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1. Dolnozemskí Slováci sú ďalší región Slovenska 
[14.02.2020; Pravda; Kultúra; s. 25; Zora Handzová] 
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Denník Pravda prináša v spolupráci s RTVS seriál Zem spieva. Každý piatok si môžete prečítať novinky z 
populárnej televíznej šou, ktorá vstúpila do svojho tretieho ročníka. Už zajtra diváci na obrazovkách uvidia nových 
účinkujúcich, ktorí prešli kastingami v Martine a v Starej Ľubovni a budú sa pred porotou uchádzať o postup do 
semifinále a do finále. 

Zora Handzová 
V sobotu 15. februára sa pred fanúšikov folklóru postavia poslední noví účinkujúci z tretej série súťaže Zem 

spieva a porota vyberie ďalších troch postupujúcich do semifinále. Stále však platí, že za svojho obľúbenca, 
ktorého porota nevybrala v ktorejkoľvek časti, môžu hlasovať aj televízni diváci. 

Východ - západ - Srbsko 
Koho teda uvidíme v siedmej časti šou Zem spieva? Východné Slovensko predstaví jeho lokálpatriot Peter 

Lipa. „Ako milovník džezu musím priznať, že aj folklór je hudba, a dokonca pekná hudba, a všetci, ktorí sme na 
Slovensku vyrastali, ju máme v krvi, či už chceme, alebo nie," povedal známy džezmen. Do súťaže privedie 
Folklórnu skupinu Pantľička z Košickej Belej s Ľúbostnými piesňami z Abova, Jána Šarišského z Bystrého zo 
Šariša a Alexandru Ružbackú s Miroslavom Beckom zo Spišskej Novej Vsi s čardášom z Bystrian. „Som rád, že 

dnes sa folklór predstaví na vysokej úrovni, rád vidím, koľko máme nových talentov a koľko ľudí sa folklórom 
zaoberá na takejto profesionálnej úrovni," povedal Peter Lipa. Ako džezový muzikant si však musel prihriať svoju 
polievočku - praje si, aby sa národ takto zaoberal aj džezom, a verí, že niekedy v budúcnosti sa aj z folkloristov 
stanú džezmeni. Západné Slovensko bude reprezentovať lokálpatriot Juraj Bača. Divákom predstaví Folklórnu 
skupinu Lanšper zo Závodu s ich Starodávnymi piesňami zo Záhoria, Folklórny súbor Považan z Považskej 
Bystrice a Nikola Rafajdusová z Hlohovca zaspieva Ľúbostné piesne z Beregsegu. 

Slováci sa rozvíjali aj na Dolnej zemi 
Lokálpatriotkou zahraničných Slovákov bude redaktorka Katarína Martinková. Tentoraz navštívi len jednu 

krajinu, zato so silným zastúpením Slovákov, ktorí sa na Dolnej zemi usídlili už pred stáročiami. Lokálpatriotka 
predstaví z Vojvodiny Ľudovú hudbu Súdiovci, Hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška z Kovačice s 
programom Bude to dobré vínko zo sudov kovačických debnárov a Katarínu Mosnákovú Bagľašovú, ktorá 
zaspieva slovenské ľudové, piesne z obce Jánošík vo Vojvodine. Majú to zahraniční Slováci v súťaži ťažšie 
alebo, naopak, ľahšie, že je k nim porota benevolentnejšia? „V súťaži máme dve skupiny zahraničných Slovákov. 
Dolnozemskí Slováci odišli pred časom zo Slovenska, usadili sa na novom území, kde naďalej rozvíjali svoju 
kultúru. Z hľadiska vývoja tradičnej kultúry ich môžeme považovať za ďalší región Slovenska," hovorí porotca 
súťaže choreograf a pedagóg Stanislav Marišler. Ako dodáva, tí ďalší sú ďaleko, založili súbory, ktoré majú v 
repertoári čísla z jednotlivých regiónov Slovenska. Táto skupina to má náročné, pretože majú oveľa menší 
kontakt s „folklórnym" životom a komunitou na Slovensku ako domáce súbory. Preto sa tvorcovia súťaže rozhodli 
venovať zahraničným Slovákom špeciálnu kategóriu. 

foto: 
V siedmej časti šou Zem spieva sa predstaví Nikola Rafajdusová z Hlohovca, zo Srbska príde hudobno-

folklórny súbor V šírom poli hruška z Kovačice a Ľudová hudba Súdiovci z Vojvodiny. Z východu zaspieva Ján 
Šarišský zo Šariša a zatancujú Alexandra Ružbacká s Miroslavom Beckom zo Spišskej Novej Vsi. FOTO: 

RTVS/MILAN KRUPČÍK (5) 
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2. Smutný osud rodiny Dominika Skuteckého 
[14.02.2020; Denník N; Víkend; s. 9,10,11,12,13; KAROL SUDOR] 

 
 

Po predaji Skuteckého vily do nej už Peter Karvaš nikdy nevkročil. Prechádzal sa po záhrade, objímal stromy 
a plakal 

KAROL SUDOR reportér 
Je chladný deň, 14. február 1849. Do židovskej rodiny Skuteckých v Gajaroch na Záhorí práve pribudlo 

siedme dieťa. Dostáva meno David. Tento malý chlapec sa raz stane jedným z našich najvýznamnejších maliarov 
a bude známy aj v Európe. Vtedy už bude používať pseudonym Dominik Skutecký. Ožení sa, bude mať štyri deti, 
jeho manželku aj potomkov však čakajú najmä tragédie. Malý David o tom zatiaľ nič netuší. Nemôže, Adolf Hitler 
sa narodí až 40 rokov po ňom. Davidov otec Šalamún čoskoro umiera. Matka nevládze prevádzkovať mydliarsky 
podnik, ktorý ich živí, a tak aj s malým Davidom odchádza do Viedne, kde už žijú dve jej dcéry. David nastupuje 
do školy a učitelia si ihneď všimnú jeho výtvarný talent. Aby talent nepremrhal, tamojšia židovská obec ho 
finančne podporí. Vďaka tomu môže študovať na viedenskej akadémii. Následne získava aj štipendium na 
trojročný pobyt v Benátkach na tamojšej akadémii krásnych umení. Píše sa rok 1868 a David naozaj odchádza do 
Benátok, kde strávi tri roky. Práve tam sa rozhodne pre pseudonym Dominik. 

LÁSKA VO VIEDNI 
Po návrate do Viedne v roku 1871 sa venuje najmä portrétnej tvorbe. O štyri roky spoznáva mladučkú Cecíliu 

Löwyovú, pochádzajúcu z Banskej Bystrice. Do Viedne prišla za svojím strýkom, ktorý mal za manželku práve 
Dominikovu sestru Babetu. Tá v meste prevádzkuje krajčírsky salón. Dominik namaľuje známy Cecíliin portrét, na 



ktorom je zachytená ako 17-ročná, a hlboko sa do nej zaľúbi. V roku 1881 sa v Bratislave zosobášia a spoločne 
odídu do Benátok, v ktorých sa už Dominik cíti ako doma. V Benátkach sa Dominik Skutecký etabloval ako 
umelec vtedy módneho benátskeho mestského žánru. Maľoval totiž obrazy s výjavmi bežného života v 
Benátkach, ktoré boli dejovo mimoriadne pútavé. Typickými boli najmä anekdotické, niekedy až sentimentálne 
ladené scény s výraznými postavami pekných Benátčaniek, často zasadené v pôsobivých prostrediach. A tie boli 
mimoriadne úspešné. Nielen preto, že zodpovedali vkusu komerčného umeleckého trhu, ale aj preto, že Dominik 
bol mimoriadne zručný, mal obrovský cit a zmysel pre precíznu detailnú maľbu. Keď maľoval predmety, tkaniny, 
šperky, koberce, vždy to bolo prepracované do posledného detailu. Na rozdiel od mnohých iných umelcov zažil 
uznanie už počas svojho života. Uspel na trhu s umením, organizovali mu výstavy, živil sa len svojou tvorbou. 
Záujem o jeho obrazy bol v celej Európe. Obchodné kontakty udržiaval s viacerými spoločnosťami – Olaf Wijk & 
Co v Göteborgu, Goupil & Co v Paríži, French Gallery v Londýne. Dominik mal s Cecíliou štyri deti. Najstaršia 
dcéra Zerlina sa narodila v Benátkach, syn Alexander vo Viedni, ďalší syn Ferdinand a dcéra Karola už prišli na 
svet v Banskej Bystrici. V roku 1889 sa v tomto meste usadili natrvalo. Motívom sťahovania pravdepodobne bolo 
to, že v Benátkach vypukol mor a na Námestí svätého Marka osobne videli umrieť ženu. Aby ich však pustili do 
Banskej Bystrice, najskôr museli prejsť hygienickým vyšetrením vo Viedni. 

CECÍLIA ČI MARGITA? KTO JE NA SLÁVNOM OBRAZE? 
Pozemok na budúcu vilu si Dominik kúpil na Hornej ulici. Tá vtedy ešte len začala vznikať, najskôr sa zaviazal 

pozemok iba zveľadiť. Následne dostal povolenie aj na stavbu vily. Z tohto obdobia pochádza známy Skuteckého 
obraz Trh v Banskej Bystrici, na ktorom je zobrazená dáma s červeným dáždnikom, respektíve slnečníkom, a 
tromi deťmi. Hovorí sa, že na obraze je Cecília a ich tri deti, najmladšia dcéra Karola vtedy ešte nebola na svete. 
Obraz mal zrejme vyjadrovať začlenenie rodiny do novej society. V zadnom pláne obrazu je zobrazená postava 
otočená chrbtom, ktorá oblečením pripomína Benátčanky. Pravdepodobne symbolizuje niečo, čo odchádza z ich 
života. A možno je všetko inak. Nik naisto nevie, či je na obraze naozaj Cecília. Fyziognómia postavy na ňom 
nezodpovedá realite. Žena je oveľa mladšia, ako bola v tom čase Cecília, nesedí ani vek detí. Zrejme ide len o 
symbolické zobrazenie rodiny. Môžeme však vychádzať aj z diela Vojtecha Tilkovského, ktorý bol vlastne prvým 
monografistom Dominika Skuteckého. Po maliarovej smrti navštevoval Cecíliu a zhováral sa s ňou, keď mala ešte 
všetko v čerstvej pamäti. Povedala mu, že na obraze je ona. Existuje však aj vysvetlenie, že je na ňom iná žena. 
Skutecký svoju vilu dostaval v roku 1896. Navrhol ju síce sám, ale výstavbu realizoval staviteľ Adolf Holeš, ktorý 
mal v tom čase 17-ročnú dcéru Margitu. Jej potomkovia dodnes ako relikviu uchovávajú šatku, ktorá je zobrazená 
na obraze, pričom hovoria, že Skuteckému pózovala práve Margita. Ak porovnáme fotografie mladej Margity s 
obrazom, naozaj tam vidieť podobnosti, obe majú bacuľatejšiu tvár, kým Cecília už bola po tridsiatke a po troch 
deťoch mala ostrejšie črty. Do dilemy, kto je v skutočnosti na obraze, zasiahol v roku 2013 objav takzvanej 
prípravnej maľby toho obrazu. Prípravná maľba je vlastne akýsi náčrt skica, respektíve obraz, na ktorom si 
Skutecký testoval, ako bude vyzerať budúci obraz, teda kompozíciu, farby, línie… A práve na prípravnej maľbe je 
zjavne namaľovaná práve jeho manželka Cecília. Na prvý pohľad vidieť, že ide o ženu staršiu ako Margita. Má na 
sebe čierne šaty, na výslednom obraze sú však už svetlé. Historička výtvarného umenia Klára Kubičková to 
interpretuje tak, že do portrétovania mohla zasiahnuť nejaká smutná udalosť v rodine a Cecília už nechcela alebo 
nemohla pózovať, preto jej rolu prevzala Margita. Navyše, scéna na obraze sa odohráva na poludňajšom slnku, a 
tak je možné pochopiť, že pózovanie muselo byť náročné a matka troch detí na to nemusela mať čas. Stále sú to 
však len hypotézy. 

DISCIPLINOVANÝ, SPOLOČENSKÝ, OBĽÚBENÝ 
Vráťme sa k vile, do ktorej sa Skutecký s rodinou nasťahoval v roku 1896. Na prvý pohľad bolo vidieť, že v nej 

žije umelec. V tom čase dokonca musela pútať mimoriadnu pozornosť. Na fasáde bola socha alegorickej ženskej 
postavy zobrazená s paletou v ruke, v medailónoch sú zase portréty významných renesančných maliarov Tiziana 
a Rafaela, Skuteckého vzorov. Na fasáde sa nachádza aj krédo umelca Ars et Amor, Labor et Gloria (Umenie a 
láska, práca a sláva). Sgrafitovú výzdobu na fasáde realizoval priamo Skutecký. Ako charakterizovať štýl jeho 
maľovania? Niet pochýb, že sa inšpiroval renesančnými maliarmi. Je však predstaviteľom realistického štýlu 
prelomu 19. a 20. storočia a luminizmu, čo je akási naša lokálna verzia impresionizmu založená na zobrazovaní a 
odrážaní svetla na predmetoch. Skutecký po svojom prisťahovaní sa získal množstvo objednávok od župy, 
miestnej honorácie, ale aj od ľudí zo strednej triedy. Predpokladá sa, že namaľoval viac ako 300 obrazov, dodnes 
však nie sú všetky katalogizované. Tilkovský vo svojej monografii uvádza, že Skutecký mal pevnú pracovnú 
disciplínu vstával o siedmej, o ôsmej sa naraňajkoval a celé doobedie pracoval. Po obede chodil do spoločnosti a 
do kasína, kde sa podozvedal novinky. Bolo to čosi podobné, ako keď v Benátkach navštevoval známu kaviareň 
Florian na Námestí svätého Marka. Po návrate domov zase dlho do večera maľoval. Celkovo bol Skutecký nižšej 
postavy, zato veľmi spoločenský, ale aj rodinne a konzervatívne založený. Hral aj na violončele, do vily za ním 
chodili známi umelci tých čias – Miloš Jiránek, Joža Uprka, Peter Kern, Ján Hanula, Milan Thomka Mitrovský, 
Leopold Horowitz, Izák Perlmutter a ďalší. Zomrel po mozgovej príhode v roku 1921 vo veku 72 rokov. 
Mešťanosta Banskej Bystrice Július Cesnak vtedy zaslal vdove list s vyjadrením sústrasti, na židovskom cintoríne 
ho zase pochovával miestny rabín Áron Schönfeld. Dodnes sa zachovala smútočná reč z pohrebu, ktorá spolu s 
listom mešťanostu dokazuje, ako si Skuteckého vážili. 

