét, neskôr 
významný funkcionár, v rokoch 1983 – 84 prezident Národného olympijského výboru Španielska, autor štúdie 
uskutočniteľnosti olympijských hier 1992 v Barcelone, prvý podpredseda kandidatúry Barcelony na OH 1992 a 
počas ich prípravy člen organizačného výboru. Zomrel 27. decembra. 



+ ILIAS ROSIDIS (92, Grécko, futbal) – obranca, s Olympiakosom Pireus (1948 – 61) získal sedem 
majstrovských titulov a deväťkrát vyhral Grécky pohár, 29-násobný reprezentant, účastník OH 1952. Zomrel 27. 
decembra. 

Pripravil ZDENO SIMONIDES 
—- 
Foto: 
Úspešná belgická paralympionička Marieke Vervoortová sa rozhodla – trpiac nevyliečiteľnou chorobou – 

ukončiť život eutanáziou. 
Milan Skokan, hokejový obranca a neskôr tréner, viedol aj ženskú reprezentáciu Slovenska. 
Francúzsky cyklista Raymond Poulidor mal pre množstvo pódiových umiestnení prezývku „Večne druhý“. 
Vynikajúci bežec na stredné trate Peter Snell, víťaz ankety o najúspešnejšieho novozélandského športovca 

20. storočia. 
Jakob Kuhn si obliekal dlhých sedemnásť rokov dres FC Zürich, s ktorým vybojoval šesť titulov majstra 

Švajčiarska. 
[Späť na obsah] 

 
 

17. 7 dobrých správ: Na ceste po Poľsku sa mu pokazil kamión, iránskemu 

vodičovi preto kolegovia zorganizovali zbierku a kúpili nové vozidlo 
[11.01.2020; dennikn.sk; Slovensko; 17:00; Denisa Balová] 
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Afganistan má prvú tatérku, v Trenčíne otvorili chránenú dielňu a Banskobystrický kraj investuje do knižníc. 
Sedem dobrých správ, ktoré ste si tento týždeň možno nevšimli. 

1. Napriek chorobe objavili jeho talent 
Markus Martinovič by bol obyčajný chlapec, keby mu v útlom detstve nediagnostikovali epilepsiu a autizmus. 

Jeho mame Natálii Izajevovovej vtedy lekári odporučili, aby ho umiestnila do liečebne, ona to však odmietla. 
Namiesto toho mu vytvorila domov, vďaka ktorému objavila jeho umelecký talent. Markus má dnes 13 rokov 
a vystavuje v galériách po svete,  informovala BBC. 

„Bola som si istá, že tam budú len nejaké čarbanice, nič špeciálne,“ povedala Natália o momente, keď dala 
svojmu vtedy 6-ročnému synovi papier na kreslenie. „A on povedal - Nakreslím mamin odraz v okne. A mne vtedy 
napadlo - márnosť, to je niečo také komplexné! Nie je to príliš pre prvú kresbu? Myslela som si, že to bude nejaký 
dom so stromom. Nejaké jablko. A keď som sa na to pozrela, bola to iba skica, ale vyzerala skvelo. Bola síce 
jednoduchá, ale jasne mala perfektnú kompozíciu.“ 

Markusovu tvorbu ovplyvňuje predovšetkým jeho výnimočný vzťah s mamou, ktorá sa mu venuje. Svoje 
obrazy predáva za tisíce. Jeden z nich sa napríklad predal na charitatívnej dražbe za 75-tisíc dolárov, ktoré 
potom putovali na pomoc chorým deťom. 

There are few things in the world that are as powerful as mother’s love. It was so nice to work on this 
heartwarming story about the autistic Russian teenager amazing the art world https://t.co/2LV6AC7Q02 

- Yulia James (@YuliaDzheims) January 7, 2020 
2. S ihlou za svoje práva 
Suraja Šaheediová vychováva sama syna a popri tom pracuje ako tatérka. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, 

keby nežila v Afganistane, kde o ženách rozhodujú výhradne muži a za tetovanie hrozí trest. 27-ročná 
Šaheediová je však odvážna a svoje štúdio si v Kábule založila pred rokom a pol. 

„Tetovanie je moja práca. Práca, ktorá ma skutočne veľmi zaujíma. Je mi jedno, či tetujem muža alebo ženu, 
potetujem každého,“ povedala podľa ČT 24 Šaheediová, ktorá je zároveň prvou tatérkou v Afganistane. 

Ako upozorňuje česká televízia, konzervatívnym moslimom prekáža, že Šaheediová vytvára na ľudskom tele 
obrazy vpichovaním do kože a zároveň, že pracuje medzi mužmi. 

Afganky stále túžia po rovnakých právach, aké majú ženy v západných štátoch. V ich krajine však viac ako 
tretina dievčat nesmie chodiť do školy pre rozhodnutie rodiny, mnohé musia vzdelanie prerušiť. 

Suraja Šaheediová so zákazníčkou v tetovacom štúdiu. Foto - Ivan Flores/Zora 
3. Uviaznutému Iráncovi pomohli Poliaci 
Iránec Fardim Kazemi uviazol začiatkom decembra v Poľsku, potom čo sa jeho nákladné auto pokazilo pri 

meste Čestochova. Kamión, ktorý šoféroval, mal viac ako 30 rokov, a vodič ho už nedokázal spojazdniť. 
Jeden z jeho poľských kolegov ho preto ubytoval u seba doma a ďalší poľskí vodiči pre Kazemiho usporiadali 

zbierku, píše portál Wirtuálna Polska. Jej cieľom bola suma 99-tisíc poľských zlotých, no nakoniec sa im podarilo 
vyzbierať viac ako 266-tisíc. 

Keď sa to Fardim Kazemi dozvedel, bol šokovaný a od radosti sa rozplakal. 
„Trochu mimo našej kontroly sa kampaň pomoci stala medzinárodným sociálnym mostom medzi Poľskom 

a Iránom,“ povedal Piotr, jeden z organizátorov zbierky. 

https://dennikn.sk/1710357/7-dobrych-sprav-na-ceste-po-polsku-sa-mu-pokazil-kamion-iranskemu-vodicovi-preto-kolegovia-zorganizovali-zbierku-a-kupili-nove-vozidlo/
https://dennikn.sk/1710357/7-dobrych-sprav-na-ceste-po-polsku-sa-mu-pokazil-kamion-iranskemu-vodicovi-preto-kolegovia-zorganizovali-zbierku-a-kupili-nove-vozidlo/


Kazemi sa počas vianočných sviatkov vrátil k rodine do Iránu a tento týždeň opäť pricestoval do Poľska, kde si 
prevzal nové vozidlo. 

Fardin Kazemi s pokazeným kamiónom. Foto - PAP/Waldemar Deska 
4. Obnovujú knižnice 
Banskobystrický samosprávny kraj obnovuje regionálne knižnice. Opravuje sa predovšetkým interiér v knižnici 

vo Zvolene, v Banskej Bystrici, Kremnici, ale aj v Rimavskej Sobote, Lučenci a vo Veľkom Krtíši, informovala 
RTVS. 

„Na obnovu knižníc vyčlenil kraj zo svojho rozpočtu v minulom roku 90-tisíc eur. Tohtoročný rozpočet počíta 
so sumou 120-tisíc eur,“ uviedla pre Rádiožurnál Lenka Štepáneková z oddelenia komunikácie kraja. 

V knižničných priestoroch sa vynovujú regále či maľujú steny. 
Vlani župa zaviedla jednotný knižnično-informačný systém, ktorý prepája všetky krajské knižnice. Vďaka nemu 

si ľudia môžu objednávať knihy z ktorejkoľvek knižnice v kraji. 
Systém čitateľom prináša lepšiu orientáciu vo vyhľadávaní kníh, prístup ku knihám v knižniciach v rôznych 

okresoch a tiež uľahčuje prácu knihovníkom. Samospráva doň investovala takmer 70-tisíc eur. 
Ilustračné foto N - Tomáš Benedikovič 
5. Lavička nabije telefón 
Na cyklotrase z Trenčianskeho hradu na český hrad Brumov osadia inteligentnú lavičku, ktorá umožní 

bezdrôtové nabíjanie mobilných telefónov, wifi pripojenie na internet či dobíjanie elektronických zariadení. 
„Inteligentná lavička je 100-percentne solárne poháňaná a nevyžaduje žiadne dodatočné napájanie. Vďaka 

využívaniu obnoviteľnej energie prispieva k ochrane životného prostredia,“ povedala pre TASR Katarína Holá 
z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. „Sú v nej zároveň zabudované senzory na meranie teploty 
vzduchu a vlhkosti.“ 

Lavičku po dokončení cyklotrasy, ktorá povedie z Trenčianskeho hradu cez Nemšovú až k českým hraniciam 
a odtiaľ na hrad Brumov, osadia neďaleko mosta cez rieku Vlára v Nemšovej. Ide totiž o miesto s dostatkom 
slnečnej energie počas celého dňa. V prípade silného dažďa sa na lavičke vypne dažďový senzor, čím sa ušetrí 
získaná energia. 

6. V chránenej dielni balia kávu aj koreniny 
V Trenčíne vznikla chránená dielňa, kde sa zamestnali štyria zdravotne znevýhodnení. V Baliarni na ceste 

balia do vreciek kávu a koreniny, ktoré potom dodávajú dohodnutým odberateľom a tiež sesterskej chránenej 
dielni Kaviareň na ceste pod Trenčianskym hradom, informovala RTVS. 

„Dostanú rukavice a čapice, aby bola dodržaná hygiena a asistent rozloží na stôl tovar, ktorý ideme baliť,“ 
vysvetlila pre Rádiožurnál Zuzana Mokrášová, ktorá v dielni pomáha. 

Na dve štvorhodinové zmeny pracujú traja klienti z Domova sociálnych služieb z Adamovských Kochanoviec 
a Trenčanka. 

„Niekedy je to zložité a niekedy sa to dá, ale baví ma to,“ uviedla Petra, ktorá našla uplatnenie v Baliarni na 
ceste. 

7. Zakázali hazard počas 15 dní v roku 
V Spišskej Novej Vsi obmedzili od nového roka hazard. K štátom určeným trom dňom (24., 25. decembra 

a na Veľký piatok), počas ktorých sú herne zatvorené, pridalo mesto ďalších dvanásť. 
Deväť herní s hracími automatmi v Spišskej Novej Vsi tak bude zatvorených predovšetkým počas cirkevných 

a štátnych sviatkov. Ročne pritom prispejú herne do mestskej pokladnice sumou 180-tisíc eur. 
„Nemyslím si, že toto obmedzenie zníži príjmy do mestskej kasy, ale vzhľadom na závažnosť tejto 

problematiky si myslím, že to nie je podstatné,“ povedal pre Rádiožurnál primátor mesta Pavol Bečarik (SNS). 
Ilustračné foto - N 
Bonus: Namiesto igelitovej tašky kufor alebo vedro 
S novým rokom začal v Thajsku platiť zákaz jednorazových plastových tašiek vo všetkých obchodoch. Mnohí 

sa preto zapojili do výzvy o najkreatívnejšiu náhradu igelitky. 
Niektorí zákazníci nakupovali do cestovného kufra s kolieskami, iní vyskúšali ryžové vrecká. Objavili sa aj takí, 

ktorí nakupovali do vedra alebo do prúteného košíka. 
Snímky viacerých zákazníkov priniesol britský denník Guardian. 
View this post on Instagram 
A post shared by The Guardian (@guardian) on Jan 8, 2020 at 9:00am PST 
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18. Elektrická sústava si vyžaduje ročne investície za desiatky miliónov 
[11.01.2020; webnoviny.sk; Aktuality; 12:07; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/venergetike/elektricka-sustava-si-vyzaduje-rocne-investicie-za-desiatky-
milionov/ 

 
 

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) ročne preinvestuje desiatky miliónov eur. V 
minulom roku prevádzkovateľ prenosovej sústavy preinvestoval takmer 79 miliónov eur. V tomto roku by to malo 

https://www.webnoviny.sk/venergetike/elektricka-sustava-si-vyzaduje-rocne-investicie-za-desiatky-milionov/
https://www.webnoviny.sk/venergetike/elektricka-sustava-si-vyzaduje-rocne-investicie-za-desiatky-milionov/


byť ešte viac, a to necelých 109 miliónov eur. Portál vEnergetike.sk o tom informoval vedúci odboru komunikácie 
SEPS Norbert Deák. 

Investície v minulom roku 
V minulom roku štátna firma dokončila rekonštrukciu elektrickej stanice Spišská Nová Ves. V rámci tejto 

investičnej akcie vymenil podnik transformátory. „V elektrickej stanici sme obnovili technologické zariadenie a 
nainštalovali sme bezobslužný režim s diaľkovým riadením z elektroenergetického dispečingu v Žiline,“ doplnil 
Deák. 

Vlani prevádzkovateľ prenosovej sústavy taktiež pokračoval na prechode elektrickej stanice Podunajské 
Biskupice na rozvodňu nového typu. Firma tu plánuje preinvestovať vyše 9 miliónov eur. Cieľom tejto investície je 
rekonštrukcia rozvodne a jej prebudovanie na modernú, bezobslužnú, diaľkovo riadenú prevádzku. „Okrem toho, 
že sa tým zabezpečí trvalo udržateľná spoľahlivá a bezpečná prevádzka transformácie 400/110 kV v elektrickej 
stanici Podunajské Biskupice pre prislúchajúce 110 kilovoltové uzlové oblasti Podunajské Biskupice – Stupava a 
Podunajské Biskupice – Gabčíkovo, bude zabezpečené aj spoľahlivé zásobovanie Bratislavy ako hlavného mesta 
a jej okolia elektrinou pri predpokladanom rastúcom zaťažení,“ vysvetlil Deák. 

Medzi najvýznamnejšie investičné akcie minulého roku zaradila firma SEPS aj súbor stavieb transformácia 
400/110 kV Bystričany, ktorý je spolufinancovaný z fondu BIDSF. Mal by byť ukončený v horizonte roka 2022. 
„Realizácia tohto súboru stavieb má významnú úlohu pri transformácii regiónu Hornej Nitry,“ doplnil Deák. 

Tohtoročné plány 
V tomto roku bude podnik pokračovať na prechode elektrickej stanice Podunajské Biskupice na rozvodňu 

nového typu. „Táto investičná akcia bude v tomto roku dokončená,“ spresnil Deák. 
Medzi najvýznamnejšie investičné akcie v roku 2020 patrí podľa SEPS aj výstavbu slovensko-maďarských 

cezhraničných 400 kilovoltových prepojení. Majú štatút projektov spoločného záujmu a budú spolufinancované z 
nástroja Connecting Europe Facility. „Po niekoľkoročných prípravách sa už začala realizácia stavebno-
montážnych prác na tomto súbore stavieb a tieto vedenia by mali byť v prevádzke na konci roka 2021. Dôležitým 
aspektom úspešnej realizácie je koordinovaná a efektívna spolupráca s prevádzkovateľom maďarskej prenosovej 
sústavy,“ uzavrel Deák. 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 
2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a 
zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, 
ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Jediným akcionárom firmy je Ministerstvo 
financií SR. 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Sviatky prešli, no turisti si aj tak nenechali ujsť betlehem pri Rainerovej 

chate: Zmena na legendárnej ozdobe Tatier 
[11.01.2020; cas.sk; Čas.sk; 08:00; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/929098/sviatky-presli-no-turisti-si-aj-tak-nenechali-ujst-betlehem-pri-rainerovej-
chate-zmena-na-legendarnej-ozdobe-tatier/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách je tento rok o čosi menší. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
Podľa chatára Petra Petrasa je dôvodom predovšetkým nedostatok snehu počas tejto zimy. „Zo začiatku bolo 

málo snehu a neskoro prišiel, tak sme zvolili menšie rozmery. Zvyčajne to býva 4,5 krát päť metrov a výška je 3,5 
metra, tento rok je to štyri krát tri metre. Vnútorná kompozícia je každý rok tá istá, svätá rodina, Ježiško, svätý 
Jozef a Panna Mária,“ uviedol pre TASR Petras. 

