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Spišská Nová Ves 
 

1. Vymenovali šiestich riaditeľov organizácií 
[26.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 12; tasr] 

 
 

Väčšinu hlasov však nezískal návrh na vymenovanie Beáty Pollákovej za riaditeľku Hvezdárne Michalovce, 
konkurz sa zopakuje. 

KOŠICE. Novou riaditeľkou Zemplínskeho múzea v Michalovciach bude historička Stanislava Rovňáková, 
dosiaľ poverená riadením tejto inštitúcie. Do funkcie ju s účinnosťou od 1. marca v pondelok vymenovalo 
zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Krajskí poslanci zároveň vymenovali ďalších päť riaditeľov 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Návrhy na vymenovanie predložil predseda KSK Rastislav Trnka 
(nezávislý) na základe odporúčania výberových komisií. 

Polláková neprešla 
Na čele Správy majetku KSK bude od 1. marca Vladimír Milistenfer, ktorý v minulosti pôsobil na 

manažérskych postoch v Bytovom podniku mesta Košice. Riaditeľom zariadenia Lumen - Špecializovaného 
zariadenia, zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb v Trebišove sa stane Štefan Čarný, zariadenie 
Lúč Domov sociálnych služieb v Šemši bude viesť Tibor Klema, Idea - Domov sociálnych služieb Prakovce bude 
riadiť Jolana Pisková a Harmonia Domov sociálnych služieb v Strážskom Viera Dzurjašková. Potrebnú väčšinu 

https://siacplus.sk/


hlasov nezískal návrh na vymenovanie Beáty Pollákovej za riaditeľku Hvezdárne Michalovce, 25 poslancov bolo 
za a 25 sa zdržalo hlasovania. „V tomto prípade si výberové konanie zopakujeme," reagoval Trnka. 

Výberové konanie online 
Výberové konania sa uskutočnili 11. februára a pozostávali z písomnej a ústnej časti. „Ústna časť výberových 

konaní bola verejná, vysielaná online prenosom na webe Košického samosprávneho kraja a verejnosti bolo 
umožnené položiť kandidátovi otázky, na ktoré uchádzač pred odbornou komisiou v poslednej časti svojej 
prezentácie odpovedal," informoval Trnka. V prípade Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi a 

zariadenia Ondava - Domova sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou boli výberové konania neúspešné. (tasr) 
[Späť na obsah] 

 
 

2. HOKEJ MLÁDEŽ 
[25.02.2020; Oravské noviny; ŠPORT; s. 41; TF] 

 
 

Liga kadetov - nadstavbová časť o pohár Igora Libu 
HK Spišská Nová Ves - MHK Dolný Kubín 2:0 (0:0,1:0,1:0), MHK Dolný Kubín - Liba Academy Košice 5:6 

(0:0,2:4,3:2) A. Brtoš, S. Bečka (N. Cengelová, J. Meravý), L. Mikušák (Ľ. Mikuš, F. Vráb), S. Bečka (M. Čellár, N. 
Cengelová), S. Bečka (M. Havlík, M. Čellár) 

1. L. Mikuláš 2. Liba Academy 3. Prešov 4. S. N. Ves 5. D. Kubín 6. Trebišov 7. Bardejov 8. Vranov 13 13 149 
13 7 13 7 145 13 4 13 3 13 0 0 1 3 2 2 2 0 0 0 4 3 4 7 7 10 13 119:15 85:41 79:31 80:38 57:52 40:61 21:112 
17:148 

Liga st. žiakov 8. ročník - nadstavba Stred 1. až 6. miesto 
26 19 17 16 12 10 6 0 HK Altis Orava - MsHKM Žilina 3:10 (2:3,1:4,0:3) J. Pekarčík (A. Pekarčík), M. Kalis (V. 