O POTOMKOCH VEĽA NEVIEME, STRATILI SA 
Dominikova manželka Cecília zomrela až v roku 1956. Mimoriadne zaujímavé sú však osudy ich detí. Poďme 

si ich rozobrať. Všetky štyri deti boli umelecky nadané, všetky vyštudovali vysoké školy. Zerlina vyštudovala 
operný spev vo Viedni, potom získala angažmán v Terste, kde aj žila. Vydala sa za novinára Alexandra 
Neumanna, mali spolu dcéru Valériu. Z dobových bystrických novín vieme, že Valéria zomrela v detskom veku. 
Posledné správy o Zerline máme z roku 1938, keď požiadala o povolenie pobytu v meste Banská Bystrica. 
Žiadala oň už ako vdova. Dostala súhlas, ale či potom naozaj prišla do Banskej Bystrice, netušíme. Veľa o jej 



osudoch nevieme, možno aj preto, že v tom čase už u nás prebiehala silná antisemitská kampaň. Z novšie 
publikovaných dokumentov sa dozvedáme, že bola 23. novembra 1941 odtransportovaná z Viedne a popravená 
o šesť dní v Kaunase v Litve. Syn Alexander vyštudoval architektúru. Po ukončení štúdií v roku 1905 zostal v 
Budapešti, kde realizoval interiéry kaviarní a vtedy sa rozmáhajúcich kín. Po vypuknutí prvej svetovej vojny 
nastúpil na front. V najproduktívnejšom veku medzi rokmi 1920 – 1942 žil v Bratislave. Tu navrhol napríklad 
Všeobecnú slovenskú úverovú banku na Štúrovej ulici či vilu Egona Bondyho na Štefánikovej, alebo neskôr 
Justičný palác na Záhradníckej ulici. Zákazky a realizácie mal aj v Košiciach a Nových Zámkoch. V 30. rokoch sa 
na základe jeho projektov realizovalo viacero rodinných víl, obytných domov vo vilových štvrtiach aj 
polyfunkčných budov. S Annou Boučkovou pochádzajúcou z Prahy sa oženil v roku 1925, v tom čase mal ich syn 
Pavel Skutecký už sedem rokov. Od roku 1942 už však Alexander musel pracovať s prezidentskou výnimkou. 
Zamestnal sa ako zmluvný technický úradník stavebného odboru Slovenských železníc v Spišskej Novej Vsi. 

Syn Ferdinand vyštudoval právo v Budapešti, pracoval pre rôzne obchodné spoločnosti, nikde sa však trvale 
neusadil. Mal talianske štátne občianstvo, ale bol svetobežník. Poznáme ho len z opisu Petra Karvaša, syna 
Ferdinandovej sestry Karoly, v knihe V hniezde. Karvaš ho v nej opisuje ako najbohémskejšieho člena rodiny, 
ktorý cestoval po celom svete. Jeho posledná stopa sa stratila po druhej svetovej vojne v 50. rokoch niekde v 
Caracase vo Venezuele. Pravdepodobne sa po vojne do Banskej Bystrice na chvíľu vrátil, lebo práve on v tom 
čase už opustenú vilu predal. 

SMUTNÝ OSUD VILY A DCÉRY KAROLY 
Ako jediná ostala žiť vo vile aj po súkromných štúdiách maľovania v Budapešti Dominikova dcéra Karola. 

Keďže prejavovala maliarsky talent, Skutecký sa v nej videl. Zachovali sa aj výňatky korešpondencie medzi nimi, 
a tak vieme, že do nej vkladal veľké nádeje. Chcel, aby bola jeho pokračovateľkou. Maľovala najmä kvetinové 
zátišia a portréty. Vydala sa za lekára Ferdinanda Karvaša. Obaja zahynuli niekoľko mesiacov pred koncom 
vojny. Čo sa stalo? Ferdinand Karvaš bol židovského pôvodu, spolu mali už spomínaného syna Petra Karvaša, 
budúceho významného dramatika a spisovateľa. Peter sa priamo vo vile narodil v roku 1920. Medzi dvomi 
svetovými vojnami žilo v Bystrici približne 1300 Židov. Lekár Karvaš si zriadil ambulanciu na prízemí, pričom 
rodina žila na poschodí. Vo vile s nimi bývala aj Karolina mama Cecília. V roku 1939, keď mal Peter 19 rokov, sa 
začalo najťažšie obdobie rodiny Skuteckých. Prijímali sa protižidovské zákony a viedla sa masívna 
propagandistická kampaň proti Židom. Do platnosti vstúpilo aj vládne nariadenie číslo 63 o vymedzení pojmu Žid. 
V tom istom roku sa podľa vyhlášky začali robiť aj súpisy židovského obyvateľstva v krajine. Štát tak získal presnú 
predstavu o počte Židov a ich adresy. Pod hrozbou pokuty a väzenia sa súpisu museli zúčastniť všetci Židia. V 
roku 1941 už bol prijatý Židovský kódex. Židia stratili občianske, ľudské aj náboženské práva a boli zbavení 
majetku arizáciami. Museli sa označovať žltou hviezdou, mali zákaz voľného sťahovania a bývania, zrušili im 
spolky a organizácie, dokonca aj listové tajomstvo, boli vylúčení zo škôl, platil zákaz zamestnávať ich a povinne 
im boli nariadené nútené práce v pracovných táboroch. Šlo o predprípravu na ich transporty do koncentračných 
táborov. V roku 1942 sa transporty začali realizovať. Z Banskej Bystrice od marca do augusta do Osvienčimu 
odvliekli 527 Židov. Niektorí Židia, potrební v hospodárstve štátu, dostali prezidentské výnimky. Boli medzi nimi i 
Karola a jej manžel Ferdinand, lekár. Výnimku dostal aj Karolin brat Alexander. Výnimky nikoho z nich 
nezachránili. Ferdinandovi Karvašovi postupne obmedzovali lekársku prax, nakoniec musel ambulanciu zavrieť. 
Občas ešte vypomáhal v iných ambulanciách, nakoniec však prišiel o prácu definitívne. Aby toho nebolo málo, 
Skuteckého vila bola arizovaná. Rodinu vysťahovali do nájomného bytu o tri či štyri domy ďalej. Šla tam Karola, 
jej manžel Ferdinand aj mama Cecília. Syn Peter bol už v tom čase v pracovnom tábore v Novákoch. Karola to 
všetko psychicky nevydržala a pokúsila sa o samovraždu. Máme k dispozícii aj policajný záznam z 18. júna 1942, 
kde sa píše: „O 17.45 manželka doktora Karvaša, Židovka, skočila asi z tretieho poschodia v sebevražednom 
úmysle dole do liftového otvoru. Utrpela zlomeniny nohy, rebier, mala tržnú ranu na hlave. Do nemocnice bola 
dopravená v bezvedomí.“ Karola bola pod obrovským tlakom. Jej muž v tom čase stratil prácu, zhabali im vilu aj 
majetok, prebiehali transporty do koncentračných táborov, v ktorých zmizlo z Bystrice viac ako 500 ľudí. Medzi 
nimi musela mať množstvo príbuzných aj známych. Aby toho nebolo málo, syn bol zavretý v pracovnom tábore. 

PREŽILA, ABY SKONČILA VO VÁPENNEJ PECI 
V roku 1944 vypuklo Povstanie. Do Banskej Bystrice prišlo mnoho ľudí z oslobodených pracovných táborov 

vrátane asi päťtisíc Židov, ktorí tam hľadali útočisko, lebo sa nemali kam vrátiť. Prišiel aj Karolin syn Peter, ktorý 
sa SNP aktívne zúčastnil, ale aj jej brat Alexander z východného Slovenska. Povstanie však bolo v októbri 
potlačené a nasledovali represálie, obnovili sa transporty, nastúpilo masové zatýkanie. V miestnych dedinách a 
okolitých horách sa vtedy skrývalo asi tisíc Židov. Skuteckého vilu si vtedy za svoje sídlo vybral veliteľ 
špeciálnych jednotiek nemeckej armády Kurt Deffner. Karola aj s manželom boli zatknutí, v decembri 1944 ich 
internovali vo väznici krajského súdu, kde držali okolo dvetisíc väzňov. Deffner nakoniec vydal pokyn na ich 
vyvraždenie. Časť z nich bola popravená v Kremničke, časť v Nemeckej. Karolu a jej manžela Ferdinanda pod 
číslami 1184 a 1185 popravili 9. januára 1945 vo vápennej peci. Tie fungovali tak, že obete priviedli mostíkom ku 
komínu, strelili im do tyla a ich telá prepadli komínom dole do pece, v ktorej horelo vápno. Existovali aj pokusy o 
záchranu Karoly a jej muža Ferdinanda z väzenia. Skúšal to napríklad banskobystrický biskup Andrej Škrábik aj 
lekár Rudolf Sokol zo Slovenskej Ľupče. Problém bol v tom, že Karola bola po pokuse o samovraždu imobilná, 
čiže jej tajné vyvedenie bolo nemožné. A Ferdinand povedal, že manželku v žiadnom prípade neopustí. 
Mimochodom, v Kremničke a Nemeckej nevraždili len Nemci, ale aj Slováci, členovia Hlinkovej gardy, teda 
kriminálnici, udavači, ktorí sa vždy rýchlo napoja tam, kde môžu ubližovať. Karolin syn Peter Karvaš prežil. Po 
potlačení Povstania sa údajne skrýval v Martine. Jeho strýko Alexander už také šťastie nemal. Pravdepodobne sa 
skrýval v Nízkych Tatrách v blízkosti Hiadeľského sedla, kadiaľ ustupovala druhá československá paradesantná 
brigáda. Skrývalo sa tam aj 62 rasovo prenasledovaných ľudí a asi 18 zranených vojakov. Všetci zomreli tak, že 
ich práve v Hiadeľskom sedle pochytali a zavraždili. O život tu pravdepodobne prišiel aj Alexander, jeho manželka 



a najbližší príbuzní. Predpokladá sa, že s ním mohol byť aj jeho syn s manželkou a vnúča. Vojnu tak prežila len 
manželka Dominika Skuteckého Cecília, ktorá sa zrejme skrývala na lazoch pri Detve, ich syn, už spomínaný 
bohém Ferdinand, a vnuk Peter Karvaš. Vila po vojne ostala opustená a vyrabovaná. Cecíliin syn Ferdinand 
potom vilu predal rodine Bellušovcov – bratrancom Emila Belluša, známeho architekta. Po vojne sa tak do nej 
nasťahovali dve rodiny aj s deťmi. Z jednej pochádza aj kolega z Denníka N Oliver Rehák. Tieto rodiny vo vile žili 
do konca 70. rokov. Peter Karvaš po predaji do vily už nikdy nevstúpil. Len sa prechádzal po záhrade, objímal 
stromy, spomínal na detstvo a plakal. Jeho manželka Eva, nádherná a príjemná dáma, spomínala, že raz 
cestovali z nejakého výletu a prechádzali popri Nemeckej, kde zahynuli Petrovi rodičia. Spýtala sa ho, či sa tam 
nezastavia. Nepovedal ani slovo, len šliapol na plyn a prefrčal okolo. Nikdy viac o tom už nehovorili. Spomienka 
na smrť rodičov bola pre Petra desivo živá a bolestivá. 

VILA AKO UHOĽNÉ SKLADY 
Bellušovci nakoniec vilu predali socialistickému štátu. Nie však ochotne – boli k tomu nepriamo dotlačení. 

Komunisti ich neustále šikanovali, posielali im tam na bývanie problémových ľudí, len aby ich vyštvali, prípadne 
vydávali také pokyny na údržbu vily, ktoré rodina nevedela finančne zabezpečiť. Komunistom sa jednoducho 
nepáčilo, že niekto žije v buržoáznej vile. Nakoniec rodinu zlomili a od roku 1979 bola vo vile umiestnená 
administratíva Uhoľných skladov. Po revolúcii v roku 1989 sa rodina pokúsila o reštitúciu. Neúspešne. Vilu získalo 
mesto, dnes patrí Stredoslovenskej galérii. V 90. rokoch bola zrekonštruovaná a od roku 1994 je v nej stála 
expozícia Dominika Skuteckého. Nachádza sa v nej množstvo jeho obrazov, ktoré sa v galérii zbierali desaťročia. 
Ročne sa do vily prichádzajú na obrazy pozrieť tisícky návštevníkov, koná sa v nej aj množstvo sprievodných 
podujatí v záhrade, vzdelávacie aktivity, programy pre deti, koncerty, čítačky a ďalšie akcie. Bystričania sú so 
Skuteckým zjavne identifikovaní. „Keď dnes približujeme žiakom škôl počas projektu Holokaust a osudy detí 
Dominika Skuteckého príbeh jeho rodiny, úprimne nerozumejú, že na prenasledovaní svojich obyvateľov sa 
podieľal priamo štát. Musíme im preukázať na autentickom mieste a dokumentmi, že Židia boli naozaj vylúčení z 
hospodárskeho a sociálneho života, že ich majetok prechádzal do rúk kresťanov, že boli zbavení ľudských aj 
občianskych práv, stratili dôstojnosť a museli nepredstaviteľne trpieť i umierať napriek tomu, že sa ničím a proti 
nikomu neprevinili,“ uzatvára svoje rozprávanie kurátorka Zuzana L. Majlingová. 

Príbehom maliara Dominika Skuteckého a jeho rodiny ma sprevádzala Zuzana L. Majlingová, ktorá je 
kurátorkou Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. V známej Skuteckého vile vedie od roku 2009 vzdelávací 
projekt Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého, ktorý pripravila s Jozefom Ďuriančíkom. V jeho rámci 
predstavuje žiakom škôl osudy jedného z našich najvýznamnejších umelcov a tragédiu jeho rodiny počas druhej 
svetovej vojny. 

[Späť na obsah] 
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Medzi ženami si aj tento rok trúfajú na medailu. 
SABINOV. Aj v Sabinove sa rodia úspešní športovci. 
Dôkazom je napríklad skutočnosť, že v hokejovej Tipsport lige hrávajú momentálne hneď traja tamojší rodáci 

– Vladimír Mihálik, Marek Zagrapan a Dalibor Bortňák. 
Siahnuť na titul majstra Slovenska v kolektívnom športe však predstavuje pre toto dvanásťapoltisícové 

šarišské mesto výnimočnú udalosť. 
A práve takýto úspech sa v uplynulej sezóne podaril florbalistkám FBC Predator Sabinov. 
Niet divu, že v rozhodujúcich okamihoch bolo celé mesto na nohách a športová hala praskala vo švíkoch. 
Historický míľnik sabinovských florbalistiek neostal nepovšimnutý ani v ankete o najúspešnejších športovcov 

Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019. 
Sabinovčanky sa ocitli v najlepšej trojici medzi kolektívmi, za víťaznými hádzanármi Prešova a spoločne s 

basketbalistami Svitu. 
Úžasný úspech aj satisfakcia 
„Je to veľká pocta nielen pre klub, ale i samotné mesto. Vnímam to ako úžasný úspech pre dievčatá, pre nás 

a zároveň ako satisfakciu za to, čo robíme,“ povedal nám predseda FBC Predator Sabinov Ján Motešický krátko 
po tom, čo si spoločne s pilierkou tímu Klaudiou Robovou prevzal ocenenie na pódiu Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove. 