Debnenie na betlehem si pripravili v predstihu, prišiel však silný vietor a základ stavby polámal, a preto museli 
začať odznova. Po Vianociach prišiel aj sneh, začali ho zbierať z okolia chaty, nakladať a ubíjať. Bol však dosť 
suchý a teda nie až taký kvalitný na prípravu betlehema. 

„Klenba sa nám aj trošku prepadávala, čo mi robilo problémy pri vyrezávaní. Potom nám však dvakrát za 
sebou dosť nasnežilo, takže aj príroda prispela. Teraz prišli silnejšie mrazy, tak verím, že sa to trošku 
zastabilizuje a betlehem vydrží čo najdlhšie. Samozrejme, ak nepríde nejaký silnejší odmäk, dážď alebo, nebodaj, 
vandali z radov turistov,“ dodal Petras, ktorý už roky stavia betlehem pri svojej chate a je tak každoročnou 
atrakciou pre návštevníkov. Otvoriť galériu 

Opäť ho staval spolu so svojím synom a pomáhal im aj ďalší nosič. Chatár zároveň upozornil, že ľudia by 
nemali v tomto snehovom betleheme hľadať estetickú hodnotu. Ide podľa neho predovšetkým o symbol, ktorý má 
pripomenúť príchod Ježiša Krista a Troch kráľov. Zvyky a tradície pri betleheme na Rainerovej chate v pondelok 
prezentovali aj folkloristi z Lendaku s goralskou muzikou. 

https://www.cas.sk/clanok/929098/sviatky-presli-no-turisti-si-aj-tak-nenechali-ujst-betlehem-pri-rainerovej-chate-zmena-na-legendarnej-ozdobe-tatier/
https://www.cas.sk/clanok/929098/sviatky-presli-no-turisti-si-aj-tak-nenechali-ujst-betlehem-pri-rainerovej-chate-zmena-na-legendarnej-ozdobe-tatier/


„Prišli sme z obce Hranovnica a toto je naša cieľová stanica. Betlehem si chodíme pozerať takmer každý rok, 
väčšinou však prídeme poobede, tento rok sme si privstali, aby sme sa vyhli davom ľudí,“ povedal jeden z 
návštevníkov Tatier Martin Kolba, podľa ktorého betlehem dotvára príjemnú atmosféru zimy a sviatkov v Tatrách. 
Viacero skupiniek sa vybralo na prechádzku skôr, aby si pohľad na snehovú stavbu mohli užiť naplno. „Zvyčajne 
sme ho ani nevideli zblízka, pretože sme chodili neskoro a bolo tu veľmi veľa ľudí. Tento rok sme prišli skôr a 
musím povedať, že je to krásne,“ skonštatovala Dagmar Repaská zo Spišskej Novej Vsi, ktorá už niekoľko rokov 

chodí pravidelne na sviatok Troch kráľov na Rainerovu chatu. 
Pri najstaršej chate v Tatrách, ktorú postavili ešte v roku 1863, by mala onedlho vyrásť aj ďalšia socha. 

Tradične sa k betlehemu už niekoľko rokov pridáva aj vysokohorský nosič zo snehu. „V sede bude mať výšku 
približne štyri metre, ale keď sa postaví, tak by mohol mať aj šesť metrov,“ dodal s úsmevom Petras. Na svahu pri 
chate chce urobiť snehový domček pre deti aj so šmýkačkou. Neskôr sa chystá postaviť kraslicu, ktorá rovnako 
skrášľuje prostredie Starolesnianskej Poľany v období pred Veľkou nocou. 

Foto: 
Podľa chatára Petra Petrasa je dôvodom predovšetkým nedostatok snehu počas tejto zimy. Zdroj: TASR 
Betlehem zo snehu pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách je tento rok o čosi menší. Zdroj: TASR 
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20. Volejbal: Slovenské kadetky postúpili priamo na ME do 17 rokov 
[11.01.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/slovenske-kadetky-postupili-priamo-na/440091-clanok.html 

 
 

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP 
Maličkého družstvo si v záverečných zápasoch proti Češkám a Chorvátkam výrazne pomohlo množstvom es 

a celkovo servisom s výbornými parametrami. 
Zadar 11. januára (TASR) - Slovenská kadetská reprezentácia žien si v chorvátskom Zadare vybojovala 

priamy postup na augustové volejbalové ME tejto vekovej kategórie (1. - 9. augusta v Čiernej Hore!- V 
sobotňajšom finále na turnaji zonálnej I. fázy kvalifikácie (MEVZA) triumfovali zverenky trénera Mareka Maličkého 
nad domácimi Chorvátkami 3:0 (12, 11, 12). Mladé Slovenky v Maribore na úvod tesne podľahli domácim 
Slovinkám (2:3), ale v ďalšom priebehu už nenašli premožiteľky - postupne si poradili s Izraelčankami (3:0), 
Maďarkami (3:1), v semifinále s Češkami (3:0) a vo finále s domácim výberom. Maličkého družstvo si v 
záverečných zápasoch proti Češkám a Chorvátkam výrazne pomohlo množstvom es a celkovo servisom s 
výbornými parametrami. Tímy na 2. - 5. mieste (Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Rakúsko/Maďarsko) ešte budú na 
prelome apríla a mája bojovať o ME “17” v záverečnej II. fáze kvalifikácie (v termíne 23. 4. - 3. 5.). Dvadsať tímov 
rozdelia do piatich štvorčlenných skupín, na šampionát sa kvalifikujú ich víťazi a najlepšie družstvo z 2. priečok. 
Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie. Kvalifikácia ME 2020 žien do 17 
rokov - zonálna I. fáza - Zadar (Chor.) - sobota: FINÁLE SLOVENSKO - Chorvátsko 3:0 (12, 11, 12) SR “17”: 
Boledovičová 9, Štermenská 1, A. Fričová 15, Kartíková 9, Hašková 12, Valentová 14, libero Miková. Tréner: M. 
Maličký. 3. miesto: Česko - Slovinsko 0:3 (-18, -17, -20) O 5. miesto: Rakúsko - Maďarsko (17.00) O 7. miesto: 
Izrael - Cyprus 2:3 (20, 23, -20, -10, -14) Konečné poradie: 1. SLOVENSKO (priamy postup na ME “17”), 2. 
Chorvátsko, 3. Slovinsko, 4. Česko, 5. ??? (všetci postup do II. fázy), 6. ???, 7. Cyprus, 8. Izrael VYBOJOVALI 
POSTUP NA ME: Nahrávačky: Simona Slivková (COP Nitra), Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bratislava) 
Smečiarky: Deána Valentová (Spišská Nová Ves/COP Nitra), Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), Tamara 

Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Klára Jozeková (COP Nitra) Blokárky: Nina Boledovičová (ŠŠK Bilíkova 
Bratislava), Kristína Kartíková, Kamila Slivková (obe COP Nitra) Univerzálky: Radka Hašková (Slávia UK 
Bratislava), Marína Siládiová (TJ Slávia TU Zvolen/COP Nitra) Libero: Natália Miková (COP Nitra) Realizačný tím: 
Tréner: Marek Maličký, asistentka trénera: Nina Babjaková, fyzioterapeutka: Daniela Chymičová, štatistik a team 
manager: Samuel Rosinský 
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21. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (11. január): Paulína Fialková aj Premier 

League 
[11.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/429472/sportove-udalosti-dna-11-januar-paulina-fialkova-aj-premier-league 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 

https://www.teraz.sk/sport/slovenske-kadetky-postupili-priamo-na/440091-clanok.html
https://sport.aktuality.sk/c/429472/sportove-udalosti-dna-11-januar-paulina-fialkova-aj-premier-league


ZIMNÉ ŠPORTY - BIATLON: 
12:00 Štafera žien (4x6 km, Oberhof) / ONLINE >> 
ZIMNÉ ŠPORTY - ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE: 
10:30 1. kolo obrovského slalomu (Adelboden) 
11:45 Zjazd žien (Altenmarkt) 
13:30 2. kolo obrovského slalomu (Adelboden) 
FUTBAL - ANGLICKÁ PREMIER LEAGUE: 
13:30 Crystal Palace - Arsenal FC / ONLINE >> 
16:00 Chelsea - Burnley / ONLINE >> 
16:00 Everton - Brighton 
16:00 Wolverhampton Wanderers - Newcastle United / ONLINE >> 
16:00 Leicester City - Southampton 
16:00 Manchester United - Norwich City / ONLINE >> 
18:30 Tottenham Hotspur - FC Liverpool / ONLINE >> 
FUTBAL - FRANCÚZSKA LIGUE 1: 
17:30 Bordeaux - Olympique Lyon 
20:00 Amiens SC - HSC Montepellier 
20:00 Angers - OGC Nice 
20:00 Fc Metz - Racing Štrasburg 
20:00 Toulouse - Brest 
20:00 Nimes - Reims 
FUTBAL - TALIANSKA SERIE A: 
15:00 Cagliari Calcio - AC Miláno 
18:00 Lazio Rím - SSC Neapol 
20:45 Inter Miláno - Atalanta Bergamo / ONLINE >> 
HOKEJ - NHL: 
01:30 Detroit Red Wings - Ottawa Senators 
01:30 Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 
03:00 Colorado Avalanche - Pittsburgh Penguins 
19:00 Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 
Nedeľa: 
01:00 Philadelphia Flyers - Tampa bay Lightning 
01:00 Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 
01:00 Washington Capitals - New Jersey Devils 
01:00 Ottawa Senators - Montreal Canadiens 
01:00 New York Islanders - Boston Bruins 
02:00 St. Louis Blues - New York Rangers 
02:30 Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks 
04:00 Vegas Golden Knights - Columbus Blue Jackets 
04:00 Calgary Flames - Edmonton Oilers 
04:30 San Jose Sharks - Dallas Stars 
20:00 Winnipeg Jets - Nashville Predators 
22:00 Minnesota Wild - Vancouver Canucks 
23:00 Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
16:00 BK Mladá Boleslav - HK Vítkovice Ridera 
HOKEJ - KHL: 
11:30 Barys Nur-Sultan - Avangard Omsk 
14:00 Jokerit Helsinki - Severstaľ Čerepovec 
15:00 Nefetchimik - Nižnekamsk - Torpedo Nižnij Novgorod 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
18:00 BKM Lučenec - MBK Handlová 
18:00 BK Levickí Patrioti - PP a TV Raj Žilina 
18:00 BC Prievidza - BK Inter Bratislava 
18:00 BK Iskra Svit - BK 04 AC Spišská Nová Ves 

BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
17:00 MBK Ružomberok - Dubček Bratislava 
18:00 Young Angels Košice - BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
BASKETBAL - NBA: 
01:00 Washington Wizards - Atlanta Hawks 
01:15 New York Knicks - New Orleans Pelicans 
01:30 Brooklyn Nets - Miami Heat 
02:00 Chicago Bulls - Indiana Pacers 
02:00 Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs 
03:00 Utah Jazz - Charlotte Hornets 
03:00 Phoenix Suns - Orlando Magic 
03:45 Dallas Mavericks - LA Lakers 



04:00 Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 
04:30 LA Clippers - Golden State Warriors 
23:00 Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 
Nedeľa: 
01:00 Boston Celtics - New Orleans Pelicans 
01:00 Detroit Pistons - Chicago Bulls 
02:00 Oklahoma City Thunder - LA Lakers 
02:30 Dallas Mavericks - Philadelphia 76ers 
03:00 Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 
04:00 Portland Trail Blazers - Milwaukee Bucks 
21:30 Washington Wizards - Utah Jazz 
21:30 New York Knicks - Miami Heat 
HÁDZANÁ - MOL LIGA ŽIEN: 
15:00 Sokol Písek - MŠK Dunajská Streda 
17:30 ŠŠK Prešov - HC Veselí nad Moravou 
18:00 HK Slovan Duslo Šaľa - HK Hodonín 
18:00 HK Sokol Bánovce nad Bebravou - Zora Olomouc 
19:45 DHC Slavia Praha - HC Sporta Hlohovec 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
O udržanie: 
18:00 VK SPU Nitra - VK Mirand PU Prešov 
18:00 TJ Spartak Myjava - ŠŠ Trenčín 
O titul: 
18:00 TJ Slávia Svidník - VK Prievidza 
18:30 VK KDS Šport Košice - VK Spartak Komárno 
VOLEJBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA ŽIEN: 
O 1. - 4. miesto: 
17:00 VK Slávia EU Bratislava - Volley Project UKF Nitra 
18:00 VTC Pezinok - VK Nové Mesto nad Váhom 

[Späť na obsah] 

 
 

22. SBL: Levice ukončili víťaznú šnúru Žiliny, Handlová vyhrala v Lučenci 
[11.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/429745/sbl-levice-ukoncili-ziline-vitaznu-snuru-handlova-vyhrala-v-lucenci 

 
 

Slovenská basketbalová liga mala v sobotu na programe zápasy 22. kola. 
BC Prievidza - Inter Bratislava 67:83 (38:37) 
Najviac bodov: Gačeša 18, Delič 14, Durmo 13 - Körner 21, Funderburk, Ihring po 19, 2000 divákov 
Patrioti Levice - BK Slávia Žilina 87:80 (54:40) 
Najviac bodov: Perovič 19, Bachan 16, Harris 14 - Dickson 18, Merešš 14, Wiggins 12, 1300 divákov 
BKM Lučenec - MBK Baník Handlová 80:87 (33:39) 
Najviac bodov: Basabe 25, Murray-Boyles 12, Dunne 11 - Jašš 17, Petráš 16, Mitrovič 14 
Iskra Svit - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 81:73 (39:35) 

Najviac bodov: Avramovič 23, Nesbitt 17, Carr 16 - Thompkins 19, Maxwell 14, Nemčok 11, 600 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 22. kolo 
1 
X 
2 
BKM Lučenec Lučenec 
80 : 87 
MBK Handlová Handlová 
(16:19, 17:20, 22:25, 25:23) 
BK Levickí Patrioti Levice 
87 : 80 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(27:19, 27:21, 14:14, 19:26) 
BC Prievidza Prievidza 
67 : 83 
BK Inter Bratislava Bratislava 

https://sport.aktuality.sk/c/429745/sbl-levice-ukoncili-ziline-vitaznu-snuru-handlova-vyhrala-v-lucenci


(22:20, 16:17, 8:30, 21:16) 
BK Iskra Svit Svit 
81 : 73 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(21:13, 18:22, 22:26, 20:12) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

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

 
 

23. Svietime už 60 rokov. Posledná elektrifikovaná bola Zlatá Baňa 
[11.01.2020; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Zaujímavosti z regiónu Šariš; 00:00; Ana Novotná] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22298824/svietime-uz-60-rokov-posledna-elektrifikovana-bola-zlata-
bana.html 

 
 

Na slávnosť do dediny prišli všetci papaláši. 
ZLATÁ BAŇA. Dnes je samozrejmé, že po príchode domov zažneme svetlo, zapneme kávovar, upečieme si 

niečo v elektrickej rúre…. 
Viete však, že túto jeseň si pripomenieme rovných 60 rokov odvtedy, čo bola elektrina zavedená do všetkých 

kútov východného Slovenska? 
Poslednou elektrifikovanou obcou Československa sa stala Zlatá Baňa v okrese Prešov a bolo to presne 4. 

septembra 1960, keď sa tam rozsvietili elektrické lampy. 
Zaujímavé však je, že nielen finále, ale aj začiatky elektrifikácie krajiny sú spojené s východným Slovenskom. 
Dnes najchudobnejšie, kedysi prestížne 
Pre zlú hospodársku situáciu v medzivojnovom období postupovalo zavádzanie elektriny do miest a obcí na 

Slovensku veľmi pomalým tempom. 
((piano)) 
Podľa oficiálnych údajov bolo k roku 1922 elektrifikovaných iba 167 miest a dedín. 
Ku koncu roku 1939 dosiahol stupeň elektrifikácie obcí na Slovensku 27 percent a po skončení 2. svetovej 

vojny, v roku 1946 to stále bolo ešte len niečo vyše 40 percent. 
A pritom prvé elektrárne na východe Slovenska vznikli v banských mestách na Spiši už v roku 1889. 
Samozrejme, išlo hlavne o súkromné záležitosti podnikov alebo dobre situovaných miest. 
V roku 1889 bola do prevádzky uvedená historicky prvá vodná elektráreň v Krompachoch. 
Od roku 1892 pre elektrifikáciu vznikli spoločnosti v Gelnici, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Prešove a 

Rožňave. 
V roku 1896 vznikla na základe zmluvy medzi mestom a Augsburskou plynárenskou spoločnosťou 

podnikateľa R. A. Riedingera, prvá elektráreň v Košiciach a stála neďaleko súčasnej železničnej stanice. 
Napriek tomu však vidiek a vzdialené kúty krajiny si stále svietili len petrolejkami a sviečkami. 
Veľa kopcov, málo peňazí 
V júli 1960 však v Prahe slávnostne prijali novú ústavu, podľa ktorej sa Československá republika 

premenovala na socialistickú. 
A energetici dostali veľkú úlohu – k tomuto „historickému“ termínu mala byť už celá republika elektrifikovaná. 
Na rovine to šlo, avšak členitý východ Slovenska bol problémom. A Zlatá Baňa na úpätí Slanských vrchov 

bola tvrdý oriešok. 
„Obce v prímestskej oblasti Prešova, také ako Šarišské Lúky, Ľubotice, Solivar a Šváby, boli elektrifikované už 

za monarchie, v roku 1916,“ uviedol predčasom v rozhovore pre Pravdu Miroslav Sabol z Historického ústavu 
SAV. 