Kulkovský), J. Pekarčík (J. Volček) 
1. Púchov 2. Žilina 3. Altis Orava 4. B. Bystrica 5. Zvolen 6. L. Mikuláš 13 10 13 6 13 7 13 6 13 1 13 2 2 3 1 3 

4 1 1 4 5 4 8 10 96:39 63:33 56:56 59:62 35:62 43:100 22 15 15 15 6 5 
Liga st. žiakov 7. ročník - nadstavba Stred o 7. až 10. miesto 
HK Brezno - MHK Dolný Kubín 12:6 (4:1,4:3,4:2) M. Hubočan (S. M. Flajs), M. Sekereš (V. Hrkel), M. Sekereš 

(M. Hubočan, S. M. Flajs), M. Hubočan, B. Kuzman (D. Dibdiak), M. Hubočan (M. Sekereš) 
1. Brezno 11 8 1 2 77:49 17 2. Pov. Bystrica 3. Rim. Sobota 4. D. Kubín 10 7 10 3 11 2 0 0 3 7 18 66:32 46:68 

52:92 14 6 5 
Liga ml. žiakov 6. ročník - nadstavba Stred 
HK Altis Orava - MsHKM Žilina 3:11 (1:3,2:7,0:1), MHK Dolný Kubín - MHK Ružomberok 5:6 (1:4,2:1,2:1) O 1. 

až 8. miesto 
1. Žilina 2. Martin 3. Altis 4. Pov. Bystrica 5. Zvolen 6. B. Bystrica white 7. Brezno 8. L. Mikuláš 
O 9. až 16. miesto 
1. Prievidza 87 96 94 94 10 5 92 10 2 81 10 9 0 1 3 2 0 2 2 0 0 1 2 2 3 5 5 6 7 1 81:28 52:27 49:49 43:46 

45:52 38:46 39:56 26:69 73:39 14 13 11 10 10 6 6 2 18 2. 3. 4. 
Púchov Dubnica D. Kubín 5. Rim. Sobota 6. Ružomberok 7. B. Bystrica red 8. Detva 96 10 6 96 10 4 93 10 2 

91 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 6 6 8 8 67:34 58:47 64:35 45:54 33:55 32:75 24:57 13 13 12 8 6 4 2 
Liga ml. žiakov 5. ročník - nadstavba Stred o 1. až 8. miesto 
MHK Dolný Kubín - MHK 32 L. Mikuláš 6:4 (1:0,3:2,2:2) 
1. Martin 2. Púchov 3. B. Bystrica 4. Žilina 5. Zvolen 6. Prievidza 7. D. Kubín 8. L. Mikuláš 98 86 96 94 93 10 3 

83 10 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 3 5 5 7 5 8 101:29 63:31 93:49 52:59 48:60 54:75 43:87 43:107 17 13 12 8 7 6 6 3 
[Späť na obsah] 

 
 

3. KRÁTKE SPRÁVY Z NÁŠHO KRAJA: MESTÁ, OBCE A ULICE 
[25.02.2020; Prešovské noviny; spravodajstvo, inzercia; s. 7,8; Róbert Bejda, Mária Šimoňáková, Michal Frank, 

Jana] 

 
 

V HORNÁDE SA UTOPIL MUŽ 
V obci Kluknava, časť Štefanská Huta, našli v piatok ráno v Hornáde telo staršieho muža bez známok života. 

Ležal na plytčine z kamienkov uprostred toku rieky. Odtiaľ ho vytiahli na breh hasiči, no pomôcť mu už 
nedokázali. Mužovi už nebolo pomoci. Išlo o šesťdesiatnika z richnavskej osady, ktorý bol od utorka nezvestný. 
Muža objavil na plytčine miestny obyvateľ bývajúci pri brehu Hornádu. Zavolal políciu. 

„Ešte v utorok som ho videl, ako ide hore kopcom domov do osady. Išiel z Kluknavy z pošty domov. Dával 
som na ceste pozor na prechádzajúcich školákov a zbadal som ho pri mlyne. Je tam taká zákruta. Prešiel, ale 
kam potom stočil, som si už nevšimol,“ uviedol František Tulej, ktorý je členom Miestnej občianskej poriadkovej 
služby v Richnave. Aj on bol v piatok na mieste, kde utopeného muža našli. 