((piano)) 
Vďaka triumfu v ženskej extralige môžu v sabinovských florbalových kruhoch hodnotiť rok 2019 ako doposiaľ 

najúspešnejší v klubovej histórii. 
„Majstrovský titul je, samozrejme, skvelá vec. Máme však napríklad aj veľmi šikovných starších žiakov, ktorí 

minulý rok ešte v kategórii mladších žiakov skončili na majstrovstvách Slovenska v Trenčíne druhí. Teší nás, že 
to nie je len o ženách, ale aj o deťoch. A najmä o nich,“ skonštatoval Motešický, ktorý zároveň plní funkciu trénera 
ženského A-tímu. 
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Z hobby je klub so siedmimi kategóriami 
Napriek stále mladému veku patrí Ján Motešický k partii priekopníkov florbalu v Sabinove. 
Zo športu v plienkach ho postupne dostali na top úroveň v meste. 
„Keď sme v rokoch 2007 - 2008 rozbiehali florbal s tým aby sme si ho zahrali my, ktorí sme predtým hrávali 

hokej, hokejbal či basketbal, neuvažovali sme o tom, že raz bude existovať klub so zhruba 130 členmi. O tom, že 
budeme vicemajstri či dokonca majstri Slovenska sa nám ani nesnívalo. Po prvotnej eufórii, keď sa mužský tím 
dostal do extraligy a niekoľko rokov tam pôsobil, sme postupne doplatili na to, že sme nemali mládežnícke 
kategórie,“ dostáva sa Motešický k zásadnému zlomu v histórii klubu. 

„Pred šiestimi rokmi sme začali viac pracovať s mládežou, hlavne bratia Zagrapanovci. Spolu s ďalšími 
trénermi to ťaháme ďalej a dokopy máme dnes od mladšej prípravky sedem kategórii,“ vraví Motešický. 

Problémom Sabinova je, že mnoho talentov odchádza po skončení strednej školy do iných miest. 
Sčasti to vyvažuje súčasný florbalový boom. 
„Záujem o florbal je veľký. Keď sa ľudí opýtate, že kde je Sabinov, tak starší ho poznajú podľa väznice, 

prípadne filmu Obchod na korze, a deti i mládež kvôli tomu, že sa tam hrá florbal,“ tvrdí. 
Po troch rokoch dokráčali na vrchol 
Špičku sabinovského florbalového ľadovca predstavuje momentálne ženský tím, ktorý má Ján Motešický pod 

palcom ako tréner. 
Ako videl cestu na slovenský trón? 
„Pri zakladaní ženského tímu bol prvotným cieľom postup do extraligy, čo sa nám v baráži podarilo. Hneď na 

druhý rok sme sa dostali až do finále, kde sme trocha nešťastne prehrali, vinou chýbajúcich skúseností. V roku 
2019 sme už ťažili aj z nich, pred play-off nám navyše prišli na hosťovanie dve hráčky zo Spišskej Novej Vsi. V 

semifinále sa nám zranila najlepšia hráčka Lenka Cupráková, navyše sme prehrávali, ale zlomili sme to v náš 
prospech. Vedeli sme, že keď sme prešli cez Kysucké Nové Mesto, ktoré bolo vlani jednoznačne najlepšie, tak 
Pruské vo finále porazíme. Tak sa aj stalo,“ zaspomínal si Motešický s odstupom niekoľkých mesiacov na zlatý 
úspech svojho celku. 

Aj v aktuálnej sezóne to zatiaľ vyzerá na podobný trojboj. 
Dve kolá pred koncom základnej časti Hyundai extraligy patrí Sabinovčankám v tabuľke tretie miesto, za 

Kysuckým Novým Mestom a Pruským. 
„S dievčatami sme si povedali, že budeme bojovať. Tímy sú každým rokom lepšie. Nám odišli dve kľúčové 

hráčky, reprezentačná brankárka Radka Mládenková do Kysuckého Nového Mesta a z hosťovania sa do Spišskej 
vrátila Klára Grossová. Mladšie dievčatá nám však dorástli do veku, kedy by už ony mali ťahať tím. Myslím, že na 
medailovú pozíciu by sme mohli siahať aj tento rok,“ odhodlane dodal Ján Motešický. 

U mužov na extraligu nemyslia 
Zaujímalo nás, aké ambície má momentálne mužský tím FBC Predator Sabinov. 
Po extraligovej minulosti sa momentálne krčí na chvoste 1. ligy, patrí mu v nej predposledné 11. miesto. 
Na návrat medzi elitu to momentálne nevyzerá. 
„Robili sme všetko pre to, oslovili sme aj bývalých hráčov, ktorí boli kedysi v reprezentácii. Bohužiaľ, sezóna 

nám príliš nevychádza. Ak chlapci vyhrajú posledné dve kolá, môžu ešte postúpiť do play-off, ale momentálne nie 
je našou ambíciou postup do extraligy. Nie je na to káder,“ priznal predseda klubu Ján Motešický. 

(dd) 
[Späť na obsah] 
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Martin Kilian ml. 
Z rodného mestečka Glen Head mu to autom trvá k Soche slobody iba hodinku. 
Od arény New Yorku Islanders, kam chodil obdivovať Žigmunda Pálffyho, ho delí 20 minút cesty. Patrick 

McNally je od nedele namiesto Budapešti v Nitre. Chce si predĺžiť sezónu. Súdiac podľa prvého zápasu v 
Michalovciach ideálne zapasoval do presiloviek „corgoňov“. 

ATRAKTÍVNA NITRA 
V novodobej ére MAC Budapešť utvoril klubový rekord obrancu – 30 asistencií v 44 dueloch. V niekedy až 23-

minútových pobytoch na ľade mal prsty v každom štvrtom góle maďarského tímu. Spomedzi bekov má viac 
prihrávok ako on iba Banskobystričan Jordon Southorn. „Potrebovali sme vystužiť defenzívne rady a priniesť 
hráča na presilovku. Po dlhšom hľadaní sa nám to podarilo,“ povedal o ôsmom legionárovi v kádri prezident a 
jeden z trénerov Nitry Miroslav Kováčik. 

„Pre atmosféru som už ako súper miloval hrať v Nitre,“ nadýchol sa na úvod Patrick McNally. „Nechcem 
nikoho uraziť, ale tu si zahrám play-off skôr než v Budapešti, ktorá už má veľké manko. Nitra pre mňa bola 
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najatraktívnejšia ponuka zo všetkých, v zostave je plno dobrých hráčov. Hoci nemá výsledky ako v minulej 
sezóne, cítim potenciál na zmenu,“ rozprával obranca. Slovo titul obchádzal. „Som tu iba pár dní, ledva som si 
stihol nakúpiť v potravinách. Veľké reči nečakajte.“ 

V drese MAC dal za polrok dva góly. Toľko, čo predvčerom za „corgoňov“ dvoma ranami v presilovke v 
Michalovciach. „Herný štýl Nitry mi bude vyhovovať. Mám rád ofenzívny hokej,“ tešil sa z premiéry 28-ročný 
Američan, ôsmy v histórii HK. 

MILOVAL PÁLFFYHO 
Vyrastal na ostrove Long Islande a logicky fandil Islanders. „Všetci sme milovali Pálffyho. ‚Ziggy‘mal dlhé vlasy 

a skvele sa naňho pozeralo,“ spomenul si na 80-bodové sezóny Skaličana v New Yorku. 
Sám NHL neochutnal nikdy, zato AHL v 97 zápasoch, keď s ním izbu na farme San Jose zdieľal Joakim Ryan, 

dnes obranca Los Angeles Kings. McNally si rád spomenul i na študentské časy. Na Harvarde študoval vládnu 
fakultu a vyhral univerzitnú NCAA. „Odvtedy je môj skvelý kamarát aj Jimmy Vesey, útočník Buffala. Keď som mu 
povedal o prestupe do Nitry, hneď súhlasil,“ prezradil Patrik McNally a netajil, že maďarčina mu v Budapešti bola 
priťažká. „Ani po slovensky neviem nič,“ rozosmial sa chlap z New Yorku, ktorý nikdy nebol pri Soche slobody. 2 

strely – dva góly, takú efektivitu predviedol Patrick McNally v prvom zápase za Nitru. 
NAŠLI ĎALŠÍ TALENT? 
Lukáš Škvarek sa narodil sa na Štedrý deň roku 2001 v Spišskej Novej Vsi. Do veľkého hokeja kráča 

nezvyčajne. Od žiakov Liberca a Sparty Praha do dorastu Českých Budějovíc cez rakúsky Linz a americké 
juniorky (Springfield, Twin City) až do Nitry. 

„Chceli sme, aby bol s nami už od začiatku sezóny. Zvolil ešte zámorskú cestu. Napokon sa nám opäť ozval, 
či náš záujem pretrváva. Sme radi, že sme sa dohodli, keďže je to veľmi talentovaný mladík,“ prezradil Miroslav 
Kováčik o reprezentantovi do 18 rokov. 

„V USA mi nedávali priestor. V Nitre mi povedali, že mi pomôžu zlepšiť sa. Zatiaľ je všetko super. Motivuje 
ma, ako tu vyrástli Lantoši či Krištof,“ prezradil Lukáš Škvarek, ktorý v Michalovciach debutoval ako trinásty 
útočník. 

Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Tipsport Liga / 49. kolo 
1 
X 
2 
MHk 32 L.Mikuláš L.Mikuláš 
17:00 
14.02.2020 
HC 07 Detva Detva 
3.00 4.40 1.90 
HKM Zvolen Zvolen 
18:00 
14.02.2020 
DVTK Jegesmedvék Miskolc Miskolc 
1.43 4.90 5.40 
HK Nitra Nitra 
18:00 
14.02.2020 
HC Slovan Bratislava Slovan 
2.55 4.30 2.15 
HC ’05 Banská Bystrica B. Bystrica 
18:00 
14.02.2020 
HK Dukla Trenčín Trenčín 
1.65 4.50 3.80 
HC Nové Zámky Nové Zámky 
18:30 
14.02.2020 
HK Dukla Michalovce Michalovce 
2.40 4.10 2.35 
MAC Újbuda Budapešť Budapešť 
19:00 
14.02.2020 
HK Poprad Poprad 
3.35 4.50 1.75 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Tipsport Liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_vstupny_bonus_3nasobok_vkladu’,’view’] }); } 
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[13.02.2020; Zdravotnícke noviny; Aktuálne; s. 3; mt, tasr] 

 
 

Krištáľové krídlo za rok 2019 v kategórii Medicína a veda získal prof. MUDr. Robert Hatala, CSc., FESC, 
prednosta Kliniky kardiológie a angiológie LF SZU a primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH. 
Mimoriadnu cenu získal MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, FCIRSE, priekopník odboru intervenčnej rádiológie na 
Slovensku. 

Kardiologickú gamakameru na rýchlejšie a presnejšie diagnostikovanie kardiovaskulárnych ochorení uviedli 
do prevádzky v Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) SNP v Ružomberku. Prístroj slúži na vyšetrenie prekrvenia 
srdcového svalu, jeho funkcie a životaschopnosti. Podľa prednostu Kliniky nukleárnej medicíny ÚVN Antona 
Lacka sa čas snímania kamerou skráti na päť minút, čím sa zníži radiačné ožiarenie pacientov až o 50 percent. 
Kamera umožňuje tiež snímanie v 3D. 

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spúšťa projekt na podporu telemedicíny v systéme 
slovenského zdravotníctva, od ktorého si sľubuje zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti aj v menej 
rozvinutých regiónoch. Zavedením telemedicíny bude možné pacienta sledovať v domácom prostredí a nebude 
potrebná jeho hospitalizácia. Pacienti zo vzdialenejších obcí tak nebudú musieť opakovane cestovať do ordinácií 
lekárov. 

Nové priestory pracoviska jednotky intenzívnej starostlivosti otvorila Nemocnica Svet zdravia Topoľčany. 
Špecifickú intenzívnu starostlivosť v nich bude poskytovať akútnym pacientom oddelenia vnútorného lekárstva a 
neurologického oddelenia. Prestavba jednotky intenzívnej starostlivosti je súčasťou redizajnu nemocnice, počas 
ktorej následne kompletne zrenovujú šesť operačných sál, obnovia oddelenie centrálnej sterilizácie, oddelenie 
anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti a vybudujú urgentný príjem. 

Nemocnica Krompachy z dôvodu veľkej rekonštrukcie dočasne uzavrela gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. 
Nové pacientky budú znovu prijímať od 18. februára. Pôrody budú dovtedy podľa spádovosti rozdelené medzi 
Nemocnicu s poliklinikou Spišská Nová Ves a Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura Košice. Podobne to bude aj v 

prípade pacientok s akútnymi gynekologickými ťažkosťami. 
Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú 

ambulanciu pre deti a dorast v Brezovej pod Bradlom. Zdravotný obvod, v ktorom je 730 detí, bude uvoľnený od 
1. apríla. Mesto Brezová pod Bradlom poskytne prípadnému záujemcovi ubytovanie a ďalšie benefity. (mt, tasr) 
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6. Šéf NKÚ: Na mýte dnes zarába súkromník, nie štát 
[13.02.2020; etrend.sk; eTREND; 07:00; Eva Mihočková] 
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Karol Mitrík je predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorý vo svojej správe oficiálne označil 
mýtny systém prevádzkovaný firmou SkyToll za nevýhodný pre štát. V rozhovore vysvetľuje, kde presne unikajú 
peniaze a kde sa aj štát správa nehospodárne. 

Zverejnili ste kritickú správu o mýtnom systéme a Ľubomír Vážny ako bývalý minister dopravy za Smer to 
zobral osobne. Hovorí, že ide o krivé obvinenie a ohováranie, a podal trestné oznámenie. 

Podávať trestné oznámenie je legitímne právo každého občana, ktorý má pocit, že sa nekonalo v súlade so 
zákonom. Je to z jeho strany prirodzená obrana. 

Nevnímate to ako neprimeraný politický zásah do vašej nezávislosti? 
Vôbec nie. Takýchto podaní na NKÚ aj na predsedu už bolo viac, napríklad pre poškodzovanie dobrého 

mena. Máme však súdne rozhodnutia, ktoré potvrdzujú, že NKÚ nikomu nič neprikazuje. My len odporúčame 
opatrenia na zlepšenie stavu, oni prijímajú nejaké kroky a potom ideme spätne na kontrolu. 

Riešili ste viac takýchto trestných oznámení, kde vás niekto obvinil z ohovárania? 
Neviem, ako presne znie to trestné oznámenie, preto sa k tomu nemôžem vyjadriť. Pokorne čakám, kým za 

mnou prídu policajní vyšetrovatelia s otázkami. Nemám však žiadne obavy, pretože sme ako inštitúcia konali 
maximálne transparentne, a to ma vnútorne upokojuje. Všetky údaje sme zisťovali priamo na Národnej diaľničnej 
spoločnosti (NDS). Jej vedenie sa mohlo k zisteniam kontroly vyjadriť a výsledný protokol z kontroly podpísal 
generálny riaditeľ NDS, čím verifikoval naše zistenia. 