Ako však vysvetlil, meškanie východu republiky za ostatnými regiónmi nespôsobil len zložitejší terén, ale 
najmä nedostatok financií, hoci prvý problém s tým druhým dosť súvisel. 

Po vzniku ČSR bolo územie Slovenska rozdelené na päť častí a v každej pôsobila jedna regionálna 
elektrizačná spoločnosť, dotovaná štátom. „Mali úľavy na daniach a brali úvery garantované štátom,“ ozrejmil 
historik. „Z tých piatich spoločnosti však najslabšie bola podporovaná východoslovenská.“ 

Napokon sa to teda podarilo a otočením vypínača v Zlatej Bani sa celý proces úspešne zavŕšil. Samozrejme, 
prišla sa na to pozrieť celá vládnuca garnitúra. A mali sa čím hrdiť. Keďže bolo elektrifikovaných 90 percent 
domácností, predbehli sme aj také krajiny ako Anglicko či Francúzsko. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Navštívte najkrajší Ľadopád na Slovensku - Šikľavá skala! 
[11.01.2020; kosicednes.sk; Tipy na výlety; 00:00; TASR / SŠ] 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22298824/svietime-uz-60-rokov-posledna-elektrifikovana-bola-zlata-bana.html
https://presov.korzar.sme.sk/c/22298824/svietime-uz-60-rokov-posledna-elektrifikovana-bola-zlata-bana.html


 
https://kosicednes.sk/tipy-na-vylety/navstivte-najkrajsi-adopad-na-slovensku-sikava-skala/ 

 
 

Foto: TASR 
TASR / SŠ 
autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Príroda nás o svojej kráse a sile presviedča počas celého roka. V zimnom období sú jej kúzla a čary oveľa 

výraznejšie, stačí len chodiť s otvorenými očami. 
Takýto dokonalý prírodný úkaz môžete vidieť neďaleko obce Matejovce nad Hornádom. Aj túto zimu 

milovníkom prírodných úkazov určite pripravila skvelé cencúľové predstavenie. 
Vodopád a v zime ľadopád Chrastianska šikľavá skala, nazývaná aj Matejovská šikľavá skala, sa nachádza v 

Hornádskej kotline v tesnej blízkosti rieky Hornád, medzi obcami Matejovce nad Hornádom a Chrasť nad 
Hornádom. 

View this post on Instagram 
Slovakia ~ Chrasť nad Hornádom ~ Šikľavá Skala ——> #slovakia #chrastnadhornadom #siklavaskala #skala 

#rock #hope_in_travel #HIT #travel #europetravel #europe #travelphotography #travelgram #traveltheworld 
#travelling #world #trip #vacation #nature #naturephotography #water #cold #tree #ice #wonderlust 
#wonderful_places #amateurphotography #instaphoto #winter #stalactites 

A post shared by Hope In Travel (@hope_in_travel) on Jan 1, 2020 at 5:18am PST 
View this post on Instagram 
This icefall called Šikľavá skala is far just a few kilometers from Spišská Nová Ves. Have you been there yet? 

by @photomsluk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #beautifulsnv #milujemvychod #spiš #spisskanovaves 

#spisska #novejsa #chrastnadhornadom #siklavaskala #icefall #waterfall #cave #ladopad #naturelover #nature 
#naturephotography #naturelovers #traveller #slovakia #slowakei #slovensko #priroda #vychod 
#vychodneslovensko #easternslovakia #eastslovakia #frozen #frozenwaterfall #frozenwater #icecave #ice 

A post shared by Spišská Nová Ves (@beautifulsnv) on Dec 30, 2018 at 8:35am PST 

Chrastianska šikľavá skala vytvára pramenisko, ktoré steká po mohutnej a strmej vápencovej skale do 
bývalého koryta rieky Hornád. Keďže koryto tejto rieky bolo kvôli výstavbe železnice posunuté, rieka Hornád tu 
odkryla stenu mohutnej skaly aj s jej previsom, odkiaľ vyvierajú podhorské pramene. 

Z tejto skaly v letných mesiacoch steká voda, ktorá vytvára v skutku široký vodopád. V zime sa však voda 
premieňa na ľadové steny, stĺpy a cencúle, ktoré ohúria každého návštevníka. Vzniká tak jeden z najkrajších 
ľadopádov na Slovensku, so šírkou od 25 do 30 metrov a výškou približne 14 metrov. V zime však buďte veľmi 
opatrný a k ľadopádu sa približujte len na vlastnú zodpovednosť! 

View this post on Instagram 
Psík a cencúľe #princeznágajonella #doginfluencer #najlepsipriatelcloveka #slovakia #vysoketatry #spis 

#siklavaskala #havko #happydog #slovakia #slovensko #outdoors #travel #dogtravel #dashundlove 
#dashundsofinstagram #dachshundpuppy #hiking #mountain #hike #outdoors #alps #lake #mountainlife #trees 
#landscapes #camping #climbing #cencul #dogoftheday 

A post shared by Gaja (@doggie_gaja) on Jan 5, 2020 at 3:40am PST 
View this post on Instagram 
Na chvíľu sa stratiť v ľadovom kráľovstve a nájsť svojho Kaia #divokavsrdci #angaszvlcejhory 

#czechoslovakianwolfdog #wolfdog #visualoflife #dreamcometrue #lifeofadventure #wildheart #stayandwander 
#awakethesoul #nikon #nikonphotography #livefolk #livetheadventure #letsgetlost #wildernessculture #lifewithwolf 
#lifewithwolfdogs #befree #wildandfree #boho #boholife #bohemian #pod1000 #ladopad #siklavaskala #slovakia 
#slovaknature #frozenwaterfall #icefall #slovak_vibes #folkmagazine #folkgood #folkvibe #superhubs 
#exklusive_shot #shotaward #dnescestujem #mobilemag #nikon #nikonphotography #nature #adventure 
#wanderout #divokavsrdci #visualoflife #lifeofadventure #wildheart #stayandwander #awakethesoul #letsgetlost 
#womenwhoexplore #lostinwild #pod1000 #theworldguru 

A post shared by Lia Paugsch (@photo_wildatheart) on Mar 12, 2018 at 2:40pm PDT 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Skvelý výkon slovenských kadetiek do 17 rokov, vybojovali si priamy 

postup na ME 
[11.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/429735/skvely-vykon-slovenskych-kadetiek-do-17-rokov-vybojovali-si-priamy-
postup-na-me 

 
 

https://kosicednes.sk/tipy-na-vylety/navstivte-najkrajsi-adopad-na-slovensku-sikava-skala/
https://sport.aktuality.sk/c/429735/skvely-vykon-slovenskych-kadetiek-do-17-rokov-vybojovali-si-priamy-postup-na-me
https://sport.aktuality.sk/c/429735/skvely-vykon-slovenskych-kadetiek-do-17-rokov-vybojovali-si-priamy-postup-na-me


Slovenská kadetská reprezentácia žien si v chorvátskom Zadare vybojovala priamy postup na augustové 
volejbalové ME tejto vekovej kategórie (1. - 9. augusta v Čiernej Hore) 

V sobotňajšom finále na turnaji zonálnej I. fázy kvalifikácie (MEVZA) triumfovali zverenky trénera Mareka 
Maličkého nad domácimi Chorvátkami 3:0 (12, 11, 12). 

Mladé Slovenky v Maribore na úvod tesne podľahli domácim Slovinkám (2:3), ale v ďalšom priebehu už 
nenašli premožiteľky - postupne si poradili s Izraelčankami (3:0), Maďarkami (3:1), v semifinále s Češkami (3:0) a 
vo finále s domácim výberom. Maličkého družstvo si v záverečných zápasoch proti Češkám a Chorvátkam 
výrazne pomohlo množstvom es a celkovo servisom s výbornými parametrami. 

Tímy na 2. - 5. mieste (Chorvátsko, Slovinsko, Česko, Rakúsko/Maďarsko) ešte budú na prelome apríla a 
mája bojovať o ME “17” v záverečnej II. fáze kvalifikácie (v termíne 23. 4. - 3. 5.). Dvadsať tímov rozdelia do 
piatich štvorčlenných skupín, na šampionát sa kvalifikujú ich víťazi a najlepšie družstvo z 2. priečok. Informovala o 
tom oficiálna webová stránka Slovenskej volejbalovej federácie. 

Kvalifikácia ME 2020 žien do 17 rokov - zonálna I. fáza - Zadar (Chor.): 
FINÁLE: SLOVENSKO - Chorvátsko 3:0 (12, 11, 12) 
SR “17”: Boledovičová 9, Štermenská 1, A. Fričová 15, Kartíková 9, Hašková 12, Valentová 14, libero Miková. 

Tréner: M. Maličký. 
3. miesto: Česko - Slovinsko 0:3 (-18, -17, -20) 
Konečné poradie: 
1. SLOVENSKO (priamy postup na ME “17”), 2. Chorvátsko, 3. Slovinsko, 4. Česko, 5. ??? (všetci postup do 

II. fázy), 6. ???, 7. Cyprus, 8. Izrael 
VYBOJOVALI POSTUP NA ME: 
Nahrávačky: Simona Slivková (COP Nitra), Ema Štermenská (ŠŠK Bilíkova Bratislava) 
Smečiarky: Deána Valentová (Spišská Nová Ves/COP Nitra), Alexandra Fričová (Slávia UK Bratislava), 

Tamara Hrušecká (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Klára Jozeková (COP Nitra) 
Blokárky: Nina Boledovičová (ŠŠK Bilíkova Bratislava), Kristína Kartíková, Kamila Slivková (obe COP Nitra) 
Univerzálky: Radka Hašková (Slávia UK Bratislava), Marína Siládiová (TJ Slávia TU Zvolen/COP Nitra) 

Libero: Natália Miková (COP Nitra) 
[Späť na obsah] 

 
 

26. Nad Čermeľským údolím kedysi skákali lyžiari 
[10.01.2020; Košický večer; TÉMA; s. 2; kag] 

 
 

Nadšenci mostík za socializmu zrekonštruovali, fungoval rok. 
KOŠICE. Na mieste, kde si to len málokto všimne, keď ide po turistickom lesnom chodníku ponad Čermeľský 

potok, stál kedysi skokanský mostík. 
Dnes o jeho histórii informuje tabuľa, ktorú tam nechali postaviť Mestské lesy Košice. 
Zrodil sa v hlavách vojakov 
Pomerne prudký svah, dostupný od bankovskej cesty a záruka trvácnej snehovej prikrývky viedli 

československých vojakov v 20. rokoch 20. storočia k nápadu postaviť skokanský mostík. 
Postupom času sa však prestal využívať. 
V 50. rokoch sa obnovila myšlienka vrátiť skokanský mostík k životu. 
Nápad skrsol v hlave Štefana Mikuláša Hanzelyho, ktorý patril do okruhu lyžiarskych nadšencov z mestského 

projektového ústavu. 
Stavebná brigáda 
„Inspiráciou pre neho boli dostupné informácie o pretekoch v skoku na lyžiach konaných na neďalekej 

Jahodnej ako aj stopy po pôvodnom vojakmi postavenom mostíku,“ dozvedáme sa z informačnej tabule. 
O svojom nápade presvedčil aj kolegov, a tak sa pustili do práce. V rokoch 1959 až 1960 na výstavbe mostíka 

pracovali dobrovoľníci. 
Hanzely mostík projektoval, pričom využil svoje doterajšie skúsenosti a znalosti zo stavby skokanského 

mostíka v Spišskej Novej Vsi aj pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. 

„Odrazový stôl mostíka bol postavený z prírodného kameniva. Oproti parametrom pôvodného mostíka bolo 
miesto odrazu posunuté vyššie, čím došlo ku skráteniu nájazdového svahu. Výrazné terénne nerovnosti bolo 
nutné vyrovnať vybudovaním blokov z tvárnic ako základov pre osadenie budúcej konštrukcie umelého nájazdu z 
oceľových lešenárskych rúrok,“ informujú Mestské lesy. 

Po dostavbe mostíka sa mohlo prejsť na jeho skúšanie. Prví skokani si ho otestovali ešte v zime na prelome 
rokov 1959/1960, medzi nimi bol i Hanzely. 

Dali ho zlikvidovať 
Priemerná dĺžka ich skokov dosahovala 20 metrov. 
Skokani zistili, že ešte budú musieť upraviť miesto prechodu medzi doskočiskom a dojazdovou rovinou. 
„Jarné prívalové dažde a pravdepodobne aj prietrž mračien vytvorili na moste komplikovanú situáciu a zmarili 

plány na dokončenie dojazdového areálu. Krátka existencia mostíka bola následne ukončená rozhodnutím 
vedenia TJ Lokomotíva (združovali sa v ňom lyžiari) o jeho zrušení a likvidácii, ktoré bolo pre realizátorov diela 
nepochopiteľné a šokujúce.“ (kag) 



Foto: 
Záber z výstavby plošiny v roku 1959. ZDROJ: MESTSKÉ LESY KOŠICE 
Takto vyzeral mostík v roku 1959. ZDROJ: MESTSKÉ LESY KOŠICE 
Zvyšky mostíka je možné vidieť na turistike aj dnes. FOTO: KAG 

[Späť na obsah] 

 
 

27. V poľovnom revíri zastrelili psa 
[10.01.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: “Na Spiši zahynul strelou z poľovníckej pušky stredoázijský pastiersky pes. 
Podľa súčasnej legislatívy má poľovník právo za istých podmienok usmrtiť zviera, ktoré sa zatúla do revíru. 
Konflikt medzi majiteľmi psov a poľovníkmi tak pokračuje.” 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: “K nešťastnej udalosti došlo na tejto lúke pri lese medzi obcami 
Domaňovce a Buglovce v Levočskom okrese, keď pán Milan venčil psa. Tak ako každý deň, vypustil svoju 
päťročnú sučku Beky vybehať sa v blízkosti svojej farmy aj v pondelok 6. januára.” 

Milan Filip, majiteľ usmrteného psa: “Som ho videl, keď ešte vbehol do lesa. Zhruba v minúte nastal výstrel a 
bol kvik. Fena kvičala. Tak som tušil, že asi psík už bol zasiahnutý strelou. Po pár sekundách nastal druhý 
výstrel.” 

