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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Potrebujú pomocníkov na čistenie chodníkov 
[22.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; sita] 

 
 

Mesto si nevie rady najmä pri mimoriadnych kalamitných situáciách. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mesto Spišská Nová Ves hľadá dobrovoľníkov, ktorí by boli ochotní vypomáhať pri 

vzniknutých kalamitných situáciách v zimnom období. Týka sa to najmä údržby peších komunikácií pred bytovými 
a rodinnými domami, ako aj jednotlivých schodísk. „Prijatím zákona v súvislosti s údržbou chodníkov bolo každé 
mesto postavené často do neriešiteľnej situácie, preto prosíme občanov mesta o pomoc pri zvládnutí 
výnimočných kalamitných situácií,“ uviedlo mesto na svojej internetovej stránke. Pripomenulo tiež situáciu z 9. 
januára, keď sa zo zrážok v ranných hodinách vytvorila nebezpečná poľadovica. Cieľom výzvy je zvýšenie 
bezpečnosti chodcov pri mimoriadnych kalamitných situáciách. 

Pošlú im správu 
Spišskonovoveská samospráva je pripravená poskytnúť bezplatne balenia posypovej soli, ktoré doručia do 

každého vchodu bytových domov a dohodnutých rodinných domov. Tým dobrovoľníkom, ktorí sa do pomoci 
zapoja, zašlú pri vzniknutých kalamitných situáciách SMS s prosbou vykonania posypu pešej komunikácie pred 
jednotlivými bytovkami a domami. „Ide predovšetkým o schodisko a pripojovaciu časť chodníka vedúceho od 
vchodu k hlavnej pešej komunikácii. Zodpovednosť za údržbu a stav chodníkov, samozrejme, ostáva na hlavnom 
zabezpečovateľovi zimnej údržby, teda meste Spišská Nová Ves, ktoré bude údržbu vykonávať predovšetkým 

za pomoci strojov a spoločne so strediskom ručného čistenia MEPOS,“ informovalo mesto, ktoré hľadalo 
spoločné riešenie problému na základe nedávnych kalamitných udalostí aj na pracovnom stretnutí s 
predstaviteľmi Bytového družstva, Správcovskej firmy a spoločnosti Polytop SNV, s. r. o. 

Chodníková novela 
Podľa novely zákona o pozemných komunikáciách, tzv. chodníkovej novely, sa od mája 2018 o obecné 

chodníky už nemusia starať ľudia z priľahlých domov, ale táto povinnosť zo zákona prešla na vlastníkov alebo 
správcov chodníkov. Novela tak zvýšila nároky na samosprávy v oblasti údržby miestnych komunikácií. (sita) 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Zažite výnimočné kreácie chutí počas Zimného festivalu jedla 
[22.01.2020; kosicednes.sk; PR; 00:00; KD / SZ] 

 
https://kosicednes.sk/gastronomia/zazite-vynimocne-kreacie-chuti-pocas-zimneho-festivalu-jedla/ 

 
 

foto: Veronika Janušková 
KD / SZ 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Večera v luxusnej reštaurácii je už tradične v začiatkom roka v Košiciach o niečo slávnostnejšia i 

prístupnejšia. Zimný festival jedla prináša do 36 reštaurácií na Slovensku možnosť dopriať si gastronomický 
zážitok za rozumnú cenu. Ôsmy ročník akcie odštartoval slávnostnou večeru vo vychýrenej košickej Slávii. 

https://kosicednes.sk/gastronomia/zazite-vynimocne-kreacie-chuti-pocas-zimneho-festivalu-jedla/


Na mieste, ktoré priamo v centre Košíc už takmer 120 rokov láka návštevníkov nielen svojou lahodnou 
kulinárskou ponukou, ale aj krásnym interiérom v secesnom štýle. Niet divu, že sa Slávia stala tým pravým 
miestnom na otvorenie ôsmeho ročníka Zimného festivalu jedla. 

Prémiová reštaurácia 
„Je srdcovou záležitosťou viacerých generácií Košičanov. Navyše, pred dvoma rokmi získala prestížne 

ocenenie Zlatá vidlička, a to ako prvá reštaurácia na východe,pričom na Slovensku je ich celkovo 12,“ hovorí 
riaditeľ festivalu Radoslav Nackin, ktorý je zároveň vydavateľom reštauračného bedekra Gurmán na Slovensku. 

Špeciálne menu tu zostavil šéfkuchár Juraj Hruška, Kuchár roka 2018. „Príprava takého jedla je zložitejšia, 
lebo je tam použitých viac textúr a techník varenia, tiež technológie, ktoré bežne doma nemáme. Približne nám s 
mojím tímom trvalo štyri až päť hodín, kým sme to celé dali dokopy,“ hovorí Juraj Hruška. 

Inšpiráciou pri tvorbe receptov sú mu jeho cesty, no aj spomienky na detstvo. „Kozí syr, ríbezle a cvikla, to sú 
chute od mojej starej mamy,“ prezradil o podávanom predjedle. 

Foto: Veronika Janušková 
Spoločenská udalosť 
Festivalové menu Slávie je jedinečné a veľmi chutné. Pozostáva zo štyroch chodov, na rozdiel od ostatných 

zapojených reštaurácií, ktorých menu je trojchodové. „U nás dostanete trošku zložitejšie menu, keďže sme 
držiteľom Zlatej vidličky. Doma si štandardne zrejme nikto nedáva na večeru štyri chody. No toto by sa malo 
odlišovať od bežnej večere. Je to o tom, že si nájdeme čas a prídeme si s priateľmi alebo rodinou vychutnať niečo 
špeciálne. Mala by to byť spoločenská udalosť, nielen niečo, čo by zahnalo náš hlad,“ vysvetľuje Branislav Kováč, 
generálny riaditeľ Boutique Hotel Slávia, ktorý je v menšej miere zároveň aj spolutvorcom menu. 

„Všetky ponuky v menu konzultujeme spoločne. Preto je v ňom pohľad šéfkuchára, ale aj toho, kto má na 
starosti spokojnosť hostí.“ 

Do Zimného festivalu jedla sa Slávia zapojila prvýkrát. „Chceli sme, aby k nám hostia prišli nielen počas 
spoločenských udalostí či rodinných osláv, ale aj takto, vychutnať si také naše špeciálne menu,“ dodáva B. 
Kováč. 

Okrem výborného jedla ste mohli ochutnať aj festivalový digestív St. Nicolaus Hruškovicu a aj slovenskú 
minerálnu vodu FATRA v sklenenej flaši, ktorou sa zaradila medzi prémiové vody v ponuke Horeca na Slovensku. 
O príjemné chvíle sa postaralo jazzové zoskupenie pod vedením Dionýza Zigu. 

Osem v Košickom kraji 
Okrem Slávie sa do Zimného festivalu jedla zapojilo viac než 30 ďalších top slovenských reštaurácii, ktoré boli 

vybrané podľa gastronomického sprievodcu Gurmán na Slovensku. V Košickom kraji si jedinečné kreácie 
šéfkuchárov môžete vychutnať v ôsmich z nich, a to nielen v Košiciach, ale aj v Spišskej Novej Vsi. 

V našom meste ide o Sláviu, ZORE, Villa Regia, Pivovar HOSTINEC, MONTANA Steakhouse a Koshi Sushi. 
Menu každej z nich je výnimočné tým, že ho v bežnej ponuke daných reštaurácií nenájdete. Všetkým 
návštevníkom ponúknu aj špecifickú atmosféru, ku ktorej prispeje profesionalita personálu. Festival potrvá do 23. 
februára 2020. 

Myslite na včasnú rezerváciu 
Festivalu sa môže zúčastniť každý, stačí si zakúpiť degustačný kupón, a to na stránke zimnyfestivaljedla.sk. 

Kliknite na tento web a vyberte si ľubovoľnú zo zapojených reštaurácií podľa ich zverejneného trojchodového 
menu. Pozor si dajte na včasnú rezerváciu, počet miest je v jednotlivých podnikoch limitovaný. Po zakúpení 
degustačného kupónu vás budú v reštaurácii už očakávať. Je to ideálna príležitosť nielen pre vlastné 
ochutnávanie, ale aj pre potešenie svojich blízkych. Zakúpiť si môžete aj darčekové poukazy. Viac sa dočítate na 
webe zimnyfestivaljedla.sk. 

Foto: Veronika Janušková 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Posilnení Spišiaci netaja smelé ambície. Chcú sa pobiť o extraligu 
[22.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Šport zo Spiša; 00:00; Róbert Andrejov] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22306900/posilneni-spisiaci-netaja-smele-ambicie-chcu-sa-pobit-o-
extraligu.html 

 
 

V nadstavbe je ich cieľ skončiť do štvrtého miesta. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V závere uplynulého týždňa vyvrcholila základná časť Slovenskej hokejovej ligy, teda 

našej druhej najvyššej súťaže seniorov. 
HK Spišská Nová Ves, jediný zástupca východu, obsadil v tabuľke šiestu priečku, čo je jeho najlepšie 

umiestnenie za posledné tri roky. 
Na rad teraz prichádza nadstavbová časť, v ktorej na Spišiakov čaká desať zápasov v skupine o 1. až 6. 

miesto. 
Zverenci trénera Richarda Rapáča vďaka postupu do hornej šestky už majú spoločne s ďalšími piatimi tímami 

postup do play-off vo vrecku a vo vyraďovačke k nim ešte pribudnú dve najlepšie mužstvá zo skupiny o 7. až 10. 
miesto. 

Progres je viditeľný 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22306900/posilneni-spisiaci-netaja-smele-ambicie-chcu-sa-pobit-o-extraligu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22306900/posilneni-spisiaci-netaja-smele-ambicie-chcu-sa-pobit-o-extraligu.html


Východniari teda splnili cieľ, ktorý si pred štartom sezóny predsavzali. 
Medzi najlepšou šesticou tímov sa pohybovali prakticky od začiatku a v ich spoločnosti sa udržali až do konca 

základnej časti. 
„Mali sme lepšie aj horšie momenty, ale myslím si, že hrou sme fanúšikov bavili. Hokej v našom meste ide 

krok po kroku hore a v porovnaní s vlaňajškom sa posunul dopredu. Progres je viditeľný, avšak verejnosť nemôže 
očakávať, že za dva roky klub úplne vstane z popola. Všetko potrebuje čas,“ rozhovoril sa tréner Rapáč, podľa 
ktorého mohlo jeho mužstvo skončiť v tabuľke aj vyššie. 

((piano)) 
„V poslednom období sme sa však borili s problémom, že sa v našej zostave točilo väčšie množstvo hráčov. V 

nadstavbe ale už za nás nebudú nastupovať hráči na striedavé štarty a pracovať už budeme s mužstvom, s 
ktorým pôjdeme do play-off.“ 

Play-off by radi začínali doma 
V ďalšej fáze súťaže sa Spišiaci budú snažiť svoje tabuľkové postavenie vylepšiť, aby do vyraďovačky vstúpili 

z výhodnejšej pozície. 
„Pre nás je veľmi dôležité zabojovať o štvrté miesto, aby sme play-off začínali doma a v semifinále, ak 

náhodou nejaký z outsiderov vyradí favorita, sa prípadne vyhli Bratislave. V tejto sezóne nie sú favoriti až takí 
favoriti a trúfam si povedať, že Skalica, Dubnica a my budeme schopní v play-off ešte zamiešať kartami. Práve 
zápasy s týmito dvoma tímami budú pre nás v boji o štvrté miesto najdôležitejšie,“ vyjadril sa 32-ročný 
kormidelník. 

Už v stredu štartuje jeho mužstvo nadstavbu súbojom v hlavnom meste u jasného víťaza základnej časti, na 
ľade ktorého dvakrát utŕžil prehru 0:6. 

„Keď sa na to reálne pozrieme, tak Bratislava Capitals si hrajú svoju vlastnú ligu. Ich káder je neskutočne 
nabitý a kvalita enormná. S každým sa však dá hrať, doma sme tohto súpera raz dokázali zdolať. Dôležité bude, 
ako do zápasu vstúpime a či sa na nás usmeje aj šťastena. Potom môžeme pomýšľať na úspech.“ 

Štyria prišli, ďalší sú na obzore 
Spišskonovovešťania sa netaja tým, že v play-off chcú ísť čo najďalej, preto ich manažment intenzívne 

pracuje na skvalitňovaní kádra. 
Pred pár dňami už aj predstavili štyri nové akvizície – brankára Vilima Rosandiča, ktorý v minulosti pôsobil v 

Nitre, Banskej Bystrici či Detve, a obrancov Štefana Fabiana, Dávida Romaňáka z Popradu a Rusa Daniila 
Arefjeva z Ižstalu Iževsk. 

„Podarilo sa nám dotiahnuť veľmi kvalitného brankára, ktorý má veľký potenciál byť milým prekvapením 
nadstavby a play-off. Potrebovali sme vystužiť aj obranné rady, keďže už ďalej nebudeme využívať hráčov na 
striedavý štart. Naším cieľom je zabojovať o extraligu, preto bolo posilnenie kádra nutné,“ uviedol lodivod HK. 