NKÚ vydal veľa podobne kritických správ. Adresujú vám politici a ich nominanti nejaké výčitky alebo vyhrážky 
v súvislosti s vašou prácou? 

https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2020/cislo-6/na-myte-dnes-zaraba-sukromnik-nie-stat.html


Na mňa ako na osobu ani na úrad nebol vyvíjaný žiadny politický tlak. Napokon, moji dvaja podpredsedovia 
sú nominanti Smeru, takže ja som pod takou kontrolou, že ak by som konal nečestne a proti niekomu, určite by sa 
to ukázalo. Vždy stojím za našimi zisteniami, ktoré vypracovávame v nespochybniteľnej forme. 

Keď teraz vidíme, že Ľubomír Vážny zo Smeru podal trestné oznámenie, bolo by prirodzené, keby vám 
adresovali nejaké výčitky aj osobne. Stáva sa to? 

Možno občas nejaké drobné narážky, či sme to museli vypustiť práve teraz pred voľbami. Ale ja hovorím, že 
to išlo presne podľa plánu kontrolnej činnosti, ktorý pripravujeme s ročným predstihom a neberieme ohľad na 
politický cyklus. Systém je nastavený tak prísne, že kontrolóri nemôžu vo svojej práci nijako uletieť. 

Do funkcie ste sa dostali po tom, ako Robert Fico spomenul vaše meno a prešli ste s hlasmi Smeru. Vyčítali 
vám niekedy smeráci, že nie ste dosť lojálny? 

Predpokladám, že kritické správy NKÚ za môjho vedenia dokazujú, že som dobrý nominant. 
Ale smeráci z vás zjavne nie sú nadšení… 
Nemôžem byť lojálny. Reprezentujem úrad, ktorý je zo svojej podstaty nezávislý. Ak mám naplniť literu 

zákona, musím konať tak, ako konám. 
Žiadne neformálne debaty na túto tému teda neboli? 
Štát nemôže fungovať bez kontroly. Kontrola musí byť súčasťou riadenia štátu. Hovorím to už päť rokov a 

nikto ma nechcel počúvať. Teraz je tu výsledok. Keby kontrola a audítori fungovali aj na nižších stupňoch tak ako 
v NKÚ, takéto veci, ako vidíme na mýtnom systéme, by sa nemohli stávať. 

Podstata vašej kritiky mýtneho systému smeruje k tomu, že štát dostáva z mýta príliš malý podiel a 
neprimerane veľkú časť odčerpá súkromník? 

Áno, presne tak. 
Šéf SkyTollu Matej Okáli pre Denník N uviedol, že štát platí za mýtny systém v prepočte na spoplatnený 

kilometer podobne ako okolité krajiny. Je to tak? 
Áno, to sedí. 
V tom prípade nie je problém v tom, že štát nevie nastaviť systém tak, aby z neho mal dostatočne vysoké 

výnosy? 
Súhlasím s pánom Okálim, že SkyToll vyrokoval veľmi dobrú zmluvu vo svoj prospech. Je však otázne, či 

štátni zástupcovia vyrokovali dobrú zmluvu pre štát. Pretože nejde o výšku poplatkov, ale o rozdelenie výnosov z 
mýta. Sme hlboko presvedčení o tom, že to rozdelenie je nastavené nespravodlivo v neprospech štátu. Musím 
uznať, že SkyToll svoju úlohu plní na sto percent, pretože efektívnosť výberu mýta je na úrovni 99 percent. To 
znamená, že peniaze od dopravcov pritekajú, ale problémom je následné rozdelenie. Ceny, ktoré NDS platí 
SkyTollu, sú neprimerane vysoké, a to nad pomery, ktoré sa v takýchto prípadoch bežne na Slovensku účtujú. 

Ale pred chvíľou ste uznali, že štát platí za mýtny systém porovnateľne ako okolité krajiny. 
Nie, mal som na mysli samotné poplatky od dopravcov, teda mýto. Tie sú porovnateľné s okolitými krajinami. 

Ale celkové náklady štátu na mýtny systém sme neporovnávali s okolitými krajinami, takže k týmto slovám pána 
Okáliho sa neviem vyjadriť. Benchmark okolitých krajín sme skutočne nerobili, ale budeme to robiť. Pretože také 
zistenia majú potom lepšiu výpovednú hodnotu, keď sa porovnáme s Rakúskom, Českom, Poľskom a 
Maďarskom. V tomto prípade sa však kontrola zamerala na efektívnosť výberu mýta. 

Nemôže byť problém v tom, že štát si nevie nastaviť výnosy z mýta tak, aby boli vyššie, a potom by náklady aj 
odmena pre SkyToll netvorili percentuálne taký vysoký podiel? 

V základnej zmluve bolo uvedené, že cena za mýtny systém na konci obdobia pre SkyToll bude zhruba 716 
miliónov eur. Pri tom do konca roku 2018 NDS zaplatila SkyTollu už 760 miliónov eur a nechcem vidieť, čo bude v 
roku 2022. Môže to byť výsledok dodatkov, ktorých bolo okolo 38 a teraz sme ich ešte neskúmali. Vo väčšine 
prípadov takto robili zmeny počtu spoplatnených kilometrov alebo menili výšku sadzby za mýto. Každá takáto 
zmena stála nemalé peniaze. Boli to neobvykle vysoké sumy v porovnaní so štandardnými cenami v oblasti 
informatiky. Pretože pri zmenách v mýtnom systéme išlo vlastne o zmeny v informačných systémoch, aby 
pracovali s inými údajmi. 

Takže podľa vás sú platby pre SkyToll neprimerane vysoké aj v absolútnych číslach? 
Určite áno. Môžem uviesť príklady. Za realizáciu jednej zmeny sadzby mýta spoločnosť SkyToll fakturovala 

NDS náklady priemerne vo výške 814 500 eur bez DPH. Išli sme po tejto stope, aby sme zistili, čo sa za touto 
sumou skrýva. A zistili sme, že cena práce v tomto prípade predstavovala 824 eur bez DPH za osobu a deň a 
odpracovalo sa priemerne 981 človekodní. Vieme to veľmi dobre porovnať s inými podobnými oblasťami, pretože 
sme pracovali na systéme e-Zdravie alebo na službách katastra a sme v úzkom kontakte s úradom podpredsedu 
vlády, ktorý rieši oblasť informatiky. Dobre vieme, aké sú obvyklé cenové relácie a vykázané množstvo práce. 
Preto môžeme povedať, že faktúry od SkyTollu sú neprimerane vysoké. 

Aké ceny sú obvyklé? 
Hodinové sadzby sa pohybujú od 40 do 120 eur. V prípade SkyTollu to vychádza priemerne na 104 eur, takže 

to je ešte v norme. Ale problémom je vykázaný objem práce. Počet 981 človekodní na vykonanie jednej zmeny v 
systéme je neprimerane veľa a potvrdili mi to viacerí odborníci, s ktorými som to konzultoval. Predstavte si, koľko 
takýchto zmien muselo byť, keď uzavreli 38 dodatkov k základnej zmluve. Z toho potom vyplýva aj narastajúci 
podiel SkyTollu na celkových výnosoch. Otázka je, či je chyba na strane ministerstva, ktoré si objednávalo aj 
služby, ktoré neboli potrebné, alebo konal nečestne SkyToll. 

Narazili ste na viac takýchto príkladov? 
Ešte sme zistili, že za jednu zmenu spoplatnenia úseku ciest bola priemerná cena 487 300 eur bez DPH. 

Takže si vykázali, že na tom pracujú šesťsto dní. Predstavte si to tak, že ak štát povedal, že chce spoplatniť jeden 
kilometer cesty navyše, stálo ho to zhruba pol milióna eur. 

Mali ste možnosť konzultovať tieto zistenia so SkyTollom? 



Nie, pretože pre nás bol zmluvný partner NDS. Nemáme zákonný mandát ísť na kontrolu do súkromnej 
spoločnosti. 

NDS platí prehnane vysoké faktúry bez akýchkoľvek príloh 
Chápem, ale na to, aby ste mohli urobiť záver, by ste mali počuť aj argumenty druhej strany, nie? 
Určite máte pravdu, ale tieto čísla som konzultoval s renomovanými firmami, ktoré sa zaoberajú službami v 

oblasti IT. Potvrdili mi, že objem prác na takéto úlohy je nadsadený. 
Zdôvodnila to aspoň NDS? 
Nie, pretože oni len platia faktúry, ktoré nemajú žiadne prílohy. SkyToll im vyúčtuje počet človekodní krát 

príslušná sadzba a NDS to bez ďalších detailov uhradí. Ako to majú vzájomne nastavené, nevieme, lebo sme 
nešli do zmluvných vzťahov. Zaujímala nás len efektívnosť výberu mýta. 

Šéf SkyTollu hovorí, že chyba je na strane štátu, pretože nevie zabezpečiť dostatočne vysoké výnosy, aby sa 
to celé oplatilo. Ako príklad uvádza ústupky autodopravcom v podobe zliav z mýta, ktoré podľa neho dosiahli 
hodnotu 700 miliónov eur. Beriete tento argument? 

Neberiem. Pán Okáli asi zabudol na to, že podľa európskych smerníc môže štát poskytnúť úľavy na mýte 
maximálne 13 percent z celkového výberu. Inak by to bolo označené za nedovolenú štátnu pomoc. Preto to určite 
nemôže byť 700 miliónov eur. 

Ak by to bolo aj menej, tie ústupky sú značné a je to politika štátu. Potom je tu aj spoplatnenie ciest druhej a 
tretej triedy nulovou sadzbou. Tam vznikajú náklady, keďže SkyToll tam prevádzkuje systém, ale nie sú žiadne 
výnosy. Je toto zo strany štátu hospodárne? 

Aj ja to považujem za divné, ale nekontrolovali sme to, pretože to sa riešilo v dodatku k zmluve niekedy okolo 
roku 2013. Z hľadiska získania dát a štatistiky bolo dobré, že štát zadal takúto úlohu. Ale prečo tieto dáta 
zbierame zbytočne už šesť rokov a platíme za ne, to neviem. 

Toto by mohol byť príklad neefektívnosti zo strany štátu. 
Presne tak. Ale opakujem, neriešili sme to, pretože sme nešli do dodatkov, takže neviem, ako a prečo riešili 

spoplatnenie ciest nulovou sadzbou. Zistil som to len z televíznej debaty s pánom Igorom Chomom [bývalý šéf 
NDS – pozn. TREND], ktorý tam prezentoval, ako v roku 2013 narástli náklady. Je jasné, že SkyToll nie je charita 
a dal si za túto službu zaplatiť. Preto sa treba pýtať NDS, prečo to tak dlho funguje a ako tieto dáta využíva. 

Narazili ste na viac podobne sporných služieb, ktoré si štát objednal od SkyTollu? 
Nie, pretože dodatky sme neskúmali. Aj zahraniční experti zo Švédska, ktorí nám pri kontrole pomáhali, nám 

odporúčali, aby sme záber kontroly nerozširovali. Je lepšie poskladať celú mozaiku systému z viacerých 
samostatných kontrol. Preto môžem povedať, že sa do NDS určite ešte vrátime. 

Na čo sa zameria ďalšia kontrola? 
To určí kolégium a analytický útvar podľa toho, ktorý segment bude najdôležitejší. Treba preskúmať, ako 

prebehol celý proces, ale najprv chcem počkať na závery policajného vyšetrovania a potom sa rozhodneme. 
Polícii ste odstúpili všetky zistenia s podozrením na porušenie povinností pri správe cudzieho majetku zo 

strany vtedajšieho vedenia NDS. Z čoho by mali vyplývať tie porušenia? Z uzavretia zmluvy alebo z neskoršieho 
fungovania systému? 

Máme podozrenie, že zmluva je uzavretá v neprospech štátu na základe rozdelenia výnosov z mýta. Kde 
presne vznikol problém, už prenechávame na vyšetrovateľov. 

Navrhli ste, aby sa aj pre NDS určil správny fond, aby bolo jasné, koľko z mýta môže použiť na vlastnú 
prevádzku a koľko na výstavbu nových diaľnic. Znamená to, že NDS nehospodárne míňala ešte aj to málo, čo z 
mýta dostala? 

Keď sa pozriete na Sociálnu poisťovňu, tá má výšku správneho fondu určenú priamo v zákone. Takisto má 
nastavené len určité percento z výberu poistného, ktoré môže použiť na svoju réžiu. 

Mňa zaujíma, či ste videli, že by NDS používala peniaze z výberu mýta nehospodárne na vlastnú réžiu. 
Neposudzovali sme hospodárenie NDS, ale k tomu sa určite ešte vrátime. Je to vážne riziko, ktoré sme 

zaznamenali v našich analýzach. Už dnes poukazujeme, že dohľad nad NDS má ministerstvo dopravy a žiadne 
takéto záväzné limity na jej réžiu cez svojich nominantov nenavrhlo. Máme v tomto smere určité indície, ale bez 
dôkazov by som nerád niečo hovoril. 

Povedali by ste, že niekto mal úmysel predražiť mýtny systém a obohatiť sa? 
Viacerí ľudia potvrdili, že už pri výbere dodávateľa boli určité problémy, ktoré sa napokon aj medializovali. 

Najdôležitejšia je však zmluva, a hoci som ju nevidel, máme vážne podozrenia, že jej ustanovenia nie sú pre štát 
výhodné. 

Oficiálne je konečným užívateľom výhod SkyTollu majiteľ Petr Syrovátko. Naznačili ste, že tomu nedôverujete 
a v skutočnosti benefity tečú niekomu inému. Je to tak? 

Určite áno. Múdrejší hovoria, že je to pravda, ale neskúmal som to. Údajne má tá firma pokračovanie na iné 
ostrovy, ktoré sú v tejto krajine dobre známe. Konečným užívateľom výhod tak môže byť aj niekto iný, a to s 
pravdepodobnosťou, ktorá hraničí s istotou. 

Štát sa teraz rozhoduje, ako bude s mýtnym systémom pokračovať ďalej. Aký variant by sa mal podľa vás 
zvoliť? 

Netrúfam si to celkom hodnotiť. Ale aj minister dopravy hovorí, že treba vypísať novú súťaž, a to aj vzhľadom 
na fyzické opotrebovanie systému za pätnásť rokov. Osobne by som vypísal nový transparentný systém, do 
ktorého sa môže prihlásiť aj SkyToll. 

V tejto chvíli je úplne hraničný čas na vypísanie toho tendra a vôbec sa to nemusí stihnúť. Cítite tam nejaký 
úmysel, aby sa predĺžila zmluva so SkyTollom, alebo je to len komplikovanosť procesu? 

Odpoviem protiotázkou. Myslíte si, že by sa začalo niečo diať, keby sme nevyrukovali so svojou správou? Až 
po skončení a medializácii našej kontroly predsa vyplávalo na povrch, že treba niečo robiť s mýtnym systémom a 



že je tam opcia na jeho odkúpenie. Budík tiká, termín je šibeničný a vieme, ako dlho sa to môže naťahovať pri 
takýchto veľkých tendroch. Sú tu veľké riziká, ale treba sa o to pokúsiť. 