Marie Balážová Melníková: "Majiteľ usmrteného psa je presvedčený, že ho zastrelil šéf miestneho 
poľovníckeho združenia a konateľ lesov mesta v Spišskej Novej Vsi. Tvrdí, že podľa poľovníckych záznamov bol 

v tom čase jediným poľovníkom v tejto lokalite." 
Jozef Perháč, predseda Poľovníckeho združenia Jamník: “K tomu sa nebudem vyjadrovať, či som to bol ja 

alebo nejakí členovia nášho poľovníckeho združenia.” 
Milan Filip: “Psa zastreliť z auta a nechať ho v ukrutných bolestiach 2 – 3 hodiny, tak to len hajzel dokáže 

urobiť.” 
Marie Balážová Melníková: “Šéf poľovného združenia tvrdí, že tento pes sa pravidelne už niekoľko mesiacov 

objavoval v ich revíri. Majiteľa vraj niekoľkokrát upozornili, aby ho tam nepúšťal.” 
Jozef Perháč: “Naši členovia, ktorí tých psov videli, ako naháňajú srnčiu zver, ako naháňajú srnky. On ju 

nemusí strhnúť, on ju nemusí zožrať, ale tá srnka s tou stratou energie, tým uštvaním môže uhynúť. A uhynuté 
sme konkrétne našli. Komu niet rady, tomu niet pomoci.” 

Marie Balážová Melníková: “Polícia prijala trestné oznámenie. Vec eviduje ako podozrenie z priestupku proti 
majetku. Podľa súčasnej legislatívy poľovník môže usmrtiť zatúlaného psa, ktorý sa pohybuje po revíri, len za 
istých podmienok.” 

Jozef Perháč: “Ak voľne pohybujúci pes sa nachádza viac ako 200 metrov od poslednej pozemnej stavby, pes 
by mal byť označený obojkom výrazne odlišnej farby srsti, prípadne prsným postrojom. Vtedy je to zrejmé a 
logické, že ten pes nepytliači a ušiel majiteľovi.” 

Marie Balážová Melníková: “Ak sa pes zatúla do poľovného revíru, stačí to okamžite nahlásiť príslušnému 
poľovníkovi. Vo väčšine prípadov psa nájdu a odovzdajú majiteľovi.” 

[Späť na obsah] 

 
 

28. Štvrtý deň štrajku 
[10.01.2020; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Zuzana Holienčíková;Dušan Tokarčík;Mario Kermiet;Martin 

Petro / Lenka Vavrinčíková] 

 
 

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Protestujú už 4 dni. Autodopravcovia vo svojom štrajku nepoľavujú. Dnes 
zablokovali aj ďalšie cesty a hraničné priechody. No a keďže im ministerstvá nič z ich požiadaviek nesplnili, 
v pondelok vraj zablokujú celé Slovensko. Štrajk už pomaly ovplyvňuje aj chod niektorých veľkých firiem. Straty 
však budú rátať až po jeho skončení.“ 

Zuzana Holienčíková, redaktorka: „Autodopravcovia si v piatok pre štrajk vybrali aj najvyťaženejší žilinský 
úsek v smere na Martin. Cestu zablokovali približne s dvadsiatimi kamiónmi.“ 

Neuvedený 1: „Zostávame tu, uvidíme dokedy, do šiestej, do ôsmej do večera, možnože aj do pondelka.“ 
Zuzana Holienčíková: „Je aj iná možnosť?“ 
Neuvedený 2: „Druhá je ísť na podporu a nerobiť nič.“ 
Zuzana Holienčíková: „Vodiči aj cestujúci boli nervózni, mestská aj prímestská doprava cez deň meškala.“ 
Neuvedená: „No tak čo budem robiť, no povedzte mi, musím to obísť, jasné.“ 
Zuzana Holienčíková: „Dopravu v smere na Martin policajti presmerovali cez obchádzkové trasy. Výnimku 

však mali nákladné vozidlá, tie mali prejazd po dohode zakázaný.“ 
Neuvedený 1: „Nech aj druhí dopravcovia vidia, keď sa nezapojili s nami.“ 



Dušan Tokarčík, redaktor: „Štrajkujúci autodopravcovia dnes urobili škrt cez rozpočet všetkým motoristom, 
ktorí sa chceli južnou trasou dostať z Košíc do Bratislavy.“ 

Neuvedený 3: „Tak dneska to vyzerá tak, že do 20.00 hodiny budeme blokovať dá sa povedať túto cestu.“ 
Dušan Tokarčík: „Cestu uvoľnili iba pre záchranné zložky, osobné autá museli použiť obchádzku a do 

problémov sa dostali aj prímestské autobusové linky.“ 
Anna Terazková, hovorkyňa KSK: „Niektoré spoje nepremávajú dnes vôbec a niektoré premávajú 

obchádzkovými trasami.“ 
Mario Kermiet, redaktor: „V Ružomberku sa dnes kamionisti zišli pred ôsmou ráno.“ 
Neuvedený 4: „Bystrica musí byť zablokovaná, Mikuláš musí byť zablokovaný, Ružomberok musí byť 

zablokovaný, hej, Žilina.“ 
Marián Špilár, dopravca z Oravy: „Zablokujem cestu krížom, no a som to teda zablokoval a uvidíme, čo sa 

bude teda diať.“ 
Mario Kermiet: „Poobede už na odblokovanie križovatky čakali odhadom 2 - 3 stovky kamiónov.“ 
Marián Špilár: „Nepovolíme a uvidíme, kto bude silnejší.“ 
Mario Kermiet: „Nepovolili ani na hraniciach do Poľska v Trstenej. Od rána tam stálo skoro 60 kamiónov 

najmä z Poľska, ale i Srbska, či Ruska.“ 
Neuvedený 5 (preklad z ?): „Ja veziem čosi do automobilov, na Slovensku mám vykládku.“ 
Neuvedený 6 (preklad z ?): „Do Spišskej Novej Vsi kontajnery.“ 

Neuvedený 7 (preklad z ?): „Nakládku mám za Dolným Kubínom a idem s tým do Grécka.“ 
Lukáš Macák, Únia autodopravcov Slovenska: „Od stredy tu stojíme vlastne deň, noc, 24 hodín v kuse 

a vodiči, ktorí stoja v  týchto kolónach, sa púšťajú v určitých časových intervaloch.“ 
Mario Kermiet: „So štrajkom slovenských kolegov súhlasia, aj keď ponesú následky. Drvivá väčšina týchto 

vodičov uvidí na najbližšej výplatnej páske nižšiu sumu.“ 
Neuvedený 7 (preklad z ?): „: „Za to, čo tu stojím, ja nemám peniaze.“ 
Neuvedený 6 (preklad z ?): „My máme plat od kilometra. Ak idem, zarábam.“ 
Neuvedený 5 (preklad z ?): „Menej jazdy, menej peňazí.“ 
Martin Petro, redaktor: „No a blokovanie ciest a hraníc neovplyvňuje len peňaženky vodičov, ale už aj niektoré 

veľké firmy, ktoré začínajú hlásiť prvé problémy.“ 
(text v obraze) 
Stanovisko Mondi SCP 
Aj keď sú hlavné príjazdové cesty k nášmu závodu stále zablokované, našli sme spôsoby, ako zabezpečiť 

naše procesy a udržať závod v prevádzke. 
Ján Žgravčák, hovorca Kia Motors Slovakia: „O štrajku sme boli vopred informovaní a tak sme sa naň vedeli 

pripraviť zmenou cestovných poriadkov a trás zmluvnej prepravy. Reálne finančné dopady vzniknutej situácie 
budeme mať spočítané v najbližšej dobe.“ 

Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (telefonát): „Pokiaľ to 
ochromí naozaj, že nebudeme schopní expedovať výrobu a nebodaj by sme boli nútení prerušiť výrobu 
v niektorých podnikoch, tak potom tie dôsledky budú naozaj veľmi vážne na ekonomiku a na celé hospodárstvo.“ 

Martin Petro: „Najhoršie sú na tom asi v košickom U.S. Steel, ich zákazníci očakávajú dodávku tovarov presne 
načas, čo je ale pri uzavretých cestách aj obchádzkach náročné zabezpečiť. U ich odoberateľov môžu dokonca 
meškania spôsobiť zastavenie výroby.“ 

(text v obraze) 
Stanovisko U.S. Steel Košice 
…čo by znamenalo rádovo iné škody, než len niekoľkohodinové omeškanie kamiónu. V tom prípade by sme 

žiadali náhradu vzniknutej škody od organizátorov štrajku. 
Martin Petro: „Štrajk sa však zrejme tak skoro neskončí, dopravcovia zo svojich požiadaviek nemienia poľaviť. 

Ministerstvo financií trvá na svojej kompromisnej ponuke a ministerstvo dopravy pozvalo protestujúcich na 
stretnutie na budúci týždeň.“ 

Stanislav Skala, Únia autodopravcov Slovenska: „Oni nechcú zastaviť mýtny systém. My stále tvrdíme jednu 
vec, že treba zastaviť mýtny systém. Štrajky stále pokračujú a budú pokračovať. Pokiaľ nebudú s nami chcieť 
rokovať, tak v pondelok by sme spustili celoslovenský štrajk.“ 

Mario Kermiet: „Regionálne štáby a Mario Kermiet, televízia Markíza.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

29. Štvrtý deň štrajku 
[10.01.2020; TV Markíza; Prvé Televízne noviny; 17:00; Zuzana Holienčíková;Mario Kermiet / Viktor Vincze] 

 
 

Viktor Vincze, moderátor: „Protestujú už 4 dni. Autodopravcovia vo svojom štrajku nepoľavujú. Dnes 
zablokovali aj ďalšie cesty a hraničné priechody. No a keďže im ministerstvá nič z ich požiadaviek nesplnili, 
v pondelok vraj zablokujú celé Slovensko.“ 

Zuzana Holienčíková, redaktorka: „Autodopravcovia si v piatok pre štrajk vybrali aj najvyťaženejší žilinský 
úsek v smere na Martin. Cestu zablokovali približne s dvadsiatimi kamiónmi.“ 

Neuvedený 1: „Zostávame tu, uvidíme dokedy, do šiestej, do ôsmej do večera, možnože aj do pondelka.“ 



Zuzana Holienčíková: „Je aj iná možnosť?“ 
Neuvedený 2: „Druhá je ísť na podporu a nerobiť nič.“ 
Zuzana Holienčíková: „Vodiči aj cestujúci boli nervózni, mestská aj prímestská doprava cez deň meškala.“ 
Neuvedená: „No tak čo budem robiť, no povedzte mi, musím to obísť, jasné.“ 
Zuzana Holienčíková: „Dopravu v smere na Martin policajti presmerovali cez obchádzkové trasy. Výnimku 

však mali nákladné vozidlá, tie mali prejazd po dohode zakázaný.“ 
Neuvedený 1: „Nech aj druhí dopravcovia vidia, keď sa nezapojili s nami.“ 
Mario Kermiet, redaktor: „V Ružomberku sa dnes kamionisti zišli pred ôsmou ráno.“ 
Neuvedený 3: „Bystrica musí byť zablokovaná, Mikuláš musí byť zablokovaný, Ružomberok musí byť 

zablokovaný, hej, Žilina.“ 
Marián Špilár, dopravca z Oravy: „Zablokujem cestu krížom, no a som to teda zablokoval a uvidíme, čo sa 

bude teda diať.“ 
Mario Kermiet: „Poobede už na odblokovanie križovatky čakali odhadom 2 - 3 stovky kamiónov.“ 
Marián Špilár: „Nepovolíme a uvidíme, kto bude silnejší.“ 
Mario Kermiet: „Nepovolili ani na hraniciach do Poľska v Trstenej. Od rána tam stálo skoro 60 kamiónov 

najmä z Poľska, ale i Srbska, či Ruska.“ 
Neuvedený 4 (preklad z ?): „Ja veziem čosi do automobilov, na Slovensku mám vykládku.“ 
Neuvedený 5 (preklad z ?): „Do Spišskej Novej Vsi kontajnery.“ 

Neuvedený 6 (preklad z ?): „Nakládku mám za Dolným Kubínom a idem s tým do Grécka.“ 
Lukáš Macák, Únia autodopravcov Slovenska: „Od stredy tu stojíme vlastne deň, noc, 24 hodín v kuse 

a vodiči, ktorí stoja v  týchto kolónach, sa púšťajú v určitých časových intervaloch.“ 
Mario Kermiet: „So štrajkom slovenských kolegov súhlasia, aj keď ponesú následky. Drvivá väčšina týchto 

vodičov uvidí na najbližšej výplatnej páske nižšiu sumu.“ 
Neuvedený 6 (preklad z ?): „: „Za to, čo tu stojím, ja nemám peniaze.“ 
Neuvedený 5 (preklad z ?): „My máme plat od kilometra. Ak idem, zarábam.“ 
Neuvedený 4 (preklad z ?): „Menej jazdy, menej peňazí.“ 
Mario Kermiet: „Zuzana Holienčíková a Mario Kermiet, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

30. Kamionisti zablokovali v Žiline hlavný ťah. Hrozia generálnym štrajkom 
[10.01.2020; myzilina.sme.sk; Žilina / Spravodajstvo; 00:00; Branislav Koscelník] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22299227/kamionisti-zablokovali-v-ziline-hlavny-tah-hrozia-generalnym-
strajkom.html 

 
 

Cesty sú priechodné pre osobnú a verejnú dopravu. 
Štrajk Únie autodopravcov v Žiline 
(14 fotografií) 
ŽILINA. Nespokojní kamionisti združení v Únii autodopravcov Slovenska pritvrdili. O desiatej hodine 

zablokovali križovatku na Košickej ulici v Žiline na hlavnom ťahu Bratislava – Košice. 
Doprava v Žiline sa komplikuje, na tranzite cez Žilinu musia vodiči rátať so zdržaním. Cesty sú však pre 

osobnú dopravu priechodné. Nákladné autá nad 3,5 tony sa cez Žilinu nedostanú. 
Policajti ich odkláňajú mimo mesta. Osobnú dopravu usmerňuje polícia z cesty 1/18 na obchádzku cez ulicu 

Pri celulózke, späť na cestu 1/18. 
Len čiastočná blokáda 
Nespokojní autodopravcovia tak blokujú cesty len čiastočne. Podľa Vladimíra Sopúcha z predsedníctva Únie 

autodopravcov Slovenska sa s políciou dohodli na tom, že cesty budú čiastočne priechodné. 
((piano)) 
Prečítajte si tiežArcheológovia objavili v centre Žiliny pozostatky obranného zemného valu Čítajte 
„Autá nad 3,5 tony sa nesmú pohybovať, ktoré majú naložený tovar a majú mýtne jednotky. Tranzit údajne 

zastavili ešte na diaľnici, nedovolia si upchať mesto. Polícia dobre reagovala. Ak by si kamióny pustila do mesta a 
upchala ho, tak je to problém. My nechceme obmedziť pohyb obyvateľov mesta. Nechceme obmedziť osobnú 
dopravu, ani verejnú dopravu,“ povedal krátko po tom, ako jeho kolegovia odstavili kamióny na mimoriadne 
vyťaženej ceste prvej triedy v Žiline. 

Vysvetlil, že kamióny blokujú, aby poukázali na opatrenia vlády, pre ktoré strácajú schopnosť konkurovať. 
Navyše sa vyššie náklady v doprave musia nevyhnutne odraziť v cene výrobkov. 

„Chceme, aby ľudia zistili, že kamiónová doprava je tu pre nich a všetko, čo kamióny zaplatia navyše, sa 
odrazí v cene tovarov. Nebojíme sa že sa to otočí proti nám. Každý normálny človek príde na to, že to je 
zamerané proti tým, ktorí nás zdierajú a vytvorili také podmienky, pri ktorých nie sme konkurencieschopní,“ 
vysvetlil dôvody štrajku Vladimír Sopúch. 