Pomáhal ho stotožniť so strateným dôchodcom Michalom H. Podľa Františka Michal nebol problémový človek. 
V osade býval s družkou, ktorá má zdravotné problémy. Mal šesť detí. Michal sa doma neukázal od minulého 
utorka. Rodina jeho nezvestnosť oficiálne na polícii nenahlásila. 

—- 
DOSTANÚ NOVÉ NOTEBOOKY 
Humenskí poslanci budú po novom dostávať materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady len v elektronickej podobe. Na minulotýždňovom zasadnutí schválili doplnky k rokovaciemu poriadky rady a 
zastupiteľstva. Doteraz ich dostávali aj v tlačenej forme. „Už samotná tlač materiálov je finančne i časovo 
náročná, no v praxi sa stáva, že dochádza k zmenám, čo má za následok, že materiál je potrebné opraviť. 
Logicky tak dochádza k časovým prieťahom a aj zvýšeným nákladom na tlač materiálov,“ argumentovalo mesto v 
dôvodovej správe. Rokovací poriadok pamätá aj na situáciu, keď poslanec nemá alebo nesprístupnil svoju e-
mailovú adresu. 

„V takom prípade mu bude do jeho poslaneckej schránky na mestskom úrade doručené oznámenie o tom, že 
materiály sú zverejnené na webovom sídle mesta s odkazom na príslušný link. Po kliknutí na link si bude môcť 
materiál stiahnuť do počítača,“ spresnila postup doručovania materiálov dôvodová správa. 

Mesto kúpilo notebooky s operačným programom Windows 10, dokopy 29 kusov v celkovej sume objednávky 
12 172,24 eura. 

—- 
CHCÚ ROZŠÍRIŤ SKLÁDKU 
Skládku odpadov Kúdelník II pri Spišskej Novej Vsi čaká pravdepodobne rozšírenie. Hoci spoločnosť 

Brantner Nova, ktorá skládku prevádzkuje, podala žiadosť o jej rozšírenie v rámci štvrtej a piatej etapy, 
ministerstvo životného prostredia nateraz povolilo iba štvrtú etapu. Pri tej sa počíta s kapacitou šesťstotisíc ton 
komunálneho odpadu. 

Rozšírenie skládky, ktorá je v blízkosti susednej obce Lieskovany, sa však nepozdáva miestnym aktivistom. Tí 
adresovali ministerstvu svoje pripomienky, ktorým zatiaľ vyhovelo. 

Skládka odpadov Kúdelník II bola navrhnutá a vybudovaná v súlade s Programom odpadového hospodárstva 
mesta Spišská Nová Ves a príslušného okresu ako regionálna skládka. Okrem Spišskej Novej Vsi slúži aj pre 

obyvateľov okresov Levoča, Gelnica a čiastočne okresu Poprad, teda na skládkovanie komunálnych odpadov 
približne pre 260 000 obyvateľov. Prevádzkovateľ skládky požiadal ministerstvo o jej rozšírenie zhruba pred troma 
rokmi. Žiadosť prešla procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten trval zhruba rok a pol. Na 
sklonu roku 2019 bol daný súhlas na rozšírenie skládky o 4. etapu. Tretia etapa, ktorá v súčasnosti na skládke 
prebieha, má kapacitu ešte na tri či štyri roky. Štvrtá by mala byť zhruba na 10 rokov, v závislosti od objemu 
vyvezeného odpadu. 

„Kapacita skládky je teraz na nejakých 14 rokov. Povedal by som, že je najvyšší čas, aby sa začalo mesto 
strategicky zaujímať o to, akým spôsobom bude likvidovať odpad, hlavne komunálny po týchto rokoch. Ale 
zároveň je potrebné povedať, že zákon zaväzuje samosprá-vy od roku 2021, aby odpad, ktorý ukladajú na 
skládky, prešiel triedením, zhodnocovaním,“ zdôraznil primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS). Mesto 

má v spoločnosti, ktorá prevádzkuje skládku, osempercentný podiel. V meste sa skloňuje aj potreba spaľovne 
odpadu. Ide však o investíciu, ktorú samospráva nie je schopná uniesť. 