Vidíte vo svojej kontrolórskej praxi veľa zmlúv s podobne závažnými zisteniami ako pri mýte? 
Toto je skutočne osobitný prípad, pretože tu ide naozaj o veľký objem peňazí. Zmluvu v takom rozsahu a s 

takým dosahom na verejné zdroje sme ešte neriešili. 
Stanovisko SkyTollu k zisteniam NKÚ 
Predseda NKÚ Karol Mitrík nepozná zmluvu o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta ani 

obsah jej dodatkov, čo otvorene povedal. To však nebráni tomu, aby taký komplexný a zároveň špecifický projekt, 
akým je služba elektronického výberu mýta, porovnával s IT projektmi v úplne iných sektoroch. Ľudovo sa tomu 
hovorí miešanie hrušiek s jablkami. 

Keďže komplexná služba elektronického výberu mýta je projekt neporovnateľný s inými, navyše pri neznalosti 
zmluvy a jej dodatkov, je nemožné, aby sa predseda NKÚ mohol objektívne vyjadriť k oprávnenosti nákladov a 
cene v dodatku zmluvy. Svoje dojmy vydáva za fakty a zavádza verejnosť. 

Ak K. Mitrík tvrdí, že naše ceny sú „neobvykle vysoké“, mal by vedieť svoje tvrdenia exaktne dokázať. Nie je 
pravda, že SkyToll vystavuje faktúry a Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ich len tak „bez príloh“ uhradí, ako 
tvrdí predseda NKÚ. Pred schválením každého zmenového konania a uzatvorením dodatku k zmluve sme 
povinní podrobne dokladovať náklady na realizované zmeny finančnému odboru NDS, a to vrátane počtu 
človekodní a nákladov subdodávateľov. 

V prípade, ak NDS nesúhlasí s výškou nákladov alebo s návrhom technického riešenia, zmluva obsahuje 
mechanizmy na riešenie takejto situácie. Zmluvné strany môžu spolu alebo samostatne požiadať o názor 
nezávislého znalca a v prípade pretrvávajúceho sporu rozhodne Rada pre riešenie sporov. Až následne, po 
uznaní oprávnenosti nákladov, dôjde k podpisu príslušného dodatku k zmluve. 

—- 
Karol Mitrík (73) 
Absolvent Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre sa začal angažovať vo verejnom živote ako poslanec a 

neskôr primátor Spišskej Novej Vsi. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady SR za SDKÚ. Počas 

vlády Ivety Radičovej šéfoval Slovenskej informačnej službe. Jeho pôsobenie v SIS ocenil aj Robert Fico a 
označil ho za vhodného kandidáta na predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR. Parlament ho do tejto funkcie 
zvolil aj vďaka hlasom Smeru v roku 2015 na sedemročné funkčné obdobie. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Smola a Hrušky zverejnili videoklip k novinke Asistent(ka) 
[13.02.2020; topky.sk; Dobre vedieť; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.topky.sk/cl/1000991/1860873/Smola-a-Hrusky-zverejnili-videoklip-k-novinke-Asistent-ka- 

 
 

Smola a Hrušky opäť reflektujú recesistickým pohľadom nielen na politickú, ale i celospoločenskú situáciu vo 
verejnom priestore v skladbe Asistent(ka). Zhoda okolností a podobnosť postáv v tejto novinke je však čisto 
náhodná, pretože realita je ešte oveľa tvrdšia a smutnejšia. 

Mladá, sexy, ambiciózna? Fešák s jamkami v lícach, šikovný, lojálny? Prihlás sa na pohovor a uvidíš, že svet 
sekretariátu a kopírok má rôzne výhody, ale i nástrahy a niekedy aj úplne iné možnosti, o ktorých sa ti možno ani 
nesnívalo. Nie to nie je zosmiešňovanie tohto povolania, ba naopak, vyjadrujeme všetkým kvalifikovaným, 
čestným a pracovitým asistentom a asistentkám veľký rešpekt. Vážime si ich prácu i prístup. Táto skladba však je 
o úplne inom svete asistentov a asistentiek, ktorých pozná každý a to nielen z médií, ale i zo svojho blízkeho 
okolia. Každé mesto, obec, úrad, inštitúcia, primátor, starosta či poslanec má svojho obľúbeného asistenta či 
asistentku. 

V hlavnej úlohe sa predstavila alternatívna fotomodelka a MOgirl Karolína Ščurová z Prahy a členovia kapely 
Smola a Hrušky. O vizuálny aj virtuálny výsledok sa postaral dvorný kameraman Pavol Varga, autor klipov Som 
na*ebaný, Hokejové emócie, Vývrtka či poslednej romantickej Spokovej novinky Aj ty to tak cítiš.. 

„K skladbe ma inšpirovali všetci asistenti, s ktorými som prišiel do styku v práci alebo v médiách. No najviac 
inšpiratívna bola náplň práce štátneho radcu, ktorú keď som si prečítal a zamyslel sa, koľko skúseností a 
vysokých škôl by mal mať takýto radca, tak mi odpálilo dekel. Pred rokmi som pracoval v japonskej korporátnej 
firme ako audítor a keď si predstavím, že jeden človek by mal riešiť tvorbu stratégie a štátnej politiky vo 
vymedzenej oblasti, vykonávať vnútorné aj vládne audity, koncepčnú a koordinačnú činnosť v rámci štátnej 
služby, koordináciu pri realizácii projektov, pripravovať koncepcie strategických dokumentov, tak moja predstava 
je, že to musí byť super-človek. Skrátka asistenti to nemajú ľahké a to nehovoriac o tom, koľko si musia pri šéfovi 
preskákať alebo prehltnúť.“, približuje vznik asistentskej pesničky Spoko Kramár. 

Zdroj: Pavol Varga 
Smola a Hrušky vyráža o pár dní na špeciálne akustické tour 2020, ktoré odštartuje v unikátnej koncertnej 

sieni Reduta v Spišskej Novej Vsi spolu so špeciálnym hudobnými hosťami - Mirka Miškechová (spev, gitara), 

Martin Pisko (perkusie) a Marek Masarik (klávesy). Kapela pripravuje repertoár svojich najväčších hitov i starých 
nehraných skladieb v nových akustických aranžmá, ktoré predstaví vo viac ako 2-hodinovom programe a 
ponúknu opäť jedinečný hudobný zážitok. 

https://www.topky.sk/cl/1000991/1860873/Smola-a-Hrusky-zverejnili-videoklip-k-novinke-Asistent-ka-


Akustické tour 2020 Smola a Hrušky + Mirka Miškechová: 20.02.2020 Spišská Nová Ves / Reduta – 
koncertná sála / začiatok koncertu: 20:00 - predpredaj vstupeniek iba v Spišskej Novej Vsi: Mestské kultúrne 

centrum – Reduta, Kino Mier – Dom kultúry, Turistické informačné centrum 29.02.2020 Púchov / Queens pub / 
začiatok koncertu: 21:00 06.03.2020 Nitra / Music a cafe / začiatok koncertu: 21:00 07.03.2020 Vrútky / RC Mlyn / 
začiatok koncertu: 21:00 

PREDPREDAJ VSTUPENIEK ONLINE na Predpredaj.sk 
Info, súťaže k turné a aktuálne dianie kapely Smola a Hrušky tu: 
https://smolaahrusky.sk 
https://facebook.com/smolaahrusky 
https://instagram.com/smolaahrusky 
Kapela Smola a Hrušky vznikla roku 1997. Šesťčlenná formácia má na konte albumy: Jeseň 2003 (2003), Na 

chate (2005), Kameň Papier Nožnice (2008), živák Lajfka (2010), Palec hore (2012), Best On 1997 – 2015 
(2015). Okrem toho vydala DVD s názvom 13 životov / Live in Topfest (2010), CD a DVD Unplugged Live in 
Spišské Divadlo (2016) a najnovší album Čiernobiely (2017). Medzi najznámejšie skladby skupiny patria – Na 
Vianoce patríme k sebe, Gruľa, Mary, Honey Honey, Matura, Fajčiť treba, Profesor lásky, Čierny Biely, Televízne 
noviny, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Analog Digital, Na čom záleží, Pridaj si ma, Som na*ebaný, Hit či Svokra 

-reklamná správa- 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Plzeňský Prazdroj Slovensko otvoril nové distribučné centrum v 

Topoľčanoch 
[13.02.2020; transport.sk; Logistika; 00:00; transport.sk;TS] 

 
https://www.transport.sk/spravy-logistika/11574-plzensky-prazdroj-slovensko-otvoril-nove-distribucne-
centrum-v-topolcanoch.html 

 
 

Celková plocha skladu sa zdvojnásobila! Plzeňský Prazdroj Slovensko v stredu popoludní slávnostne otvoril 
nové priestory distribučného centa v Topoľčanoch. Nové administratívne priestory a sklad sú vybavené 
najmodernejším vybavením. 

Od 3. februára 2020 došlo k zmene sídla obchodného distribučného centra (ODC) spoločnosti Plzeňský 
Prazdroj Slovensko, a. s. v Topoľčanoch. „Nové priestory budov skladu a administratívy presnejšie adresujú naše 
potreby a požiadavky a okrem moderného vybavenia prinesú aj väčšiu kapacitu skladu,“ vysvetľuje zmenu Martin 
Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko. Celková plocha skladu sa oproti bývalým 
priestorom viac než zdvojnásobila. Celý proces od prípravy až po sťahovanie trval zhruba rok a štvrť. 

Nová adresa 
Otvorenia nových a moderných priestorov sa v stredu 12. februára zúčastnilo niekoľko najvyšších 

predstaviteľov spoločnosti Plzeňský Prazdroj. Bol medzi nimi aj generálny riaditeľ Grant Liversage, finančný 
riaditeľ David Udal, riaditeľ ľudských zdrojov Rob Kenney, obchodný riaditeľ Martin Grygařík, obchodný riaditeľ 
pre predaj v reštauráciách a pohostinstvách Branislav Kubiš a riaditeľ pre distribúciu a plánovanie Marek Prach. 
Všetci spoločne slávnostne prestrihli pásku nových priestorov. 

Z pôvodnej adresy Krušovská cesta 2092, Topoľčany sa priestory presťahovali na novú neďalekú adresu 
Ulica Odbojárov 663, Tovarníky. „Pivo je špecifický tovar. Má krátku exspiráciu a na prepravu je veľké a ťažké. To 
znamená, že denne musíme manipulovať a doručiť k našim zákazníkom tisíce ton tovaru vo veľmi krátkom čase. 
A práve obchodné centrá, ako je aj to v Topoľčanoch, sú v tejto oblasti nenahraditeľné,“ dodáva Martin Grygařík. 
Odberných distribučných centier má spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s. celkovo šesť, a to v 
Bratislave, Bytči, Zvolene, Veľkom Šariši, Spišskej Novej Vsi a Topoľčanoch. 

Galéria k článku (6 fotografií) 
Viac fotiek 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Jakub Cíger nezostal svojmu priezvisku nič dlžný 
[13.02.2020; myturiec.sme.sk; Turiec / Šport; 00:00; Roman Brezniak] 

 
https://myturiec.sme.sk/c/22325059/jakub-ciger-nezostal-svojmu-priezvisku-nic-dlzny.html 

 
 

Neobľúbenému súperovi zo Spišskej Novej Vsi tentoraz Martinčania nedali na ľade takmer žiadny čas ani 

priestor. Výsledkom kompaktného výkonu bolo zaslúžené víťazstvo. 

https://www.transport.sk/spravy-logistika/11574-plzensky-prazdroj-slovensko-otvoril-nove-distribucne-centrum-v-topolcanoch.html
https://www.transport.sk/spravy-logistika/11574-plzensky-prazdroj-slovensko-otvoril-nove-distribucne-centrum-v-topolcanoch.html
https://myturiec.sme.sk/c/22325059/jakub-ciger-nezostal-svojmu-priezvisku-nic-dlzny.html


Hokej: Martin - Sp. N. Ves 
(19 fotografií) 
HK Vitar Martin – HK Spišská Nová Ves 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) 
Spišská Nové Ves bola jediným tímom, ktorý Martinčania v aktuálnom ročníku nedokázali zdolať v riadnom 

hracom čase. Dokonca sme s týmto celkom mali horšiu vzájomnú bilanciu, ako so suverénom súťaže Capitals 
Bratislava. Východniari navyše počas prestávky v dohrávke 3. kola nadstavby vyhrali na ľade Topoľčian 4:1 a do 
Turca tak mohli pricestovať sebavedomí. 

„Pozrel som si tento duel. Spišská má vo svojich radoch šikovných hokejistov, ktorí bojujú za každých 
okolností a keď dostanú šancu, vedia ju využiť. Tento tím si zaslúži rešpekt a nám bolo jasné, že ak im dovolíme 
diktovať tempo bude zle,“ načrtol predzápasový plán martinský tréner Ernest Bokroš. 

Svojich zverencom skúsený kormidelník na stretnutie výbore pripravil. Od úvodných striedaní hrali veľmi 
pozorne vzadu, no takisto boli aktívni po strate puku. Hostia tak nedokázali nič vymyslieť, ani keď ich bolo na ľade 
o jedného viac. 

((piano)) 
„Hneď od úvodu sa náš tím dostal pod tlak. Až taký nátlakový hokej sme od Martina nečakali,“ priznal 

hosťujúci kouč Richard Rapáč. 
Turčania korunovali kompaktný výkon dvomi presnými zásahmi a zaslúžene sa dostali do vedenia. Spišiaci 

síce približne v polovici súboja využili presilovku, ale odpoveď domáceho kolektívu bola rýchla. K vydarenej 
otočke sa dostal Cíger a vrátil všetko do starých koľají. 

Hokejisti HK Vitar potom už mali vývoj duelu pod kontrolou. Hrali disciplinovane, protivníkovi toho veľa 
nedovolil a umne si počkali na možnosť definitívne súpera zlomiť. Šance prišla štyri minúty pred koncom, keď 
hostia odvolali brankára. Skúseného obrancu Fabiána donútil spraviť chybu Paulíny a presnou strelou do prázdne 
brány poistil náskok svojho tímu. V poslednej minúte zápasu ešte predviedla ukážkový protiútok vyšperkovaný 
okulahodiacou finálnou kombináciou naša štvrtá útočná formácia a Babka uzavrel skóre na konečných 5:1. 

„Chlapci veľmi dobre korčuľovali, dohrávali súboje a po každom strelenom góle boli mentálne silnejší a istejší. 
V predchádzajúcich kolách sme mali dve dobré tretiny a jednu zlú. Dnes môžem mužstvo pochváliť za všetky tri,“ 
spokojne zhodnotil Ernest Bokroš prvú trojbodovú výhru nad Spišskou Novou Vsou v sezóne. 

Za predvedený výkon pochváli Martinčanov aj šéf hosťujúce lavičky. Síce sa jeho zverenci po znížení na 1:2 
vrátili do zápasu, ale ich šance na zvrat naši pomerne rýchlo pochovali. 

„Martin produkoval moderný hokej a keď sa dostal do vedenia 3:1 už duel kontroloval,“ dodal Richard Rapáč. 
Skvelý návrat do materského klubu zažil 28-ročný Jakub Cíger. Síce už v druhej minúte putoval na trestnú 

lavicu, ale potom otvoril skóre a následne ešte pridal ďalší presný zásah a asistenciu. Osobné štatistiky si tak 
vylepšil o tri kanadské body. 