Ako nám ďalej Rapáč prezradil, do mužstva by ešte mali pribudnúť traja útočníci. 
„Máme vyhliadnutého aj jedného obrancu z extraligy. Všetko však bude záležať od toho, či títo chlapci 

pristúpia na naše podmienky, keďže nie sme bohatý klub a pracujeme v skromných podmienkach. Na 99 percent 
však minimálne traja hráči prídu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. TOMÁŠ LOPÁČEK STRIEDA FUTBAL S HOKEJOM 
[21.01.2020; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 35; JAC] 

 
 

PREŠOV 
Prvý raz sa laureátom Jedenástky roka 3b VI. liga ObFZ Prešov stal futbalista TJ Sokol Ľubotice B Tomáš 

Lopáček (nar. v roku 1993). V sezóne 2018/19 bol strelcom trinástich gólov, v jeseni ich dal desať. Rád hrá aj 
hokej. Je policajtom. 

Prekvapilo vás toto ocenenie, čo pre vás znamená? 
Znamená pre mňa dosť, myslím, že hlavne je to ocenenie za mnohoročné pôsobenie v Ľuboticiach. Za béčko 

Ľubotíc hrám od osemnástich rokov, sem-tam aj za áčko. Je to super, že som v tejto ankete. 
V ankete hlasujú tréneri, čo ich podľa vás zaujalo na vašej hre? 
Možno ich zaujalo aj to, že v piatich zápasoch jesennej časti som dal desať gólov. Tréneri ma poznajú. Hrám 

oboma nohami, usilujem sa často strieľať, mám dosť fyzických síl. Potrebujem ešte zlepšiť pohyb na ihrisku a 
stabilitu výkonov. V jeseni sa mi vydarili zápasy v Nemcovciach, doma s Terňou aj v Dubovici. 

Po jeseni patrí rezerve Ľubotíc druhá priečka. Aké sú jej ambície pred jarnou časťou? 
V šiestej lige sme tretiu sezónu, stále sme skončili do piateho miesta. Je za tým dobrá a systematická práca 

trénera Komku. B tím slúži na to, aby sa doň zapracovali dorastenci a zvykli si na šiestu ligu. Tí, ktorí na to majú, 
potom išli hrať za štvrtoligové áčko. V tíme máme aj viacero skúsených hráčov, ktorí sa vrátili do Ľubotíc a 
rozhodli sa hrať za našu rezervu. Hlavnou úlohou v našom klube je, aby sa áčko udržalo v štvrtej lige, my sa 
potom môžeme usilovať postúpiť do piatej ligy. 

Vaša futbalová cesta? 
Futbal hrám odmala, priviedol ma k nemu otec. Znamená pre mňa veľa, za iný klub ako Ľubotice som nehral. 

Som Ľubotičan, sme dobrá partia a futbal je pre mňa aj relaxom. 
Rád si zahráte i hokej. 



Hrám ho od svojich šiestich rokov, už druhú sezónu ho hrám súťažne za Bardejov. Hokej som hral i za áčko 
Prešova, v doraste za Spišskú Novú Ves, chodil som do hokejovej triedy. Zahral som si i v univerzitnej lige. 

Pokiaľ bude zdravie, chcem hrať oba športy, dá sa to skĺbiť. 
(JAC) 
—- 
Foto: 
Tomáš Lopáček. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. NAŠI NECHCÚ ZAŤAŤ SEKERU 
[21.01.2020; Turčianske noviny; ŠPORT; s. 44; Redakcia] 

 
 

Rozhodujúcu fázu bude musieť zvládnuť súčasný káder. 
Po základnej časti patrí martinským hokejistom tretia priečka. Ak sa pozrieme na ďalšie čísla, tak naši po 

suverénnom tíme Capitals nastrieľali druhý najvyšší počet gólov a v počte inkasovaných presný zásahov majú 
tretiu najlepšiu defenzívu. „S pribúdajúcimi zápasmi sa hráčom čoraz lepšie darilo dodržiavať herný systém a 
klesal i počet individuálnych chýb. 

Po základnej časti určite môže v hodnotení mužstva prevládať pozitíva,“ povedal Milan Murček, riaditeľ HK 
Martin Mladí nie sú len do počtu S tímami, ktorým sa podarilo postúpiť do prvej šestky, máme s tromi lepšiu 
vzájomnú bilanciu (Topoľčany, Dubnica, Skalica) a s dvomi nepriaznivú (Capitals, Spišská Nová Ves). 

Turčanom to zatiaľ nejde predovšetkým proti Spišiakom, pričom tí zostali jediným celkom, ktorý sa našim 
nepodarilo zdolať v riadnom hracom čase. 

Medzi ofenzívnych lídrov HK Vitar sa podľa očakávania zaradili František Poliaček, Michal Murček a Ivan 
Brezniak, ktorí patria aj medzi najproduktívnejších hráčov súťaže. Vyzdvihnúť ť treba fakt, že viac ako polovicu 
kádra tvoria hráči do 23 rokov. 

„Nejdem hovoriť mená, aby som na niekoho nezabudol, ale viacerí mladí chalani dostávajú na ľade veľa minút 
a určite tam nie sú len do počtu. Pomáhajú mužstvu a zároveň hokejovo rastú,“ pokračuje riaditeľ. 

Posily asi neprídu 
Aktuálne to vyzerá tak, že mladý tím si aj v najdôležitejšej časti sezóny bude musieť poradiť bez posíl. 

Podpísala sa pod to i skutočnosť, že martinská radnica zmenila systém prideľovania dotácií. Vedenie sa tak 
muselo novej situácii prispôsobiť. „Nie je to dobrý signál ani pre našich ďalších partnerov, ktorí vzniknutú situáciu 
vnímajú veľmi citlivo. Robíme všetko preto, aby sa to neodzrkadlilo na ich podpore martinského hokeja. Ak by 
sme teraz angažovali skúsených hokejistov, ktorí majú na trhu svoju cenu, bol by to veľký hazard a my žiadnu 
sekeru zaťať nechceme,“ vysvetlil riaditeľ. 

Milan Murček sa však na vzniknutú situáciu pozerá pozitívne a snaží sa z nej zobrať aj to dobré. 
„Mladí chalani z našej liahne tak budú v ťažkých play off stretnutiach niesť na svojich pleciach väčší diel 

zodpovednosti. Potenciál zvládnuť túto náročnú úlohu určite majú a bude zaujímavé sledovať, ako sa s vyššími 
nárokmi popasujú priamo na ľade.“ 

"V našej situácii by bolo angažovanie skúsených hráčov, ktorí majú na trhu svoju cenu, zbytočným hazardom. 
MILAN MURČEK, RIADITEĽ HK MARTIN 

[Späť na obsah] 

 
 

6. V ŽILINE VÍŤAZSTVO, NA SPIŠI PORÁŽKA 
[21.01.2020; Novohradské noviny; ŠPORT; s. 35; Jozef Mikuš] 

 
 

Lučeneckí basketbalisti majú za sebou ďalší súťažný týždeň. Po výhre a prehre im naďalej patrí druhé miesto 
v extraligovej tabuľke. 

LUČENEC Najprv výhra v Žiline, potom prehra v Spišskej Novej Vsi. Tak vyzeral uplynulý týždeň 

lučeneckých basketbalistov. 
Mužstvo trénera Petra Jankoviča si najskôr v stredu (15. 1.) zaknihovalo víťazstvo, ktoré pomohlo zabudnúť 

na porážky od Interu a Handlovej. Lučenčania následne v sobotu (18. 1.) narazili na Spišiakov, ktorí ukázali 
väčšie odhodlanie a chuť po víťazstve. 

BKM Lučenec si naďalej udržuje druhé miesto v tabuľke Slovenskej basketbalovej ligy s 35 nazbieranými 
bodmi. Na prvý Inter stráca 5 bodov, pred tretími Levicami má jednobodový náskok. 

V 25. extraligovom kole má novohradský tím prestávku. V 26. sa vráti na domácu palubovku, kde koncom 
januára (29. 1. o 18.00 h.) privíta Svit. 

23. KOLO: BK Slávia Žilina - BKM Lučenec 69:72 (12:18, 24:20, 20:20, 13:14) 



TH: 32/22 - 15/8, Fauly: 1728, Trojky: 3 - 8, Rozhodovali: Kúkelčík, Šarišský, Uhrin Žilina: Merešš 18, Dickson 
a Tot po 9, Rožánek 8, Wiggins 6 (Woods 9, Jeftič a Sapp po 5, Hoferica 0) Lučenec: Musil 17, Caffey 16, 
Murray-Boyles 6, Eudy 4, Basabe 3 (Zorvan 14, Anikienko a Dunne po 6, Jackuliak a Miloševič 0) 

24. KOLO: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - BKM Lučenec 76:72 (24:21, 14:18, 20:19, 18:14) 
TH: 17/15 - 28/20, Fauly: 1620, Trojky: 7 - 6, Rozhodovali: Šarišský, Karniš, Perečinský Spišská Nová Ves: 

Nottage 24, Alleyn 21, Maxwell 15, Krajňák a Thompkins po 2 (Kušnirov 7, Nemčok 5) Lučenec: Caffey 18, 
Murray-Boyles 11, Musil 8, Basabe 6, Zorvan 2 (Anikienko 10, Dunne 7, Eudy 5, Miloševič 3, Jackuliak 2) 

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Ja som už pred zápasom povedal, že Spišská má kvalitný tím, veľa zápasov 
prehrala veľmi tesne. Zdá sa, že Spišiaci to na nás vedia, všetky stretnutia v tomto ročníku boli vyrovnané a tento 
nebol výnimkou. Gratulujem im k výhre, dreli, bojovali a zaslúžili si vyhrať. Nevzdali to za žiadneho stavu a na 
konci rozhodla individuálna kvalita Erica Nottagea, ktorý trafil dve ťažké trojky, ktorými de facto rozhodol tento 
zaujímavý zápas.“ 

Nenad Miloševič, hráč Lučenca: „Myslím si, že koncovku zápasu sme mali vo svojich rukách, nedodržali sme 
taktické pokyny po time oute, čo nás stálo lepší výsledok. O zápase rozhodla ťažká strela za tri body, tá bola 
úplne kľúčová. Domácim gratulujem, my musíme naďalej tvrdo pracovať hlavne na zlepšení hernej disciplíny. 
Mňa basketbal v Lučenci stále baví a budem rád, ak tímu budem nápomocný.“ 

Momentka zo zápasu Lučenca so Žilinou. Foto: Jakub Ruman 
[Späť na obsah] 

 
 

7. OKOLIČÁNYHO SYN CHCEL NA SLOBODU 
[21.01.2020; Noviny Východu; spravodajstvo; s. 2; Róbert Bejda] 

 
 

Filipa väzobne stíhajú pre dva prečiny. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Vlani koncom októbra sa ocitol vo väzbe Filip, 26-ročný syn bossa košického podsvetia 

Róberta Okoličányho. 
Dostal sa tam verdiktom Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi, ktorý ho poslal za mreže po obvinení z 

prečinov výtržníctva a ublíženia na zdraví. Krajský súd tento verdikt potvrdil. Po takmer troch mesiacoch 
strávených v košickej väznici na Floriánskej ulici podal mladík žiadosť o prepustenie z väzby. V stredu 15. januára 
o nej rozhodoval Okresný súd Spišská Nová Ves. 

Filip sa mal protiprávneho konania dopustiť v pohostinstve v obci Granč-Petrovce v okrese Levoča. „Podľa 
uznesenia o vznesení obvinenia bez zjavnej príčiny fyzicky napadol Michala V. tak, že ho hlavou udrel do oblasti 
tváre. 

Prítomní zákazníci ho chceli spacifikovať, obvinený ich udieral päsťami. Po tom, čo ho vyviedli z pohostinstva, 
sa vrátil a znova napadol ďalšieho poškodeného. Do ďalšieho poškodeného hodil pivový pohár,“ informoval vlani 
hovorca prokuratúry Milan Filičko. Počas incidentu mal Filip rozbiť sklené výplne vchodových dverí a 
rozhadzovaním po miestnosti rozbiť niekoľko pohárov. Vzduchom mala letieť aj fľaša od viney. Pred odchodom 
mal Filip všetkým v pohostinstve povedať, aby sa neopovážili volať políciu, lebo zle dopadnú. Predbežné lekárske 
správy hovoria o zlomenine nosových kostí, narazení oka a škode na rozbitých sklených výplniach vo výške 200 
eur. Obhajca v stredu na súde navrhol vyhovieť žiadosti a prepustiť klienta z väzby na slobodu. 

Ako informovala hovorkyňa krajského súdu Anna Pančurová, spišskonovoveský súd žiadosť zamietol. Ako 
nás informoval hovorca Prezídia PZ, vo veci bolo vykonávané znalecké dokazovanie, ktoré vykonával 
kriminalistický a expertízny ústav PZ SR. „Čakáme ešte na znalecký posudok znalca psychiatra, ktorý posudzuje 
závislosť obvineného od návykových látok. Ak z posudku nevyplynie potreba vyšetriť duševný stav obvineného, 
bude pristúpené k preštudovaniu spisu a podaniu návrhu na podanie obžaloby alebo iné rozhodnutie,“ uviedol 
Michal Slivka. 

Róbert Bejda 
[Späť na obsah] 

 
 

8. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
[21.01.2020; Prešovské noviny; SERVIS; s. 26; redakcia] 

 
 

POPRAD 
Energetický manažment = optimalizácia nákladov? 
23. 1. 2020 – 16:00 – Chceš sa dozvedieť viac? Príď na ďalší zo série meetupov na tému: Energetický 

manažment. Tentokrát bude naším hosťom Gabriel Oravec, odborník s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 
energetiky. V rámci svojho zamestnania pomáha s energetickým manažmentom mnohým zákazníkom z rôznych 
oblastí. Prednášky sa uskutočnia vo Fitcubator. 