„Budeme očakávať, akým spôsobom tí veľkí nadnárodní hráči budú v tejto oblasti investovať. Viem, že viacero 
spoločností má záujem,“ doplnil primátor. 

—- 
LIKVIDUJÚ ČIERNE STAVBY 
Starostovia obcí v okolí vodnej nádrže Domaša žiadali od vlády pomoc pri odstraňovaní čiernych stavieb. 
Vláda dala tomuto návrhu zelenú a koncom minulého roka prijala plán na boj s čiernymi stavbami. Po ich 

monitoringu má pristúpiť Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p., k podávaniu podnetov na stavebné 
úrady, aby mohli takéto nelegálne stavby odstrániť. Má tiež usporiadať právne stavy. 

V pondelok začali vodohospodári s odstraňovaním nelegálnych objektov z okolia vodnej stavby Veľká 
Domaša. Čierne stavby majú zmiznúť do konca apríla, začiatok ich odstraňovania na Domaši bol na Kryme pri 
rekreačnej oblasti Nová Kelča (okres Vranov nad Topľou). Starostovia odhadujú, že pri brehoch Domaše je 
približne tristo nelegálnych stavieb. 

Odstraňovanie sa začalo podľa plánu v pondelok. Na brehu Domaše nakladala ťažká technika obytné prívesy, 
unimobunky, rôzne búdy a podobne. 

—- 
LUPIČA NAKONIEC CHYTILI 
Polícia zasahovala, keď sa 24- roč-ný Milan pokúšal vlámať do miestneho obchodu. Po prijatí oznámenia 

vyrazila polícia na miesto. 
„Po príchode zbadali muža, ktorý vytrhával drevený obklad na exteriéri s úmyslom dostať sa dnu do predajne 

a odcudziť fľaše s alkoholom,“ uvádza polícia na svojom facebooku. 
Po výzve, aby upustil od protiprávneho konania, sa dal muž na útek smerom do poľa. 
Pri prenasledovaní padli dva varovné výstrely, na ktoré páchateľ nereagoval. Lupič je obvinený z prečinu 

krádeže. 
—- 
ZATVORENÝCH BOLO 70 ŠKÔL 
Chorobnosť v Prešovskom kraji v treťom februárovom týždni klesla iba veľmi mierne, zatvorených bolo 70 

škôl. O takmer 30 sa znížil počet škôl, ktoré v danom období museli prerušiť svoj vyučovací proces. Aj naďalej 



platia zákazy návštev vo viacerých nemocniciach v rámci kraja. Informoval o tom regionálny úrad verejného 
zdravotníctva na svojej webovej stránke. 

V ôsmom kalendárnom týždni ostalo v Prešovskom kraji z dôvodu zvýšenej chorobnosti na akútne respiračné 
ochorenia (ARO) zatvorených celkovo 70 kolektívnych zariadení, z toho 23 materských, 45 základných a dve 
stredné školy. V týždni predtým bolo zatvorených až 99 škôl. Najviac školských zariadení prerušilo vyučovanie v 
okrese Vranov nad Topľou, kde ich bolo 17. O tri školy menej zatvorili v okrese Stará Ľubovňa a desať škôl 
nevyučovalo v okrese Bardejov. Šesť škôl ostalo zatvorených v okrese Sabinov, po päť v okresoch Humenné a 
Kežmarok. O jednu školu menej zatvorili v okresoch Poprad a Stropkov, dve školy v okrese Snina a po jednej v 
okresoch Prešov, Levoča a Svidník. 

—- 
Pozemky PRENAJMÚ 
Mesto Vranov nad Topľou prenajme vyše 7,5 hektára pozemkov v priemyselnom parku Ferovo spoločnosti 

Erneo, s. r. o., z Rakoviec nad Ondavou (okres Michalovce), ktorá na nich plánuje vybudovať výrobné haly. Za 
meter štvorcový prenajatej plochy zaplatí spoločnosť 0,15 eura ročne, spolu to je približne 11 350 eur. 

