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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. STĹPČEK ODBORNÍKA 
[31.01.2020; Hospodárske noviny; akonato; s. 14; Norbert Hovančák] 

 
 

Norbert Hovančák Člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za firemné bankovníctvo a 
finančné trhy 

Som rád, že sa seriál #akonato o úspešných firmách začína spoločnosťou Tomifa. Keď Michal a František 
Bdžochovci zakladali firmu pri Spišskej Novej Vsi, začínal som v Prešove svoju bankovú kariéru. Na prelome 

tisícročí som sa staral o firemných klientov. Pamätám si, aká ťažká bola v regióne ekonomická situácia. 
Nezamestnanosť na Spiši bola viac ako 25 percent. Rozbiehať podnikanie nebolo jednoduché. Zakladatelia 
Tomify však dokázali, že ak ste šikovní, máte víziu, jedinečné schopnosti a dokážete pre svoj nápad nadchnúť 
strategického partnera, tak nič nie je nemožné. Najmä, ak sa presadíte riešeniami na mieru (každý ich „šuflík“ je 
jedinečný), flexibilitou (nikdy nevedia, aké budú požiadavky klientov) a rýchlosťou (expedícia tovaru do troch dní 
od prijatia objednávky). Uvedomujú si, že aj keď sú úspešní, nemôžu zastať a hľadajú niečo novšie a 

https://siacplus.sk/


modernejšie. Týchto princípov sa snažíme držať aj my v Slovenskej sporiteľni. Sme najobľúbenejšou mobilnou 
bankou na Slovensku a zároveň bankou pre podnikanie a biznis. Nedávno sme spustili mobilnú aplikáciu 
Business24, prvú bankovú aplikáciu vyvinutú pre potreby firiem a podnikateľov. Tie sú totiž iné, ako majú retailoví 
klienti. Na vývoji sme spolupracovali aj s klientmi. Som presvedčený, že aplikácia im dokáže uľahčiť život. Okrem 
užitočných digitálnych inovácií sa musí banka držať koreňov. Príbeh Tomify tiež ukazuje, že v určitom momente 
nedokáže firma rásť len z vlastných zdrojov Vtedy musí prísť rýchle riešenie financovania. Vďaka vlastným a 
trhovým dátam vieme odhadnúť potreby financovania firiem a vypočítať úverový limit prakticky pre každú firmu na 
Slovensku. Nemusí byť ani naším klientom a máme pre ňu pripravených až 500-tisíc eur pre jej rast. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Starosta Rudnian poveril vedením školy poslanca 
[31.01.2020; Korzár; REGIÓN; s. 4; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

TRANSPARENCY HOVORÍ O PORUŠENÍ ZÁKONA 
Riaditeľa odvolali po odsúdení šoférovanie pod vplyvom alkoholu. 
RUDŇANY. Základná škola v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves, v súčasnosti nemá riaditeľa, ktorý by 

bol riadne menovaný na základne výberového konania. Poverený riadením školy je zástupca školy Marián 
Vytykač (KDH). Keďže ide zároveň aj o poslanca obecného zastupiteľstva, je podozrenie, že ide o konflikt 
záujmov poslanec verzus štatutár školy, ktorej zriaďovateľom je obec. V Základnej škole v Rudňanoch do jesene 
uplynulého roka riaditeľoval Peter Fischer. Ten pred časom čelil obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu. Súd 
napokon právoplatne rozhodol o jeho dvojročnom zákaze šoférovania a peňažnom treste tisíc eur. Starosta 
Rastislav Neuvirth (nezávislý) k prvému novembru 2019 Fischera z funkcie odvolal. Reagoval tak na riaditeľove 
trestné stíhanie a na aktuálnu zmenu legislatívy, ktorá myslí na podobné prípady. Neuvirth s bývalým riaditeľom 
síce ukončil pracovný pomer, doteraz však nové výberové konanie nevypísal. Podľa zákona má na to šesť 
mesiacov od odvolania riaditeľa. TIS hovorí 

o nezlučiteľnosti funkcií 
Navštívili sme aj základnú školu. Vytykač nám medzi dverami povedal, že škola má svojho zriaďovateľa, 

ktorým je obec, a jeho iba dočasne poverili vedením. „Nebudem sa vyjadrovať,“ dodal ešte. Protikorupčné 
občianske združenie Transparency International Slovensko (TIS) upozorňuje, že podľa zákona o obecnom 
zriadení je funkcia poslanca obecného zastupiteľstva nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej 
alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený. „Poslanec obecného zastupiteľstva teda 
nemôže vykonávať funkciu štatutára školy, pokiaľ je škola rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce. V 
takomto prípade by došlo k priamemu porušeniu zákona,“ uvádza sa v stanovisku TIS. 

Obec si nemyslí, že by porušovali zákon 
Na možný konflikt záujmov sme sa pýtali aj starostu Neuvirtha. Stanovisko obce Rudňany sme dostali v 

písomnej podobe. Obec si nemyslí, že by porušila zákon. „V tomto prípade sa nespĺňa ani jeden z bodov, keďže 
nebol vymenovaný za riaditeľa, je len učiteľ poverený riadením. Do momentu prípadného vymenovania za 
riaditeľa môže vykonávať funkciu obecného poslanca a nemusí sa funkcie poslanca vzdať,“ uvádza sa v 
stanovisku obce. Podľa TIS však ten, kto je poverený vedením základnej školy a zároveň je aj poslancom 
obecného zastupiteľstva v jednej osobe, okrem iného podpisuje aj finančné záležitosti školy. Vytykač sa podľa 
Transparency teda môže ocitnúť v situácii, že bude obec žiadať o finančný príspevok pre školu. Schvaľovanie 
príspevkov pre školy spadá do kompetencií obecného zastupiteľstva, teda poslancov. A tak Vytykač ako poslanec 
môže takýto príspevok schváliť alebo neschváliť. A tu nastáva moment, kedy ku konfliktu záujmov dochádza. TIS 
argumentuje, že človek, ktorý je poverený vedením školy, vykonáva kompetencie štatutára a de facto ním aj je. 
Podľa našich informácií nové výberové konanie na funkciu riaditeľa už obec pripravuje. Má ho vyhlásiť začiatkom 
februára. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. „Šuflíky“ zo Spiša sú unikátne 
[31.01.2020; Hospodárske noviny; akonato; s. 14; Lucia Páchniková] 

 
 

SERIÁL HN 
Z malých firiem sa vypracovali na tie úspešnejšie. Ich ročné tržby presiahli miliónovú hranicu. Ktorý moment v 

biznise bol kľúčový pre ich rast? Aj to sa dočítate v seriáli HN #akonato, ktorého partnerom je Slovenská 
sporiteľňa. 

PODNIKANIE 
Odkúpili časť starého družstva a priestory prerobili na jedinečnú spoločnosť svojho druhu na Slovensku. Vrátiť 

sa domov z Rakúska, kam kedysi odcestovali za prácou, ich prinútila láska k biznisu, drevu a rodine. 



Michal a František Bdžochovci si vypestovali profesionálny aj osobný vzťah k práci s drevom za hranicami. 
Bratrancov zo Spiša odhodlanie podnikať v drevárskom odvetví na Slovensku nikdy neopustilo. Aj napriek tomu, 
že začiatky boli miestami ťažké. V roku 1998 investovali základné imanie 6 640 eur. Dnes za najväčší úspech v 
podnikaní označujú to, že takmer z nuly vybudovali firmu, ktorá sídli vo vlastných priestoroch, plánuje sa 
rozširovať a ich výrobky poznajú takmer v celej Európe. 