Večer M A J S T R O V 2019 



24. 1. 2020 – 19:00 – Srdečne pozývame na Večer Majstrov 24. 1. 2020 Hotel Kaskáda Poprad – Matejovce, 
kde oceníme najlepších jazdcov EAST CUP-u 2019 RPV, MX SPORT CUP-u RPZ a Slovenského pohára… 
Tešíme sa na vás. 

Drahosh B2B Elsy v Surprise 
25. 1. 2020 – 22:00 – Prichystali sme pre vás párty techhouse, house, elektro, techno v podaní TOP djskej 

dvojice ELSYho & Drahosha. Od týchto pánov očakávajte to najlepšie z ich špeciálneho výberu. Milovníci týchto 
žánrov si zaručene prídu na svoje. 

Cestovateľský festival Cestou necestou 
26. 1. 2020 – 16:00 – Premiéra poslednej časti trilógie „NÁROČNÝCH“ Košičanov na starom mercedese, ale 

aj 8-mesačná šialená cesta – stopovanie lodí, na nákladných vlakoch či pešo krížom 40 000 km cez celú Ameriku 
v kine Tatran. 

MICHALOVCE 
Čo môžeme vidieť v atmosfére 
21. 1. 2020 – 17:00 – Rozprávanie o všemožných úkazoch, ktoré nám pripravuje príroda a môžeme ich 

pozorovať na oblohe, si môžete vypočuť vo Hvezdárni Michalovce. 
Kreatívny kurz pre dospelých 
23. 1. 2020 – 18:00 – Téma „dekoračné vajíčko 17 cm“, jedno v druhom alebo dvojité vajíčko. MixMedia – 

kombinované techniky . Použijeme plastové a polystyrénové vajíčka, samotvrdnúcu hmotu, silikónové formy, 
metal-plátky, kriedové a acrylová farby, vosky, kvetinky, stužky atď. Cena kurzu – 25 €/os, V cene sú zahrnuté 
všetky pomôcky a potreby. Potrebné je priniesť fén. Kurz sa uskutoční v ABC creative art na Námestí 
osloboditeľov v Michalovciach. 

HUMENNÉ 
Slovensko vs. svet – ochutnávka vína 
24. 1. 2020 – 18:00 – Ak milujete mok bohov, ste vítaní! 24. 1.2020 o 18.00 h vás čakáme v Hoteli 

Karpatia**** v Humennom. Zážitok z ochutnávky slovenských a medzinárodných vín bude vašou odmenou. 
Ples 2020 
25. 1. 2020 – 18:00 – IX. ročník Mládežníckeho plesu v Humennom sa bude konať 25. januára 2020 o 18.00 

hod. v penzióne Aston v Humennom. Tešíme sa na vás. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Homo Universalis – Maľovanie na textil 
21. 1. 2020 – 16:30 – Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, kultúrne zariadenie Košického 

samosprávneho kraja, pozýva na výtvarný workshop s lektorkou Zdenkou Koštialovou, ktorý sa uskutoční v 
priestoroch Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi, kde si každý účastník vlastnoručne pomaľuje 

plátenú tašku. 
Maľovať sa bude farbou a sprejmi na textil. Podujatie je súčasťou projektu HOMO UNIVERSALIS a je 

finančne podporený Fondom na podporu umenia. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. NADSTAVBA MÔŽE ZAČAŤ 
[21.01.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 36; Jaro Šupa] 

 
 

ÚVODNÍK 
Hokejistom skončila základná časť. Po 37 odohraných zápasoch figurujú na skvelom druhom mieste. Aj 

napriek niektorým zaváhaniam si pred tretím Martinom vybudovali päťbodový náskok. Tabuľke kraľuje nováčik z 
Bratislavy, ktorý má na čele už dvanásťbodový náskok. 

Po odohraní základnej časti nasleduje nadstavbová časť, Topoľčany sa predstavia v tabuľke o 1. - 6. miesto. 
Hrať sa bude systémom každý s každým, doma - vonku. Topoľčany teraz čaká séria štyroch domácich 

zápasoch, postupne ich preverí Skalica, Bratislava Capitals, Spišská Nová Ves a Martin. Po štyroch odohraných 

zápasoch čaká potom zverencov Ľubomíra Hurtaja séria piatich stretnutí na súperových ľadoch a nadstavbovú 
časť zakončia Topoľčany na domácom ľade, kedy v závere februára privítajú na domácom ľade Dubnicu. 

Po poslednom kole nadstavbovej časti bude nasledovať play-off. Už od štvrťfinále sa bude hrať na štyri 
víťazné stretnutia a na seba narazia tímy: 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6 a 4 - 5. 

Držme zverencom Ľubomíra Hurtaja palce, čaká ich rozhodujúca časť sezóny a už samotná nadstavbová 
časť s náročnými súpermi nám prezradí, či aktuálna sezóna bude jednou z najúspešnejších. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. RUŽOMBERSKÉ BÉČKO ZAČALO ZATIAĽ V ROZBEHOVOM REŽIME 
[21.01.2020; Liptovské noviny; ŠPORT; s. 31; (SVR)] 



 
 

Šesť dní po A mužstve svoju prípravu na jarnú časť sezóny 2019/2020 odštartoval aj B tím MFK Ružomberok. 
RUŽOMBEROK Keďže kouč fortunaligistu Ján Haspra momentálne pracuje so širším kádrom, kouč novica 

druhej najvyššej súťaže Ladislav Pecko zatiaľ čaká, kto sa z vedľajšej kabíny presunie medzi jeho ovečky. 
„Momentálne je nás pomenej, do prípravy sme zaradili viacerých dorastencov, nech si to skúsia. Kolektív sa 

vykryštalizuje po tom, čo sa uzatvorí A tím,“ konštatoval Pecko, ktorý s ôsmou priečkou po jeseni je viac-menej 
spokojný. 

„Čo sa týka umiestnenia, asi podobná bola aj moja predstava. Želal som si stred tabuľky a tam momentálne 
mužstvo patrí. Ešte mať o nejaké tri body viac, to by už znamenalo maximálnu spokojnosť,“ uviedol tréner druhej 
zmeny MFK. 

Rezerva Ruže celú zimu odtiahne v domácich podmienkach a pred sebou má až sedem prípravných stretnutí. 
Za povšimnutie stojí, že všetky odohrá na svojej umelej tráve. 

Program prípravných zápasov: 25. januára o 11:00 hod.: Ružomberok B - TJ Jednota Bánová, 1. februára 
2020 o 11:00 hod.: Ružomberok B-MŠK Považská Bystrica, 8. februára o 13:00 hod.: Ružomberok B - FK Fotbal 
Trinec, 13. februára o 18:30 hod.: Ružomberok B - FK Spišská Nová Ves, 15. februára o 10:00 hod.: 

Ružomberok B - ŠKM Liptovský Hrádok, 21. februára o 18:00 hod.: Ružomberok B - Fomat Martin, 28. februára o 
18:30 hod.: Ružomberok B - TJ Tatran Oravské Veselé. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. EXTRALIGISTKY ZAČALI ROK VÝHRAMI, USPELI AJ DEVILS 
[21.01.2020; Kysucké noviny; ŠPORT; s. 42; Marián Masaryk] 

 
 

FLORBAL 
Prvýkrát v tomto roku boli v akcii extraligistky z Kysuckého Nového Mesta. Začali ho dvojicou domácich 

víťazstiev. Prvoligisti z Čadce si doma poradili so Žilinou, ktorú zdolali o štyri góly. 
Extraliga žien 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8:5 (3:2, 4:2, 1:1) 
Góly: Hlávková 2, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová - Krajčová 2, Pintérová 2, 

Bardoňová 
KNM: Michalisková - Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, 

Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto - ŠK 98 Pruské 8:7 (4:3, 3:0, 1:4) 
Góly: L. Chupéková 4, Hlávková 2, Pudišová, Škvrndová - Dobrodejová 3, Lenčešová 2, Hrehušová, Žikavská 
KNM: Michalisková - Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, 

Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová. 
Program: 25.1. o 11:30 hod.: Fbk Kométa Spišská Nová Ves - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 26.1. o 11. 

h.: Fbk Tvrdošín - MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto. 
1. liga mužov 
Devils Čadca - ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) 
Góly: Hajduk 2, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman - Borík 2 
Čadca: Sak - Olešňaník, Hajduk, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman, Benko, Hordynsky, Dej, Švancár, 

Michalina, Kubička, Noga, Dobrovolný, Petrovič, Jedinák, Šupola. 
Program: 8.2. o 16. hod.: Devils Čadca - Žltý Sneh Košice, 9.2. o 14. hod.: Devils Čadca - Športový klub 

Floorball ACADEMY Prešov. 
[Späť na obsah] 

 
 

12. JUNIORKY LEN S JEDNÝM VÍŤAZSTVOM 
[21.01.2020; Zvolensko-Podpolianske noviny; ŠPORT; s. 33; (JH)] 

 
 

BASKETBAL 
ZVOLEN Juniorky ZŠ Zvolen/ŠKP 08 B. Bystrica vycestovali na východ republiky, kde chceli dvakrát uspieť, 

keďže súperky sa pohybujú v spodnej časti priebežnej tabuľky. 
Hneď prvom zápase v Spišskej Novej Vsi zistili, že nemožno nikoho podceňovať a po slabom výkone 

prehrali o 7 bodov, keď tri štvrtiny sa nevedeli dostať do tempa a zápas zachraňovali až v poslednej 
desaťminútovke. Avšak to na víťazstvo proti oduševnene hrajúcim domácim basketbalistkám nestačilo, a tak si 
naše dievčatá pripísali neplánovanú prehru. 



V druhom zápase proti ženám TYDAM Košice to už bolo lepšie. V kádri nastúpili aj zvyšné juniorky z extraligy, 
a tak po celozápasovej prevahe dotiahli zápas do víťazného konca. 

Výsledky: Spišská Nová Ves jun. - ZŠ ZV/ŠKP 08 BB jun. 55:48 (8:12, 20:14, 21:6, 6:16) body za ZV: 

Holíková 18/1, Mikulová 7/1, Bahledová 6, Šunová a Šimčíková po 4, Maloštíková3/1, Neuschlová 3, Adamcová 
2, Malovcová 1, TYDAM UP JŠ Košice - ZŠ ZV/ŠKP 08 BB jun. 40:58 (13:21, 11:11, 6:14, 10:12) body za ZV: 
Mikulová 14/2, Bahledová 8, Šimčíková 7/1, Šunová a Mesárošová po 6, Oborilová 5, Holíková, Malovcová a 
Žilinská po 4. 

1. YA U19 Košice 11 10 1 815:524 21 2. CBK Košice 11 8 3 839:632 19 3. UMB B. Bystrica 10 7 3 731:578 17 
4. ZV/BB jun 10 6 4 626:576 16 5. Poprad 10 6 4 671:609 16 6. Žilina 10 6 4 600:603 16 7. Trnava jun 12 4 8 
730:768 16 8. Slovan 10 6 4 685:592 16 9. Stará Turá 9 7 2 697:522 16 10. TYDAM Košice 11 4 7 574:669 15 
11. Spišská N/V jun 11 3 8 540:760 14 12. Prešov 10 4 6 590:659 14 13. Slovan jun 11 1 10 548:883 12 14. 
Rožňava 8 0 8 381:652 8 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Vodič zrazil 8-ročné dievčatko 
[21.01.2020; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik;Pavol Michalka] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: "Cesta 8-ročného dievčatka po vodu sa skončila nešťastím. Aj s 
kamarátkami sa totiž vybrali po hlavnej ceste, ktorá spája Spišskú Novú Ves a Rudňany." 

Pavol Michalka, moderátor: “Dievčatko zachytil mladý vodič spätným zrkadlom auta.” 
Matúš Gavlák, redaktor: “Osadníci si z tejto cesty urobili také menšie korzo. Na to doplatilo 8-ročné dievčatko, 

ktoré po nehode skončilo s ťažkými zraneniami v nemocnici.” 
Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): “Po vjazde do obce Rudňany však pravým predným 

zrkadlom zachytil 8-ročnú chodkyňu kráčajúcu v tom čase po okraji vozovky. Chodkyňu po náraze odhodilo na 
cestu.” 

Ingrida Horváthová, matka zrazenej: “Keby bol spravodlivý človek, by stál a by urobil prvú pomoc môjmu 
dieťaťu a neutekal.” 

Matúš Gavlák: “Aj podľa polície mladý vodič na mieste nehody nezotrval. Odišiel do dediny a odtiaľ zavolal 
pomoc. Osadníci síce teraz tvrdia, že by mu neublížili, no pod vplyvom emócií by realita mohla byť iná.” 

Lenka Ivanová: “To, či sa v tomto prípade vodič dopustil trestného činu neposkytnutia prvej pomoci, je 
predmetom ďalšieho vyšetrovania.” 

Ingrida Horváthová: “By sme sa báli na to, že by sme to nerobili. To je zákon, ja dávam trestný čin na neho … 
aj súd.” 

Margita Horváthová, babka zrazenej: “Z mojich … oživovala, ona dala do pusy svoju pusu, ona ju priživovala, 
žeby sala, chytila ju za ruku, vtedy sa decko prebralo.” 

Matúš Gavlák: “Dieťa je vo vážnom stave v košickej nemocnici. Podľa rodičov ju lekári uviedli do umelého 
spánku. Je napojená na prístroje.” 