Spoločnosť chce v priemyselnom parku vybudovať výrobné priestory, ktoré bude následne ponúkať ďalším 
súkromným subjektom. Výrobné haly má investor na vlastné náklady postaviť do konca roka 2022. Ako uviedol 
vedúci oddelenia mestského majetku Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Marián Onderko, charakter 
výroby pre nájomcov výrobných hál musí byť schválený mestským zastupiteľstvom, a to na základe kladných 
stanovísk pri posudzovaní vplyvu výroby na životné prostredie. Nájomnú zmluvu má firma s mestom uzavrieť na 
desať rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Priemyselný park Ferovo postavili v roku 2008 s rozlohou 16 hektárov a 14 hektármi ponúkanými na 
prenájom. V ňom má spustiť prevádzkou prvý investor – spoločnosť Ematech, s. r. o. 

—- 
PRI NEHODE ZOMREL MUŽ 
Dopravná nehoda, ku ktorej došlo vo štvrtok (20. 2.) večer pri obci Stročín v okrese Svidník, si vyžiadala jednu 

obeť. Ako uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, išlo o 
dopravnú nehodu osobného motorového vozidla a kamióna. „U šoféra osobného motorového vozidla bol 
potvrdený exitus. Na mieste bola polícia, ako aj záchranári. Zasahovali tam deviati hasiči zo Svidníka a Stropkova 
s tromi kusmi techniky,“ uviedol operačný dôstojník. „Vo štvrtok o pol deviatej hodine večer došlo na ceste I. triedy 
medzi obcami Stročín a mestom Svidník k dopravnej nehode, pri ktorej vyhasol život 23-ročného muža. Išlo o 
nehodu medzi osobným motorovým vozidlom Škoda Felicia, ktorého vodičom bol 23-ročný muž z obce Vyšný 
Orlík, a jazdnej súpravy ťahač DAF s návesom, ktorej vodičom bol 25-ročný muž z Poľska,“ informovala 
prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. „Vodič osobného vozidla z dosiaľ nezistených príčin 
prešiel do protismeru, nasledovala čelná zrážka s jazdnou súpravou. Mladý vodič pri nehode utrpel zranenia, 
ktorým na mieste podľahol.“ 

Stranu pripravili: Róbert Bejda, Mária Šimoňáková, Michal Frank, Jana Otriováz foto: (BEJ), (ŠIM),(FRNK) 
[Späť na obsah] 

 
 

4. Nesúhlasia s rozšírením skládky 
[25.02.2020; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Marie Balážová Melníková / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť skládku komunálneho odpadu. Obyvatelia 

susedných Lieskovian s ňou nesúhlasia. Tvrdia, že by sa zhoršila kvalita ich života. Podľa nich sa nedodržali ani 
zákonné normy. Ministerstvo životného prostredia im dalo za pravdu. Protistrana sa však bráni, proces 
posudzovania stále ukončený nie je.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Na skládku Kúdelník v Spišskej Novej Vsi vyvážajú tony odpadu zo 

štyroch okresov, slúži štvrť miliónu ľudí. Zber a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova. Keďže 
kapacita skládky komunálneho odpadu je obmedzená, firma žiadala rozšíriť ju o štvrtú a piatu etapu.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves (SNS): „Ministerstvu životného prostredia bol daný súhlas 

na rozšírenie skládky na Kúdelníku, avšak iba na štvrtú etapu. To znamená, že tá kapacita nebude milión, ale 
bude iba šesťstotisíc ton.“ 

Marie Balážová Melníková: „Piatu etapu ministerstvo zamietlo. Spoločnosť Brantner chcela túto jamu zasypať 
komunálnym odpadom, následne na ňu chceli sypať smeti až do výšky osemnástich metrov. S tým ale obyvatelia 
susednej obce Lieskovany nesúhlasili.“ 

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany (nominant SNS): „By vznikol veľký kopec. By to bolo strašné pre 
dedinu ako zatienené.“ 