Z Rakúska späť domov 
Nápad založiť biznis vznikol v Rakúsku. Michal Bdžoch, jeden z úspešnej dvojice, ktorá stála za zrodom firmy, 

prezradil viac. Zahraničná prevádzka výroby nábytku, v ktorej Bdžochovci pracovali, rozkvitala. Zákazky sa jej 
hromadili. Uvedomovali si, že pri výrobe nábytku je najťažšie vytvoriť jednotlivé diely, najmä zásuvky. Dosky, z 
ktorých ich zhotovujú, musia vyrobiť, narezať, špeciálne upraviť či zlepiť. Nehovoriac o konečnej úprave. To celý 
proces výroby nábytku neskutočne spomaľuje. Čas sú peniaze. A tak sa zo zamestnávateľa stal spoločník, ktorý 
podporil myšlienku vzniku ich vlastnej firmy na Slovensku. Prvotným cieľom bolo pomôcť urýchliť proces výroby v 
Rakúsku. Dnes je Tomifa viac samostatná a rieši podobné „problémy“ ako kedysi jej alma mater. „Zákazníkov 
máme čím ďalej, tým viac. Teraz sa chceme zamerať na slovenský trh. Výroba rastie, plánujeme novú halu,“ 
spresňuje Michal Bdžoch. Bratranci podnikajú v Iliašovciach v okrese Spišská Nová Ves. Zamestnávajú asi 90 

ľudí. Po 22 rokoch tvrdia, že rozhodnutie vrátiť sa neľutujú. „Robíme niečo, čo nikto iný na Slovensku. Sme 
unikátni, a to nás posúva dopredu,“ hovorí o vzťahu k podnikaniu. Najväčšou odmenou sú pre Bdžochovcov 
spokojní zákazníci. Odberateľmi sú najmä stolári a výrobcovia nábytku, ktorí vďaka Tomife našli riešenie, ako si 
uľahčiť prácu. Veď načo sa trápiť s náročnou výrobou, ktorú za nich spoľahlivo, hravo a rýchlo zvládnu iní? A to 
Bdžochovcov teší, pretože jednou z ideí, prečo sa rozhodli vstúpiť do „šuflíkového biznisu“, bolo pomáhať iným z 
fachu, ktorí nemajú čas, stroje, možnosti či zariadenie. Denne vyrábajú sedemsto zásuviek. Z východu ich 
expedujú kamiónmi niekoľkokrát do týždňa. Veľká časť zásuviek je ušitá na mieru. Aj tie najnáročnejšie 
požiadavky zvládnu do troch dní od zadania objednávky. Najviac produktov odchádza do Rakúska. Putujú aj do 
Nemecka, Talianska, Francúzska, Holandska, Švajčiarska či Dánska. Aj v Tomife sa prispôsobujú moderným 
nábytkárskym trendom. Tie určujú zákazníci. Dve zmeny pracovníkov zvládajú všetko od práce s guľatinou až po 
expedíciu. Tak ako väčšina zamestnávateľov, aj oni majú občas problém zohnať kvalitnú pracovnú silu. S veľkou 
fluktuáciou zamestnancov však nebojujú. Väčšinu miest obsadili ľuďmi, ktorí nemajú tendenciu odchádzať. 
Niektorí u nich pracujú už dvadsať rokov. „Dobrých ľudí je stále málo. Sídlime mimo mesta, musíme si 
zamestnancov vážiť a nejako ich sem k nám aj nalákať. Jedným z benefitov je napríklad strava zadarmo,“ 
prezradil Michal Bdžoch. 

Od guľatiny po expedíciu 
Zo sedemnástich drevín, s ktorými pracujú, je v súčasnosti najobľúbenejšie dubové drevo. „Keď sme začínali, 

pracovali sme najmä s bukovým, ktoré tvorilo 90 percent výroby. Dnes polovicu tvorí dub,“ dopĺňa. Populárne sú 
aj čerešňa či jaseň. Celý proces spracovania dreva od guľatiny až po zneškodnenie odpadu zvládnu sami. 
„Začíname od nákupu guľatiny a končíme nalakovaním a zabalením výrobku,“ opisuje Michal Bdžoch. Guľatinu 
dovezú, narežú na dosky, vysušia, upravia omietaním, hobľovaním či brúsením a spracujú podľa požiadaviek v 
objednávke. „Drevo nakupujeme najmä na Slovensku. Dreviny, ktoré sa u nás nevyskytujú, dovážame zo 
zahraničia. Napríklad z Česka, Rakúska, Maďarska a Nemecka,“ spresňuje. Všetok odpad, ktorý pri výrobe 
vytvoria, využijú vo svoj prospech. Vykuruje ním celá prevádzka – haly aj sušiareň spolu s rozlohou asi päťtisíc 
štvorcových metrov. Ďalší odpad spracujú na biobrikety. Michal a František Bdžochovci tvrdia, že podnikaním na 
Slovensku sa dá zbohatnúť. Záleží však na uhle pohľadu. Najväčším bohatstvom sú skúsenosti. Tým, ktorí o 
vlastnej firme iba uvažujú, odporúčajú ísť do toho. „Nesmú sa báť!“ posmeľuje k úspechu aj ďalších Michal 
Bdžoch. Lucia Páchniková 

Návrat z Rakúska neľutujeme. Robíme to, čo nikto iný na Slovensku. Aj vy choďte do toho. Nebojte sa 
podnikať. 

Michal Bdžoch 
Foto: 
Michal Bdžoch (vľavo) a František Bdžoch (vpravo) z Iliašoviec týždenne vyexpedujú tisícky produktov. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Hrdina Liberca je nadšený z šance v reprezentácii: Hudáček sa teší na plné 

hľadisko 
[31.01.2020; cas.sk; Čas.sk; 06:00; Marián Korbel] 

 
https://www.cas.sk/clanok/938645/hrdina-liberca-je-nadseny-z-sance-v-reprezentacii-hudacek-sa-tesi-na-
plne-hladisko/ 

 
 

0 
Otvoriť galériu 
Je lídrom Liberca a druhým najlepším hráčom celej českej ligy. Útočník Libor Hudáček (29) sa v stredu na 

triumfe na ľade pražskej Sparty 6:2 blysol tromi gólmi. 

https://www.cas.sk/clanok/938645/hrdina-liberca-je-nadseny-z-sance-v-reprezentacii-hudacek-sa-tesi-na-plne-hladisko/
https://www.cas.sk/clanok/938645/hrdina-liberca-je-nadseny-z-sance-v-reprezentacii-hudacek-sa-tesi-na-plne-hladisko/


Pred blížiacim sa budúcotýždňovým turnajom Kaufland Cup v Poprade (6. - 8. februára) hlási koučovi Craigovi 
Ramsaymu, že je vo skvelej forme! 

Hudáček zažíva svoju najlepšiu seniorskú sezónu, veď v doterajších 39 dueloch už má na konte skvelých 47 
bodov za 25 gólov a 22 asistencií. Navyše v priebehu dvoch týždňov dokázal streliť už druhý hetrik a je doslova 
postrachom brankárov v českej lige. Aj vďaka nemu je Liberec lídrom súťaže a veľkým ašpirantom na zisk titulu. 

„Je pravda, že je to momentálne moja najlepšia sezóna. Spôsobené to je aj tým, že dostávam veľa priestoru 
na ľade, mám dôveru trénera a snažím sa ju dobrými výkonmi splatiť. Teší ma aj to, že sa darí nielen mne, ale aj 
mužstvu,“ vyjadril sa pre Nový Čas Libor Hudáček, ktorého skvelé výkony si všimol aj reprezentačný kouč Craig 
Ramsay a opäť ho nominoval na blížiaci sa Kaufland Cup v Poprade. „Už sa veľmi teším. Keďže som zo 
Spišskej Novej Vsi, tak budem mať v hľadisku veľkú podporu rodiny a známych. Verím, že tribúny budú 

vypredané a obhájime vlaňajší triumf,“ zaželal si Hudáček. 
Lístky sú už v predaji 
Medzinárodný turnaj Kaufland Cup 2020 sa v tejto sezóne odohrá na Zimnom štadióne v Poprade. Slovenskí 

hokejisti na ňom budú obhajovať vlaňajší triumf z Bratislavy. Tento rok si opäť zmerajú sily s B ieloruskom a 
Olympijským výberom Ruska. Lístky sú už v predaji v sieti Predpredaj.sk. 