Lenka Ivanová: “Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví.” 
Matúš Gavlák: “Osadníci chodiaci v skupinách po tejto ceste sú v Rudňanoch dlhodobý problém. Najčastejšie 

blokujú väčšiu časť jazdných pruhov, keďže namiesto chôdze za sebou idú vedľa seba.” 
Rastislav Neuvirth, starosta obce Rudňany: “Určite sa jedná o kritický úsek, kde bohužiaľ my máme veľmi 

málo alternatív, akým spôsobom by sme v danom úseku tento chodník vybudovali, nakoľko z jednej strany nám 
cestu lemuje strmý kamenistý svah, z druhej strany sú to zvodidlá a hneď breh potoka.” 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Spišiaci vyprášili kotlebovcov z Levoče: Míting skončil skôr, ako vôbec 

začal, FOTO 
[21.01.2020; dnes24.sk; Regióny; 18:58; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/spisiaci-vyprasili-kotlebovcov-z-levoce-miting-skoncil-skor-ako-vobec-zacal-foto-
351650 

 
 

Levočania a spol. ukázali, že extrémizmus je im cudzí. Stovky ľudí prišli prejaviť svoj nesúhlas so stranou 
ĽSNS, ktorá tu mala mať míting. 

Veľký piskot a výkriky „Fašisti choďte domov. My vás tu nechceme. My sme tu doma,“ znelo v susednej 
Levoči na námestí pred radnicou. Levočania aj ľudia z okolia vyšli do ulíc, aby prejavili svoj názor. 

https://www.dnes24.sk/spisiaci-vyprasili-kotlebovcov-z-levoce-miting-skoncil-skor-ako-vobec-zacal-foto-351650
https://www.dnes24.sk/spisiaci-vyprasili-kotlebovcov-z-levoce-miting-skoncil-skor-ako-vobec-zacal-foto-351650


Míting Ľudovej strany Našej Slovensko (ĽSNS) bol ohlásený na utorok 21. januára o 16: 00 hodine pred 
budovou radnice. Na ten istý čas si naplánovala zhromaždenie i občianska iniciatíva s názvom Levoča bez 
nenávisti. Stovky ľudí prišli priamo pred pódium, aby vyslovili svoj nesúhlas. Okrem skandovania a piskotu si 
protestujúci pustili aj rómsku hudbu. 

„Som tu pretože som presvedčená, že nestačí len nadávať na situáciu, ale treba aj niečo urobiť. Toto je náš 
demokratický spôsob, ako sa postaviť a povedať, že ja s týmto nesúhlasím, ja chcem toto zmeniť. Totálne sa 
nestotožňujem a podľa mňa je absolútne neprijateľné súhlasiť, alebo nevšímať si situáciu a informácie, ktoré 
komunikuje Ľudová strana Naše Slovensko, nie je možné, aby v 21. storočí na námestie zvolali zhromaždenie, 
kde by šírili takéto nenávistné myšlienky a my sa budeme len pozerať, " povedala pre Dnes 24 Štefánia, rodáčka 
z Levoče. 

„Nesúhlasím s tým, že sa do popredia dostáva strana, ktorá propaguje fašizmus. Podľa mňa ĽSNS už mala 
byť dávno zrušená. Táto strana, šíri nenávisť ," vyjadrila sa Miriam zo Spišskej Novej Vsi. 

Tesne pred plánovaným začiatkom mítingu vystúpil na pódium Milan Mazurek. „Na základe informácii, že sú 
tu ľudia zaplatení, pripravení ublížiť a vzhľadom na bezpečnosť prítomných rušíme míting a odchádzame preč. 
Nechceme ohroziť nikoho, záleží nám na bezpečnosti všetkých účastníkov," vyhlásil. 

Míting sa teda vôbec nekonal a protestné zhromaždenie sa približne po pol hodine rozišlo. 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovákom sa v českej lige darí: Prekvapivé meno v tabuľke produktivity 
[21.01.2020; cas.sk; Čas.sk; 17:40; SITA] 

 
https://www.cas.sk/clanok/934787/slovakom-sa-v-ceskej-lige-dari-prekvapive-meno-v-tabulke-
produktivity/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Pohľad na poradie najproduktívnejších hráčov českej Tipsport extraligy ponúka až dve slovenské mená v 

najlepšej päťke. 
Libor Hudáček je so 40 bodmi (18+22) na druhom mieste a Pavlovi Skalickému patrí s 38 bodmi (16+22) piata 

priečka. Zatiaľ čo so skúseným harcovníkom L. Hudáčkom sa tak trochu rátalo ako ťahúňom lídra tabuľky 
Liberca, najproduktívnejší hráč Mladej Boleslavi Skalický je veľké prekvapenie. Jeho tím je na štvrtom mieste 
hodnotenia tímov a z veľkej miery je to zásluha 24-ročného rodáka z Gelnice. 

“Také čísla som pred sezónou určite nečakal. Darí sa mi, čo je super. Dôležité je však najmä to, že sa darí 
nášmu klubu. V novom roku sme sa výkonnostne zdvihli, ťaháme za jeden povraz,” priznal Skalický v rozhovore 
na športovom webe iSport.cz. 

Bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov spred piatich rokov je spoľahlivý nielen smerom dopredu, 
ale vzhľadom na svoje fyzické parametre (195 cm a 98 kg) aj dozadu. A to ho robí jedným z najväčších 
univerzálov v najvyššej českej súťaži. Okrem toho, že je piaty v kanadskom bodovaní, je lídrom v štatistike 
plus/mínus, v ktorej má na konte 24 plusových bodov. S 38 “hitmi” je desiaty medzi najčastejšie bodyčekujúcimi 
hráčmi, spomedzi útočníkov mu dokonca patrí tretie miesto. “Vždy som sa snažil byť dobrý v hre dozadu a až 
potom pomáhať smerom dopredu. Hovorí sa, že obrana je najlepší útok. Viac sa snažím prezentovať tvrdou hrou, 
dohrávaním súpera a podobnými vecami,” vysvetlil Skalický. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že niekdajší hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Slovana 

Bratislava čí švédskeho Örebra nikdy nepatril medzi výrazne produktívnych hráčov. V minulej sezóne, jeho prvej 
v drese BK Mladá Boleslav, spolu s play-off nazbieral 28 bodov v 61 zápasoch. V tejto sezóne má aktuálne z 37 
duelov už 38 bodov. To všetko je o to prekvapujúcejšie, že na ľade netrávi príliš veľa času. Priemer 15:55 min na 
zápas ho radí až na 171. miesto v najvyššej českej súťaži. V desiatke najproduktívnejších hráčov je to najmenší 
“ice time”, 62-bodový líder kanadského bodovania Milan Gulaš z Plzne odohrá priemerne až 21:30 min. 

Nedávno vo dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Karlovým Varom (4:2) a Kladnu (5:2) sa Skalický zaskvel 
dokopy šiestimi bodmi, v oboch si pripísal po tri body. Trojbodový zápas zaznamenal už päťkrát v tejto sezóne. A 
to mu ešte v súboji proti Kladno veľa toho zneškodnil krajan Denis Godla. “Hovoril som mu, že chytal ako blázon. 
Naschvál sa ma snažil vychytať. Doprial mi aspoň jeden gól,” skonštatoval Skalický pre iSport.cz. Svoj druhý gól 
proti Kladnu strelil v závere zápasu, keď už Godla v bránke hostí nebol. “Snažil som sa to vyhodiť čo najvyššie, 
aby sa to neskončilo zakázaným uvoľnením. Bola z toho však dobrá krivka a puk skončil v prázdnej bránke,” 
dodal Skalický. 

0 
Foto: 
Na snímke Pavol Skalický počas zrazu slovenskej hokejovej reprezentácie. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 
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16. Nájdite si prácu na mieru a nechajte si za ňu primerane zaplatiť 
[21.01.2020; hnonline.sk; Práca,Expert; 13:25; zdz] 

 
https://hnonline.sk/praca/2075783-najdite-si-pracu-na-mieru-a-nechajte-si-za-nu-primerane-zaplatit 

 
 

Hľadáte si nové zamestnanie, v ktorom by ste zarábali podľa vlastnej spokojnosti? Túžite po zmysluplnej 
realizácii sa vo svojom odbore? Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií, ktorú sme pre vás pripravili v 
spolupráci s portálom kariera.zoznam.sk. 

Business Development Manager (international Pharmaceutical Company) 
ISG, spol. s r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/927437/business-development-manager-international-

pharmaceutical-company 
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava; Pezinok; Senec, Pezinok; Stupava; Modra; Svätý Jur 
Ponúkaný plat: 2 500 eur  
Dátum expirácie ponuky: 21. 2. 2020  
Termín ukončenia výberového procesu: 22. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: od 1. 3. 2020 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: In this senior role you will be accountable for customers, 

requiring drug substance development and/or commercial production of own substance portfolio. 
Your responsibilities::  
· Acquire new clients in the field of drug substance development and production 
· Align the appropriate process development and supply of drug substance with the client’s product 

development and commercialization strategies 
· Ensure successful execution across all relevant functions, directly leading project definition, project 

management and resource planning 
· Manage and develop customer relationships and current sales revenue within the portfolio 
· Support the definition and execution of the business strategy, including the target segments, customers as 

well as the current and future capabilities to maximize sales turnover 
· Manage the entire sales process from request for project, through definition of scope and support of 

commercial function in pricing and contractual close of proposals 
· Manage execution of projects in order to ensure deliverables, costs and resulting margins. 
Čašník/Barman 
TATRA TRADING INTERNATIONAL s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/889173/casnik-barman  
Lokalita: Slovenská republika, Kežmarok; Poprad; Stará Ľubovňa; Spišská Nová Ves, Poprad; Kežmarok; 

Svit; Vysoké Tatry  
Ponúkaný plat: 1 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 21. 2. 2020  
Termín ukončenia výberového procesu: 15. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: od 29. 2. 2020  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Pracovná náplň spočíva v obsluhe hotelových aj externých 

hostí. Hľadáme človeka, ktorý bude dávať rýchly, účinný a zdvorilý servis hosťom, zaisťovať flexibilnú prevádzku, 
zvyšovať predaj profesionálnym prístupom, vybavovať objednávky v súlade s hotelovými procedúrami a 
spolupracovať v tíme. 

Asistent/ka manažéra predajen – aktívna práca na predajni, plný úväzok, Betliarska, Bratislava 
LIDL Slovenská republika v. o. s. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/885210/asistent-ka-manazera-predajne-aktivna-praca-na-

predajni-plny-uvazok-betliarska-bratislava 
Lokalita: Bratislava,  
Ponúkaný plat: 1 244 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín ukončenia výberového procesu: Termín nástupu do práce dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
• zastupovanie vedenia predajne v dobe ich neprítomnosti, 
• vedenie a motivácia personálu, 
• administratívna činnosť súvisiaca s prevádzkou predajne, 
• práca na pokladni a doplňovanie tovaru na predajnej ploche, 
• personálna práca pri dlhodobom zapracovaní zamestnancov z iných krajín skupiny Schwarz, 
• zapracovanie študentov v rámci programu duálneho vzdelávania. 
Manžér/ka predajne, plný úväzok, Fiľakovo 
LIDL Slovenská republika v. o. s. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/914068/manazer-ka-predajne-plny-uvazok-filakovo  
Lokalita: Fiľakovo  
Ponúkaný plat: 1 715 eur  

https://hnonline.sk/praca/2075783-najdite-si-pracu-na-mieru-a-nechajte-si-za-nu-primerane-zaplatit


Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
• zodpovednosť za prevádzku jednej z našich predajní, 
• zodpovednosť za objednávku tovaru, jeho prezentácia v súlade s firemnou politikou a administratívna 

činnosť súvisiaca s prevádzkou predajne, 
• riadenie a vedenie tímu spolupracovníkov na predajni (v priemere 25 ľudí), plánovanie zmien, nábor nových 

zamestnancov a riešenie personálnych otázok vrátane motivácie a spätnej väzby. 
Manažér/ka predajne, plný úväzok, Veľký Krtíš  
LIDL Slovenská republika v. o. s. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/907427/manazer-ka-predajne-plny-uvazok-velky-krtis  
Lokalita: Veľký Krtíš  
Ponúkaný plat: 1 715 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP) 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
• zodpovednosť za prevádzku jednej z našich predajní, 
• zodpovednosť za objednávku tovaru, jeho prezentácia v súlade s firemnou politikou a administratívna 

činnosť súvisiaca s prevádzkou predajne, 
• riadenie a vedenie tímu spolupracovníkov na predajni (v priemere 25 ľudí), plánovanie zmien, nábor nových 

zamestnancov a riešenie personálnych otázok vrátane motivácie a spätnej väzby. 
Vedúci obchodu 
FAMILY-MARKET s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/924313/veduci-obchodu  
Lokalita: Dunajská Streda  
Ponúkaný plat: 1 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: od 1. 2. 2020  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: objednanie tovaru, vedenie pracovníkov, zaškoľovanie nových 

pracovníkov, vykonávanie riadnej, priebežnej a mimoriadnej inventarizácie zásob, kontrola čerstvosti a 
dodržiavanie správnych postupov. 