Na križovatke pri žilinskej celulózke sa musel otočiť aj kamionista Martin zo Spišskej Novej Vsi. Neskrýval 

rozhorčenie. „To je chaos. Nechápem, prečo odkláňajú kamióny a policajt mi prikázal nájsť si záchytné parkovisko 
v Žiline. Odkiaľ mám vedieť, kde mám v Žiline zaparkovať a ešte sa mám s kamiónom motať po meste, keď mám 

https://myzilina.sme.sk/c/22299227/kamionisti-zablokovali-v-ziline-hlavny-tah-hrozia-generalnym-strajkom.html
https://myzilina.sme.sk/c/22299227/kamionisti-zablokovali-v-ziline-hlavny-tah-hrozia-generalnym-strajkom.html


naložených 24 ton?,“ hneval sa vodič, no s požiadavkami demonštrujúcich súhlasil. „Vám je jedno, že si kupujete 
chlieb za euro päťdesiat? To je vďaka tomu, že platíme vysoké poplatky,“ povedal. 

Drobné ústupky nestačia 
Únia, ktorá združuje asi 360 členov, žiada 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do 

určenia nového správcu mýta. Jej predstavitelia tvrdia, že za súčasných podmienok si nevedia primerane zarobiť. 
Minister financií Ladislav Kamenický včera potvrdil, že sa dohodol s iným záujmovým združením dopravcov 

ČESMAD Slovakia o znížení dane z motorových vozidiel v priemere o 12,5 %. Zopakoval, že požiadavka UNAS 
na zníženie tejto dane o 50 % je nereálna aj vzhľadom na to že tohtoročný rozpočet je uzavretý. 

Rezort financií oficiálne vyhlásil, že sa nedá UNAS-om vydierať. “Pýtame sa, kde boli v lete minulého roka, 
keď sa zostavoval rozpočet? Ich požiadavka na 50-percentné zníženie dane z motorových vozidiel je pre 
ministerstvo neakceptovateľná a pár týždňov pred voľbami ju vnímame ako čisté politikárčenie,” upozornila 
riaditeľka tlačového odboru ministerstva financií Alexandra Gogová. 

Vladimír Sopúch z predsedníctva Únie potvrdil, že takýto návrh nie je pre nich dostačujúci. „Drobné nech si 
nechá pán minister pre seba,“ rozhorčil sa a pripustil ešte tvrdšie kroky. 

„Ak sa nedohodneme, od pondelka rána od ôsmej je generálny štrajk, kde neumožníme ani prepravu 
súkromných osôb. Zablokujeme všetko,“ pohrozil Vladimír Sopúch. 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Ako sme na tom s pohotovostnými lekárňami 
[10.01.2020; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Katarína Kleknerová;Eva Bariová;redakcia/DLA] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/501787-ako-sme-na-tom-s-pohotovostnymi-lekarnami 

 
 

BRATISLAVA / Možno ste zmeny ešte nepostrehli, ale otváracie hodiny mnohých pohotovostných lekárni sa 
od januára výrazne skrátili. Sú mestá, kde teraz po 20. hodine otvorenú lekáreň nenájdete. Na druhej strane sú aj 
mestá, kde sú lekárne otvorené nonstop. My sme hľadali spôsob, ako sa v nových pohotovostných časoch lekární 
správne zorientovať. 

“Je na dohode Slovenskej lekárnickej komory, samosprávneho kraja a lekárne, do akej hodiny a na akom 
mieste bude lekáreň otvorená,” hovorí Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva zdravotníctva. 

Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory dodáva: “Budeme mať pohotovostné lekárne v tých 
väčších mestách dostupné do 22. hodiny, v tých menších mestách do 21. hodiny, respektíve do 20. hodiny.” 

K zmene legislatívy od januára dochádza z dôvodu, že v mnohých mestách v nočných hodinách lekárne zívali 
prázdnotou a štát lekárnikom za nočné pohotovostné služby nič neprispieva. 

“Štát sa rozhodol, že lekárenská pohotovostná služba ako jediná z pohotovostných služieb nebude nijakým 
spôsobom financovaná,” hovorí Ondrej Sukeľ. 

Ako ale zistiť ktorá lekáreň má v daný deň pohotovostnú službu? 
“Od 1.1.2020 zverejňujeme rozpisy lekárenskej pohotovosti najmenej 1 mesiac dopredu na obdobie najmenej 

3 mesiace,” vysvetľuje Lucia Forman, hovorkyňa BSK. 
Stačí teda kliknúť na webovú stránku samosprávnych krajov, kde je podrobný prehľad. Tak napríklad trnavský 

kraj, mestá Dunajská Streda či Hlohovec majú lekárne otvorené len do dvadsiatej hodiny. V Košiciach zas nájdete 
viacero lekární, ktoré sú otvorené nonstop. V Banskej Bystrici sú otváracie hodiny rôzne. V Spišskej Novej Vsi 

sú lekárne otvorené jednotne do 20 hodiny. Pýtali sme sa ľudí v uliciach mesta v Bratislave aj v Humennom, či 
vedia, kde informácie o pohotovostných lekárňach hľadať. 

Iné lekárne, ktoré majú kratšie otváracie hodiny, by mali mať na dverách oznam o pohotovostných lekárňach. 
Lucia Forman dodáva: “Lekárne sú povinné zverejniť rozpis - zoznam lekární zabezpečujúcich lekárenskú 

pohotovosť - na dverách pri vstupe do lekárne a táto informácia je dostupná aj v ambulanciách pohotovostných 
služieb.” 

Keď vo večerných súrne zháňate lieky, asi sa Vám to tak nezdá, no viaceré pohotovostné lekárne boli 
dlhodobo nevyužívané: 

embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TVJOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Odchody velikánov Laudu, Nykänena, ale aj trénerských legiend Bukača a 

Staršieho 
[10.01.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/odchody-velikanov-laudu-nykanena-aj-trenerskych-legiend-bukaca-
starsieho/2011681 
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Bratislava 10. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Aaron Chown/PA via AP) 
K životu patrí aj smrť a platí to aj pre šport. Rok 2019 bol aj rokom úmrtí či smutných odchodov popredných 

svetových športovcov, trénerov či funkcionárov. Niektorí odišli na večnosť v úctyhodnom veku, iní zasa oveľa 
mladší a mnohí sa stali obeťami tragických udalostí 

Kvety sú pred štadiónom anglického futbalového klubu Cardiff City na pamiatku zosnulého Emiliana Salu v 
Cardiffe 8. februára 2019 

Začiatkom roka športová verejnosť so smútkom sledovala tragédiu lietadla nad Lamanšským prielivom s 
argentínskym futbalistom Emilianom Salom na palube. Lietadlo objavili na morskom dne v hĺbke 63 metrov a 
jedného z pasažierov identifikovali ako 28-ročného argentínskeho útočníka, ktorý len pár dní predtým podpísal 
kontrakt s waleským tímom Cardiff City. Vo februári športovým svetom otriasla smrť fínskeho skokana na lyžiach 
Mattiho Nykänena. „Zázračné dieťa“ mostíkov a štvornásobný olympijský šampión si neskôr pokazil život 
alkoholom a opletačkami so zákonom, smrť si ho našla vo veku 55 rokov. Slovenských fanúšikov zarmútila najmä 
aprílová správa o skone skvelého hokejistu a neskôr trénera Jána Staršieho. Dožil sa krásnych 85 rokov. Rodený 
Lipták sa počas aktívnej kariéry ako hráč stal vicemajstrom sveta (1961), ale na zlato nikdy nesiahol. Podarilo sa 
mu to až na trénerskej lavičke. Ako jediný tréner získal s Československom dva tituly majstra sveta – v rokoch 
1976 a 1977. 

Rovnako v apríli odišla na večnosť aj ďalšia trénerská legenda – 83-ročný Luděk Bukač. Rodák z Ústí nad 
Labem reprezentoval Československo na majstrovstvách sveta v rokoch 1961 a 1963. Získal na nich postupne 
striebornú a bronzovú medailu. Zbierku cenných kovov skompletizoval o viac než dvadsať rokov neskôr, už ako 
tréner. V roku 1985 doviedol československé mužstvo v Prahe k titulu majstra sveta, keď trénoval aj 
legendárnych slovenských hráčov Dáriusa Rusnáka, Vincenta Lukáča, Igora Libu a Dušana Pašeka. Česká 
verejnosť zostala v šoku aj zo smrti futbalistu Josefa Šurala. Zomrel v Turecku na následky zranení po nehode 
klubového autobusu tímu Alanyaspor, kde hrával. Stredopoliar či útočník mal 28 rokov, bol otec dvoch detí a v 
reprezentačnom tíme Česka stihol odohrať 20 zápasov s bilanciou 1 gól. 

Azda najvýraznejšia športová osobnosť, ktorá opustila tento svet v roku 2019, bol Rakúšan Niki Lauda. 
Trojnásobný majster sveta vo formule 1 poslednýkrát vydýchol vo veku 70 rokov. Lauda vyhral prestížny a 
najrýchlejší motoristický seriál F1 v rokoch 1975, 1977 a 1984. Prvé dva tituly získal vo farbách Ferrari a tretí po 
návrate do súťažného diania ako líder stajne McLaren. To už bol po vážnej nehode na Veľkej cene Nemecka na 
Nürburgringu v roku 1976, kde utrpel silné popáleniny. Tie zanechali trvalé stopy na jeho tvári. Po nehode začal 
nosiť na hlave legendárnu červenú šiltovku, ktorá sa stala jeho symbolom. 

Aj cyklistické legendy sa v roku 2019 pobrali na druhý svet. Najväčšími boli víťazi Grand Tour Talian Felice 
Gimondi vo veku 76 rokov a Francúz Raymond Poulidor ako 83-ročný. Cyklistickou verejnosťou otriasla aj smrť 
mladého Belgičana Bjorga Lambrechta na pretekoch Okolo Poľska, rodinu biatlonistov zasa opustil trojnásobný 
olympijský víťaz Nór Halvard Hanevold. Mal iba 49 rokov. 

JANUÁR 
Argentínsky futbalista Emiliano Sala (28) zomrel po havárii lietadla v oblasti Lamanšského prielivu. Sala letel 

21. januára večer z francúzskeho Nantes do waleského Cardiffu, kde niekoľko dní predtým podpísal kontrakt s 
tamojším účastníkom anglickej Premier League – tímom City. Súkromné lietadlo PA-46 Malibu sa však nad 
Lamanšským prielivom stratilo. Keď stroj letel v oblasti ostrova Guernsey, došlo k prerušeniu spojenia a následne 
lietadlo zmizlo z radarov. Objavili ho na morskom dne v hĺbke 63 metrov. 

Legenda afrického futbalu Ndaye Mulamba zomrel v Johannesburgu vo veku 70 rokov. Niekdajší vynikajúci 
útočník bol v posledných rokoch pripútaný na invalidný vozík a trpel problémami so srdcom a obličkami. Mulamba 
je stále držiteľom rekordu v počte strelených gólov na jednom turnaji Afrického pohára národov. V roku 1974 
dosiahol deväť presných zásahov, priviedol Zair (dnes DR Kongo, pozn.) k druhému triumfu v histórii a taktiež 
pomohol krajine kvalifikovať sa na dosiaľ jediný záverečný turnaj majstrovstiev sveta. 

Vo veku 77 rokov zomrel Štefan Kordiak, bývalý útočník hokejového Slovana Bratislava zo 60. rokov 20. 
storočia. Hrával aj za Poprad a Duklu Košice. Útočník prezývaný „Coro“ sa so spoluhráčmi podieľal na piatich 
tituloch vicemajstra pre Slovan Bratislava, vďaka čomu sa Slovanu zvyklo hovoriť aj korunný princ federálnej ligy. 
Hoci na vytúžený majstrovský titul Štefan Kordiak nikdy nedosiahol, patrí mu čestné miesto v sieni slávy 
hokejového klubu „belasých“. 

Do futbalového neba po dlhej chorobe odišiel dánsky medzinárodný rozhodca Peter Mikkelsen. Mal 58 rokov. 
V rokoch 1990 a 1994 viedol päť zápasov na majstrovstvách sveta vo futbale. Bol aj účastníkom ME 1992 a ME 
1996, v rokoch 1991 a 1993 sa stal víťazom ankety o najlepšieho rozhodcu sveta. Po ukončení kariéry pôsobil 
ako delegát a člen komisie rozhodcov FIFA. 

Rovnako vo veku 58 rokov skonal mexický futbalový brankár Pablo Larios. Na konte mal 48 reprezentačných 
štartov a v roku 1986 si zahral s Mexikom na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali práve v tejto krajine. Jeho 
ďalším reprezentačným úspechom bolo tretie miesto s Mexikom na šampionáte Strednej a Severnej Ameriky v 
roku 1991. S tímom FC Puebla sa stal majstrom Mexika (1990). 

FEBRUÁR 
Vo veku 30 rokov zomrel Maximilian Reinelt, člen zlatej nemeckej osemveslice s kormidelníkom z OH 2012 v 

Londýne. Tragicky zahynul pri lyžovaní vo švajčiarskom St. Moritzi, zrútil sa na trať počas behu na lyžiach. Reinelt 
má v zbierke aj striebornú medailu z OH 2016 v Riu de Janeiro. Potom ukončil kariéru, aby sa mohol venovať 
štúdiu medicíny. Okrem toho bol aj dvojnásobným majstrom sveta a štvornásobným majstrom Európy. 



Legendárneho fínskeho skokana na lyžiach Mattiho Nykänena si smrť našla 4. februára 2019 vo veku 55 
rokov. Počas aktívnej skokanskej kariéry bol „lietajúcí Fín“ jednou zo superhviezd tohto športu, v zbierke má štyri 
zlaté olympijské medaily, pod „piatimi kruhmi“ získal aj jedno striebro. Na podujatiach Svetového pohára 
triumfoval dovedna 46-krát, na pódiu stál v 76 prípadoch. Štyri razy sa stal celkovým víťazom SP. Dvakrát ovládol 
prestížne Turné štyroch mostíkov (1983, 1988). V rokoch 1985 a 1988 ho vo Fínsku zvolili za športovca roka. 
Nykänen bol aj šesťnásobný majster sveta, svoj prvý titul získal v roku 1982 už ako 18-ročný. Na ZOH 1984 v 
Sarajeve si vybojoval zlato a striebro, o štyri roky neskôr na olympiáde v Calgary sa stal prvým skokanom na 
lyžiach v histórii, ktorý vyhral obe individuálne súťaže aj preteky družstiev. Nykänen mimo skokanských mostíkov 
neviedol zdravý spôsob života. Mnohokrát mal problémy s alkoholom v dôsledku nadmerného pitia. V „krajine 
tisícich jazier“ sa dlhé roky rozprávalo o tom, že jeho spotreba alkoholu niekoľkonásobne prevyšovala fínsky 
priemer. Jeho excesy často zapĺňali stránky fínskych bulvárnych médií. Niekoľkokrát bol aj vo väzení, odsúdili ho 
napríklad za pokus o vraždu či domáce násilie na manželke. Živil sa aj hudbou a pracoval aj ako striptér. 

Vo veku 98 rokov zomrel popredný športový novinár Jacques Ferran. Rodák z francúzskeho Montpellieru (nar. 
30. marca 1920, pozn.) pôsobil v známych periodikách L´Equipe a France Football. V sezóne 1955/1956 sa 
podieľal na vzniku Európskeho pohára majstrov (EPM), predchodcu dnešnej Ligy majstrov, keď vymyslel a spísal 
herný formát uvedenej súťaže. V roku 1955 ako mladý novinár denníka L´Equipe prišiel spoločne s kolegom 
Jacquesom Goddetom s myšlienkou vytvorenia kontinentálneho klubového turnaja. Dvojica dala dohromady 
koncept, spísala pravidlá, oslovila vtedy popredné kluby a výsledkom bol úvodný ročník EPM, v ktorom vo finále v 
parížskom Parku princov triumfoval Real Madrid nad Stade Reims (4:3). Ferran prispel aj k vytvoreniu známej 
bilančnej ankety Zlatá lopta (Ballon d´Or). 