0 
Foto: 
Hudáček tromi gólmi zostrelil pražskú Spartu. Zdroj: ČTK 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Na Slovensku si prejde nástrihom pri pôrode každá druhá žena 
[31.01.2020; zena.sme.sk; Žena / Zdravie; 00:00; Michaela Žureková] 

 
https://zena.sme.sk/c/22279531/na-slovensku-si-prejde-nastrihom-pri-porode-kazda-druha-zena.html 

 
 

Prečo je epiziotómií tak veľa? 
„Rodila som pred vyše tridsiatimi rokmi. V ľahu na chrbte, so skákaním na brucho a s nástrihom hrádze, ktorý 

sa rozšíril až na konečník. Mala som najhoršie poranenie, ktoré sa môže stať. Na izbu šestonedelia sa naň chodili 
pozerať aj z iných oddelení, lebo to ešte nevideli,“ hovorí Viera. 

„Nikto sa ma nepýtal, ani mi neoznámil, že mi nástrih idú urobiť. Viac ako pol roka som nemohla mať intímny 
styk. Odvtedy mám problémy s udržaním plynov a v jazve stále cítim bolesť,“ opisuje. 

Viera (jej meno, ako aj mená ďalších respondentiek sme pre citlivosť témy zmenili) je jednou z množstva žien, 
ktorým pri pôrode vykonali epiziotómiu, na Slovensku dodnes nadmerne využívaný zákrok na rozšírenie 
vaginálneho otvoru. 

Skúsenosti žien ukazujú, že hoci na bolesti vyvolané kontrakciami sa krátko po pôrode dá zabudnúť, bolesti 
po nástrihu s nimi môžu zostávať aj dlhé roky a spôsobovať im komplikácie. 

Prečo je epiziotómií veľa? 
Hoci sú epiziotómie v prípade ohrozenia zdravia dieťaťa potrebné, problémom je, keď sa vykonávajú rutinne a 

zbytočne. Deje sa to obvykle vtedy, keď sa lekári snažia pôrod urýchliť. 
V minulosti sa verilo, že nástrih hrádze slúži ako prevencia pred jej závažnými poraneniami, ktoré by 

spôsobilo natrhnutie. Podľa renomovanej vedeckej databázy Cochrane neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali, 
že rutinný nástrih znižuje mieru následného poškodenia perinea, teda hrádze. 

Ukazuje sa, že nástrih môže spôsobovať dlhodobé bolesti, sexuálne problémy aj inkontinenciu a môže sa tiež 
hojiť dlhšie než prirodzené natrhnutie. 

„Je lepšie, keď žena porodí bez nástrihu. Epiziotómia je zásah do perinea, narúša sa pri nej zloženie svalstva, 
hojí sa jazvou a neskôr môže spôsobovať diskomfort pri sexuálnom živote, ale napríklad aj pri sedení,“ vysvetľuje 
pre SME Štefan Novysedlák, primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia v Spišskej 
Novej Vsi. 

((piano)) 
Dodáva, že hoci je dnes trendom strihať stále menej, každý nástrih, ktorý sa vykoná, by mal mať svoje 

opodstatnenie. 
„Ide napríklad o prípady, keď podľa ultrazvuku môžeme očakávať nadmerne veľký plod. Takisto vtedy, keď je 

hrádza príliš pevná. Už pri samotnom pôrode, keď sa prerezáva hlavička, je vidieť, či je obvod pošvového vchodu 
dostatočne elastický, aby tadiaľ prešla. Keď hrozí roztrhnutie, vtedy je lepšie urobiť nástrih,“ dopĺňa Novysedlák. 

Podľa Mayo Clinic sa epiziotómia odporúča aj v prípade dystokie ramienok dieťaťa, teda keď sa rameno 
zasekne za lonovou kosťou. Ďalej vtedy, keď má dieťa nepravidelný pulz a trpí nedostatkom kyslíka a tiež keď 
lekári musia použiť kliešte alebo vákuumextraktor na vytiahnutie dieťaťa. 

Každú druhú ženu na Slovensku nastrihnú 
Aj podľa Medzinárodnej federácie pre gynekológiu a pôrodníctvo (FIGO) by sa mali nástrihy vykonávať v 

obmedzenej miere. 
Epiziotómie v číslach Podľa FIGO by sa mala primeraná miera nástrihov pohybovať od 10 do 28 percent. Na 

Slovensku v roku 2017 vykonali lekári nástrih v 50,1 percentách prípadov. Niektoré nemocnice mali mieru 
nástrihov vyššiu. Napríklad v roku 2018 nastrihli pri pôrode v nemocnici v Čadci 63 percent žien. 

https://zena.sme.sk/c/22279531/na-slovensku-si-prejde-nastrihom-pri-porode-kazda-druha-zena.html


FIGO tiež uvádza, že pri fyziologickom pôrode nie je možné určiť, koľko epiziotómií je ešte v norme, no zdá 
sa, že primeraná miera na základe výskumov by mohla byť medzi 10 až 28 percentami. 

Na Slovensku vykonali lekári v roku 2017 nástrih až v 50,1 percentách pôrodov. Vyplýva to z analýzy 
uverejnenej v odbornom časopise Gynekológia pre prax, ktorú každoročne spracúvajú poprední slovenskí 
pôrodníci na základe dát z nemocníc. 

Hoci v priebehu rokov miera epiziotómií na Slovensku klesla (napríklad v roku 2012 ich bolo až 65 %), za 
pomoci chirurgického zásahu stále rodí zhruba každá druhá žena. 

V niektorých slovenských nemocniciach sa pritom nástrihy pri vaginálnych pôrodoch vykonávajú ešte 
častejšie. Podľa rebríčka Sprievodca pôrodnicami sa to týka napríklad pôrodnice v Trnave, ktorá mala v roku 
2018 mieru nástrihov takmer 51 percent, žilinskej pôrodnice s 58 percentami či pôrodnice v Čadci, ktorá mala 63 
percent nástrihov. 

Národné centrum zdravotníckych informácií štatistiky o vykonaných nástrihoch ešte donedávna nezbieralo. 
Má dáta iba za rok 2018, ktoré pochádzajú z formulárov Správa o rodičke za rok 2018. 

Z nej vyplýva, že miera epiziotómií na všetky pôrody bola v danom roku iba 12,8 percenta, čo je výrazný 
rozdiel v porovnaní s dátami, ktoré uvádzajú pôrodníci. 

Pre denník SME viacerí lekári z praxe potvrdili, že tieto čísla v žiadnom prípade nie sú reálne. 
Dopracovať sa k presným dátam o epiziotómiách je tak pomerne ťažké. Štatistiky nevedú ani zdravotné 

poisťovne, pretože nejde o samostatne hradený výkon. 
Ilustrácia “Skrytá bolesť žien” (zdroj: Alexandra Just)Aby sa manželovi nesmiali 
„Neviem, prečo ma strihali. Nepostrehla som ani kedy sa to stalo, až keď ma šili. Slabo to umŕtvili a hoci som 

si žiadala ďalšiu injekciu proti bolesti, nevyhoveli mi,“ hovorí Diana (28), ktorá rodila v auguste 2019 v Prešove. 
Lekári jej na kontrole povedali, že hojenie prebehlo úspešne, ona však tvrdí, že si celé šestonedelie nemohla 

sadnúť. „Pri kýchnutí mi uniká moč a pri milovaní to veľmi bolí a štípe. Neviem, ako sa mám dopracovať k 
ďalšiemu bábätku, keď splynutie nie je možné,“ opisuje. 