„Parádna premiéra, ale bez spoluhráčov by to nešlo. Dnes hralo výborne celé mužstvo, a tak potom môžu 
prísť aj vydarené individuálne výkony. Najdôležitejšie však je víťazstvo,“ zhrnul šikovný útočník. 

Nastupoval na krídle tretej útočnej formácie spolu s Andrejom Jurášekom a centrom Michalom Murčekom. 
Tréneri sa snažili využiť práve jeho väzby s martinským kapitánom. 

„S Mišom sa poznáme od štyroch rokov. Hrávali sme spolu veľmi dlho, pričom sme zažili i spoločné pôsobenia 
v Nórsku či Detve,“ vysvetlil. 

V predchádzajúcich štyroch vzájomných súbojoch ročníka, nám Spišská Nová Ves nastrieľala spolu 19 

gólov. V stredu povolili Turčania protivníkovi len jeden presný zásah, o ktorý sa postaral Edmund Piačka. 
„Gól mi v presilovke výborne pripravili spoluhráči, pričom na mňa už zoslala len jednoduchá úloha, usmerniť 

puk do brány. Mali sme tam aj nejaké iné možnosti na zmenu skóre, žiaľ chýbal nám kúsok šťastia, a tak sa ich 
nepodarilo premeniť. Súboj v Martine však už máme za sebou a teraz sa musíme dívať predovšetkým dopredu,“ 
pragmaticky uzavrel debatu 27-ročný krídelník. 

Góly: 7:05 Cíger (Murček, Cebák), 9:32 Murček (Cíger, Jurášek), 31:16 Cíger (Jurášek, Murček), 56:38 
Paulíny, 59:06 Babka (Videlka, Žiak), resp. 28:52 Piačka (Vartovník, Kövér).Strely: 42:24. Vylúčení: 3:2 na 2 min, 
navyše Matejka (MT) 2+2 za hru so zdvihnutou hokejkou, Findura (SNV) 10 minút za nešp. správanie. Presilovky: 
1:1, oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: Vido – Staššák, Hanko. Diváci: 939. 

MARTIN: Bernát - Šimon, Korím, Tabaček, Rusina, Cebák, Matejka, B. Ligas, Burzík – Nauš, Rudzan, Paulíny 
– Brezniak, Dírer, Poliaček – Jurášek, Murček, Cíger – Videlka, Babka, Žiak. S PIŠSKÁ N OVÁ V ES : V. 
Rosandič - M. Chovan, Fabian, Romaňák, Alvo, Boldižár, Chovanec, Knižka – Vorobyev, Vartovník, Olejník – 
Kövér, Václav, Findura – Koky, Halász, Piačka – R. Štrauch. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Orgány pracujúce s detskými obeťami násilia by mali zlepšiť spoluprácu 
[13.02.2020; hlavnespravy.sk; Z domova; 00:00; TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd] 

 
https://www.hlavnespravy.sk/organy-pracujuce-detskymi-obetami-nasilia-by-mali-zlepsit-
spolupracu/2051866 

 
 

Bratislava 13. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Marko Erd) 

https://www.hlavnespravy.sk/organy-pracujuce-detskymi-obetami-nasilia-by-mali-zlepsit-spolupracu/2051866
https://www.hlavnespravy.sk/organy-pracujuce-detskymi-obetami-nasilia-by-mali-zlepsit-spolupracu/2051866


Lepšia komunikácia medzi orgánmi, ktoré pracujú s detskými obeťami sexuálneho alebo fyzického násilia, 
citlivý priebeh vyšetrovania či využívanie špecializovaných výsluchových miestností, aj to boli témy šiesteho 
okrúhleho stola odborníkov pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej 

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová 
Zorganizovala ho v spolupráci s občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze a zúčastnili sa na ňom 

zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej advokátskej komory (SAK), Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okresnej prokuratúry a ďalších orgánov a inštitúcií. TASR o tom informovali z 
Kancelárie verejného ochrancu práv. 

„Aktuálna situácia týkajúca sa ochrany detských obetí násilia má viacero problémov. V legislatíve nemáme 
úplne premietnuté požiadavky z práva Európskej únie, tie by však mali byť samozrejmosťou. Právny systém by 
mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa. Orgány zapojené do trestného konania ho musia chrániť, 
nie sekundárne viktimizovať, či dokonca spochybňovať, ako to prax v mnohých prípadoch ukazuje,“ povedala 
Patakyová. „Je nevyhnutné venovať tomu náležitú pozornosť a prispôsobiť priebeh vypočúvania, spôsob či 
prostredie, v ktorom je realizované, tak, aby bolo čo najšetrnejšie k obetiam,“ upozornila. 

Odborníci diskutovali napríklad o zabezpečení výmeny informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní a 
orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ihneď na začiatku trestného konania pri detských 
obetiach násilia. Zástupcovia SAK tvrdili, že nevedeli o nedostatočnom informovaní útvarov sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. Problému sa majú venovať. 

Tiež diskutovali o využívaní špecializovaných výsluchových miestností, ktoré sú zatiaľ využívané veľmi málo. 
Výkonný riaditeľ občianskeho združenia Náruč – Pomoc deťom v kríze Ivan Leitman hovorí, že po opakovaných 
diskusiách za okrúhlym stolom sa u vyšetrovateľov zvyšuje tendencia ich využívania. Zákon odporúča, ale 
výslovne neukladá povinnosť tieto miestnosti využívať v prípravnom konaní. „Výstupy z týchto okrúhlych stolov sa 
začínajú pozitívne prenášať do našej práce, keď začína stúpať počet výsluchov obetí sexuálneho zneužívania v 
našich výsluchových priestoroch v Detskom advokačnom centre aj v Detskom krízovom centre Náruč,“ uviedol 
Leitman. 

Na Slovensku sú zatiaľ štyri špeciálne výsluchové miestnosti, ktorými disponujú mimovládne organizácie 
Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. Jedna patrí štátu. 

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v januári informovalo o tom, že plánuje vybudovať špeciálne výsluchové 
miestnosti, ktoré vzniknú na ôsmich súdoch, konkrétne na Krajskom súde Prešov, Okresnom súde Prešov, 
Okresnom súde Bratislava II, Okresnom súde Galanta, Okresnom súde Zvolen, Okresnom súde Rimavská 
Sobota, Okresnom súde Rožňava a tiež na Okresnom súde Spišská Nová Ves. Okrem toho je súčasťou projektu 

MS SR vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a obzvlášť zraniteľných obetí, mediálna kampaň, 
odovzdávanie skúseností v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a výsluchu obzvlášť zraniteľných obetí. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Opitý havaroval a ušiel, potom sa sám vrátil 
[13.02.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22325192/opity-havaroval-a-usiel-potom-sa-sam-vratil.html 

 
 

Policajti obvinili muža zo Smižian z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 
SMIŽANY. Pri nehode v okrese Spišská Nová Ves, ktorá sa stala v stredu krátko po 16. hodine, asistoval 

alkohol. 
Ako informovala polícia, 35-ročný vodič vozidla zn. Audi viedol vozidlo po Tomášovskej ulici v Smižanoch 

smerom na malý podjazd. 
“Na križovatke s ulicou Slovenského raja sa plne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru, kde narazil 

do stojaceho vozidla odťahovej služby zn. Iveco Z miesta nehody ušiel. Po chvíli sa ale vrátil peši. Tam ho už 
policajti, ktorí udalosť na mieste dokumentovali, podrobili dychovej skúške. Na displeji prístroja sa ukázala 
hodnota 0,87 mg/l alkoholu v dychu, čo je v prepočte 1,84 promile,” uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana 
Mésarová. 

Zadržali a prepustili 
Policajti muža zo Smižian ako podozrivého zo spáchania trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej 

látky na mieste zdržali. 
Po vykonaní potrebných úkonov bol zo zadržania prepustený, lebo pominuli dôvody jeho zadržania. 
K spáchaniu tohto skutku sa priznal. 
“Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a v 

súčasnosti vykonáva potrebné vyšetrovacie úkony trestného konania. V rámci neho je potrebné objektívne určiť 
hladinu alkoholu v krvi v čase spôsobenia dopravnej nehody, ako aj vyčíslenie škody,” dodala Mésarová. 

[Späť na obsah] 
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12. DLHÝ DEŇ S UMENÍM 
[13.02.2020; dennikrelax.sk; Výstavy; 00:00; Redakcia] 
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DLHÝ DEŇ S UMENÍM, všetky expozície otvorené v čase 9.00 – 19.00 
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: IMRICH SVITANA, v čase 17.00 – 19.00 
KONCERT V GALÉRII / JANO SVETLAN MAJERČÍK – PIESŇODARY, v čase 19.00 – 20.30 
Miesto: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického 
samosprávneho kraja, Zimná 46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk 

Dátum: 19.2.2020 
DLHÝ DEŇ S UMENÍM v čase 9.00 – 19.00 realizuje galéria pravidelne min. 2x v mesiaci za účelom 

sprístupniť 
stále expozície a aktuálne výstavy verejnosti do neskorých večerných hodín. V stredu večer majú návštevníci 
možnosť vidieť aktuálne výstavy Sacrelacrum / Sacral Elementum IV. (z cyklu Téma), profilová výstava Imrich 
Svitana / Vertikály (z cyklu Profily) a znovu sprístupnená výstava Top akvizície 2017 ? 2018 (z cyklu Zbierka). 
Stála expozícia Jozef Hanula pripomína život a dielo spišského výtvarníka, Terra Gothica prezentuje diela zo 
zbierky s gotickou tematikou. 
DLHÝ DEŇ S UMENÍM 
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ: IMRICH SVITANA 
Galéria umelcov Spiša uvádza v stredu, 19. februára o 17.00 ďalšiu zo série umeleckých dialógov, 
reflektujúcich aktuálne výstavy pod názvom ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ. Počas arty-večera 

nám 
život i tvorbu predstaví „umelec Spiša“ Imrich Svitana. Podujatie je spojené s komentovanou prehliadkou 
výstavy Imrich Svitana / Vertikály a s uvedením krátkeho dokumen-tárneho filmu o autorovi v réžii Márie 
Vašicovej, z produkcie galérie. Vstup voľný. 
Výstava spišského výtvarníka – sochára, medailéra a šperkára Imricha Svitanu je uvedením výberu 
z komornej aj monumentálnej tvorby za posledné dekády. Realizácia výstavy pod názvom VERTIKÁLY sa 
opiera o fenomén autorovej hlavnej inšpirácie, ktorým je jeho rodný Spiš: 75 vertikálnych miniatúrnych 
sošných veží, tvoriacich gro inštalácie, prezentuje 75-te jubileum autora. Výstava je uvedená v rámci 
dramaturgického cyklu PROFILY, v kurátorskej koncepcii Mgr. Lucii Benickej, Mgr. Márii Šabľovej a 
Mgr. Zuzany Juháziovej – GUS. 
O AUTOROVI / Imrich Svitana sa narodil 22. 1. 1944 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1963 – 1970 študoval 

na Vysokej škole umelecko-priemyslovej v Prahe (CZ), odbor umeleckého spracovania kovov u prof. 
Matejovského a Nušla. Od začiatku umeleckej kariéry sa venoval monumentálnej tvorbe, plastikám, 
medailám a šperkom. Autorove diela sú zastúpené v zbierkach Galérie umelcov Spiša, Slovenskej národnej 
galérie, Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie E. Zmetáka, Tatranskej galérie, Liptovskej 

galérie 
P. M. Bohúňa, Galérie mesta Bratislavy, Stredoslovenskej, Šarišskej aj Nitrianskej galérie a vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Okrem verejných inštitúcií je autor zastúpený v mnohých českých 
galériách a súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 
KONCERT V GALÉRII / JANO SVETLAN MAJERČÍK – PIESŇODARY 
V koncertnej sále galérie prebehne v čase 19.00 – 20.30 ďalší KONCERT V GALÉRII, tentokrát so 

slovenským 
pesničkárom Janom SVETLANOM Majerčíkom. V „piesňodaroch“ interpretuje svet okolo, čo vidí, počuje 
a najmä cíti, ako uvádza, \"piesňodarmi odrážam svetlo na tmavé miesta v ľudských srdciach, a možno niečo 
v niektorých ľuďoch zmením…\" 
Vstupné: 6 € / osoba. 
Články z rubriky: Výstavy 
Ján Trojan: Predtým, než poviem hotovo 
Ján Trojan: Predtým, než poviem hotovo .. 
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ – TRANSCEND THE SPECTACLE 
VIKTÓRIA LENGYELOVÁ – TRANSCEND THE SPECTACLE .. 
Vincent Hložník — Strhujúce príbehy 
Vincent Hložník — Strhujúce príbehy .. 
Martin Činovský – Monumentalita miniatúry 
Martin Činovský – Monumentalita miniatúry .. 
Imrich Svitana: Vertikály 
Imrich Svitana: Vertikály .. 
SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV. 
SACRELACRUM / SACRAL ELEMENTUM IV. .. 
V Budatínskom hrade vystavia stavovce 
V Budatínskom hrade vystavia stavovce .. 
Expozícia drotárstva obohatená o nové exponáty 

https://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Vystavy/-DLHY-DEN-S-UMENIM/


Expozícia drotárstva obohatená o nové exponáty .. 
? 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Orgány pracujúce s detskými obeťami násilia by mali zlepšiť spoluprácu 
[13.02.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP 
Na Slovensku sú zatiaľ štyri špeciálne výsluchové miestnosti, ktorými disponujú mimovládne organizácie 

Náruč – Pomoc deťom v kríze a Centrum Slniečko. Jedna patrí štátu. 
Bratislava 13. februára (TASR) - Lepšia komunikácia medzi orgánmi, ktoré pracujú s detskými obeťami 

sexuálneho alebo fyzického násilia, citlivý priebeh vyšetrovania či využívanie špecializovaných výsluchových 
miestností, aj to boli témy šiesteho okrúhleho stola odborníkov pod záštitou verejnej ochrankyne práv Márie 
Patakyovej. Zorganizovala ho v spolupráci s občianskym združením Náruč – pomoc deťom v kríze a zúčastnili sa 
na ňom zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovenskej advokátskej komory (SAK), 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR, okresnej prokuratúry a ďalších orgánov a inštitúcií. TASR o tom 
informovali z Kancelárie verejného ochrancu práv. “Aktuálna situácia týkajúca sa ochrany detských obetí násilia 
má viacero problémov. V legislatíve nemáme úplne premietnuté požiadavky z práva Európskej únie, tie by však 
mali byť samozrejmosťou. Právny systém by mal byť nastavený tak, aby v centre záujmu bolo dieťa. Orgány 
zapojené do trestného konania ho musia chrániť, nie sekundárne viktimizovať, či dokonca spochybňovať, ako to 
prax v mnohých prípadoch ukazuje,” povedala Patakyová. “Je nevyhnutné venovať tomu náležitú pozornosť a 
prispôsobiť priebeh vypočúvania, spôsob či prostredie, v ktorom je realizované, tak, aby bolo čo najšetrnejšie k 
obetiam,” upozornila. Odborníci diskutovali napríklad o zabezpečení výmeny informácií medzi orgánmi činnými v 
trestnom konaní a orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ihneď na začiatku trestného konania 
pri detských obetiach násilia. Zástupcovia SAK tvrdili, že nevedeli o nedostatočnom informovaní útvarov 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Problému sa majú venovať. Tiež diskutovali o využívaní 
špecializovaných výsluchových miestností, ktoré sú zatiaľ využívané veľmi málo. Výkonný riaditeľ občianskeho 
združenia Náruč - Pomoc deťom v kríze Ivan Leitman hovorí, že po opakovaných diskusiách za okrúhlym stolom 
sa u vyšetrovateľov zvyšuje tendencia ich využívania. Zákon odporúča, ale výslovne neukladá povinnosť tieto 
miestnosti využívať v prípravnom konaní. “Výstupy z týchto okrúhlych stolov sa začínajú pozitívne prenášať do 
našej práce, keď začína stúpať počet výsluchov obetí sexuálneho zneužívania v našich výsluchových priestoroch 
v Detskom advokačnom centre aj v Detskom krízovom centre Náruč,” uviedol Leitman. Na Slovensku sú zatiaľ 
štyri špeciálne výsluchové miestnosti, ktorými disponujú mimovládne organizácie Náruč – Pomoc deťom v kríze a 
Centrum Slniečko. Jedna patrí štátu. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR v januári informovalo o tom, že plánuje 
vybudovať špeciálne výsluchové miestnosti, ktoré vzniknú na ôsmich súdoch, konkrétne na Krajskom súde 
Prešov, Okresnom súde Prešov, Okresnom súde Bratislava II, Okresnom súde Galanta, Okresnom súde Zvolen, 
Okresnom súde Rimavská Sobota, Okresnom súde Rožňava a tiež na Okresnom súde Spišská Nová Ves. 