Víťaz futbalových MS z roku 1966 Gordon Banks zomrel vo veku 81 rokov. Anglický brankár, ktorý sa 
výraznou mierou podieľal na zisku titulu domáceho mužstva na spomenutom šampionáte, skonal počas spánku. 
Okrem zisku zlata z MS v roku 1966 sa Banks tešil aj zo zisku bronzovej medaily na ME 1968. Na klubovej úrovni 
sa dvakrát radoval zo zisku Ligového pohára (1964 s Leicestrom City, 1972 so Stoke City, pozn.). Medzinárodná 
futbalová federácia (FIFA) ho vyhlásila za najlepšieho gólmana šesť rokov po sebe (1966-1971). 

Vo veku 87 rokov zomrel 10. februára v nemeckom Illingene bývalý výborný šprintér Heinrich-Ludwig ‘Heinz’ 
Fütterer. Jeho najväčší úspech bol triumf na 100 aj 200 metrov na majstrovstvách Európy 1954 v Berne. Muž, 
ktorého prezývali „biely blesk“, má v zbierke úspechov aj bronz zo štafety na 4 x 100 m z olympijských hier v 
Melbourne 1956. 

MAREC 
Vo veku 62 rokov zomrel niekdajší skvelý panamský boxer Eusebio Pedroza. Pästiar, ktorý ako svetový 

šampión v perovej váhe dokázal častejšie ako ktokoľvek iný obhájiť titul medzi povrazmi, prehral svoj posledný 
boj s rakovinou pankreasu. Pedroza, prezývaný „Škorpión“, v období rokov 1978 – 1985 opakovane uspel až 19-
krát a udržal si postavenie šampióna. 

Niekdajšia hviezda hokejového klubu NHL Detroit Red Wings a člen Siene slávy Ted Lindsay zomrel vo veku 
93 rokov. Stalo sa tak doma v Michigane. Lindsay bol jedným z najlepších ľavých krídelníkov. Do Siene slávy 
NHL ho uviedli v roku 1966, deväť rokov predtým sa stal prezidentom hráčskej únie. Pripisujú mu aj začatie 
tradície, podľa ktorej víťazný tím korčuľuje okolo ľadovej plochy so Stanleyho pohárom. Od roku 2010 Hráčska 
asociácia (NHLPA) nazvala svoje ocenenie pre najužitočnejšieho hráča súťaže Cenou Teda Lindsayho. 

Vo veku 86 rokov zomrel niekdajší skvelý hokejový obranca Harry Howell. Rodák z kanadského Hamiltonu 
počas svojej profesionálnej kariéry odohral 1160 súťažných zápasov za New York Rangers, čo je najviac v 
klubovej histórii. V nich celkovo dosiahol 94 gólov a 324 asistencií. V roku 1979 sa Howell dostal do Siene slávy a 
jeho číslo 3 „jazdci“ na jeho počesť vyradili. Úspešný zadák prezývaný „Harry the Horse“ sa stal držiteľom 
Norrisovej trofeje v sezóne 1966/1967 a sedemkrát bol účastníkom zápasu hviezd. 

Brazílsky futbalový majster sveta z roku 1962 Coutinho zomrel vo veku 75 rokov. Príčinou smrti hráča menom 
Antonio Wilson Vieira Honório prezývaného Coutinho, ktorého legendárny Pelé považoval za svojho obľúbeného 
spoluhráča v útoku, bol srdcový infarkt. Kým Pelé ohúril svet ako 17-ročný na MS 1958, Coutinho debutoval v 
drese Santosu už vo veku 14 rokov, počas svojej kariéry dosiahol v drese tohto klubu 368 gólov. Spolu hrávali za 
Santos v rokoch 1958 – 1967 a podieľali sa na zisku 19 trofejí. 

Vo veku 86 rokov zomrel po dlhej chorobe v rodnom Kežmarku Michal Šoltýs (nar. 20. septembra 1932). Ide o 
veľkú legenda slovenského lyžovania. Bol niekdajší popredný zjazdár, neskôr známy tréner, významný 
funkcionár, organizátor množstva zjazdárskych pretekov, technický delegát FIS a zakladateľ veľkej lyžiarskej 
dynastie – otec bývalých československých reprezentantov v zjazdovom lyžovaní Janky Gantnerovej-Šoltýsovej a 
Michala Šoltýsa ml. a starý otec niekdajších slovenských reprezentantov v zjazdovom lyžovaní Ivana Šoltýsa a 
Jany i Petry Gantnerových. 

Plavec pochádzajúci z Hongkongu, ktorý v minulosti reprezentoval Austráliu, Lenneth To zomrel po tréningu 
na Floride vo veku 26 rokov. Rodák z Hongkongu našiel svoj domov v Austrálii, kde žil od dvoch rokov svojho 
života a túto krajinu aj reprezentoval do roku 2016, od roku 2017 sa stal členom národného tímu rodnej zeme. V 
oboch krajinách stanovil viacero rekordov. To sa stal v roku 2012 celkový víťaz seriálu Svetového pohára a získal 
striebornú medailu na majstrovstvách sveta v krátkom bazéne v tureckom Istanbule na 100 m polohové preteky. 
V roku 2014 si vybojoval zlato na Hrách Commonwealthu v rámci štafety na 4 x 100 m voľný spôsob. 

Vo veku 76 rokov zomrel Miroslav Frič (nar. 24. júna 1942), niekdajší reprezentant ČSSR v plávaní. Jeho 
doménou boli motýlikové disciplíny, v ktorých bol majster Československa. Dlhé roky pôsobil ako predseda 
Mestského plaveckého klubu Prievidza. 

Vo veku 50 rokov zomrela v ruskom Novosibirsku Lina Čeriazovová, držiteľka prvej zlatej olympijskej medaily 
v ženských skokoch v akrobatickom lyžovaní. Čeriazovová získala toto historické zlato v roku 1994 na ZOH v 
nórskom Lillehammmeri ako reprezentantka Uzbekistanu. Čeriazovová je dodnes jediná medailistka Uzbekistanu 



na zimných olympijských hrách a jediná zlatá medailistka z tejto krajiny v súčte zimných a letných hier. Rodáčka z 
Taškentu po skončení kariéry popularizovala akrobatické lyžovanie v Rusku. 

APRÍL 
Vo veku 36 rokov zomrela rakúska šachistka Eva Moserová. V roku 2016 sa stala národnou šampiónkou, keď 

za sebou nechala všetkých mužských súperov a stala sa historicky prvou ženou s domácim titulom. V šachovom 
rebríčku sa najvyššie dostala na 25. miesto, ktoré jej patrilo v júli 2012. 

Vo veku 58 rokov podľahol ťažkej chorobe Jozef Salonna, niekdajší reprezentant Československa vo vodnom 
póle. S tímom Červená hviezda Košice získal niekoľko titulov majstra ČSSR. Neskôr pôsobil aj ako tréner. 

Vo veku 85 rokov opustil tento svet niekdajší skvelý československý hokejista a neskôr aj tréner Ján Starší. 
Trinásteho apríla 2019 prehral dlhý boj so zákernou chorobou. Rodený Lipták sa počas aktívnej kariéry ako hráč 
stal vicemajstrom sveta (1961), ale na zlato nikdy nesiahol. Podarilo sa mu to až na trénerskej lavičke. Ako jediný 
tréner získal s Československom dva tituly majstra sveta – v rokoch 1976 a 1977. Ján Starší reprezentoval 
Československo 73-krát, dal 29 gólov. Trénerom československej reprezentácie bol v rokoch 1973 – 1979 (spolu 
s K. Gutom, 2-krát zlato z MS 1976-77, 4-krát striebro z MS 1974-75, 78-79, striebro zo ZOH 1976), 1985 – 88 (s 
F. Pospíšilom, bronz z MS 1987). Ján Starší je člen Siene slávy IIHF (1999) aj Siene slávy slovenského hokeja 
(2002). 

Vo veku 74 rokov zomrela klubová legenda a niekdajší kapitán FC Liverpool Tommy Smith. Podľa oficiálneho 
vyjadrenia jeho dcéry Janette otec zomrel pokojne v spánku. V posledných štyroch rokoch trpel Alzheimerovou 
chorobou. Muž s prezývkou „Železo z Anfieldu“ odohral v obrane „The Reds“ v rokoch 1963 – 1978 dovedna 638 
zápasov a s tímom z mesta Beatles získal 9 trofejí. Sú medzi nimi štyri domáce ligové tituly, dva FA Cupy, dve 
víťazstvá v Pohári UEFA a aj prestížny triumf v Európskom pohári majstrov (predchodca Ligy majstrov). 

Vo veku 83 rokov zomrel bývalý český hokejový tréner Luděk Bukač. Rodák z Ústí nad Labem začínal s 
hokejom v klube 1. ČLTK Praha a počas svojej hráčskej kariéry pôsobil ešte v ďalších troch kluboch. 
Československo reprezentoval na majstrovstvách sveta v rokoch 1961 a 1963. Získal na nich postupne striebornú 
a bronzovú medailu. Zbierku cenných kovov skompletizoval o viac než dvadsať rokov neskôr, už ako tréner. V 
roku 1985 doviedol československé mužstvo v Prahe k titulu majstra sveta, keď trénoval hráčov ako Dárius 
Rusnák, Vincent Lukáč či Dušan Pašek. Pri výpočte jeho úspechov nutno spomenúť striebro z olympijských hier 
1984 v Sarajeve či titul majstra sveta v roku 1996 v pozícii trénera českého národného tímu. O jedenásť rokov 
neskôr ho uviedli do Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). 

Vo veku 79 rokov zomrel bývalý kapitán futbalistov škótskeho klubu Celtic Glasgow Billy McNeill. V 
posledných rokoch života trpel ťažkou demenciou a nevedel rozprávať. Počas svojej profesionálnej kariéry 
odohral za „katolíkov“ 790 duelov (klubový rekord) a deväťkrát sa stal víťazom najvyššej domácej súťaže. Tím z 
Glasgowa práve pod jeho kapitánstvom sa tešil zo zisku Európskeho pohára majstrov (predchodca dnešnej Ligy 
majstrov, pozn.) počas ročníka 1966/1967 po výhre nad Interom Miláno (2:1) v Lisabone. 

Vo veku 79 rokov zomrel John Havlicek, jeden z najúspešnejších basketbalistov v histórii NBA. Presná príčina 
jeho smrti nie je známa, no dlhší čas trpel Parkinsonovou chorobou. Američan českého pôvodu výraznou mierou 
prispel k faktu, že Boston Celtics vedie historickú tabuľku v počte triumfov v NBA. V zeleno-bielom drese odohral 
krídelník celú 16-ročnú kariéru (1962-1978) a získal v ňom osem titulov. Iba dvaja jeho spoluhráči Bill Russell a 
Sam Jones majú na svojom konte ešte o jeden viac. 

Vo štvrtok 25. apríla odohrali najsmutnejší zápas v histórii skalického futbalu. Počas súboja chlapcov do 15 
rokov Skalica – Karlova Ves Bratislava náhle skolaboval 14-ročný talentovaný futbalista Denis Urbánek. Napriek 
okamžitej profesionálnej lekárskej pomoci priamo na ihrisku zomrel po prevoze do nemocnice. Chlapec dal v 
zápase pred tragickou udalosťou dokonca gól. Hral v útoku, v júni by mal 15 rokov. Informuje o tom aj portál 
denníka SME. „Táto strata hlboko zasiahla nielen nás všetkých vo futbalovom klube, celú športovú verejnosť, ale 
aj všetkých Skaličanov. Určite však najviac zasiahla rodinu, ktorej týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho 
pamiatke,“ napísal klub MFK Skalica na svojej oficiálnej stránke. 

Holandský cyklista Robbert de Greef zomrel vo štvrtok večer v nemocnici na následky zástavy srdca, ktorú 
utrpel koncom marca na pretekoch Omloop van de Braakman. K nešťastnej udalosti prišlo 15 km po štarte, 
preteky po incidente zrušili. Dvadsaťsedemročný De Greef strávil následne v umelej kóme 48 hodín. Počas 
ďalších troch týždňov bol v kritickom stave. „Žiaľ, musíme potvrdiť jeho úmrtie, ku ktorému došlo pre komplikácie 
po prekonanom infarkte. Ďakujeme ti za všetko Robbert, nikdy na teba nezabudneme,“ uvádza sa vo 
zverejnenom stanovisku jeho tímu Alecto Cycling. 

Český futbalista Josef Šural zomrel v Turecku na následky zranení po nehode klubového autobusu tímu 
Alanyaspor, kde hrával. Stredopoliar či útočník mal 28 rokov, bol otec dvoch detí a v reprezentačnom tíme Česka 
stihol odohrať 20 zápasov s bilanciou 1 gól. Šural bol aj účastník ME 2016 vo Francúzsku, v kvalifikácii na toto 
podujatie bol stabilný člen reprezentácie pod vedením trénera Pavla Vrbu. 

MÁJ 
Vo veku úctyhodných 91 rokov zomrela kanadská hokejová legenda Red Kelly. Ako hráč pôsobil v zámorskej 

NHL v rokoch 1947 až 1967, za Detroit a Toronto absolvoval v profilige 1316 zápasov základnej časti s bilanciou 
281 gólov a 542 asistencií, v play-of pridal 164 štartov (33+59). Zaujímavosťou je, že hrával na pozícii obrancu, 
po prestupe do Toronta bol útočníkom. S oboma tímami získal štyrikrát Stanleyho pohár a je hráčom s najvyšším 
počtom týchto trofejí medzi hráčmi, ktorí nikdy nehrali za Montreal. Canadiens sú najúspešnejším klubom histórie 
NHL. Od roku 1967 sa Red Kelly venoval trénerstvu. Začínal v Los Angeles Kings, neskôr viedol Pittsburgh 
Penguins a potom aj Toronto Maple Leafs. 

Hlavný tréner národného tímu SR v hokejbale Dušan Danko začiatkom mája podľahol rakovine. Mal iba 37 
rokov. Reprezentáciu SR viedol v pozícii hlavného kouča od septembra, keď nahradil Jozefa Ďuriša. Danko bol 
dlhoročný reprezentant Slovenska. Štartoval na MS 2005 v Pittsburghu, 2007 v Rattingene, 2009 v Plzni, 2011 v 



Bratislave, 2013 v St. John’s 2015 v Zugu. S národným tímom získal dve zlaté medaily, jednu striebornú a tri 
bronzové. V najvyššej slovenskej súťaži si obliekal dres Ružinova, s ktorým vybojoval sedem titulov majstra 
Slovenska. 

Niekdajší český hokejový reprezentant Adam Svoboda zomrel vo veku 41 rokov. Bývalý brankár Pardubíc, 
Plzne či Slavie Praha spáchal samovraždu. Začiatkom roka 2019 Svoboda spôsobil dopravnú nehodu, po ktorej 
mu namerali 1,7 promile alkoholu v krvi. Po tejto kauze skončil pri národnom tíme Česka, kde pôsobil v pozícii 
trénera brankárov. Následne bol koučom brankárov v HC Dynamo Pardubice. Za českú reprezentáciu v minulosti 
odchytal 41 zápasov a v pozícii tretieho gólmana sa tešil aj z titulu majstra sveta v roku 2005. 

Vo veku 50 rokov zomrel v Dolnom Kubíne niekdajší hokejista Peter Košťál. Bývalý hráč Nitry bol v sezóne 
2002/2003 bol kapitánom tímu spod Zobora, ktorý si v tom čase vybojoval postup do najvyššej slovenskej súťaže. 
Následne pôsobil v Dolnom Kubíne v pozícii profesionálneho trénera, ktorý sedem rokov viedol mužov, dorast aj 
žiakov. Košťál posledné dva roky bojoval s ťažkou chorobou, ktorá ho pripútala na invalidný vozík. 