“ 
Hanbím sa, aby sa kamaráti manželovi nesmiali, že má takú ženu. 
„ 
Diana dodáva, že sa o svojom probléme hanbí hovoriť pred inými ľuďmi, lebo žije na dedine, kde na tieto veci 

ľudia nazerajú inak. 
„Hanbím sa aj, aby sa manželovi kamaráti nesmiali, že má takú ženu a aby sa to nedozvedel môj otec alebo 

svokrovci. Cítim sa poškodená a pošpinená. Milujem svojho manžela a nemôžem sa s ním zblížiť. Je to pre nás 
oboch veľmi ťažké a nedá sa to nijako riešiť,“ hovorí. 

Zákroky vykonané bez informovaného súhlasu rodičky, či dokonca proti jej vôli, môžu spôsobiť ženám 
psychické ťažkosti. Jedným z nich je napríklad aj posttraumatická stresová porucha, ku ktorej môžu podľa štúdie 
v časopise Clinical Psychology Review prispievať rozličné zásahy a procedúry pri pôrode, ako nástrih či strata 
kontroly nad situáciou. 

Existujú pritom spôsoby, ako hrádzu ochrániť pred natrhnutím a zároveň nemusieť urobiť nástrih. WHO 
odporúča napríklad masáže a prikladanie teplých obkladov. Ide o nenáročné, no účinné metódy. 

Dôležité je tiež, aby žena rodila v polohe, ktorú si vyberie a aby lekári neordinovali riadené násilné tlačenie. 
Akútne a chronické problémy 
Súvisiaci článokNechajte naše vagíny na pokoji Čítajte 
Po epiziotómii môžu nastať akútne aj chronické komplikácie. Podľa Novysedláka môžeme medzi akútne 

zaradiť opuchy, zápaly aj alergické reakcie na anestetikum. 
„Môže vzniknúť aj krvná zrazenina, čerstvá rana sa môže zapáliť, byť bolestivá s výtokom aj zápachom. 

Neskôr môže pokračovať zápal, ktorý síce už nemá také silné príznaky, ale stále pretrváva výtok a nepríjemná 
bolesť. Alebo sa rana začne postupne roztvárať, až sa rozpadne,“ vymenúva. 

Chronické problémy môžu podľa lekára pochádzať zo samotnej jazvy. „Môže sa stať, že sa prištikne jedna 
vetvička takzvaného pudendálneho nervu a pri šití sa pritiahne, čo môže viesť k bolestiam. Diskomfort často robí 
aj samotná jazva, ktorá môže byť hrubá a tlačí na okolité štruktúry,“ vysvetľuje. 

Nepríjemné pocity môže vytvárať aj zhrubnuté tkanivo jazvy, najmä ak má telo sklony k tvorbe takzvaných 
keloidných jaziev. Pre tie je typický hrboľovitý vzhľad, vyzdvihnutie a hrúbka. 

Podľa lekára sa chronické problémy dajú zistiť či už voľným okom alebo vyšetrením. „Ak je nejaký problém, 
tak sa vždy ukáže. Dá sa to zistiť aj ultrazvukom alebo magnetickou rezonanciou,“ hovorí Novysedlák. 

Niektoré ženy následne podstúpia plastickú alebo takzvanú rekonštrukčnú operáciu, ktorá zvyčajne netrvá 
dlhšie ako hodinu. Podľa lekára však nezaručí, že výsledok bude automaticky lepší a problém sa vyrieši. 

„Pri takejto operácii sa musí jazva otvoriť, vyrezať, pouvoľňovať tkanivo a zašiť nanovo. Pri ľuďoch, ktorým sa 
rany hoja keloidmi, však nie je garantované, že hojenie nevyvolá to isté, čo bolo aj predtým. Odporúča sa preto 
ešte aj nejaká fyzikálna liečba, napríklad laserom. Tie však už vykonávajú estetické kliniky,“ dodáva primár. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Grafiky, pod ktorými sme spávali 
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S dielami výtvarníka Oresta Dubaya ľudia radi aj bývajú. Jeho obrazy sú možno dodnes v mnohých 
obývačkách či spálňach. Čierno-biele výjavy prírody či zo všedného života boli ľuďom blízke. A zároveň to bolo 
elegantné moderné umenie, ktoré sa ešte zhodnocuje. Výstava grafiky Oresta Dubaya k umelcovej storočnici je 
práve v Staromestskej galérii Zichy v Bratislave. 

Helena Dvořáková hjancurova@pravda.sk, 
Orest Dubay bol príjemný, elegantný muž, ktorý mi pripadal ako klavirista. Hral na čierno-bielej klávesnici, ako 

aj iní grafici, jeho diela sa však odlišovali. Na jeho obrazoch bol vždy čitateľný príbeh, ale zároveň malo dielo 
špeciálnu výtvarnú hodnotu - bol to vlastne op-art. Akcentovaním niektorých liniek, tvarov, prácou s perspektívou, 
vrstvením, opakovaním „klamal" zrak a rozohral intelekt. Poskytoval niečo navyše. 

Orest Dubay bol príjemný, vtipný človek, ktorý patril do sympatickej skupiny Klub grafikov. Boli tam aj Albín 
Brunovský, Miroslav Cipár, Ľubomír Kellenberger, Viera Bombová, Jozef Baláž, Miloš Urbásek, Viera Gergeľová, 
Ján Lebiš, Emil Sedlák. Samé esá. Raz som s ním robila rozhovor a ponúkol ma čajom. Dal mi vybrať z mnohých 
druhov, ktoré mal v nádobkách na veľkej poličke. Mal ich stovky a meditovanie nad šálkou vystihovalo jeho 
naturel. 

Rodinné spomienky 
Od narodenia Oresta Dubaya už teda uplynulo sto rokov. Mnohé sa zmenilo - ako do nového sveta pasuje 

dielo Oresta Dubaya, ako si naň spomínajú v rodine, ako sa uplatňuje jeho odkaz? 
„Chýba nám, ale máme ho stále okolo seba cez jeho diela - grafiky, obrazy, drevorezy, artprotisy, sošky," 

rozpráva jeho nevesta Marta Dubayová. „U nás to vyzerá ako v galérii. Nadanie zdedili jeho synovia, mladší Orest 
sa umeniu venuje aj profesionálne. Má svoj umelecký štýl, osobitý - hoci vplyv na jeho tvorbu mal, samozrejme, aj 
otec. Starší syn pracoval ako architekt, najmä riešil zdravotnícke zariadenia, dnes sa venuje maľbe - pre 
potešenie svoje i blízkych. Nadaný je vnuk Orest, ktorý sa stal ítečkárom, pretože, podľa jeho slov, je v rodine už 
dosť umelcov. Veľmi nadaná je aj vnučka Gabika, ktorá je kostýmová výtvarníčka, maľuje a prezentuje sa na 
výstavách v Rakúsku." 

Orest Dubavy pochádza z Veľkej Poľany, kde sa narodil 15. augusta 1919 (zomrel 5. októbra 2005). Je teda 
prirodzené, že v auguste minulého roka ho pri príležitosti 100. výročia narodenia oslávili najmä v rodných 
končinách, kde má aj svoju galériu. Výstava jeho rozmanitej umeleckej tvorby bola v Galérii Oresta Dubaya vo 
Vihorlatskom múzeu v Humennom, ktorému ešte za svojho života daroval prevažnú časť umeleckých diel. Zvolil 
si toto miesto preto, že bolo najbližšie jeho rodnej dedine Veľkej Poľane. Tá zanikla kvôli vodnej nádrži Starina, 
ktorá poskytuje pitnú vodu celému okoliu. 