Zamestnáme promotérov, promotérky, vysoký plat, vyplácanie týždenne 
ODEVY PLUS M, s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/849865/zamestname-promoterov-promoterky-vysoky-plat-

vyplacanie-tyzdenne  
Lokalita: Bratislavský kraj; Trnavský kraj, Bratislava; Malacky; Pezinok; Senec; Piešťany, Pezinok; Stupava  
Ponúkaný plat: 1 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Promotér/promotérka. Hľadáme promotérov/promotérky do 

nášho zabehnutého klubu v srdci Bratislavy. Termín začiatku práce: ihneď po podpise zmluvy. Možnosť pracovať 
minimálne 3 až 7 dní za týždeň.  

Požadujeme: Komunikatívnych a usmievavých promotérov. Záujem o promo akcie, nadšenie a elán. 
Minimálny vek 18 rokov. Anglický jazyk na konverzačnej úrovni.  

Ponúkame: 
- platené školenie priamo v teréne - mega atraktívne platy, lebo nie ste platený len hodinovo ale aj od 

výkonu :) 4€/hod plus 6€/za každého človeka 
- možnosť získania skúseností a rozvoja 
- mzdy vyplácané týždenne! - 1 000 eur mesačne  
Po odpracovaní 2 mesiacov získavate za dobrú spoluprácu bonus vo výške 100 eur.  
Možnosť tak krátkodobej (minimum 2 týždne), ako aj dlhodobej spolupráce. 
V prípade Vášho záujmu ma prosím kontaktuje na recruitment@pbco.eu, 0951 201 861. 
Hľadáme hostesky 
ODEVY PLUS M, s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/881936/hladame-hostesky  
Lokalita: Bratislavský kraj; Trnavský kraj, Bratislava; Malacky; Pezinok; Senec; Trnava, Stupava  
Ponúkaný plat: 1 200 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Práca pre odvážne dievčatá s atraktívnou odmenou a ďalšími 

bonusmi. Propagácia alkoholu, užívanie si párty :) Pracujte minimálne 3 dni v týždni - s možnosťou nadviazania 
širšej spolupráce. Po odpracovaní 2 mesiacov dostanete za dobrú spoluprácu bonus 100 eur! Chcete sa pripojiť k 
nášmu tímu, zvýšiť svoju kvalifikáciu a pracovať v príjemnej atmosfére, pošlite nám životopis alebo nám zavolajte 
na telefónne číslo 0951 201 861. Nevyžadujeme skúsenosti.  

Hľadáme manažéra do klubu, vysoký zárobok, týždenné výplaty  
ODEVY PLUS M, s.r.o. 



https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/880378/hladame-manazera-do-klubu-vysoky-zarobok-tyzdenne-
vyplaty  

Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava  
Ponúkaný plat: 2 500 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Hľadáme manažéra do nášho klubu v centre Bratislavy, zárobok 

približne 2 500 eur/mesiac, týždenné výplaty. Podmienkou je znalosť anglického jazyka. Prosím v prípade záujmu 
pošlite životopis na recruitment@pbco.eu. 

Hľadáme hostesky  
ODEVY PLUS M, s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/880530/hladame-hostesky  
Lokalita: Bratislavský kraj; Trnavský kraj, Bratislava; Malacky; Pezinok; Senec; Trnava, Stupava  
Ponúkaný plat: 2 400 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Chceli by ste zarábať približne 600 eur/týždenne? Baví Vás 

tanec, milujete hudbu, máte viac ako 18 rokov? Tak to je práca pre vás! Ponúkame Vám prácu na pozíciu 
tanečníčka u nás v klube, bezpečnosť, super kolektív, práca na dlhý úväzok. Po odpracovaní 2 mesiacov Vám 
darujeme za dobrú spoluprácu bonus vo výške 100 eur. Prosíme v prípade záujmu zaslať životopis+ fotografiu 
postavy a portrét na recruitment@pcbo.eu. 

Vodič KAMIÓNU, jazdenie na otočky, víkendy DOMA, žiadne turnusy, zvýšenie výplat o 25%, sk–cz–sk, sk–
at–sk, sk–it–sk, pridelené auto 

Alkin 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/876856/vodic-kamionu-jazdenie-na-otocky-vikendy-doma-ziadne-

turnusy-zvysenie-vyplat-o-25-sk-cz-sk-sk-at-sk-sk-it-sk-pridelene-auto  
Lokalita: Slovenská republika; Česká republika; Rakúsko; Európska únia, Prešovský kraj, Poprad  
Ponúkaný plat: 1 700 eur  
Dátum expirácie ponuky: 27. 1. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP) 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Riadenie nákladného kamiónu v krajinách hlavne SK,CZ,AT. 

Asistencia pri nakládke a vykládke tovaru, zabezpečenie potvrdenia dodacích, nákladkových a cmr listín, 
komunikácia a riadenie sa podľa pokynov nadriadeného dispečera, komunikácia so servisným technikom. Práca 
vodiča kamiónu medzinárodnej prepravy. Jazdenie na otočky všetky VÍKENDY DOMA, cez týždeň jazdenie na 
otočky destinácii SK-CZ-SK, SK-AT-SK, SK-IT-SK, SK-DE-SK. Orientačný plat v čistom cca 1 500 až 2 100 eur.  

Asistentka predaja Veľký Krtíš 
GECO, s. r. o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/877296/asistent-ka-predaja-velky-krtis  
Lokalita: Banskobystrický kraj, Veľký Krtíš  
Ponúkaný plat: 1 105 eur  
Dátum expirácie ponuky: 20. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
- pultový predaj cigariet, tabakových výrobkov, doplnkového fajčiarskeho sortimentu a tlače 
- poradenstvo a obsluha zákazníkov 
- aktívna ponuka tovaru zákazníkom 
- starostlivosť o reprezentatívny vzhľad predajne 
- práca na PC pokladni 
- práca na Tipos termináli 
- objednávky tovaru, dopĺňanie tovaru 
- inventarizácia 
- práca s hmotnou zodpovednosťou.  
Systémový inžinier pre RTVS 
Rozhlas a televízia Slovenska 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/926978/systemovy-inzinier-pre-rtvs  
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava  
Ponúkaný plat: 1 800 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) hľadá do svojho tímu 

Mediálnych systémov a Informačných technológií (MSaIT) novú posilu na pozíciu Systémového inžiniera s 
príjemným vystupovaním a technickými znalosťami, ktorého napĺňa práca v kolektíve, rozvoj mediálnej a IT 
infraštruktúry ako aj riešenie projektov a rozvojových aktivít spoločnosti. 

Náplň práce: 
• úzka spolupráca s tímom aplikačných administrátorov a technickej podpory 
• telefonická a e-mailová komunikácia s dodávateľmi v slovenskom ako aj v anglickom jazyku 



• riešenie HW a SW problémov, testovanie a integrácia nových HW ako aj SW riešení, správa sieťovej 
infraštruktúry a diskových polí 

• správa a aktívne rozširovanie / optimalizácia prevádzkovaných systémov 
• samostatné riadenie integračných prác / projektov podľa stanovených cieľov spoločnosti / spolupráca s 

dodávateľmi pri výkone integračných prác, správa a príprava technickej dokumentácie 
• práca so systémami spoločností Microsoft, Cisco, Oracle, Sepia Systems, Avid Technology, Adobe, Vizrt, 

Telestream, OCTOPUS Newsroom a iné  
Systémový administrátor v RTVS  
Rozhlas a televízia Slovenska 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/926977/systemovy-administrator-v-rtvs  
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava  
Ponúkaný plat: 1 400 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) hľadá do svojho tímu 

Mediálnych systémov a Informačných technológií (MSaIT) novú posilu na pozíciu Aplikačného administrátora s 
príjemným vystupovaním a technickými znalosťami, ktorého napĺňa práca v kolektíve, rozvoj a prevádzka 
mediálnej a IT infraštruktúry. 

Náplň práce: 
• úzka spolupráca s tímom technickej podpory 
• telefonická a e-mailová komunikácia so zamestnancami a dodávateľmi v slovenskom ako aj v anglickom 

jazyku 
• monitoring prevádzkovej infraštruktúry na platforme Windows / Mac OSX 
• riešenie HW a SW problémov, správa a optimalizácia prevádzkovaných systémov, sieťovej infraštruktúry a 

diskových polí 
• správa a príprava technickej dokumentácie 
• práca so systémami spoločností Microsoft, Cisco, Oracle, Sepia Systems, Avid Technology, Adobe, Vizrt, 

Telestream, OCTOPUS Newsroom a iné.  
Administrátor (Administrátor IT)_pre RTVS  
Rozhlas a televízia Slovenska 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/926976/administrator-administrator-it-pre-rtvs  
Lokalita: Bratislavský kraj, Bratislava  
Ponúkaný plat: 1 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP) 
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) hľadá do svojho tímu 

Mediálnych systémov a Informačných technológií (MSaIT) novú posilu technickej podpory s príjemným 
vystupovaním a technickými znalosťami, ktorého napĺňa práca v kolektíve, zabezpečovanie mediálnej a IT 
podpory koncových užívateľov ako aj riešenie výrobných a užívateľských požiadaviek. 

Náplň práce: 
• telefonická a e-mailová komunikácia s užívateľmi, vrátane evidencie požiadaviek 
• zabezpečenie mediálnej a IT podpory pre užívateľov 
• riešenie hardvérových a softvérových problémov, inštalácie, aktualizácie a údržba aplikačných rozhraní na 

platforme Windows a Mac OSX 
• správa užívateľských kont, tlačového prostredia, mobilných zariadení 
• úzka spolupráca s tímom aplikačných administrátorov a tímom špecialistov (druhá a tretia úroveň) 
• aktívny monitoring prevádzkovaných zariadení a služieb, vedenie prevádzkovej dokumentácie 
• práca so systémami spoločností Microsoft, Avid Technology, Adobe, Vizrt, Telestream, Octopus Newsroom 

a iné. 
Servisný technik – Západné Slovensko  
PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/833689/servisny-technik-zapadne-slovensko  
Lokalita: Trnavský kraj, Trnava  
Ponúkaný plat: 1 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
• vodoinštalácie veľkých objektov (haly, kancelárske budovy, a pod.) 
• cestovania v rámci regiónu 
• vykonávanie preventívnych prehliadok u zákazníkov 
• riešenie pri zistení chýb 
• servis 
• aktívna komunikácia so zákazníkmi. 
Lekár diabetologického oddelenia v Národnom endokrinologickom a diabetlogickom ústave Ľubochňa 

EUROPERSONAL&FABRIKA s.r.o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/926964/lekar-diabetologickeho-oddelenia-v-narodnom-

endokrinologickom-a-diabetologickom-ustave-lubochna  



Lokalita: Slovenská republika, Žilinský kraj, Ružomberok  
Ponúkaný plat: 1 267 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: poskytovanie lekárskej zdravotnej starostlivosti pacientom 

lôžkového oddelenia diabetológie. 
Lekár špecialista – vnútorné lekárstvo  
STARSTAFF, s. r. o. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/922136/lekar-specialista-–-vnutorne-lekarstvo-012-ba-2019 
Lokalita: Žilina  
Ponúkaný plat: 2 194 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:  
- plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, 
- kompletnej diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepciou daného 

odboru, 
- aktuálne platnou legislatívou, a etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka.  
Junior nákupca/nákupkyňa  
LIDL Slovenská republika v. o. s. 
https://kariera.zoznam.sk/pracovna-ponuka/745692/junior-nakupca-nakupkyna  
Lokalita: Bratislava  
Ponúkaný plat: 2 000 eur  
Dátum expirácie ponuky: 17. 2. 2020  
Termín nástupu do práce: dohodou (ASAP)  
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste: Cieľom pozície Junior nákupca/nákupkyňa je vyškoliť si 

špičkových manažérov. Počas 18-tich mesiacov dostaneš komplexné zapracovanie, aby si si neskôr mohol/a 
prevziať pozíciu nákupcu/nákupkyne, kedy budeš samostatne zodpovedať za svoj sortiment predávaných 
produktov.  

Zapracovanie sa člení na 3 fázy:  
1. Základná fáza 
Získaš základné vedomosti a znalosti v rámci jednotlivých špecializovaných oddelení na úseku nákupu, s 

ktorými budeš v budúcnosti intenzívne spolupracovať. 
2. Orientačná fáza 
V tejto fáze sa bližšie zoznámiš s procesmi a celkovým chodom našich predajní a logistických centier. 
3. Prehlbovacia fáza  
Počas tohto obdobia si prehĺbiš svoje znalosti prostredníctvom zapracovania priamo po boku našich nákupcov 

v rámci Learning by doing. Naučíme ťa rozlišovať kvalitu produktov a zabezpečovať požadovaný objem, 
pripravíme ťa na vyjednávanie podmienok spolupráce s obchodnými partnermi, budeš sledovať trendy na trhu a 
zabezpečovať rozvoj produktového portfólia. Po úspešnom absolvovaní finálneho hodnotenia si preberieš pozíciu 
nákupcu/nákupkyne a zároveň s ňou aj zodpovednosť za svoj sortiment predávaných produktov. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Spišská Nová Ves chce vybudovať centrum integrovanej zdravotnej 

starostlivosti 
[21.01.2020; webnoviny.sk; Zdravotnícke zariadenia; 09:41; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/spisska-nova-ves-chce-vybudovat-centrum-integrovanej-
zdravotnej-starostlivosti/ 

 
 

Mesto Spišská Nová Ves chce zrekonštruovať budovu zdravotného strediska na sídlisku Západ I. Vytvorí z 

neho moderné Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. 
Ako agentúru SITA informovala vedúca referátu rozvoja mesta mestského úradu Darina Paveleková, celkové 

oprávnené výdavky projektového zámeru sú približne 836-tisíc eur. 
Mesto sa bude uchádzať o nenávratný príspevok vo výške 794-tisíc eur v rámci výzvy Integrovaného 

regionálneho operačného programu. Zvyšok plánuje financovať z vlastného rozpočtu. 
Zrekonštruujú existujúce zdravotné stredisko 
„Predmetom projektového zámeru je komplexná rekonštrukcia a modernizácia objektu zdravotného strediska 

na Hutníckej 20 tak, aby bol objekt moderne riešený a zabezpečil aj integráciu potrebných sociálnych služieb,“ 
uviedla Paveleková. 