Motoristický svet stratil 20. mája 2019 jednu zo svojich najväčších osobností. Vo veku 70 rokov zomrel 
Rakúšan Niki Lauda, trojnásobný majster sveta vo formule 1 a legenda tohto športu. Poslednýkrát vydýchol v 
kruhu svojej rodiny. Niki Lauda zvládol brilantne viacero ťažkých životných situácií, ale po transplantácii pľúc 
vykonanej v lete 2018 opakovane zápasil so zdravotnými problémami. Lauda vyhral prestížny a najrýchlejší 
motoristický seriál F1 v rokoch 1975, 1977 a 1984. Prvé dva tituly získal vo farbách Ferrari a tretí po návrate do 
súťažného diania ako líder stajne McLaren. To už bol po vážnej nehode na Veľkej cene Nemecka na 
Nürburgringu v roku 1976, kde utrpel silné popáleniny. Tie zanechali trvalé stopy na jeho tvári. Po nehode začal 
nosiť na hlave legendárnu červenú šiltovku, ktorá sa stala jeho symbolom. Neskôr v rokoch 1997 a 2005 
podstúpil transplantáciu obličiek. Po skončení kariéry sa angažoval ako podnikateľ v leteckom priemysle. Okrem 
iného založil leteckú spoločnosť Lauda Air, neskôr známu ako Austrian airline Niki. 

JÚN 
Vo veku 35 rokov zomrel bývalý španielsky futbalový reprezentant José Antonio Reyes. Jeho život vyhasol pri 

autonehode. Reyes bol odchovanec FC Sevilla, no pôsobil aj v Arsenale Londýn, Atléticu Madrid či Benfice 
Lisabon. V sezóne 2006/2007 hosťoval z Arsenalu v Reale Madrid, ktorému dvomi gólmi v záverečnom ligovom 
kole zabezpečil zisk majstrovskej trofeje v Primera División. Z titulu sa tešil aj v drese londýnskych „kanonierov“. 
Do tohto mužstva zamieril v januári 2004 a tímu zo severnej časti britskej metropoly dopomohol k obdivuhodnému 
majstrovskému titulu bez jedinej prehry. Dokopy päťkrát vyhral Európsku ligu UEFA, dvakrát v drese Atlética 
Madrid a trikrát vo farbách svojho materského klubu FC Sevilla. V najcennejšom reprezentačnom drese odohral 
22 zápasov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy. Zahral si na MS 2006 v Nemecku. 

Vo veku 89 rokov odišiel na večnosť niekdajší dlhoročný prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Lennart 
Johansson. Švédsky funkcionár, ktorý pracoval aj v exekutíve Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), 
podľahol krátkej chorobe. Európsky futbal viedol dlhých sedemnásť rokov (1990 – 2007), priamo sa podieľal na 
vzniku prestížnej Ligy majstrov ako nástupcu Európskeho pohára majstrov. 

JÚL 
Stolnotenisovú rodinu po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 73 rokov opustil Marián Šereda. Bol to bývalý aktívny 

hráč stolného tenisu, ktorý celý svoj život venoval rozvoju tohto športu. Pred 26 rokmi založil ŠK Mostex Rača, 
kde vyrástlo a pôsobilo množstvo reprezentantov SR. Bol zakladateľom úspešného medzinárodného turnaja 
kadetov, ktorý sa zapísal aj do histórie európskeho a svetového stolného tenisu. Jeho potomkami sú niekdajší 
úspešný slovenský reprezentant a v súčasnosti tréner ženskej reprezentácie SR Peter Šereda a Tomáš Šereda, 
extraligový hráč a sekretár Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ). 

Boxerským svetom otriasla tragédia. Rus Maxim Dadašev podľahol následkom zranení zo zápasu organizácie 
Top Rank proti Portoričanovi Subrielovi Matíasovi. Rodák z Petrohradu zomrel vo veku 28 rokov. Dadašev s 
Matíasom bojovali v americkom Marylande o to, kto vyzve Josha Taylora v titulovom zápase v rámci organizácie 
IBF. Portorický boxer v dueli jasne dominoval, a tak tréner ruského pästiara radšej prerušil stretnutie v 11. kole. 
Otrasenému Dadaševovi museli následne pomôcť, aby sa dostal do šatne, pretože začal zvracať a strácal 
vedomie. Neskôr v nemocnici zomrel. 

Európsku atletiku zasiahlo niekoľko úmrtí vrhačov. Vo veku 85 rokov zomrel olympijský víťaz v hode oštepom 
z Melbourne 1956 Egil Danielsen z Nórska, ktorý si najcennejší kov vybojoval vďaka svetovému rekordu 85,71 m. 
Fínsko smúti za bývalým svetový rekordérom a strieborným medailistom z OH 1968 Jormom Kinnunenom. 
Sedemdesiatsedemročný otec majstra sveta 1991 v oštepe Kimma a juniorského vicemajstra Európy Jarkka 
zomrel po dlhej a ťažkej chorobe. Vo veku 51 rokov odišiel na večnosť aj ukrajinský guliar Roman Virasťuk, 
bronzový na ME 1994 v Helsinkách a šiesty na OH 1996 v Atlante. Jeho osobný rekord bol 21,34 m, dosiahol ho 
v roku 2000. 

AUGUST 
Obrovská tragédia sa udiala počas tretej etapy cyklistických pretekov Okolo Poľska. Približne 50 kilometrov 

pred cieľom v Zabrze spadol 22-ročný Belgičan Bjorg Lambrecht, narazil do betónovej bariéry a po prevoze do 
nemocnice zraneniam podľahol. Jazdec tímu Lotto Soudal bol jedným z najväčších talentov svetovej cyklistiky. V 
roku 2017 dokázal vyhrať prestížnu klasiku Liége-Bastogne-Liége do 23 rokov a v rovnakej kategórii získal vlani 
striebornú medailu na svetovom šampionáte v Innsbrucku. 

Vo veku 62 rokov zomrel niekdajší argentínsky futbalový obranca José Luis Brown. Majster sveta zo 
šampionátu v Mexiku 1986 skonal na následky neurodegeneratívnej choroby, pričom Brownov stav sa dlhodobo 
zhoršoval. „Tata“, ako znela jeho prezývka, bol odchovancom klubu Estudiantes La Plata, v ktorého farbách 
odohral osem rokov (1975 – 1983) ako stredný obranca. Hrával aj za ďalšie argentínske známe kluby ako Boca 
Juniors či Racing Club. Tri sezóny strávil aj v Európe, pôsobil vo francúzskom Breste a španielskej Murcii. 



Vo veku 76 rokov zomrel bývalý skvelý taliansky cyklista Felice Gimondi. Legenda tohto športového odvetvia 
počas aktívnej kariéry ovládla všetky tri podujatia Grand Tour. Trikrát triumfoval na domácom Giro d’Italia (1967, 
1969 a 1976) a po jednom prvenstve pridal na Tour de France (1965) a Vuelte (1968). V histórii cyklistiky sa 
takýto zápis podaril iba ďalším šiestim mužom – Jacquesovi Anquetilovi, Eddymu Merckxovi, Bernardovi 
Hinaultovi, Albertovi Contadorovi a z aktívnych pretekárov Vincenzovi Nibalimu a Chrisovi Froomovi. 
Zaujímavosťou je, že Gimondi uspel na „starej dáme“ vo svojej prvej profesionálnej sezóne ešte ako 22-ročný. 
Rodák zo Sedriny skonal nečakane, na Sicílii dostal infarkt počas plávania a lekári ho už nedokázali zachrániť. 
Gimondi bol úspešný aj na cyklistických monumentoch. Dvakrát zvíťazil na Giro di Lombardia, raz sa tešil na 
Paríž – Roubaix a tiež na najdlhších jednorazových pretekoch Miláno – San Remo. V roku 1973 získal titul 
majstra sveta a na podujatiach Grand Tour si pripísal 14 etapových prvenstiev. 

Ruskú reprezentantku v behu na 100 m cez prekážky Margaritu Plavunovovú našli v Tambove, juhovýchodne 
od Moskvy, bez známok života. Skonala počas bežeckého tréningu, mala iba 25 rokov. Jej smrť neskôr potvrdila 
aj Ruská atletická federácia, príčinou bola zástava srdca. Naposledy sa na pretekoch predstavila 22. júna v 
Žukovskom. Jej osobným maximom na „stovke“ bol výkon 14,06 s a túžila po účasti na OH 2020 v Tokiu. 

Na belgickom motoristickom okruhu Spa-Francorchamps vyhasol ďalší ľudský život. V pretekoch formuly 2 
havaroval 22-ročný Francúz Anthoine Hubert a zraneniam následne podľahol. K nehode došlo krátko za 
výjazdom z legendárnej zákruty Eau Rouge. Anthoine Hubert stratil kontrolu nad svojim vozidlom a narazil do 
bariéry. Tá ho však katapultovala späť na trať a vo vysokej rýchlosti ho zasiahol Juan Manuel Correa. Práve táto 
zrážka s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobila smrteľné zranenia mladému Francúzovi. Po nehode boli 
preteky pozastavené a neskôr aj zrušené. 

SEPTEMBER 
Svet biatlonu nečakane zasiahla smutná správa. Vo veku 49 rokov zomrel vo svojom dome v Askeri neďaleko 

Osla Nór Halvard Hanevold, trojnásobný olympijský víťaz a päťnásobný majster sveta. Na zimných olympijských 
hrách vybojoval dovedna šesť medailí (3-2-1). Kariéru zakončil v roku 2010 ziskom najcennejšieho kovu na ZOH 
vo Vancouveri ako člen víťaznej nórskej štafety na 4x 7,5 km. Čo sa týka majstrovstiev sveta, tam sa Hanevold 
blysol dovedna 16 medailami, z toho piatimi zlatými. Vo Svetovom pohári vybojoval 33 víťazstiev (9 v 
individuálnych disciplínach) a celkovo 97 pódiových umiestnení. 

Španielska polícia našla bezvládne telo nezvestnej niekdajšej skvelej slalomárky a prvej ženskej medailistky 
zo Španielska na zimných olympijských hrách Blancy Fernándezovej Ochoovej. Policajný pes ju objavil bez 
známok života v zalesnenej časti jedného z pahorkov v horách neďaleko Madridu. Do pátrania po víťazke štyroch 
pretekov Svetového pohára v slalome a obrovskom slalome sa zapojili stovky ľudí – policajtov, hasičov aj lesných 
strážcov, ktorým v náročnom horskom teréne pomáhali aj dobrovoľníci a pátracie psy. Držiteľku bronzu v slalome 
zo ZOH 1992 v Albertville naposledy videli živú 24. augusta v jednom z madridských nákupných centier. 

Vo veku 85 rokov zomrel niekdajší prezident Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) Bruno Grandi. 
Priamo sa podieľal na zavedení súčasného modelu bodovania, stalo sa tak po sporoch v predchádzajúcom 
systéme počas OH 2004 v gréckych Aténach. Grandi viedol FIG v rokoch 1997 – 2016, v rodnom Taliansku 
bližšie nešpecifikovanej chorobe. Grandi sa tiež zaslúžil o zavedenie vekových limitov v gymnastike, na 
vrcholných podujatiach môžu štartovať ženy od 16 a muži od 18 rokov. 

Vo veku 69 rokov zomrel Štefan Pipa, ktorý patril k najlepším slovenským volejbalistom histórie. Bývalý 
vynikajúci československý reprezentant a kapitán Červenej hviezdy Bratislava bol od roku 2018 členom Siene 
slávy slovenského volejbalu. Pipa začal s volejbalom v ŠK Slovan a postupne sa vypracoval medzi najväčšie 
legendy Červenej hviezdy Bratislava, ktorá vo svojej ére patrila k najlepším tímom v Európe. V československej 
reprezentácii odohral v rokoch 1971 až 1980 vyše 220 zápasov. Predstavil sa na OH 1972 v Mníchove a OH 
1976 v Montreale či na MS 1974 alebo ME v rokoch 1971 (striebro), 1975 a 1977. 

OKTÓBER 
Vo veku 77 rokov zomrel bývalý hokejový obranca a tréner Milan Skokan, ktorého kariéra sa spájala 

predovšetkým s rodným Popradom. Ako aktívny hráč nastupoval takmer výlučne pod Tatrami. Jedinou výnimkou 
bolo obdobie v rokoch 1961 až 1963, keď si počas povinnej vojenskej služby obliekal dresy Rudej hviezdy Praha 
a Pardubíc. Po ukončení hráčskej kariéry sa Skokan venoval trénerstvu a začínal pri popradskej mládeži. Neskôr 
si vyskúšal pôsobenie v Poľsku, Martine, Michalovciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši aj Spišskej Novej Vsi. V 

sezóne 1990/1991 doviedol hráčov ŠKP PS Poprad k víťazstvu v 1. Slovenskej národnej hokejovej lige (SNHL) a 
šancu dostal taktiež pri ženskej seniorskej reprezentácii. Od roku 2013 trénoval popradské hokejistky, s ktorými 
získal tituly majsteriek Slovenska. 

Nečakaná tragédia zasiahla kanadský tím v akrobatickom lyžovaní. Po nehode na horskom bicykli v rodnom 
mestečku Squamish zomrela 22-ročná skikrosárka Mikayla Martinová. Mladá športovkyňa podľahla zraneniam po 
páde z bicykla počas výletu do okolitej prírody. Martinová sa v roku 2018 stala juniorskou majsterkou sveta v 
skikrose a v ročníku 2018/2019 bola súčasťou seriálu Svetového pohára v akrobatickom lyžovaní. Jej posledným 
súťažným vystúpením boli v prvej polovici septembra 2019 preteky Austrálsko-novozélandského pohára v 
austrálskom stredisku Mount Hotham. 

Americký boxer Patrick Day skonal vo veku 27 rokov na následky poranení mozgu, ktoré utrpel v súboji super 
ťažkej váhy s Charlesom Conwellom. Pästiar bol v kóme po tom, ako sa v spomenutom dueli pri páde na podlahu 
udrel do hlavy. Smrť Patrika Daya prišla iba tri mesiace po skone ruského profesionálneho boxera Maxima 
Dadaševa, ktorý v júli zomrel na následky zranení z duelu s Portoričanom Subrielom Matíasom. 

Vo veku 64 rokov zomrel v utorok niekdajší futbalista slovenského klubu FC Spartak Trnava Vladimír Filo. V 
Trnave hrával v rokoch 1983 – 1987, na konte mal 88 ligových duelov a sedem gólov, v slovenskom pohári ďalšie 
štyri. Zahral si aj slávny dvojzápas v Pohári víťazov pohárov, keď Spartak potrápil bundesligový Stuttgart a so 
súťažou sa rozlúčil až po tesnej prehre 0:1 u súpera. 



Úspešná belgická paralympijská športovkyňa Marieke Vervoortová podstúpila eutanáziu. Mala iba 40 rokov. 
Vervoortová sa v roku 2012 v Londýne stala paralympijskou víťazkou v súťaži na 100 m na vozíčku a vybojovala 
aj striebro na 200 m. O štyri roky neskôr na paralympiáde v Riu de Janeiro pridala ďalšie dve medaily na 100 a 
400 m. Napriek tomu jej degeneratívne ochorenie chrbtice bolo natoľko zničujúce, že sa dobrovoľne rozhodla pre 
smrť. 22. októbra 2019 podstúpila riadenú eutanáziu, ktorá je v Belgicku povolená od roku 2008. Vervoortová 
bola pôvodne triatlonistka medzi zdravými športovcami. V roku 2000 jej však diagnostikovali nevyliečiteľnú 
chorobu chrbtice a o osem rokov neskôr sa rozhodla pre paralympijský šport. Choroba jej spôsobovala obrovské 
bolesti, úplne jej paralyzovala nohy a znemožnila chôdzu. 