Marta Dubayová rozpráva, ako pred niekoľkými rokmi obyvatelia najbližšej obce Stakčín zistili, že obyvatelia 
Veľkej Poľany nesplnili príkaz zasypať všetky studne: „Našli jednu a rozhodli sa túto studňu zrekonštruovať a 
nazvať ju po Orestovi Dubayovi, pretože súvisela s farou, na ktorej sa narodil Orest Dubay a na ktorej pôsobil 
jeho otec ako gréckokatolícky farár. Na tomto mieste je aj zrekonštruovaný vojenský cintorín a ruiny bývalého 
gréckokatolíckeho kostola, v ktorom kázal Orestov otec Dezider. Pri návšteve tejto studne môj zať s prekvapením 
zistil, že pod grafikou použitou na informačných tabuliach tejto studne od detstva spával. To bol aj impulz pre nás, 
aby sme oživili spomienky na svokra v širšej verejnosti a pripomenuli ho cez jeho grafiky, ktoré boli svojho času 
takmer v každej domácnosti. Boli pekné a pritom cenovo prístupné. Očakávame, že mnohí návštevníci nájdu na 
výstave práve tú dedovu grafiku „pod ktorou v detstve spávali". 

Takže na výstave v Galérii Zichy sú práve tieto milé diela. Marta Dubayová oceňuje, že grafiky sa tlačia vo 
viacerých exemplároch, a tak mali v rodinnej zbierke dostatok exemplárov, aby mohli vytvoriť samostatnú výstavu 
len z nich. Pri výbere zistili, že by grafickou tvorbou dokázali naplniť aj väčší priestor a dávajú si to ako cieľ do 
budúcnosti. Našli vraj také skvosty, ktoré aj im vyrazili dych, a veria, že návštevníci budú rovnako očarení. 

Bohaté dielo 
„Počas dedovej ťažkej choroby sme spolu vypočítavali diela, ktoré za svojho života vytvoril," rozpráva Marta 

Dubayová. „Asi najviac si vážil grafiky. Ich vytvorenie nevyžadovalo len umeleckú inšpiráciu a invenciu, ale aj 
manuálnu zručnosť. A odvahu skúšať stále niečo nové. V Harmónii je ešte stroj, ktorým grafiky tlačil a vymýšľal 
rôzne kombinácie tlače vrátane farebných mutácií. Ale jeho dielo je rozmanité - okrem grafiky tvoril olejové maľby, 
keramiku, drevené artefakty, textílie -jedna veľká by mala byť na Bratislavskom hrade - umelecké diela na 
dekoráciu verejných priestorov, napríklad vitráž v bardejovskej nemocnici. Výpočet to bol úctyhodný a dedo ho 
uzavrel spokojným konštatovaním - dosť som toho urobil." 

A to sa ešte nehovorilo o jeho pedagogickej činnosti. V roku 1948 pôsobil Orest Dubay na Pedagogickej 
fakulte v Bratislave, v rokoch 1949 - 1984 na VŠVU ako výtvarný pedagóg, neskôr sa habilitoval na docenta a v 
roku 1967 bol vymenovaný za profesora. Vychoval mnohých výborných umelcov, bol pre nich nielen učiteľ, ale aj 
priateľ. 

Duby mu nasadili veveričky 
Posledné roky svojho života žil výtvarník s manželkou na chate v Harmónii. „Nie je to klasická chata, akú má 

väčšina vlastníkov. Tejto dominujú veľké dubiská, orechy, ktoré nasadili veveričky. Pred chatou bol kamenistý 
trávnik. Dedo ani nemusel chodiť do lesa, lebo ten bol všade na pozemku. Prírodu miloval nadovšetko." 

Samozrejme, veď to cítiť aj z jeho prác. Pri pohľade na ne často pozeráme akoby spod stromov. Častou 
témou jeho obrazov sú vetvy, konáre, obloha, mesiac, slnko, halúzky, jednoduchý kvet, vtáčik. Ale pozeráme sa s 
ním aj do diaľky, na vrchy, do krajiny a všetko je v jednoduchých líniách. Hovorieval, že v jednoduchosti je krása. 
Okolo chaty bývali aj ďalší výtvarníci, s ktorými sa priatelil „Získal si v tomto prostredí nových kamarátov - 
keramikára Bizmayera, výtvarníka Cpina, profesora Tichého zo strojníckej fakulty. Výrazom tejto vďaky susedom 
a priateľom bola aj inštalácia výstavy jeho diel v Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre koncom augusta minulého roku. 
Centrom výstavy bola olejomaľba Modry, ktorú venoval múzeu," spresňuje Marta Dubayová. 

Patrí celému Slovensku 



Žil teda najmä v Bratislave a v Harmónii, ale Dubayová tvorba sa týka celého Slovenska. Osobitý vzťah mal s 
Banskou Štiavnicou a mal rád aj Počúvadlo, kde si vybudoval jednu z prvých chát na priľahlej lúke. Stretávala sa 
tam každé leto celá rodina. Štiavnická príroda sa objavila na mnohých obrazoch nielen otca Oresta, ale aj jeho 
syna Oresta a nevesty Ruth, ktorá je tiež akademická maliarka. Jeho diela sú v rôznych galériách nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. 

„Najviac - akýsi prierez jeho tvorby, je v Humennom. V Modre je jeho olejová maľba tohto mestečka. Výstavu 
mal minulý rok aj v Šarišskom múzeu v Prešove. Boli to diela z ich vlastníctva. Pred časom prezentovali jeho 
diela zo svojich zbierok aj v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavá zbierka diel Oresta Dubaya je v galérii Jurki-Hayton v 

Bratislave." 
Dielo Oresta Dubaya uvidia záujemcovia aj v ďalších mestách Slovenska. V Múzeu rusínskej kultúry v 

Prešove pripravujú napríklad súbornú výstavu tvorby celej rodiny Dubayovcov. Uvidia aj portrét matky Oresta 
Dubaya, ktorá sa objavuje na mnohých maľbách. Mala na svojich sedem detí silný vplyv. Viedla ich k tomu, aby si 
dávali vysoké ciele, boli slušní, pracovití. Úspešní sú teda aj súrodenci Oresta Dubaya, a tak každý z nich by mal 
byť na tejto výstave predstavený. 

„Pretože aj podpora tejto rodiny bola pre umelca dôležitá a smerodajná," dodáva Marta Dubayová. A 
pokračuje: „Orest Dubay maľoval aj svoju rodinu a blízkych ľudí. Jeden portrét jeho vnučky sa mi zdal príliš 
idealizovaný, prikrášlený. S potmehúdskym úsmevom mi povedal: Ale ja ju tak vidím! Neskôr som v jeho 
pozostalosti našla fotografiu vnučky spolu s pohľadnicou Madony, na ktorú sa skutočnú vnučka podobala. To bolo 
typické, hľadal vo všetkom to pekné, rozdával dobro, tešil sa so svojou rodinou a zo svojej práce. Dedo hral na 
husliach - miloval vážnu hudbu. Nezriedka ho sprevádzal jeho starší syn hrou na klavíri alebo jeho manželka, 
ktorá hrala na akordeóne. Na stole bol vždy šach, niektoré partie sa dohrávali dlhšie - podľa intenzity návštev." 