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/spisska-nova-ves-chce-vybudovat-centrum-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti/
https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/spisska-nova-ves-chce-vybudovat-centrum-integrovanej-zdravotnej-starostlivosti/


V novozriadenom Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti by mal mať priestor všeobecný lekár pre 
dospelých, rovnako aj pre deti a dorast. Ďalej to bude lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo, ako aj 
ďalší špecializovaní lekári. 

Centrum sa bude týkať spádovej oblasti, ktorá zahŕňa Arnutovce, Danišovce, Harichovce, Iliašovce, 
Letanovce, Lieskovany, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce a Tepličku. 

Chcú mať elektronické časenky 
Mestskí poslanci schválili predloženie projektového zámeru v rámci dotačnej schémy Ministerstva 

zdravotníctva SR ešte v decembri minulého roka. 
Predkladanie projektov v rámci výzvy je dvojkolové. Mesto k 31. decembru 2019 predložilo projektový zámer. 

V druhej fáze, po jeho vyhodnotení, sa bude podľa Pavelekovej predkladať žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok. 

„Obsahom projektu sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou jestvujúceho zdravotného 
strediska, zariadenie verejných priestorov a ambulancií materiálno-technickým vybavením v súlade s metodikou 
CIZS a vybavenie ambulancií, sociálneho poradenstva a spoločných priestorov modernými informačnými a 
komunikačnými technológiami (IKT), ako je výpočtová technika a moderný vyvolávací systém vo forme e-
časenky,“ objasnila Paveleková. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Pavol Skalický všetkých prekvapuje, v českej extralige patrí medzi lídrov vo 

viacerých štatistikách 
[21.01.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/431158/pavol-skalicky-vsetkych-prekvapuje-v-ceskej-extralige-patri-medzi-
lidrov-vo-viacerych-statistikach 

 
 

Pohľad na poradie najproduktívnejších hráčov českej Tipsport extraligy ponúka až dve slovenské mená v 
najlepšej päťke. Libor Hudáček je so 40 bodmi (18+22) na druhom mieste a Pavlovi Skalickému patrí s 38 bodmi 
(16+22) piata priečka. 

Zatiaľ čo so skúseným harcovníkom Hudáčkom sa tak trochu rátalo ako ťahúňom lídra tabuľky Liberca, 
najproduktívnejší hráč Mladej Boleslavi Skalický je veľké prekvapenie. Jeho tím je na štvrtom mieste hodnotenia 
tímov a z veľkej miery je to zásluha 24-ročného rodáka z Gelnice. 

“Také čísla som pred sezónou určite nečakal. Darí sa mi, čo je super. Dôležité je však najmä to, že sa darí 
nášmu klubu. V novom roku sme sa výkonnostne zdvihli, ťaháme za jeden povraz,” priznal Skalický v rozhovore 
na športovom webe iSport.cz. 

Bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov spred piatich rokov je spoľahlivý nielen smerom dopredu, 
ale vzhľadom na svoje fyzické parametre (195 cm a 98 kg) aj dozadu. A to ho robí jedným z najväčších 
univerzálov v najvyššej českej súťaži. 

Okrem toho, že je piaty v kanadskom bodovaní, je lídrom v štatistike plus/mínus, v ktorej má na konte 24 
plusových bodov. S 38 “hitmi” je desiaty medzi najčastejšie bodyčekujúcimi hráčmi, spomedzi útočníkov mu 
dokonca patrí tretie miesto. 

“Vždy som sa snažil byť dobrý v hre dozadu a až potom pomáhať smerom dopredu. Hovorí sa, že obrana je 
najlepší útok. Viac sa snažím prezentovať tvrdou hrou, dohrávaním súpera a podobnými vecami,” vysvetlil 
Skalický. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že niekdajší hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Slovana 

Bratislava čí švédskeho Örebra nikdy nepatril medzi výrazne produktívnych hráčov. V minulej sezóne, jeho prvej 
v drese BK Mladá Boleslav, spolu s play-off nazbieral 28 bodov v 61 zápasoch. V tejto sezóne má aktuálne z 37 
duelov už 38 bodov. 

To všetko je o to prekvapujúcejšie, že na ľade netrávi príliš veľa času. Priemer 15:55 min na zápas ho radí až 
na 171. miesto v najvyššej českej súťaži. V desiatke najproduktívnejších hráčov je to najmenší “ice time”, 62-
bodový líder kanadského bodovania Milan Gulaš z Plzne odohrá priemerne až 21:30 min. 

Nedávno vo dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Karlovým Varom (4:2) a Kladnu (5:2) sa Skalický zaskvel 
dokopy šiestimi bodmi, v oboch si pripísal po tri body. Trojbodový zápas zaznamenal už päťkrát v tejto sezóne. A 
to mu ešte v súboji proti Kladno veľa toho zneškodnil krajan Denis Godla. 

“Hovoril som mu, že chytal ako blázon. Naschvál sa ma snažil vychytať. Doprial mi aspoň jeden gól,” 
skonštatoval Skalický pre iSport.cz. 

Svoj druhý gól proti Kladnu strelil v závere zápasu, keď už Godla v bránke hostí nebol. “Snažil som sa to 
vyhodiť čo najvyššie, aby sa to neskončilo zakázaným uvoľnením. Bola z toho však dobrá krivka a puk skončil v 
prázdnej bránke,” dodal Skalický. 

ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 29. kolo 

https://sport.aktuality.sk/c/431158/pavol-skalicky-vsetkych-prekvapuje-v-ceskej-extralige-patri-medzi-lidrov-vo-viacerych-statistikach
https://sport.aktuality.sk/c/431158/pavol-skalicky-vsetkych-prekvapuje-v-ceskej-extralige-patri-medzi-lidrov-vo-viacerych-statistikach


1 
X 
2 
PSG Berani Zlín Zlín 
8 : 6 
HC Olomouc Olomouc 
(1:2, 3:2, 4:2) 
HC Verva Litvínov Litvínov 
4 : 3 sn 
HC Dynamo Pardubice Pardubice 
(0:0, 2:1, 1:2, 1:0) 
HC Energie Karlovy Vary Karl. Vary 
3 : 1 
Rytíři Kladno Kladno 
(1:1, 1:0, 1:0) 
HC Sparta Praha Sparta 
3 : 2 
HC Oceláři Třinec Třinec 
(1:0, 2:1, 0:1) 
BK Mladá Boleslav Ml. Boleslav 
5 : 4 pp 
HC Kometa Brno Brno 
(0:0, 3:2, 1:2, 1:0) 
Mountfield HK Mountfield 
0 : 3 
HC Škoda Plzeň Plzeň 
(0:0, 0:2, 0:1) 
HC Vítkovice Ridera Vítkovice 
17:30 
21.01.2020 
Bílí Tygři Liberec Liberec 
3.30 4.45 1.92 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_AustralianOpen2020_do500’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Kysucké florbalistky začali rok úspešne. Zdolali aj lídra súťaže + FOTO 
[21.01.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Šport; 00:00; Marián Masaryk;szfb.sk] 

 
https://mykysuce.sme.sk/c/22306757/kysucke-florbalistky-zacali-rok-uspesne-zdolali-aj-lidra-sutaze-
foto.html 

 
 

Extraligistky z Kysuckého Nového Mesta sú už druhé v tabuľke. 
Kysucké florbalové tímy v akcii 
(6 fotografií) 
Prvýkrát v tomto roku boli v akcii extraligistky z Kysuckého Nového Mesta. Začali ho dvojicou domácich 

víťazstiev nad Nitrou a Pruským, pričom pri oboch strelili súperom osem gólov. Dostali sa po nich na druhé miesto 
v tabuľke s rovnakým počtom bodov ako prvé Pruské. 

Prvoligoví florbalisti Devils Čadca si v jedinom víkendovom dueli poradili doma so Žilinou, ktorú zdolali o štyri 
góly. Po triumfe 6:2 sa posunuli na postupové ôsme miesto v súťaži. 

Extraliga žien 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK Slávia SPU DFA Nitra 8:5 (3:2, 4:2, 1:1) 
Góly: Hlávková 2, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová – Krajčová 2, Pintérová 2, 

Bardoňová 
KNM: Michalisková – Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, 

Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová. 
MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – ŠK 98 Pruské 8:7 (4:3, 3:0, 1:4) 
Góly: L. Chupéková 4, Hlávková 2, Pudišová, Škvrndová – Dobrodejová 3, Lenčešová 2, Hrehušová, Žikavská 
KNM: Michalisková – Hlávková, K. Chupeková, L. Chupéková, Faktorová, Mlíchová, Škvrndová, Gešová, 

Pudišová, Berešíková, Svrčková, Komzalová, Mlíchová. 
Program: 25.1. o 11:30 hod.: Fbk Kométa Spišská Nová Ves – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 

https://mykysuce.sme.sk/c/22306757/kysucke-florbalistky-zacali-rok-uspesne-zdolali-aj-lidra-sutaze-foto.html
https://mykysuce.sme.sk/c/22306757/kysucke-florbalistky-zacali-rok-uspesne-zdolali-aj-lidra-sutaze-foto.html


26.1. o 11. h.: Fbk Tvrdošín – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto. 
Hlasy po zápase: 
Prečítajte si tiež:Stolní tenisti Čadce i Krásna nad Kysucou si udržali prvé miesta v ligách (výsledky) Čítajte 
Marián Chlebana (tréner MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Dnešný zápas bol skvelým aj pre divákov. Stretli 

sa dva kvalitné tímy, jeden skúsený a jeden behavý. Bolo vidno, že naše hráčky už tiež naberajú skúsenosti. 
Nebáli sme sa súperiek. Nemáme stále kompletnú zostavu, ale tie, čo dnes nastúpili, musím pochváliť. O 
víťazstve rozhodla naša fantastická druhá tretina. Škoda toho dramatického záveru. Mali sme sľubný náskok a 
takmer sme hrali predĺženie. Musím však pochváliť aj hru Pruského. Bol to skutočne kvalitný extraligový zápas.“ 
(szfb.sk) 

Alexandra Faktorová (hráčka MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto): „Z môjho pohľadu bola dnes ukážková druhá 
tretina, kde sme ukázali skvelý florbal. Mali sme pekné akcie, aj sme dali rozhodujúce góly. Tretia tretina bola už 
dosť dramatická. Nieže by sme to odflákli, ale aj súper začal hrať veľmi dobre. Dal nám štyri góly. Našťastie sme 
si udržali rozhodujúci náskok až do konca.“ (szfb.sk) 

Tabuľka Hyundai extraligy 
1. ŠK 98 Pruské 13 10 0 1 2 121:59 31 
2. MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 13 10 0 1 2 105:58 31 
3. NTS FK - ZŠ Nemšová 13 9 0 0 4 124:62 27 
4. FbC Predator Sabinov 12 8 1 0 3 104:54 26 
5. Fbk Tvrdošín 12 7 1 0 4 92:74 23 
6. Spišská Nová Ves 12 5 0 0 7 64:76 15 

7. VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 13 3 1 0 9 53:88 11 
8. FBK Harvard Partizánske 13 3 0 1 9 54:114 10 
9. ŠK Slávia SPU DFA Nitra 13 3 0 0 10 51:92 (9 
10. Eastern Wings Michalovce 12 2 0 0 10 44:135 6 
1. liga mužov 
Devils Čadca – ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 6:2 (1:0, 4:0, 1:2) 
Góly: Hajduk 2, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman – Borík 2 
Čadca: Sak – Olešňaník, Hajduk, Ondrušek, Imrišík, Drab, Šichman, Benko, Hordynsky, Dej, Švancár, 

Michalina, Kubička, Noga, Dobrovolný, Petrovič, Jedinák, Šupola. 
Program: 8.2. o 16. hod.: Devils Čadca – Žltý Sneh Košice, 
9.2. o 14. hod.: Devils Čadca – Športový klub Floorball ACADEMY Prešov. 
Prečítajte si tiež:Minihádzanári Kysuckého Nového Mesta sa predstavili v Prievidzi + FOTO Čítajte 
Tabuľka 
1. FBC 11 Trnava 18 12 5 1 99:73 41 
2. Žltý Sneh Košice 18 11 4 3 158:107 37 
3. DTF team Detva Joxers 18 10 3 5 127:94 33 
4. Prešov 18 9 3 6 106:109 30 
5. Harvard Partizánske 18 8 5 5 116:102 29 
6. Dubnica nad Váhom 18 7 6 5 91:97 27 
7. FbO Žochár Topoľčany 18 7 3 8 104:97 24 
8. Devils Čadca 18 6 3 9 89:100 21 
9. Hurikán Bratislava 18 6 1 11 101:118 19 
10. FBK RAptORs 18 6 1 11 103:123 19 
11. FbC Predator Sabinov 18 6 1 11 98:136 19 
12. ŠK Juventa pri CVČ v Žiline 18 2 1 15 91:127 7 
((piano)) 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Skalický je v Česku piaty v produktivite a vedie štatistiku plus/mínus, 

zároveň patrí do Top Ten v bodyčekoch 
[21.01.2020; hlavnespravy.sk; Šport; 00:00; SITA/HSP] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/skalicky-cesku-piaty-produktivite-vedie-statistiku-plusminus-zaroven-patri-
do-top-ten-bodycekoch/2024634 

 
 

Bratislava 21. januára 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) 
Pohľad na poradie najproduktívnejších hráčov českej Tipsport extraligy ponúka až dve slovenské mená v 

najlepšej päťke. Libor Hudáček je so 40 bodmi (18+22) na druhom mieste a Pavlovi Skalickému patrí s 38 bodmi 
(16+22) piata priečka 

Na snímke Pavol Skalický 

https://www.hlavnespravy.sk/skalicky-cesku-piaty-produktivite-vedie-statistiku-plusminus-zaroven-patri-do-top-ten-bodycekoch/2024634
https://www.hlavnespravy.sk/skalicky-cesku-piaty-produktivite-vedie-statistiku-plusminus-zaroven-patri-do-top-ten-bodycekoch/2024634


Zatiaľ čo so skúseným harcovníkom L. Hudáčkom sa tak trochu rátalo ako ťahúňom lídra tabuľky Liberca, 
najproduktívnejší hráč Mladej Boleslavi Skalický je veľké prekvapenie. Jeho tím je na štvrtom mieste hodnotenia 
tímov a z veľkej miery je to zásluha 24-ročného rodáka z Gelnice. 