Okrem toho je súčasťou projektu MS SR vytvorenie metodiky na zisťovanie názoru dieťaťa a obzvlášť 
zraniteľných obetí, mediálna kampaň, odovzdávanie skúseností v oblasti zisťovania názoru dieťaťa a výsluchu 
obzvlášť zraniteľných obetí. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Zima si dáva načas: FOTO Ťažko uveriť, kam sa až víkendové teploty 

vyšplhajú 
[13.02.2020; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/Vo] 
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BRATISLAVA – Február sa čo nevidieť preklopí do svojej druhej polovice, no pravá zima v podobe tuhých 
mrazov a sneženia je stále v nedohľadne. V najbližších dňoch totiž maximálna denná teplota pokorí hranicu +10 
stupňov Celzia. 

Čítajte aj: Na Európu sa valí ďalšia víchrica! Zasiahne aj Slovensko, vetrisko dosiahne až 100-kilometrovú 
rýchlosť 

https://www.teraz.sk/slovensko/organy-pracujuce-s-detskymi-obetami/446297-clanok.html
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Stred tlakovej výše sa presúva z alpskej oblasti cez Balkán až nad Turecko a svojím okrajom ovplyvňuje 
počasie u nás. Zároveň postupuje cez západnú a strednú Európu ďalej na východ okludujúci frontálny systém. 

Zdroj: Predpovede.sk 
Maximálna denná teplota dosiahne 6 až 11, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Horehroní 1 až 6 stupňov. 
Podrobnú predpoveď počasia podľa lokality nájdete na Predpovede.sk. 
Piatok 
V brázde nízkeho tlaku vzduchu postúpi cez našu oblasť smerom na východ oklúzny front. Za ním sa nad 

alpskú oblasť rozšíri tlaková výš. 
Záver pracovného týždňa prinesie oblačné až zamračené počasie. V noci sa na mnohých miestach, cez deň 

miestami vyskytne sneženie alebo dážď so snehom, na západe do 500 m aj dážď. V popoludňajších hodinách sa 
však miestami oblačnosť zmenší. 

Zdroj: Predpovede.sk 
Do rána sa ochladí na 1 až -4, v južnej polovici západného Slovenska na okolo 3 stupne. Počas dňa sa 

najvyššia teplota vyšplhá na 1 až 6, v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného 
Slovenska na 6 až 11 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor rýchlosťou 15 až 35 km/h, v nárazoch okolo 60 
km/h, ktorý sa cez deň zmení na severozápadný vietor. Ten bude fúkať rýchlosťou 10 až 30 km/h, v nárazoch do 
55 km/h. Cez deň sa vo východnej polovici miestami vyskytne len slabý vietor. Nad pásmom lesa hrozí spočiatku 
búrlivý vietor až víchrica. 

Sobota 
Naša oblasť sa bude nachádzať v páse vysokého tlaku vzduchu tiahnuceho sa z juhozápadnej Európy až po 

juhozápadné Rusko. 
Bude prevažne polojasno. Miestami, postupne len ojedinele, však treba rátať so zamračeným počasím s 

nízkou oblačnosťou. Na severe sa v noci miestami očakáva sneženie, do cca 400 m aj dážď. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Najnižšia nočná teplota poklesne na 1 až -4 stupne, v údoliach bude miestami aj chladnejšie. Najvyššia denná 

teplota dosiahne 6 až 11 stupňov, na severe väčšinou vystúpi na približne 4 stupne. Fúkať bude severozápadný 
vietor rýchlosťou 10 až 30, v nárazoch miestami do 55 km/h. Počas dňa sa vietor zmení na prevažne južný, bude 
fúkať rýchlosťou do 20 km/h. 

Nedeľa 
Po prednej strane rozsiahlej a hlbokej tlakovej níže so stredom nad severným Atlantikom bude do našej 

oblasti prúdiť od juhozápadu teplý vzduch. 
Bude prevažne veľká, spočiatku aj zmenšená oblačnosť. Cez deň treba ojedinele rátať s dažďom alebo 

prehánkami, na hrebeňoch Tatier so snežením. 
Zdroj: Predpovede.sk 
Do rána sa ochladí na 2 až -4 stupne, v údoliach bude ojedinele aj chladnejšie. V priebehu dňa sa maximálna 

teplota vyšplhá na 6 až 12 stupňov. 
Snehové jazyky a záveje 
Od dnešnej 18:00 do 08:00 nasledujúceho dňa sa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Spišská Nová Ves, 

Kežmarok, Levoča, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina od výšky cca 600 m očakáva tvorba snehových jazykov. 

Zdroj: SHMÚ 
„Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových 

jazykov a závejov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ 
pripomenul SHMÚ. 

Vietor na horách 
V regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, 

Ružomberok, Tvrdošín a Žilina sa na horách nad pásmom lesa očakáva ojedinele výskyt vetra, ktorý dosiahne v 
nárazoch rýchlosť 110 až 135 km/h. Priemerná rýchlosť vetra môže dosiahnuť hodnoty okolo 70 km/h. Varovanie 
nadobúda platnosť od dnešnej 19:00 do 01:00 ďalšieho dňa. 

Zdroj: SHMÚ 
„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo),“ podčiarkol hydrometeorologický 
ústav. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Slovenské duo dominuje v českej extralige 
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Tomáš Prokop 
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Libor Hudáček s Pavlom Skalickým síce chýbali na poslednom reprezentačnom turnaji v Poprade pre 
zranenia, ale z oboch musí mať tréner Craig Ramsay radosť. V českej extralige prežívajú aj na slovenské pomery 
výnimočnú sezónu. Úsmev musí byť aj na Spiši, keďže obaja útočníci sú odchovancami spišskonovoveského 
hokeja. 

LIBOR HUDÁČEK je druhý najproduktívnejší hráč v Česku a PAVOL SKALICKÝ zase prekvapuje hviezdnymi 
výkonmi 

Slováci sú, pochopiteľne, roky najpočetnejšie zastúpení legionári v českej súťaži. Dlho sa im však nedarí 
dostať medzi top lídrov produktivity. V desiatke sa objavili Branko Radivojevič, Martin Bartek, ale naposledy boli 
dvaja krajania medzi najlepšími ešte v sezóne 2005/2006, kedy zakončili základnú časť v desiatke Ľubomír Viac s 
Petrom Pucherom. 

Od rozdelenia republiky sa len raz podarilo dostať medzi špičku trojici. Legendárne znojemské duo Peter 
Pucher – Marek Uram dopĺňal ešte v ročníku 2000/2001 vtedajší útočník Karlových Varov Róbert Tomík. 

V prebiehajúcej sezóne má Slovensko zatiaľ dvojnásobné zastúpenie v top spoločnosti. Libor Hudáček z 
Liberca je tretí s 50 bodmi a Pavol Skalický z Mladej Boleslavi sa drží so 41 bodmi za elitnou päťkou. Blízko je aj 
Dávid Gríger z Karlových Varov, ktorému chýbajú dva body na desiate miesto. 

Pri Liborovi Hudáčkovi nie je produktivita žiadnym prekvapením. Ambiciózny klub zo severu Čiech ho bral ako 
ťahúňa a už v minulej sezóne bol deviaty v produktivite ligy. V dvadsiatich deviatich rokoch je rodák zo Spišskej 
Novej Vsi v najlepšom veku. Produktívny bol aj v minulosti vo švédskej lige či na majstrovstvách sveta, ktorých 

má za sebou už šesť. 
SKALICKÝ JE NAJLEPŠÍ PRI HRE 5 NA 5 
Pavol Skalický Zdroj: BKBOLESLAV.CZ 
Oveľa väčším prekvapením sú skvelé výkony Pavla Skalického. Držiteľ bronzu z juniorských majstrovstiev 

sveta 2015 nepatril nikdy k najproduktívnejším hráčom. Ukazuje, že v jeho prípade to bolo aj o priestore. V 
Slovane Bratislava nastupoval len v tretej či štvrtej formácii. Na druhej strane, 151 zápasov v KHL mu dalo už v 
mladom veku množstvo skúseností. V minulom ročníku sa oťukal v Mladej Boleslavi a v prebiehajúcej sezóne je 
kľúčovým útočníkom tímu bojujúceho o prvú päťku tabuľky. 

„Paľo dominoval v každom zápase proti nám. Jeho fyzické parametre ho predurčujú, aby bol silný v súbojoch. 
Dáva tomu aj nadstavbu, keď vytvára šance pre seba a spoluhráčov. Hrá naozaj výborne,“ zhodnotil výkony 
urasteného krídelníka rekordér v počte reprezentačných zápasov a obranca Karlových Varov Dominik Graňák. 

Výkony 195 centimetrov vysokého útočníka potvrdzujú podrobnejšie štatistiky. Podľa údajov corsi, ktoré 
skúmajú ako si vedie váš tím, keď ste na ľade, patrí Pavol Skalický medzi najlepších hráčov v extralige. 
Zjednodušene to znamená, že so slovenským útočníkom Boleslav viac útočí ako bráni. Stránka hokej.cz ho už 
zaradila medzi hviezdy súťaže. Portál zdôrazňuje, že náš krídelník nastupuje proti lídrom súperov, takže má dosť 
úloh aj v obrane. Pritom boduje v hre piatich proti piatim, kedy dosiahol na 34 zo svojich 41 bodov! V tejto 
štatistike nemá v českej súťaži konkurenciu. 

Skalický zaujal aj niekdajšieho útočníka a dnes už dlhoročného televízneho experta Českej televízie Dávida 
Pospíšila. „Nástup do extraligy mal pomalší. Prvý rok sa rozhliadal. Teraz prejavuje naplno svoje kvality. Pomohlo 
mu, že sa v Boleslavi zmenil tréner. Nový systém Skalickému vyhovuje viac. Osobne sa mi páči, že je taký býček. 
Dokáže rozdať ranu aj prijať. Je to borec, ktorý strčí nos všade. Nebojí sa ísť do predbránkového priestoru. 
Nedáva len pekné góly, ale aj škaredé,“ hodnotil Dávid Pospíšil, ktorý pridal skúsenosť so slovenskými 
hokejistami. 

„Poviem to trošku odľahčene, ale je v tom pravda. Na to, že je Paľo Slovák, je veľmi zodpovedný. Za svo ju 
kariéru som zažil množstvo slovenských hokejistov, medzi ktorými mám aj množstvo kamarátov. Väčšinou to ale 
boli bohémi, ktorým sa nechcelo toľko vracať do obrany. Pavol dáva priority do tímu a osobné štatistiky berie len 
ako bonus.“ 

PREKVAPENIE SEZÓNY 
Odborníci sa neboja označiť Skalického za najväčšie prekvapenie sezóny. Jedným z nich je Petr Hubáček. 

Majster sveta s vyše päťstovkou zápasov v českej extralige sa stal po konci kariéry obľúbeným 
spolukomentátorom. „Pri prestupe do Mladej Boleslavi ho málokto poznal. V hierarchii Slovana Bratislava patril k 
hráčom z nižších formácií. Preto si aj myslím, že mal prvú sezónu v Česku adaptačnú. Tento rok však veľmi 
vyletel. Bez debaty patrí medzi troch najlepších hráčov svojho klubu. Prekvapil ma produktivitou, toľko bodov 
nikdy v kariére nemal. Je super, že sa zlepšuje aj v tomto aspekte hry. Rešpekt si zaslúži za to, že je produktívny 
prioritne v hre piatich proti piatim. Tiež sa mi páči, že napriek takmer dvom metrom výšky dobre korčuľuje a je 
obratný. Má vysoký rozsah pohybu, čo dokáže využiť,“ zhodnotil s uznaním držiteľ kompletnej medailovej zbierky 
z majstrovstiev sveta. 

Skalický sa páči aj niekdajšiemu útočníkovi Komety Brno či pražskej Sparty Jakubovi Koreisovi, ktorý tiež po 
kariére presedlal na rolu spolukomentátora. „Najviac ma zaujalo, že na to, aký je obrovský, dokáže hrať nielen 
fyzický hokej, ale aj kombinačný. Nerobí mu problém zaviesť puk do pásma, či vytvoriť šance pre spoluhráčov. Je 
komplexný hokejista,“ uviedol Jakub Koreis, ktorý zdôrazňuje postavenie dvadsaťpäťročného útočníka v Mladej 
Boleslavi. „Boli ochotní sa zbaviť Michala Vondrku, čo svedčí o Pavlovom raste.“ 

DARÍ SA MU S HOCIKÝM 
Libor Hudáček. Zdroj: hcbilitygri.cz 
Libor Hudáček mal od kolegu z reprezentácie ťažšiu pozíciu. Po príchode do českej extraligy sa od neho 

očakávali výborné výkony. Dôkazom je aj plat. Podľa českého deníka Sport patrí medzi desiatku najlepšie 
ohodnotených legionárov v súťaži. 