Orest Dubay zomrel po ťažkej chorobe 2. októbra 2005 v starostlivej opatere milujúcej manželky Hany, 
rodenej Vyšnej. Na jeho náhrobnom kameni - na cintoríne Slávičie údolie v Bratislave - je aplikované jeho grafické 
dielo Modlitba. „Okrem pekného spoločného života mali manželia Dubayovci podobný osud. Obidvoch postihla 
strata rodného domu - Orestov dom vo Veľkej Poľane zrovnali so zemou kvôli zabezpečeniu vodnej nádrže 
Starina a rodný dom jeho manželky v Sokolčiach musel ustúpiť výstavbe Liptovskej Mary. Zo Sokolča zostal len 
cintorín - tam sme odniesli aj časť ostatkov oboch manželov." 

Ľudský život sa musí skončiť, ale dielo môže nielen žiť, ale môže pôsobiť na nové generácie. Grafika Oresta 
Dubaya je nielen milou spomienkou, ale prekvapí tým, že vlastne bola avantgardnejšia, ako než sa v čase vzniku 
javila. A to pre umelca znamená víťazstvo. 

—- 
Foto: 
Orest Dubay veľa času trávi na chate v Harmónii. FOTO: ARCHÍV RODINY (7) 
Na grafikách Oresta Dubaya sú motívy všedných dni, ktoré nestarnú. 

[Späť na obsah] 
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Slovenská basketbalová liga mala v stredu na programe zápasy 26. kola. 
Moment zo zápasu Interu Bratislava a Spišskej Novej Vsi — Foto: Facebook/Basketbalový klub Inter 

Bratislava, Vladimír Dorňák 
Bratislava 29. januára (TASR) - Slovenská basketbalová liga mala v stredu na programe zápasy 26. kola. S 

výnimkou Handlovej v ňom víťazili iba domáce tímy. 
Inter Bratislava - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 93:77 (51:35) 

Najviac bodov: Skinner 18, Funderburk, Baťka po 16 - Nottage 24, Alleyn 18, Maxwell 14, 200 divákov. 
BKM Lučenec - Iskra Svit 84:57 (35:25) 
Najviac bodov: Dunne 16, Anikienko, Murray-Boyles po 15 - Johnson 18, Nesbitt 14, Baldovský 8 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Patrioti Levice 95:87 pp (46:45, 81:81) 
Najviac bodov: Duffy 35, Bowman 25, Pipíška 9 - Flemmings 15, Krajčovič 14, Perovič 13, 350 divákov. 
MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 87:93 pp (53:39, 81:81) 
Najviac bodov: Allen, Jankovič, Jašš po 14 - Rožánek 22, Basabe 21, Wiggins 20, 320 divákov. 
× 
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https://spis.korzar.sme.sk/c/22314462/starosta-rudnian-poveril-vedenim-skoly-poslanca-tis-hovori-o-
poruseni-zakona.html 

 
 

Riaditeľa odvolali po odsúdení za alkohol. 
ZŠ v Rudňanoch vedie obecný poslanec 
(3 fotografie) 
RUDŇANY. Základná škola v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves, v súčasnosti nemá riaditeľa, ktorý by 

bol riadne menovaný na základne výberového konania. 
Školu vedie zástupca školy Marián Vytykač (KDH). Ten je poverený riadením školy. Keďže ide zároveň aj o 

poslanca obecného zastupiteľstva, je podozrenie, že ide o konflikt záujmov poslanec versus štatutár školy, ktorej 
zriaďovateľom je obec. 

Súvisiaci článokOpitý riaditeľ školy je právoplatne odsúdený, dostane výpoveď Čítajte 
V Základnej škole v Rudňanoch do jesene uplynulého roka riaditeľoval Peter Fischer. 
Ten pred časom čelil obvineniu pre jazdu pod vplyvom alkoholu. 
Súd napokon právoplatne rozhodol o jeho dvojročnom zákaze šoférovania a peňažnom treste tisíc eur. 
Starosta Rastislav Neuvirth (nezávislý) k prvému novembru 2019 Fischera z funkcie odvolal. 
Reagoval tak na riaditeľove trestné stíhanie a na aktuálnu zmenu legislatívy, ktorá myslí na podobné prípady. 
Neuvirth s bývalým riaditeľom síce ukončil pracovný pomer, doteraz však nové výberové konanie nevypísal. 

Podľa zákona má na to šesť mesiacov od odvolania riaditeľa. 
TIS hovorí o nezlučiteľnosti funkcií 
Navštívili sme aj základnú školu. O stanovisko sme požiadali aj Mariána Vytykača. 
((piano)) 
Medzi dverami nám povedal, že škola má svojho zriaďovateľa, ktorým je obec a jeho iba dočasne poverili 

vedením. 
Súvisiaci článokRiaditeľ školy v Rudňanoch šoféroval opitý, nafúkal dve promile Čítajte 
„Nebudem sa vyjadrovať,“ krátko komentoval Vytykač. 
Podľa Transparency International Slovensko (TIS), podľa zákona o obecnom zriadení je funkcia poslanca 

obecného zastupiteľstva nezlučiteľná s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie 
zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený. 

„Poslanec obecného zastupiteľstva teda nemôže vykonávať funkciu štatutára školy, pokiaľ je škola 
rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou obce. V takomto prípade by došlo k priamemu porušeniu zákona,“ 
uvádza sa v stanovisku TIS. 

Obec si nemyslí, že by porušovali zákon 
Na možný konflikt záujmov sme sa pýtali aj starostu Neuvirtha. 
Stanovisko obce Rudňany sme dostali v písomnej podobe. Obec nemá za to, že by porušila zákon. 
„V tomto prípade sa nespĺňa ani jeden z bodov, keďže nebol vymenovaný za riaditeľa, je len učiteľom 

poverený riadením. Do momentu prípadného vymenovania za riaditeľa môže vykonávať funkciu obecného 
poslanca a nemusí sa funkcie poslanca vzdať,“ znie stanovisko obce Rudňany. 

Podľa TIS však ten, kto je poverený vedením základnej školy a zároveň je aj poslancom obecného 
zastupiteľstva v jednej osobe, okrem iného podpisuje aj finančné záležitosti školy. 

Marián Vytykač sa podľa Transparency International teda môže ocitnúť v situácii, že bude obec žiadať o 
finančný príspevok pre školu. Schvaľovanie príspevkov pre školy spadá do kompetencií obecného zastupiteľstva, 
teda poslancov. 

A tak Vytykač ako poslanec môže takýto príspevok schváliť alebo neschváliť. A tu nastáva moment, kedy ku 
konfliktu záujmov dochádza. 

Transparency International tvrdí, že človek, ktorý je poverený vedením školy, vykonáva kompetencie štatutára 
a de facto ním aj je. 

Podľa našich informácií nové výberové konanie na funkciu riaditeľa už obec pripravuje. 
Má ho vyhlásiť začiatkom februára. 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Derby opäť raz nemalo favorita 
[30.01.2020; mynovezamky.sme.sk; Nové Zámky / Šport; 00:00; Roman Guliš] 

 
https://mynovezamky.sme.sk/c/22314459/derby-opat-raz-nemalo-favorita.html 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22314462/starosta-rudnian-poveril-vedenim-skoly-poslanca-tis-hovori-o-poruseni-zakona.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22314462/starosta-rudnian-poveril-vedenim-skoly-poslanca-tis-hovori-o-poruseni-zakona.html
https://mynovezamky.sme.sk/c/22314459/derby-opat-raz-nemalo-favorita.html


 
 

Komárno zdolalo svojho regionálneho rivala po predĺžení. 
BASKETBAL 
SBL 
26. kolo 
MBK Rieker COM-Therm Komárno – Patrioti Levice 95:87 pp (31:25, 15:20, 14:21, 21:15 – 14:6) 
Komárno, ktoré v tomto derby rozhodne nebolo favoritom, začalo dobre. Celú prvú štvrtinu viedlo a vytvorilo si 

na jej konci šesťbodový náskok. V druhej časti hry hostia pridali a pred veľkou prestávkou to bolo už iba o jediný 
bod pre domácich. 