„Také čísla som pred sezónou určite nečakal. Darí sa mi, čo je super. Dôležité je však najmä to, že sa darí 
nášmu klubu. V novom roku sme sa výkonnostne zdvihli, ťaháme za jeden povraz,“ priznal Skalický v rozhovore 
na športovom webe iSport.cz. 

Bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov spred piatich rokov je spoľahlivý nielen smerom dopredu, 
ale vzhľadom na svoje fyzické parametre (195 cm a 98 kg) aj dozadu. A to ho robí jedným z najväčších 
univerzálov v najvyššej českej súťaži. Okrem toho, že je piaty v kanadskom bodovaní, je lídrom v štatistike 
plus/mínus, v ktorej má na konte 24 plusových bodov. S 38 „hitmi“ je desiaty medzi najčastejšie bodyčekujúcimi 
hráčmi, spomedzi útočníkov mu dokonca patrí tretie miesto. „Vždy som sa snažil byť dobrý v hre dozadu a až 
potom pomáhať smerom dopredu. Hovorí sa, že obrana je najlepší útok. Viac sa snažím prezentovať tvrdou hrou, 
dohrávaním súpera a podobnými vecami,“ vysvetlil Skalický. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že niekdajší hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Slovana 

Bratislava čí švédskeho Örebra nikdy nepatril medzi výrazne produktívnych hráčov. V minulej sezóne, jeho prvej 
v drese BK Mladá Boleslav, spolu s play-off nazbieral 28 bodov v 61 zápasoch. V tejto sezóne má aktuálne z 37 
duelov už 38 bodov. To všetko je o to prekvapujúcejšie, že na ľade netrávi príliš veľa času. Priemer 15:55 min na 
zápas ho radí až na 171. miesto v najvyššej českej súťaži. V desiatke najproduktívnejších hráčov je to najmenší 
„ice time“, 62-bodový líder kanadského bodovania Milan Gulaš z Plzne odohrá priemerne až 21:30 min. 

Nedávno vo dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Karlovým Varom (4:2) a Kladnu (5:2) sa Skalický zaskvel 
dokopy šiestimi bodmi, v oboch si pripísal po tri body. Trojbodový zápas zaznamenal už päťkrát v tejto sezóne. A 
to mu ešte v súboji proti Kladno veľa toho zneškodnil krajan Denis Godla. „Hovoril som mu, že chytal ako blázon. 
Naschvál sa ma snažil vychytať. Doprial mi aspoň jeden gól,“ skonštatoval Skalický pre iSport.cz. Svoj druhý gól 
proti Kladnu strelil v závere zápasu, keď už Godla v bránke hostí nebol. „Snažil som sa to vyhodiť čo najvyššie, 
aby sa to neskončilo zakázaným uvoľnením. Bola z toho však dobrá krivka a puk skončil v prázdnej bránke,“ 
dodal Skalický. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Skalickému sa v Česku bodovo darí, vedie jednu zo štatistík 
[21.01.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Ďalšie súťaže; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22307209/hokej-pavlovi-skalickemu-sa-v-cesku-bodovo-dari.html 

 
 

Slovenský hokejista je piatym najproduktívnejším hráčom ligy. 
BRATISLAVA. Pohľad na poradie najproduktívnejších hráčov českej Tipsport extraligy ponúka až dve 

slovenské mená v najlepšej päťke. 
Libor Hudáček je so 40 bodmi (18+22) na druhom mieste a Pavlovi Skalickému patrí s 38 bodmi (16+22) piata 

priečka. 
Zatiaľ čo so skúseným harcovníkom Liborom Hudáčkom sa tak trochu rátalo ako ťahúňom lídra tabuľky 

Liberca, najproduktívnejší hráč Mladej Boleslavi Skalický je veľké prekvapenie. 
Jeho tím je na štvrtom mieste hodnotenia tímov a z veľkej miery je to zásluha 24-ročného rodáka z Gelnice. 
Je jedným z najlepších univezálov v lige 
“Také čísla som pred sezónou určite nečakal. Darí sa mi, čo je super. Dôležité je však najmä to, že sa darí 

nášmu klubu. V novom roku sme sa výkonnostne zdvihli, ťaháme za jeden povraz,” priznal Skalický v rozhovore 
na športovom webe iSport.cz. 

Súvisiaci článokToľko bodov mal naposledy ako dorastenec. Slováci majú nečakaného lídra Čítajte 
Bronzový medailista z majstrovstiev sveta juniorov spred piatich rokov je spoľahlivý nielen smerom dopredu, 

ale vzhľadom na svoje fyzické parametre (195 cm a 98 kg) aj dozadu. 
A to ho robí jedným z najväčších univerzálov v najvyššej českej súťaži. Okrem toho, že je piaty v kanadskom 

bodovaní, je lídrom v štatistike plus/mínus, v ktorej má na konte 24 plusových bodov. 
S 38 “hitmi” je desiaty medzi najčastejšie bodyčekujúcimi hráčmi, spomedzi útočníkov mu dokonca patrí tretie 

miesto. 
“Vždy som sa snažil byť dobrý v hre dozadu a až potom pomáhať smerom dopredu. Hovorí sa, že obrana je 

najlepší útok. Viac sa snažím prezentovať tvrdou hrou, dohrávaním súpera a podobnými vecami,” vysvetlil 
Skalický. 

Z najproduktívnejších hráčov odohral najmenej 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že niekdajší hráč Košíc, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrice, Slovana 

Bratislava čí švédskeho Örebra nikdy nepatril medzi výrazne produktívnych hráčov. 
V minulej sezóne, jeho prvej v drese BK Mladá Boleslav, spolu s play off nazbieral 28 bodov v 61 zápasoch. V 

tejto sezóne má aktuálne z 37 duelov už 38 bodov. To všetko je o to prekvapujúcejšie, že na ľade netrávi príliš 
veľa času. 

https://sport.sme.sk/c/22307209/hokej-pavlovi-skalickemu-sa-v-cesku-bodovo-dari.html


Priemer 15:55 min na zápas ho radí až na 171. miesto v najvyššej českej súťaži. V desiatke 
najproduktívnejších hráčov je to najmenší “ice time”, 62-bodový líder kanadského bodovania Milan Gulaš z Plzne 
odohrá priemerne až 21:30 min. 

Nedávno vo dvoch po sebe idúcich zápasoch proti Karlovým Varom (4:2) a Kladnu (5:2) sa Skalický zaskvel 
dokopy šiestimi bodmi, v oboch si pripísal po tri body. Trojbodový zápas zaznamenal už päťkrát v tejto sezóne. A 
to mu ešte v súboji proti Kladno veľa toho zneškodnil krajan Denis Godla. 

“Hovoril som mu, že chytal ako blázon. Naschvál sa ma snažil vychytať. Doprial mi aspoň jeden gól,” 
skonštatoval Skalický pre iSport.cz. Svoj druhý gól proti Kladnu strelil v závere zápasu, keď už Godla v bránke 
hostí nebol. 

“Snažil som sa to vyhodiť čo najvyššie, aby sa to neskončilo zakázaným uvoľnením. Bola z toho však dobrá 
krivka a puk skončil v prázdnej bránke,” dodal Skalický. 

[Späť na obsah] 

 
 

22. Mladík zrazil dievča v Rudňanoch, po nehode nezastavil a nepomohol 
[21.01.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22307418/mladik-zrazil-dievca-v-rudnanoch-po-nehode-nezastavil-a-
nepomohol.html 

 
 

Vodič mal strach, že ho miestni zbijú. 
Nehoda v Rudňanoch si vyžiadala zranenia malej Sašky 
(5 fotografií) 
RUDŇANY. Iba deväťročnú Alexandru zrazil osemnásťročný vodič na ceste v blízkosti rómskej osady 

Zabijanec v obci Rudňany v okrese Spišská Nová Ves. 

Súvisiaci článokAutá zrazili osemročné deti, utrpeli ťažké zranenia Čítajte 
Dievčatko skončilo v košickej nemocnici s vážnymi zraneniami. 
Mladý vodič však po nehode nezastavil a neposkytol prvú pomoc. Zo strachu pokračoval v jazde ďalej do 

obce. Tam nehodu ohlásil telefonicky na políciu. 
Zabijanec sa nachádza pri vstupe do Rudnian. Je v blízkosti frekventovanej cesty. 
Popri autách na ceste prechádzajú aj obyvatelia Zabijanca. 
Nehoda sa stala ešte v sobotu okolo druhej popoludní. Alexandra spolu s ďalšími troma dievčatami išli po 

vodu k neďalekému prameňu. 
((piano)) 
Už sa vracali domov, keď Alexandru zachytilo prechádzajúce auto. 
Dievčatko po nehode odhodilo na cestu. Vodič pokračoval v jazde ďalej. 
Matka sa hnevá na vodiča 
Matka dievčatka Ingrid Horváthová nerozumie, prečo vodič nezastavil a neposkytol jej dcére prvú pomoc. 
„Ak by bol spravodlivý, bol by zastavil, dal prvú pomoc a neutekal. Prečo utiekol, my by sme mu nič neurobili. 

Je na to zákon, nemal utekať. Budem si brať právnika a riešiť to. Mne je zle, keď vidím svoju dcéru takto,“ 
zdôraznila matka. 

Alexandra leží v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach na jednotke intenzívnej starostlivosti. 
Má vážne poškodenú hlavu a zlomenú nohu. Podľa lekárov sa zo zranení bude liečiť 42 dní. 
„Prežívam strašnú bolesť. Chcem, aby bol potrestaný. Dáme na neho trestné oznámenie. Moje dvojičky tam 

boli so Saškou a videli to. Jedna z nich ju aj oživovala. Vodič mal zastaviť a robiť prvú pomoc. Dievčatá volali o 
pomoc a on ušiel,“ doplnila Saškina babka Margita Horváthová. 

Podľa slov mladého vodiča, v jazde pokračoval zo strachu, aby ho obyvatelia Zabijanca nenapadli. Preto 
nehodu ohlásil až ďalej v obci. 

Ako uviedol právnik Pavol Papcun, vodič po dopravnej nehode, na ktorej mal účasť, je povinný poskytnúť 
osobe, ktorá pri dopravnej nehode utrpela ujmu na zdraví, potrebnú pomoc. 

„Táto povinnosť však nie je absolútna. Vodič tak povinný nie je urobiť v prípade, ak by tak nemohol urobiť bez 
nebezpečenstva pre seba alebo iného. Nemožno vylúčiť situáciu, keď si povaha zranení bude vyžadovať 
kvalifikovaný zákrok, ktorý nemožno od bežného vodiča požadovať a v takomto prípade môže potrebná pomoc 
spočívať aj v privolaní záchrannej služby alebo polície. Všetky tieto skutočnosti je potrebné dôsledne vyhodnotiť, 
vzhľadom k okolnostiam každého konkrétneho prípadu,“ upresnil Papcun. 