„Už keď vstupoval do extraligy, fanúšikovia ho poznali. Prišiel s menom slovenskej hviezdy, veď má aj 
striebornú medailu z majstrovstiev sveta. Očakávala sa od neho produktivita, čo spĺňa. Už v minulej sezóne patril 



medzi najlepších a teraz výkony ešte vystupňoval. Prekvapilo ma, že už dal toľko gólov. Nikdy som ho nemal za 
strelca, bol pre mňa vždy kreatívny typ, ktorý je prispôsobivý a je mu jedno, vedľa koho nastupuje. Nevadí mu 
post krídla ani centra a k tomu ešte pridáva výkonnosť bez výkyvov formy,“ povedal Petr Hubáček. 

Mladší zo známej bratskej dvojice ťaží aj z kvalitných spoluhráčov. Liberec má spolu so Spartou Praha 
najlepší útok v českej extralige. „Libor je šikovný na puku, výborný do kombinácie. Všetko to vyplýva z toho, že je 
v silnom tíme, ktorý vedie tabuľku. Pozíciu strelca a tvorcu hry mu to uľahčuje,“ hovoril Dávid Pospíšil. 

„Obdivuhodné je, že podľa štatistík bodoval takmer v každom zápase, v ktorom nastúpil. Pritom sa pri ňom 
neustále menia spoluhráči. Vôbec mu to nerobí problém. Vlani sa od neho čakalo ešte viac, ale teraz mu ťažko 
niečo vytknúť. Pred rokom mu bral priestor aj Marek Kvapil, teraz je hlavná zbraň Liberca,“ doplnil Jakub Koreis. 
50 

bodov má Libor Hudáček za 25 gólov a 25 asistencií v sezóne. Je tretí v produktivite českej extraligy. 
41 
bodov zatiaľ dosiahol Pavol Skalický, keď strelil 17 gólov a na 24 prihral. V kanadskom bodovaní je v lige 

šiesty. 
Prečítajte si aj zvyšné články z témy: Slovenské duo dominuje v českej extralige 
Prečítajte si tiež 
Pavol Skalický: Nikdy nebudem Crosby 
Prečítajte si tiež 
Libor Hudáček si otvoril dvere do top tímov v top európskych ligách, myslí si… 
Denník Šport 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 45. kolo 
1 
X 
2 
HC Verva Litvínov Litvínov 
2 : 3 
HC Sparta Praha Sparta 
(0:0, 1:1, 1:2) 
HC Oceláři Třinec Třinec 
17:00 
14.02.2020 
Mountfield HK Mountfield 
1.80 4.21 3.60 
HC Vítkovice Ridera Vítkovice 
17:30 
14.02.2020 
HC Dynamo Pardubice Pardubice 
2.19 4.09 2.72 
PSG Berani Zlín Zlín 
17:30 
14.02.2020 
Bílí Tygři Liberec Liberec 
2.46 4.08 2.39 
HC Energie Karlovy Vary Karl. Vary 
17:30 
14.02.2020 
HC Kometa Brno Brno 
2.51 4.12 2.33 
HC Olomouc Olomouc 
18:00 
14.02.2020 
Rytíři Kladno Kladno 
1.85 4.17 3.47 
BK Mladá Boleslav Ml. Boleslav 
15:00 
15.02.2020 
HC Škoda Plzeň Plzeň 
2.19 4.02 2.74 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

675_40_vstupny_bonus_3nasobok_vkladu’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 



 
 

16. Kombinovať sa dá všetko 
[12.02.2020; Evita; rozhovor; s. 112,113,114,115; Alexandra König] 

 
 

REŠTAURÁCIA CARNEVALLE V BRATISLAVE MÁ NOVÉHO ŠÉFKUCHÁRA OLIVERA VOZÁRIKA, 
KTORÝ DO NEJ PRINIESOL NOVÝ VIETOR V PODOBE TRADIČNÝCH SUROVÍN PODÁVANÝCH 
ULTRAMODERNÝM SPÔSOBOM. 

Ako by ste nazvali váš štýl varenia? 
Povedal by som, že ide o modernú formu regionálnej kuchyne. Varím moderné veci z regionálnych surovín. 

Snažím sa čo najmenej využívať dovážané suroviny, aj keď, samozrejme, úplne na sto percent sa to nedá. 
Snažím sa variť po slovensky, ale moderne, z tradičných surovín, no netradičným spôsobom. 

Funguje to aj v gastronómii tak ako napríklad v móde, že každú chvíľu je in niečo iné? Čo je in teraz? 
Áno, je to tak, každú chvíľu je moderné niečo iné. Pred piatimi rokmi bolo napríklad „trendy“ variť z 

najdrahších surovín zo vzdialených destinácií. Dnes je in, naopak, to, čo farmár vypestuje na svojej záhrade. V 
súčasnosti je trendom naturálnosť, návrat k prírode a tradíciám, a myslím si, že sa to týka všetkého, nielen 
varenia. Vo svete je však lokálnosť surovín zaužívaná už dlhší čas, u nás s tým v podstate iba začíname. Jeden 
čas bola v móde takzvaná molekulárna kuchyňa, keď sa pretvárali potraviny do iných skupenstiev a tvarov. Ja sa 
snažím zo všetkých týchto trendov vziať si to naj. Napríklad na jedálnom lístku máme v rámci dezertov penu zo 
slaniny – čo je úplne tradičná surovina poňatá totálne moderným spôsobom. 

Kto dnes udáva trend v gastronómii? 
Určite severské krajiny, Škandinávia. Úplne sa vracajú k minimalizmu a jednoduchosti, a nielen vo varení, ale 

aj v interiérovom dizajne a celkovo v životnom štýle, ktorý kopíruje celý svet. Hlásajú návrat k jednoduchým 
surovinám od byliniek až napríklad po huby. Od komplikovanosti sa už upúšťa a dôležitá je samotná chuť 
potraviny, ktorá sa čo najvhodnejšie doplní, aby čo najviac vynikla. 

Čo hovoríte na reštaurácie a gastronómiu v Bratislave a na Slovensku? Máme oproti iným krajinám čo 
doháňať? 

Určite veľmi veľa, ale myslím si, že to ide dobrým smerom. Zo zahraničia sa vrátilo veľa ľudí, ktorí vedia a 
chcú variť, a nie sú koncentrovaní len v Bratislave, ako by si mohol niekto myslieť. Dnes už nájdeme veľa dobrých 
reštaurácií aj mimo hlavného mesta, čo je super. 

Mám pocit, že ešte pred pár rokmi sa práca v oblasti gastronómie, napríklad na pozícii čašníka, brala len ako 
prestupná stanica, nie ako seriózna profesia. Ako je to dnes? 

Kedysi to bolo tak, že čašník bol pán čašník, ktorý sa vedel o hosťa postarať a aj vďaka nemu mal zákazník 
pocit výnimočnosti. Ja si myslím, že to, čo dokáže niekedy urobiť rozdiel medzi reštauráciami, je práve 
komunikácia – ako k vám čašník pristupuje, ako vám predstaví menu, aký zážitok z jedla máte. Keďže v 
reštaurácii sa málokedy stretnete priamo so šéfkuchárom, ten „styčný bod“ by mal byť podľa mňa práve čašník. V 
reštaurácii, kde pracujem, o toto dbáme. 

Vo filmoch alebo v televízii občas vidím, že keď zákazníkovi veľmi chutilo, dá si zavolať šéfkuchára. To je 
podľa mňa veľmi milé! 

Deje sa to, a podľa mňa sa to aj musí diať, pretože dobrá reštaurácia musí byť spätá so šéfkuchárom. Ľudia 
by mali vedieť, k akému šéfkuchárovi sa idú najesť. Šéfkuchárskych reštaurácií je však zatiaľ na Slovensku veľmi 
málo. Ľudia väčšinou chodia do „talianskej“ alebo „ázijskej“ reštaurácie, ale nejdú za konkrétnym šéfkuchárom, 
nevidia jeho tvár. A toto je, naopak, vo svete trend. Šéfkuchár má svoj rukopis, on určuje smer reštaurácie, aj keď 
napríklad nie je majiteľ, ale rozhoduje jeho meno. Samozrejme, vždy budú existovať bežné reštaurácie pre masy, 
rôzne pizzerie a podobne, ale na druhej strane by mali existovať reštaurácie, ktoré sú spojené s tvárou 
konkrétneho šéfkuchára. 

Vedia si Slováci vychutnávať dobré jedlo, viacero chodov a hodovať aj niekoľko hodín? 
V reštaurácii, kde pracujem, sa snažíme o to, aby na stoloch fungoval sharing (delenie, pozn. red.), kde máme 

na stole napríklad viacero príloh, veľký tanier s mäsom a podobne, a všetci pri stole si dajú zo všetkého. Vo svete 
je to už bežné, u nás ešte nejaký čas potrvá, kým si na to zákazníci úplne zvyknú. No myslím si, že práve toto je 
cesta. 

Aký je váš príbeh? Vždy ste chceli byť šéfkuchár? 
Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi a chodil som na technickú strednú školu, kde som študoval odbor 

polytechnika. Ocitol som sa tam asi trochu náhodou, pretože na túto školu išlo viacero mojich kamarátov z 
basketbalu, ktorý som hrával. Ale niekde vo svojom vnútri som chcel ísť na hotelovú školu. Vždy ma bavilo 
pozerať sa na mamu, keď varila, miloval som napríklad, keď krájala rezance. Bavilo ma aj jesť, a tak nejako 
postupne a prirodzene prišlo, že som začal rozvážať pizzu a po týždni som varil. Potom som prišiel do Bratislavy, 
kde som mal hneď to šťastie, že som sa dostal do vychýrených reštaurácií – napríklad do starého Le Monde, čo 
bola v minulosti ikona medzi reštauráciami. Potom som odišiel do zahraničia a keď som sa vrátil, začal som 
pracovať pre Benčik Coulinary Group. 

Varíte aj doma, alebo je to u vás tak, že obuvníkove deti chodia bosé? 
Kým sme s priateľkou nemali dieťa, tak som sa prevažne stravoval vonku, ale teraz doma varím často a veľmi 

rád. Snažím sa variť rýchlo a efektívne. A varievam všetko možné, u nás doma idú cestoviny s rôznymi 



omáčkami, to máme všetci veľmi radi. Ale varievam aj úplnú klasiku – napríklad paprikáš, je to moje 
najobľúbenejšie jedlo. 

V reštaurácii Carnevalle, v ktorej ste šéfkuchárom, sa veľmi dbá na sezónnosť a pôvod potravín. Prečo je to 
pre vás také dôležité? 

Ja som bol tak naučený z domu, plynie to zo mňa. Moji rodičia mali záhradku, paradajky som jedol v auguste, 
a nie napríklad v januári. Kaleráb sme doma nemali inokedy než vtedy, keď nám normálne narástol. Čiže toto je u 
mňa fakt prirodzené, nie je to žiadna póza ani módna vlna a asi nikto nebude namietať, keď poviem, že tento 
spôsob stravovania je aj zdravší. Aby sme mohli v zime podávať hosťom jahody, je to extrémne drahé, čiže 
sezónnosť má pre majiteľov reštaurácií aj ekonomický rozmer. Aj my v zime používame čučoriedky alebo 
marhule, ale tie, ktoré som si v lete sám nafermentoval. 

To je super, ale potom musíte rozmýšľať veľmi dopredu, už v lete sa musíte chystať na zimu. 
Kuchyňa je stále o extrémne dlhom plánovaní. Jeden týždeň dám von menu na istú sezónu a ten ďalší už 

premýšľam nad ďalším menu na ďalšiu sezónu. No pre mňa to naozaj nie je nič zvláštne, v minulosti to tiež bolo 
tak, že ľudia si v lete robili zásoby na zimu a premýšľali nad tým, čo a ako budú jesť. 

Niekto by možno povedal, že slovenská kuchyňa a potraviny (najmä v zime) sú nudné a ľudia vlastne ani 
poriadne nevedia, čo majú jesť a čo iné majú robiť s mrkvou či so zemiakom, než ich normálne uvariť. 

Momentálne je okolo jedla a varenia asi najväčší boom, aký kedy bol. Na sociálnych sieťach, v televízii, 
skrátka všade, celý svet tým žije. Čiže vôbec nie je zložité nájsť si, čo všetko sa dá s takou mrkvou alebo so 
zemiakom urobiť. U nás napríklad podávame grilovaný zeler alebo mrkvový tatarák… 

Čím je reštaurácia, v ktorej pracujete, výnimočná? 
Asi celou filozofiou. Naozaj sa snažíme ľuďom ukázať inú cestu. Reštaurácia Carnevalle existuje už osem 

rokov a zákazníci vedia, že tu nájdu vynikajúce steaky a podobne, sme reštaurácia zameraná na mäso – to je o 
nás známe. No teraz máme aj ďalší rozmer, ktorým je práve tá sezónnosť a lokálnosť potravín, ktoré používame. 
Bylinky a zeleninu kupujeme od najlepších farmárov z okolia Bratislavy. Snažíme sa sem aplikovať aj filozofi u 
„zero waste“ a netýka sa to len samotnej prevádzky, kde, samozrejme, starostlivo separujeme odpad, ale aj 
samotných potravín, ktoré sa snažíme využiť v čo najväčšej možnej miere až do poslednej šupky. Nekupujeme 
nič v stave polotovaru, vyrábame si napríklad aj vlastné maslo, vlastné oleje, octy… V rámci reštaurácie máme 
pekáreň, v ktorej si pečieme kváskový chlieb, ktorý je podľa mňa pre zákazníka veľká pridaná hodnota. A je taký 
dobrý, že ho spolu s naším maslom a so soľou podávame ako predjedlo. No aby som bol úprimný, čo sa týka 
napríklad mäsa na steaky, v tomto smere sme zatiaľ odkázaní aj na svetovú produkciu, ak si chceme zachovať 
najvyššiu možnú kvalitu. Mäso pripravujeme na drevenom uhlí na špičkových griloch, ktoré nájdete v Bratislave 
len málokde. Takže je toho dosť, čo nás robí unikátnymi. 

Jedla som vašu repu s bryndzovou penou a táto kombinácia je úžasná. Je netradičná, aj keď ste dali 
dohromady vlastne dve úplne tradičné potraviny. 

Presne tak. Môj krok vpred je vlastne krokom späť. Chcem ľuďom ukázať veci, ktoré tu sú, len sa na ne 
zabúda. Pretože všetko sa dá kombinovať a všetko už vlastne bolo vymyslené. 

—- 
Oliver Vozárik (29) 
Kuchárčinu síce nevyštudoval, no vďaka svojmu nevídanému talentu je šéfkuchárom v jednej z 

najvychýrenejších bratislavských reštaurácií Carnevalle. Svoju kariéru začínal v tých najlepších podnikoch a roky 
pôsobil a vzdelával sa v zahraničí. So svojou partnerkou má malú dcéru. Žije v Bratislave. 

—- 
Foto: 
Pečená repa s bryndzovou penou. 
20 hodín pečený hovädzí krk a coleslaw šalát. 
Do CARNEVALLE sa chodí na mäso. 
4 druhy tmavej čokolády. 
Kváskový chlieb s maslom ako predkrm. 
Nové menu od Olivera Vozárika je moderné, no z tradičných surovín. 
Sympatický Oliver chce posunúť bratislavskú gastronómiu vpred. 
Foto: Katarína Kincelová 
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