V tretej štvrtine dominovali Levičania, vytvorili si viackrát až deväťbodový náskok, v jednom momente viedli 
dokonca aj o 13 bodov, ale ani ten náskok nebol zďaleka rozhodujúci. Štvrtá štvrtina priniesla urputný boj o 
víťazstvo. Miestami to bolo ako na hojdačke, raz sa darilo viac jedným, inokedy zasa druhým. Presne minútu pred 
koncom poslal zápas do predĺženia dvojbodovým košom jeden z najlepších hráčov na palubovke, domáci 
rozohrávač Duffy. 

Predĺženie začali domáci hneď dvomi trojkami a nakoľko im zostalo viac fyzických síl, doviedli zápas do 
víťazného konca. 

TH: 17/14 – 28/16, Fauly: 27 – 20, Trojky: 13 – 9, Rozhodovali: Fuska, Doušek, Bartoš 
Komárno: Duffy 35, Bowman jr. 25, Dukič a Stojanov po 5, Djordjevič 3 (Pipíška 9, Tratnik 8, Gabrijel 5) 
((piano)) 
POVEDALI PO ZÁPASE 
József Molnár, tréner Komárna: „V predchádzajúcom zápase sme bojovali ako tím, na víťazstve mal zásluhu 

každý a aj v tomto stretnutí sme bojovali jeden za druhého. Samozrejme, niektorí z hráčov mali vynikajúce 
individuálne štatistiky, ale aj napriek tomu si stojím za tým, že toto bol tímový úspech. Toto sa potvrdilo aj v tom, 
že každý, kto do zápasu zasiahol, si pripísal aspoň jeden bod a asistenciu, čo je veľmi dôležité. Ciele, ktoré sme 
si pred zápasom vytýčili, sme splnili. Súper hral v priebehu šiestich dní už tretí zápas a toto som prízvukoval 
mojim hráčom, že ak sa nám podarí udržať s nimi krok až do konca, tak v závere im už nezostanú sily nazvyš. V 
podstate nám predĺženie hralo do kariet aj z tohto dôvodu. Gratulujem môjmu mužstvu k víťazstvu, som na nich 
hrdý.“ 

Jorden Duffy, hráč Komárna: „Bolo to ako na hojdačke, raz bol vo vedení súper, raz my. V predĺžení sme 
zápas vyhrali aj vďaka našej agresivite a nasadeniu.“ 

Ostatné výsledky: Handlová – Žilina 87:93 pp., Inter – Spišská Nová Ves 93:77, Lučenec – Svit 84:57 

Tabuľka 
1.Inter Bratislava 24 21 3 2019:1642 0.875 
2. BKM Lučenec 23 14 9 1870:1820 0.609 
3.Patrioti Levice 23 14 9 1865:1782 0.609 
4.Žilina 23 13 10 1934:1955 0.565 
5.BC Prievidza 23 13 10 1787:1711 0.565 
6.BK Svit 23 10 13 1894:1921 0.435 
7.MBK Handlová 23 8 15 1892:1993 0.348 
8.MBK Komárno 23 6 17 1806:2083 0.261 
9.Spišská Nová Ves 23 5 18 1810:1970 0.217 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Treťoligisti zarezávajú v zimnej príprave 
[30.01.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22314094/tretoligisti-zarezavaju-v-zimnej-priprave.html 

 
 

Do prvého zápasu jarnej časti sa odohrá ešte viacero prípravákov. 
LUČENEC/RIMAVSKÁ SOBOTA. Treťoligisti z nášho regiónu už zarezávajú v zimnej príprave, ktorej 

súčasťou sú aj priateľské zápasy. Pozrite si rozpis nadchádzajúcich prípravných stretnutí Lučenca, Fiľakova, 
Kalinova a Rimavskej Soboty. Časy, miesta aj súperi sa môžu zmeniť. 

KALINOVO 
• Kalinovo – Pliešovce (1. 2. o 15.00 hod., umelá tráva (UT) Zvolen) 
• Tisovec – Kalinovo (8. 2., UT Tisovec) 
• Slovenské Ďarmoty – Kalinovo (15. 2., UT Slov. Ďarmoty) 
• Rimavská Sobota – Kalinovo (22. 2. o 10.30 hod., UT Rim. Sobota) 
• Kalinovo – Hajnáčka (29. 2., UT Rim. Sobota) 
• Kalinovo – Príbelce (7. 3., ihrisko Kalinovo) 
• Kalinovo – Málinec (14. 3., ihrisko Kalinovo) 
• Kalinovo – Čierny Balog (21. 3., UT Podbrezová) 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22314094/tretoligisti-zarezavaju-v-zimnej-priprave.html


((piano)) 
Prečítajte si aj 
Prečítajte si ajBKM Lučenec triumfoval nad Svitom Čítajte 
FIĽAKOVO 
• Poltár – Fiľakovo (1. 2. o 15.00 hod., UT Lučenec) 
• Eger – Fiľakovo (8. 2.) 
• Putnok – Fiľakovo (12. 2.) 
• Dukla Ban. Bystrica – Fiľakovo (15. 2., UT Zvolen) 
• SBTC Salgótarján – Fiľakovo (19. 2.) 
• Príbelce – Fiľakovo (22. 2.) 
• Jesenské – Fiľakovo (29. 2., UT Rim. Sobota) 
• Pliešovce – Fiľakovo (7. 3., UT Rim. Sobota) 
• Tisovec – Fiľakovo (22. 3.) 
LUČENEC 
• Lučenec – Dukla Ban. Bystrica (5. 2.) 
• SBTC Salgótarján – Lučenec (8. 2. o 10.00 hod.) 
• Podbrezová – Lučenec (15. 2.) 
• Gyöngyös – Lučenec (22. 2. o 11.00 hod.) 
• Lučenec – Rakytovce (14. 3 alebo 21. 3.) 
RIMAVSKÁ SOBOTA 
• Košice – Rimavská Sobota (1. 2.) 
• Rimavská Sobota – Jesenské (8. 2. o 10.30 hod.) 
• Rimavská Sobota – Detva (12. 2. o 17.30 hod.) 
• Rimavská Sobota – Poltár (15. 2. o 10.30 hod.) 
• Rimavská Sobota – Radzovce (19. 2. o 17.30 hod.) 
• Rimavská Sobota – Kalinovo (22. 2. o 10.30 hod.) 
• Rimavská Sobota – Rožňava (29. 2. o 10.30 hod.) 
• Spišská Nová Ves – Rimavská Sobota (7. 3.) 

• Rimavská Sobota – Hajnáčka (14. 3. o 10.30 hod.) 
• Tornaľa – Rimavská Sobota (21. 3.) 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Učiteľka dostala podmienku za sánkovačku, pri ktorej zomrelo dieťa 
[30.01.2020; pravda.sk; Regióny; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/540704-ucitelka-dostala-podmienecny-trest-za-lyzovacku-pri-
ktorej-zomrelo-dieta/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Dva roky s odkladom na tri. To je trest pre učiteľku Petru S. z košickej základnej školy. Okresný súd v 
Spišskej Novej Vsi ju uznal za vinnú z usmrtenia a ublíženia na zdraví. 

Pred štyrmi rokmi na školskom lyžiarskom zájazde sa totiž jedna zo žiačok, na ktoré mala dozerať, vážne 
zranila, a druhá, dvanásťročná, zomrela. 