Kritický úsek, nedisciplinovaní obyvatelia 
Podľa slov starostu obce Rastislava Neuvirtha (nez.), úsek cesty od Zabijanca smerom do obce je veľmi 

frekventovaný. 
Vzhľadom na častý pohyb tu bývajúcich obyvateľov, ide o kritický úsek, bez chodníka. 
„Máme veľmi málo alternatív, ako by sa mohol vybudovať v toto úseku chodník. Z jednej strany je strmý svah, 

z druhej strany breh potoka. Úlohu zohráva aj viacero majiteľov pozemkov. Nehodovosť v tomto úseku do 
značnej miery ovplyvňuje niekoľko faktorov. Jedným z nich je určite aj nedodržiavanie povolenej rýchlosti, ale 
hlavne nedisciplinovanosť občanov, ktorí v danej lokalite žijú, ktorí sa stávajú účastníkmi cestnej premávky,“ 
zdôraznil starosta. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22307418/mladik-zrazil-dievca-v-rudnanoch-po-nehode-nezastavil-a-nepomohol.html
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V danom úseku sa obec snaží dohliadať na bezpečnosť cestnej premávky aj obyvateľov obce. 
Či už hliadkami obecnej polície alebo činnosťou miestnej občianskej poriadkovej služby. 
„Nie je to však vždy možné. Napríklad, cez víkend u nás hliadky nefungujú. Aj táto nehoda sa stala práve v 

tom čase. Naopak popoludní čo v čase prázdnin tam máme stále hliadky,“ upresnil Neuvirth. 
Potvrdil, že v obci budujú jeden z chodníkov v inom nebezpečnom úseku. 
Pokračovať v budovaní chodníkov a v odstraňovaní kritických miest budú pokračovať. 
Vodiča, ktorý nehodu spôsobil, sme hľadali na jeho domácej adrese. Jeho matka sa k prípadu nevyjadrila. 

Hovoriť odmietol aj mladík. Potvrdil však, že mal strach o svoj život. 
Mladému vodičovi okrem ublíženia na zdraví, podľa právnika, hrozí aj obvinenie za trestný čin neposkytnutia 

pomoci. 
Ak pôjde o súbeh trestných činov, trest môže byť aj prísnejší. 

[Späť na obsah] 

 
 

23. SCANDI 2020 bude patriť ženám 
[21.01.2020; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/scandi-2020-bude-patrit-zenam-cl731669.html 

 
 

Už tento týždeň uvedie šiesty ročník prehliadky divácky hit zo Sundance Srdcová kráľovná, provokatívny 
dokument Plnotučná sebaláska, ale aj nefalšovaný scandi noir Dokonalý pacient. 

SCANDI – čerstvá nádielka severského filmu ponúkne sedem premiér a bude sa konať od 22. 1. do 26. 1. v 
bratislavských kinách a v ďalších kinách na Slovensku. Nebojácne, nezávislé a silné ženy v nej figurujú nielen 
ako hlavné hrdinky, ale aj ako originálne tvorkyne. To bude aj tematickým zameraním prehliadky, ktorá ukáže 
prierez žánrami aktuálne definujúcimi škandinávsku kinematografiu. Prehliadku otvorí dánsky favorit Srdcová 
kráľovná. 

TRAILER - SCANDI 2020 
Kráľovná, ktorá ti vezme srdce 
Film plný sexuálnych scén a hnevu prináša kontroverznú tému vzťahu staršej ženy a mladého emocionálne 

nezrelého chlapca. Reč je o kontroverznej dánskej snímke Srdcová kráľovná, v hlavnej úlohe s herečkou Tryne 
Dyrholm, známej z dánskej drámy Thomasa Winterberga Komúna. Úspešná právnička Anna žije v krásnom 
modernom dome s dvomi dcérami a manželom lekárom Petrom. Jej perfektný život ohrozí až príchod Petrovho 
problematického násťročného syna z predošlého vzťahu, s ktorým Anna naviaže intímne puto. To, čo sa zdalo 
byť len jemným flirtom, sa rýchlo premení v znepokojivý príbeh sily, zrady a zodpovednosti s ničivými 
následkami… 

TRAILER SRDCOVÁ KRÁĽOVNÁ 
Sme mladé, sme krásne, sme.. TUČNÉ 
V Škandinávii dochádza k revolúcii. Plnotučná sebaláska je príbeh o mladých škandinávskych ženách, ktoré 

už majú dosť sebanenávisti a hanby a hrdo sa nazývajú FAT - TLSTÉ. Čakali, že prv, než si kúpia šaty, zájdu na 
diskotéku a nájdu lásku – musia schudnúť. K chudnutiu však neprišlo. Našli sa ale navzájom rovnako ako objavili 
hnutie #bodypositivity. S provokatívnym tónom feminizmu a umeleckým prístupom k prirodzenej kráse tento film 
zmení spôsob, akým vnímame telo. Je to film o hanbe a povstaní, ale aj o humornej a srdečnej ceste partie 
mladých energických žien. 

TRAILER PLNOTUČNÁ SEBALÁSKA 
Zaslúži si spravodlivosť sériový vrah? 
Film Dokonalý pacient vznikol podľa knižnej predlohy Ako sa rodí sériový vrah Skutočný prípad Thomasa 

Quicka, ktorú napísal švédsky reportér Hannes Rastam. Ten je zároveň hlavnou postavou filmu, v ktorom sa 
horlivo snaží zistiť pravdu o mužovi známom aj ako švédsky Hannibal Lecter. Akonáhle odhalí nezrovnalosti v 
prípadoch muža, ktorý bol odsúdený za osem vrážd a priznal sa k ďalším dvadsiatim piatim, vrhne sa na 
dokazovanie neviny jedného z najhorších sériových vrahov, kanibalov a násilníkov Švédska. 

K filmu bude prebiehať aj sprievodné podujatie, diskusia po názvom Duša film, ktorú organizuje Liga za 
duševné zdravie. Po projekcii snímky sa prídu na tému justičných omylov rozprávať klinický psychológ a 
psychoterapeut Mgr. Gabriel Hrustič a riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku doc. MUDr. 
Pavel Černák. 

Podujatie bude prebiehať 23. 1. v Kino Film Europe. 
TRAILER DOKONALÝ PACIENT 
Rozhovory o členoch kultu 
Ďalším z ponuky filmov šiesteho ročníka prehliadky je aj fínska snímka Máriin raj. Tá rozpráva príbeh z 

dvadsiatich rokov minulého storočia, v ktorom charizmatická kazateľka Maria kerblom vedie svojich oddaných 
stúpencov do Helsínk. Je medzi nimi aj mladá obdivovateľka Salome. Keď sa Salome spriatelí s miestnym 
dievčaťom Malin, jej pohľad na svet sa mení a ona sa zmieta medzi prísľubom novoobjavenej slobody a Máriinou 
zničujúcou láskou. 

Kulty nás nezvyčajným spôsobom lákajú a zaujímajú. Aké je to byť členom kultu? Prečo sa ich prívrženci tak 
bezhlavo pridávajú a poslúchajú samozvaných lídrov? A aké sú paralely medzi fínskym filmom Máriin raj a knihou 

https://www.24hod.sk/scandi-2020-bude-patrit-zenam-cl731669.html


Rozhovor s členkou kultu. O tejto téme sa budú rozprávať v nedeľu 26. 1. v Kino Film Europe, moderátorka 
Zuzana Golianová s autorkou knihy Rozhovor členkou kultu Máriou Modrovich. 

TRAILER MÁRIIN RAJ 
O konflikte na blízkom východe 
Skutočný príbeh je aj námetom pre film Vidíš, mesiac Daniel. Snímka rozpráva o otrasných zážitkoch mladého 

dánskeho fotožurnalistu Daniela Rya, ktorý bol v Sýrii zadržaný ako rukojemník teroristickou organizáciou 
Islamský štát spolu s ďalšími cudzincami vrátane amerického novinára Jamesa Foleyho. 

Môže znamenať eskalácia napätia na blízkom východe reálnu hrozbu pre Európu? 
Ak nie, aký má význam riskovanie životov novinárov vo vojnových zónach? Týmto 
otázkam sa bude venovať Michal Havran spolu so svojimi hosťami po projekcii filmu Vidíš mesiac, Daniel v 

piatok 24. 1 v Kine Film Europe. 
TRAILER VIDÍŠ, MESIAC DANIEL 
Sedemdesiatnik s desivým tajomstvom 
Snímka Poďme kradnúť kone je nakrútená podľa rovnomenného románu Pera Pettersona a z posledného 

Berlinale si odniesla Strieborného medveďa za umelecký prínos. Rozpráva príbeh zrelého muža, ktorý nemôže 
zabudnúť na tragédiu a vášeň, ktorá sformovala jeho život. Snímka známeho nórskeho režiséra Hansa Pettera 
Molanda ponúkne v hlavnej úlohe svetoznámeho švédskeho herca Stellana Skarsgarda. 

TRAILER POĎME KRADNÚŤ KONE 
Volaj mame! 
Rodičia čakajú celý život, kým im deti povedia „Ďakujem!“, a deti naopak čakajú na „Prepáč!“ Táto slepá ulička 

je východiskom pre komédiu Volaj Mame! Niki má 35 rokov, ale žije život ako 25-ročná. Odrazu je nútená 
vyrovnať sa so všetkými svojimi vzťahmi a životnými rozhodnutiami. 

Nórsko-švédsky deň v Pistoriho paláci 
Nórsko-švédsky deň je praktickým vyvrcholením prehliadky severského filmu. Priaznivci škandinávskych 

krajín dostanú v sobotu 25. 1. možnosť spoznať tieto úžasné krajiny prezentáciou ich kuchyne, filmov, literárnych 
diel, umenia, ale aj nádhernej prírody. 

Podujatie organizované s podporou Nórskej ambasády v Bratislave a Švédskej ambasády vo Viedni pripravilo 
okrem kvalitných filmov oboch krajín aj výber severských kníh z kníhkupectva Artforum, ochutnávku nórskej a 
švédskej kuchyne, Cestovateľské kino s dvorným prekladateľom svetoznámeho autora škandinávskych 
kriminálok na Slovensku Joa Nesba, a napokon výstavu Pionierky švédskeho filmu. 

Čerstvá nádielka severských filmov SCANDI 2020 sa koná pod záštitou: 
- Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike 
- Veľvyslanectvo Švédska vo Viedni 
SCANDI 
Čerstvá nádielka severského filmu 
22. – 26. 1. 2020 
Bratislava: Kino Film Europe, Kino Lumire, Kino Mladosť, Artkino Za zrkadlom 
Regióny: Banská Štiavnica, Dubnica Nad Váhom, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Modra, Nové Zámky, 

Piešťany, Poprad, Prievidza, Spišská Nová Ves, Sereď, Trenčín, Trnava, Žilina 
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Na prezentáciu knižky Šťastné okolnosti Jána Zoričáka v Tatranskej galérii v Poprade prišiel aj IMRICH 
SVITANA. Obaja sochári zo Spiša si v minulom roku pripomenuli 75. výročie narodenia. V šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia študovali na umeleckopriemyselnej škole v Prahe, počas prázdnin s ďalšími vrstovníkmi 
asistovali na Medzinárodnom sochárskom sympóziu vo Vyšných Ružbachoch viacerým svetoznámym umelcom. 
Obaja sa vo svojich začiatkoch venovali aj tvorbe medailí a mincí. 

Zoričák žije a tvorí vo Francúzsku, akademický sochár I. Svitana sa usadil v Poprade a (nielen) vo svojom 
kraji patrí do nosnej zostavy súčasných výtvarníkov. V Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi (je rodným 

mestom umelca) predstavujú až do konca marca výber z jeho monumentálnej sochárskej, šperkárskej a 
medailérskej tvorby na výstave Vertikály. 

Ako sa uvádza v sprievodnom texte k nej, I. Svitana ovplyvnil celú generáciu umelcov na východnom 
Slovensku a na osvetlenie jeho tvorby v kontexte výtvarného umenia na Slovensku je nevyhnutné komplexné 
monografické spracovanie autorovho diela. Vo fondoch Galérie umelcov Spiša sa nachádza viac ako päťdesiat 
jeho diel vytvorených v soche, šperku a kresbe. 

Zastúpenie má vo viacerých verejných galériách na Slovensku, počínajúc Slovenskou národnou galériou, v 
českých inštitúciách i v súkromných zbierkach. Významné je Svitanovo dlhoročné pedagogické pôsobenie v 
umeleckých odboroch na stredných školách v spišskom regióne. 

Spišská galéria sídli v objekte z polovice 16. storočia a jeho priestory povyšujú výstavu Vertikály do 
nadčasových posolstiev. Expozícia upozorňuje na autorovu spriaznenosť s bohatou históriou kraja, úctu k 
duchovným, kresťanským a kultúrnym odkazom predkov. Dôsledná práca so sochárskym materiálom dodáva 



dielam dôstojnosť, aj ich komorný rozmer povyšuje na monumentálnu pôsobnosť. Kurátorská kompozícia s 
veľkoplošnými kresbami predstavuje autorovu pracovnú predprípravu. Tento zámer citlivo sprevádza i 
prezentáciu ďalších techník a žánrov. Osobitne to platí najmä o Svitanovej šperkárskej umeleckej tvorbe, ktorou 
sa v 70. rokoch zaradil na Slovensku medzi zakladateľské osobnosti. Ak obsah jeho komorných sôch prevyšuje 
ich základný rozmer, v šperku zosobňuje viaceré nosné významové (povedzme i filozofické so všeľudskými 
posolstvami) prvky, na ktorých postavil svoju celoživotnú výtvarnú prácu (vrátane pedagogickej). 

Nosnou a autorsky osobitou výpoveďou súčasníka I. Svitanu je jeho 75 vertikálnych miniatúrnych „sošných 
veží“. Sú zo sadry, vnútorným obsahom a nadčasovým rozsahom však ktorákoľvek z nich by si zaslúžila odliať do 
bronzu. A ako vidieť na fotografii, „obstáli” by aj ako objekt zasadený do krajiny umelcovho rodného Spiša. 

Foto: 
Imrich Svitana svojimi 75 „sošnými vežami" reflektuje i nadčasové zakotvenie v rodnom Spiši 
Kresba v kompozícii s plastikou v interiéri historického objektu spišskej galérie 
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