NOVEMBER 
Vo veku 83 rokov zomrel Jim Gregory, niekdajší dlhoročný popredný funkcionár v zámorskej hokejovej súťaži 

NHL. Bol známy tým, že ako jeden z prvých podporoval príchody európskych hokejistov do Severnej Ameriky. Od 
roku 2007 je členom Siene slávy NHL. 

Francúzsky cyklistický velikán Raymond Poulidor (83) odišiel na večnosť 13. novembra 2019. Zomrel po vyše 
mesačnej hospitalizácii v nemocnici neďaleko jeho rodného mesta Saint-Léonard-de-Noblat. Poulidor bol 
fenomenálny cyklista, ale počas 18 rokov kariéry nikdy nevyhral slávnu Tour de France. Veľký súper Jacquesa 
Anquetila a Eddyho Merckxa vybojoval v rozpätí 15 rokov (1962 – 1976) na „Starej dáme“ osem pódiových 
umiestnení, z toho tri druhé a päť tretích miest. Hoci vyhral na TdF sedem etáp, iba raz mal na sebe žltý dres lídra 
pretekov. Poulidor si smolu na domácich cestách sčasti vynahradil na veľkých pretekoch v zahraničí. V roku 1964 
ovládol preteky Vuelta a Espaňa, rok predtým dominoval na belgickej klasike Valónsky šíp a vyhral aj najdlhšie 
monumentálne preteky Miláno – San Remo v Taliansku (1961). Za svoje veľké množstvo pódiových umiestnení 
získal od francúzskych médií prezývku „L’éternel second“, čiže „Večne druhý“. Poulidor bol aj štvornásobný 
medailista z pretekov s hromadným štartom na majstrovstvách sveta. K zlatej medaile mal najbližšie v Montreale 
1974, kde ho zdolal len fenomenálny Belgičan Eddy Merckx. Na ďalších troch šampionátoch si vybojoval bronz. 

Vo veku 82 rokov zomrel bývalý španielsky futbalista José Luis Veloso. Najúspešnejšie obdobie hráčskej 
kariéry prežil v Reale Madrid (1965-1969), s ktorým trikrát vyhral La Ligu a raz triumfoval v Európskom pohári 
majstrov. 

Vo veku 96 rokov zomrel Harrison Dillard najstarší žijúci americký olympijský víťaz. Na OH 1948 v Londýne 
triumfoval v šprinte na 100 m výkonom 10,3 s a ďalšiu zlatú medailu si pripísal ako člen amerického tímu na 4x 
100 m. O štyri roky neskôr na OH v Helsinkách Dillard ovládol 110 m prek. výkonom 13,91 s a opäť bol aj členom 
víťaznej americkej štafety. Počas kariéry vyhral viac ako 400 pretekov, jeho rekordom bolo 82 triumfov bez 
prerušenia. 

Snoubordový svet smútil, keď vo veku 65 rokov zomrel jeden z pionierov tohto športu a zakladateľ značky 
Burton – Američan Jake Burton Carpenter. V roku 2011 mu diagnostikovali rakovinu semenníkov. Dlho s 
chorobou úspešne bojoval, ale teraz jej podľahol. Carpenter v roku 1977 založil spoločnosť Burton Snowboards. 
Napriek počiatočným ťažkostiam s predajom sa táto spoločnosť stala svetovým lídrom v oblasti snoubordových 
produktov. 

Vo veku 76 rokov zomrel bývalý tréner švajčiarskej futbalovej reprezentácie Jakob Kuhn. Kouč prezývaný aj 
„Köbi“ viedol „Helvétov“ na troch vrcholných podujatiach v rade v rokoch 2004-2008. Kuhn bojoval dlho s vážnou 
chorobou a poslednýkrát vydýchol v Zürichu, kde strávil celú hráčsku kariéru. 

Vo veku 63 rokov po štvorročnom boji s rakovinou zomrel holandský futbalový tréner Pim Verbeek. Rodák z 
Rotterdamu v minulosti viedol reprezentácie Austrálie či Kórejskej republiky, v rokoch 2016 až 2019 bol koučom 
národného tímu Ománu. 

DECEMBER 
Vo veku 70 rokov zomrel bývalý kapitán reprezentácie Anglicka v krikete Bob Willis. Rýchly nadhadzovač 

počas 90 zápasov v rokoch 1971 – 1984 dosiahol 325 bodov a zaslúžil sa aj o slávne víťazstvo Anglicka nad 
Austráliou v roku 1981. 

Vo veku 87 rokov zomrel anglický futbalový tréner Ron Saunders. Najväčší úspech v kariére dosiahol v roku 
1981, keď doviedol Aston Villu k premiérovému titulu v najvyššej anglickej súťaži. Muž s prezývkou „Mr. 110-
percent“ sa v rokoch 1973-1975 trikrát za sebou predstavil vo finále Ligového pohára, s Aston Villou aj dvakrát 
zvíťazil. 

Vo veku 50 rokov zomrel niekdajší útočník Vladimir Cyplakov. Na prelome milénií pôsobil v zámorskej 
hokejovej NHL, Bielorusko reprezentoval na ZOH 2002 či ako kapitán ho viedol na MS 2005. Vladimir Cyplakov 
pôsobil v NHL od sezóny 1995/1996 v tíme Los Angeles Kings, v ročníku 1999/2000 ho vymenili do Buffala 
Sabres. V lete 2001 sa rozhodol pre návrat do Európy, štyri sezóny odohral v KHL a definitívne zavesil korčule na 
klinec v lete 2005. 

Pätnásteho decembra zomrel vo veku 87 rokov (narodený 28. 7. 1932 v Horných Lovčiciach) najznámejší 
slovenský športový karikaturista Jozef Hrušovský. Bývalý prvoligový hádzanár prostredníctvom karikatúr zvečnil 
mnohé významné osobnosti svetového aj československého, resp. slovenského športu doma, ale aj v zahraničí. 
Kreslil zásadne naživo, nie podľa fotografií, vďaka čomu sa osobne zoznámil so všetkými karikovanými. Viacerí z 
nich si od neho svoje karikatúry vyžiadali, aj keď sa ich veľmi nerád vzdával. Mnohé svoje práce vystavoval nielen 
na Slovensku, ale aj v Poľsku. 

Vo veku 76 rokov skonal niekdajší anglický futbalový reprezentant Martin Peters, ktorý sa preslávil gólom do 
siete Nemecka vo víťaznom finále MS 1966. Peters zomrel po dlhotrvajúcom boji s Alzheimerovou chorobou. 
Počas aktívnej kariéry hrával ako stredopoliar za West Ham United, Tottenham Hotspur, Norwich City či Sheffield 
United. Za Anglicko nastúpil v 67 dueloch, strelil v nich 20 gólov. V anglickom drese získal aj bronz na ME 1968. 



Vo veku 33 rokov odišiel na večnosť niekdajší kazašský futbalový obranca Sergej Karimov. Zomrel presne na 
Štedrý deň. V uplynulom desaťročí bol členom mužstva „vlkov“ z Wolfsburgu, ktoré v sezóne 2008/2009 
senzačne získalo bundesligový titul. 

V druhý vianočný deň zomrel v Bratislave vo veku 93 rokov najlepší slovenský skokan do výšky povojnovej 
éry Vladimír Žila, účastník prvých povojnových atletických majstrovstiev Európy 1946 v nórskej metropole Oslo. 
Bratislavský rodák (narodený 28. marca 1926) pôsobil neskôr aj ako tréner, novinár a stavebný inžinier a v rokoch 
1978 a 1980 štartoval tiež na dvoch veteránskych majstrovstvách Európy – vo vrhu guľou. Žila, ktorého nestor 
slovenskej atletiky Rudolf Holzer ako člena ŠK Bratislava naučil vtedy módny strihový štýl sweney, mal 
predpoklady skočiť dva metre. Slovenskou mužskou jednotkou bol už v osemnástich rokoch (1944 – 181 cm), v 
devätnástich skočil 188 a v júli 1946 ako 20-ročný zlepšil v Prahe výkonom 193,5 cm slovenský rekord. 

[Späť na obsah] 
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V tele prebýva roky, kým sa prejaví. Zistiť ho však možno skôr, než sa začnú diať rakovinové zmeny. Sú 
práve HPV testy nádejou? 

Mňa sa to netýka, povie si väčšina z nás, lenže opak je pravdou. HPV vírus je natoľko rozšírený, že tých, ktorí 
sa s ním nestretli, je skutočne málo. Aj preto je HPV infekcia v súčasnosti najčastejšou sexuálne prenosnou 
infekciou. Imunitný systém sa s ňou síce zväčša vyrovná, ale môže tiež vyústiť do rakoviny krčka maternice. Kým 
sa tak stane, prejde niekoľko rokov. 

Čítajte aj: Ženská rakovina sa zakráda potichu. No tento varovný signál bije do očí! 
Predrakovinové zmeny zachytí cytológia, no čoraz viac sa o slovo hlásia HPV testy, ktoré dokážu odhaliť 

prítomnosť ľudského papilomavírusu už po infikovaní. Zatiaľ sa však zdá, že rutinné testovanie založené na 
analýze DNA je len hudbou budúcnosti. 

Skrytý vírus 
Aký je rozdiel medzi cytologickým a HPV testom a prečo by sme mali byť v hodnotení oboch opatrní? Vysvetlí 

odborník na gynekológiu MUDr. Štefan Novysedlák. „Cytologický ster môže byť negatívny napriek pozitivite HPV. 
Dôvodom je prítomnosť HPV vírusov s nízkym onkogénnym potenciálom. Negatívny ster môže byť aj pri krátkom 
období infekcie, keď ešte nenastali bunkové zmeny. Zmena napadnutej zdravej bunky na rakovinovú trvá viac 
ako desať rokov. Cytologickým vyšetrením sa dajú diagnostikovať postupné zmeny vedúce k vzniku rakoviny 
krčka maternice,“ hovorí primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici v Spišskej Novej Vsi. 

Odborník dodáva: „Hoci sa s HPV infekciou stretne až 80 percent žien, vo väčšine prípadov sú to banálne 
infekcie prebiehajúce bezpríznakovo alebo ich príznaky spontánne vymiznú do dvoch rokov.“ Napriek tomu treba 
byť obozretný – na rakovinu krčka maternice každoročne ochorie šesťsto Sloveniek a z toho 230 zomiera. 

10 najväčších vinníkov rakoviny. Väčšine sa môžete vyhnúť! 
Iné postupy 
Kým cytologický skríning sa používa už roky a je spoľahlivou metódou, ako pri pravidelných gynekologických 

kontrolách zachytiť predrakovinové zmeny na výstelke krčka maternice, testy sústrediace sa len na prítomnosť 
vírusu HPV sú skôr novinkou. „Cytologický ster je osvedčená skríningová metóda zameraná na identifikáciu 
ohrozených alebo chorých osôb, smeruje k včasnej detekcii a liečbe zmien vedúcich k rakovine krčka maternice, 
nie však na diagnostiku samotnej rakoviny,“ vysvetľuje Štefan Novysedlák. 

Pozitívny skríning je potom doplnený ďalšími diagnostickými testami, napríklad kolposkopiou a biopsiou 
podozrivého tkaniva. „HPV test je zameraný na dôkaz HPV vírusov, ktorých prítomnosť je nevyhnutná pre 
začiatok vzniku rakoviny krčka maternice. Sleduje sa prítomnosť častí DNA typických pre zväčša trinásť typov 
rizikových vírusov.“ 

Vakcínu proti rakovine detí od januára hradia poisťovne. Je v tom háčik? 
Má to háčik 
Ako také testovanie v praxi funguje, overuje napríklad česká štúdia Libuse. Tá prišla so zistením, že skríning 

pomocou HPV testu je vo výsledkoch o 30 percent citlivejší než cytologický ster. Za dva roky skúšania testu 
odhalili autori štúdie na sledovanej vzorke dva a pol tisíca žien až štyrikrát viac prednádorovych stavov. Má to 
však háčik, teda vlastne hneď dva. 

Takmer polovica žien, ktoré boli na začiatku štúdie pozitívne na HPV, sa vírusu zbavili vlastnou imunitou. 
Ďalší problém je v tom, že HPV testy sú drahšie, a tak odborníci navrhujú vykonávať ich každých tri až päť rokov. 
Ak by však v tomto časovom režime nahradili cytológiu, ide o príliš dlhý čas, počas ktorého sa môžu v tele ženy 
udiať predrakovinové zmeny, hoci bola pri poslednom teste na HPV infekciu negatívna. 

VIDEO: Ročne zabije až 200 žien! Môže aj vám hroziť rakovina krčka? 
Aj Slovenky 
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„HPV diagnostika je dostupná aj na Slovensku, každá žena si toto vyšetrenie môže vyžiadať u gynekológa. 
Vyšetrenie však nehradí poisťovňa a žena si ho platí sama. Väčšinou ho navrhuje gynekológ ako doplnenie 
cytologického vyšetrenia pri neistom výsledku,“ objasňuje primár Novysedlák. Cena HPV testov sa pohybuje od 
50 eur, preto nateraz ostáva len doplnkovým skríningom. Všetko je teda aj o peniazoch. 

Kým DNA testy sú drahšie, cytológia je dostupná počas gynekologických prehliadok. V budúcnosti sa to môže 
zmeniť. Predbehnú raz HPV testy cytologické? „V zahraničí bol navrhnutý program primárneho testu na HPV a 
následnej diagnostiky počínajúcou cytológiou iba u žien s pozitívnym testom. Tento program je finančne náročný 
a únosný len v krajinách s vyspelou ekonomikou. Takže v našich podmienkach bude stále metóda skríningu číslo 
jeden cytológia,“ uzatvára tému gynekológ. 

Dámy, robíte pri hygiene toto? Vedci odhalili dopad na sexuálny život 
Očkovanie zabráni 
Jedinou ochranou pred HPV, okrem celoživotnej sexuálnej abstinencie, je očkovanie. Keďže pri rakovinách 

spôsobených HPV poznáme vírus, ktorý ich spôsobuje, dá sa voči nemu efektívne chrániť. V zahraničí 
zaočkovanosť dosahuje vysoké čísla. Jednou z takýchto je Austrália, kde výskyt rakoviny krčka maternice v 
posledných rokoch rapídne klesá, a ich cieľom je poslať toto ochorenie do zabudnutia. 

Rôzne ochorenia 
S HPV infekciou, ktorá spôsobuje rakovinu krčka maternice, sa počas života stretne až 80 percent sexuálne 

aktívnych ľudí. Väčšinou si s ňou imunita poradí, ale približne u 20 percent infikovaných spôsobí nepríjemné 
zdravotné ťažkosti. HPV vírus je zodpovedný za viacero ochorení – od ochorenia slizníc a kože, ako sú napríklad 
genitálne bradavice, až po rôzne nádorové ochorenia – análneho otvoru, penisu, vagíny, hrtana, koreňa jazyka a 
hrubého čreva. 

Čo HPV znamená 
HPV je skratka z anglického Human Papilloma Virus, ide teda o označenie ľudského papilomavírusu. Tento 

bežne rozšírený vírus napáda ženy, ale aj mužov. Vyskytuje sa na ľudskej koži a na slizniciach. K prenosu 
dochádza pohlavným stykom alebo prostredníctvom rúk či úst na pohlavné orgány. HPV napáda bunky epitelu a 
mení ich DNA, čím vznikajú prednádorové a neskôr nádorové stavy. 

Môže vás zaujímať: 
Gynekológ radí: Pre ktorý typ cytológie sa rozhodnúť a prečo? 
Aby vás nedostala! 5 typov rakoviny, 10 zlovestných znamení u žien 
Milovanie s vírusom. S HPV sa stretne až 8 z 10 ľudí. Hrozí vám? 
Znepokojivé výsledky cytológie? Biopsii sa dá vyhnúť vyšetrením 3 v 1 
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