Školáčka narazila do stromu pri jazde na klzáku v lyžiarskom výcvikovom stredisku Krompachy – Plejsy. Jej 
kamarátka sa z ťažkých zranení liečila šestnásť týždňov. Udalosť sa pritom stala v lokalite, kde je zákaz 
sánkovania. Dievčatá totiž prešli na strmú a neosvetlenú časť zjazdovky, kde došlo k nárazu. 

Na jednom z prvých pojednávaní učiteľka vyjadrila ľútosť nad tým, čo sa dievčatám stalo, no vinu odmietla. 
Trvala na tom, že po celý čas bola vonku s deťmi a dávala pozor. Potom už pedagogička na súd nechodila a 
počas jeho trvania otehotnela. Prokuratúra ju vinila, že si ako vedúca lyžiarskeho výcviku neplnila povinnosti 
vyplývajúce jej z pedagogického dozoru a na deti nedostatočne dohliadala, pričom mala vedomosť, že v blízkosti 
chaty, kde boli školáci ubytovaní, sa nachádza ťažká lyžiarska trať. 

Pedagogička navyše nesmie pôsobiť ako pedagogický dozor na žiadnom podujatí, kde budú maloleté deti. 
Žena je momentálne na materskej dovolenke. S trestom boli spokojné obe strany, a tak je právoplatný. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. BKM Lučenec triumfoval nad Svitom 
[30.01.2020; mynovohrad.sme.sk; Novohrad / Šport; 00:00; Jozef Mikuš] 

 
https://mynovohrad.sme.sk/c/22313903/bkm-lucenec-triumfoval-nad-svitom.html 

https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/540704-ucitelka-dostala-podmienecny-trest-za-lyzovacku-pri-ktorej-zomrelo-dieta/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/540704-ucitelka-dostala-podmienecny-trest-za-lyzovacku-pri-ktorej-zomrelo-dieta/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://mynovohrad.sme.sk/c/22313903/bkm-lucenec-triumfoval-nad-svitom.html


 
 

V zápase sa blysol domáci Anikienko. 
LUČENEC. “Anikienko, Anikienko, Anikienko!” Aj meno 218-centimetrového hráča BKM Lučenec skandovali 

fanúšikovia domáceho celku v stredajšom (29. 1.) zápase 26. kola Slovenskej basketbalovej ligy medzi Lučencom 
a Svitom. 

Rodák z Ukrajiny im na to dal dôvod, keď výrazne prispel k ďalšiemu víťazstvu Novohradčanov. Stal sa 
najužitočnejším hráčom stretnutia a do štatistík si pripísal 15 bodov, 7 doskokov a 2 bloky. 

Ešte na začiatku zápasu zavládlo v lučeneckej Arene ticho, ktoré následne vystriedal potlesk na počesť 
legendárneho Kobe Bryanta, ktorý 26. januára tragicky zahynul pri páde helikoptéry spolu s 13-ročnou dcérou. 

((piano)) 
Tímy sa rozbiehali pomaly a po prvej štvrtine bolo skóre iba 12:8. Ďalší priebeh hry sa už niesol v réžii 

domácich, na ktorých bojovní hostia spod Tatier nenašli recept. Najúspešnejším strelcom Lučenca sa stal 16-
bodový Dunne, na päty mu šliapali Anikienko a Murray-Boyles s 15 bodmi. 

V 27. kole sa Lučenec predstaví pod košmi v Leviciach. Jankovičova partia v šlágri kola zabojuje o druhé 
miesto v tabuľke. 

Prečítajte si aj 
Prečítajte si ajPrestup Parobekovej do Poltára stroskotal Čítajte 
BKM Lučenec - Iskra Svit 84:57 (12:8, 23:17, 24:17, 25:15) 
TH: 7/4 - 15/12, Fauly: 15 - 14, Trojky: 12 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Karniš, Karnay 
Lučenec: Anikienko a Murray-Boyles po 15, Eudy 7, Caffey 6, Musil 0 (Dunne 16, Woods 8, Jackuliak 7, 

Miloševič 6, Zorvna 4, Grenda 0) 
Svit: I. Johnson 18, Nesbitt 14, Baldovský 8, Carr 6, Stuteville 2 (Avramovič 6, Bizub 2, Monček 1, Andrews 0) 
Ostatné výsledky: MBK Rieker COM-Therm Komárno - Patrioti Levice 95:87 pp (31:25, 15:20, 14:21, 21:15 - 

14:6), MBK Baník Handlová - BK Slávia Žilina 87:93 pp (27:22, 26:17, 15:18, 13:24 - 6:12), Inter Bratislava - BK 
04 AC LB Spišská Nová Ves 93:77 (28:16, 23:19, 24:20, 18:22). 

BKM Lučenec - Iskra Svit 
(18 fotografií) 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: “Ten začiatok zápasu pramenil z toho, že sme mali desaťdňovú pauzu. Bolo 

to na nás vidieť. Udiali sa aj nejaké zmeny, museli sme vymeniť hráčov. Zapracovať nového hráča počas sezóny 
nie je jednoduché. Potom sme sa však rozbehli a tento zápas určite rozhodla naša obrana. Woods v debute podal 
dobrý výkon, ukázal to, čo sme od neho očakávali. Vieme, kde sú jeho kvality. Pevne verím, že od zápasu k 
zápasu bude lepší. Potrebuje sa zoznámiť so systémom a so všetkými vecami.” 

Konstantin Anikienko, hráč Lučenca: “Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. V uplynulých dňoch sme prišli o 
dvoch hráčov a do tímu pribudla nová posila. Musíme naďalej vyhrávať a získavať body, aby sme mali v tabuľke 
pohodlné miesto. S našimi fanúšikmi za chrbtom musíme vyhrať každý jeden zápas. Bol som veľmi šťastný, keď 
skandovali moje meno. Mentality našich národov sú podobné a vždy sa poteším, keď ma na ulici zastavia a 
pochvália náš výkon. Ďakujem im.” 

Rudolf Jugo, tréner Svitu: „Je ťažké pochopiť, čo sa stalo. Mali sme veľký problém hrať mimo trojkovej zóny, 
lebo sa nám nepodarilo dostávať do útočného pásma. Anikienko a ostaní jeho spoluhráči veľmi dobre bránili ich 
obranné pásmo. My sme sa snažili otvoriť hru a snažiť sa strieľať z trojkových pozícií, no viacerým sa nedarilo. 
Musíme zabudnúť na tento zápas, verím, že moji hráči sa vrátia k zodpovedným výkonom a ukážeme to v ďalšom 
zápase. 

Isaiah Johnson, hráč Svitu: „Už od úvodu zápasu sme nehrali dobre. Náš súper nás veľmi dobre blokoval v 
streľbe za dva body a tak sme to skúšali premieňať za tri body, ale nedarilo sa nám. Lučenec ťažil z dobre 
pripravených trojkových pozícií, naopak, my sme sa nestíhali ani brániť. Bola super atmosféra, rád hrám proti 
takým výborným hráčom.“ 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 24 21 3 2019:1643 (+376) 45 
2.BKM Lučenec 23 14 9 1870:1820 (+50) 37 
3.Patrioti Levice 23 14 9 1865:1782 (+83) 37 
4.BK Slávia Žilina 23 13 10 1933:1955 (-22) 36 
5.BC Prievidza 23 13 10 1788:1710 (+78) 35 
6.Iskra Svit 23 10 13 1894:1921 (-27) 33 
7.MBK Baník Handlová 23 8 15 1892:1994 (-102) 31 
8.MBK Rieker COM-Therm Komárno 23 6 17 1806:2083 (-277) 29 
9.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 23 5 18 1811:1970 (-159) 28 

[Späť na obsah] 
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