Marie Balážová Melníková: „V blízkosti skládky obec plánuje stavať domy.“ 
Martin Pačnár, obyvateľ obce Lieskovany, občiansky aktivista: „Momentálne aj štvrtá aj piata etapa zasahuje 

do plánovaného územného plánu obce, to znamená, nie je dodržané ochranné pásmo päťsto metrov. Keďže tu 
žijeme a chceme tu kvalitu života zachovať aj pre naše deti a generácie.“ 

Marie Balážová Melníková: „Občianski aktivisti to pripomienkovali.“ 
Martin Pačnár: „Všetkým požiadavkám, ktoré sme uviedli, tak ministerstvo zatiaľ vyhovelo.“ 



Marie Balážová Melníková: „Keďže komisia občanov obce Lieskovany nesúhlasí ani s povolenou štvrtou 
etapou, na uznesenie ministerstva podala rozklad.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR: „Kým rozkladová komisia nerozhodne, 
ministerstvo životného prostredia vec nemôže bližšie komentovať.“ 

Marie Balážová Melníková: „Obyvatelia Lieskovian veria, že ich zákonným požiadavkám ministerstvo napokon 
vyhovie. Ako a kedy rozhodne, zatiaľ jasné nie je. Namiesto rozšírenia skládky o piatu etapu zodpovední navrhujú 
vybudovať medzi Prešovom a Liptovským Mikulášom modernú spaľovňu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Zaujímavé výlety v Košickom kraji 
[25.02.2020; Rádio Slovensko; Pozor, zákruta!; 17:00; R / Igor Michalčík] 

 
 

Igor Michalčík, moderátor: „Všetky krajské, ale i oblastné organizácie cestovného ruchu majú jeden spoločný 
cieľ, propagovať svoj región ako turisticky atraktívne miesto. O tom, že každý región má čo ponúknuť, niet 
pochýb. No ak sa tieto turistické možnosti stretnú na jednom mieste, o to ľahšie si vieme vybrať. Touto cestou sa 
vydala aj krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus. Oslovil som jej riaditeľku Lenku 
Vargovú Jurkovú.“ 

Lenka Vargová Jurková, riaditeľka Košice Región Turizmus: „Nedávno sme na trh uviedli novinku, katalóg, 
ktorý obsahuje 30 turistických možností alebo výletov pre návštevníka. Tento katalóg má názov Tak blízko ako sa 
len dá. Tento názov hovorí dosť veľa. Košický región je naozaj blízko. Táto blízkosť je spätá jednak s tým 
geografickým a teda s územím, naozaj v košickom regióne je všetko tak blízko, ako sa len dá, ale aj s blízkosťou 
k ľuďom a teda chceme ponúknuť takú tú autentickosť zážitkov v košickom regióne. Na dosah máme aj prírodu, 
pretože máme tu naozaj nielen európske, ale aj svetové unikáty, ako je Herliansky gejzír alebo unikátne jaskyne. 
No a keď sme už pri prírodnom dedičstve, tak samozrejme nedá mi nespomenúť aj UNESCO pamiatky a teda 
z Košíc máme dostupných až 18 UNESCO pamiatok do 100 minút. Takže aj UNESCO máme na dosah.“ 

Igor Michalčík: „Medzi tridsiatku destinácií, atrakcií, či miest dýchajúcich kultúrou alebo históriou sa dostali 
najmä tie, ktoré zaujali turistov už predtým. No v prehľade toho najdôležitejšieho nechýbajú ani novinky.“ 

Lenka Vargová Jurková: „Katalóg sa nerodil od stola, my sme veľmi pozorne vnímali spotrebiteľské správanie, 
rôzne atribúty cestovného ruchu. Tieto sme medziročne porovnávali. Taktiež sme pozorne počúvali aj dopyty 
odbornej verejnosti cestovných kancelárií, zahraničných zastúpení, veľvyslanectiev. Veľmi pozorne sme vnímali, 
keď sme chodili na zahraničné veľtrhy a výstavy, aký je dopyt po košickom regióne, čo návštevníkov najviac 
zaujíma a z toho sme vytvorili lokality a taktiež aj výlety, ktoré v súčasnosti máme v tomto katalógu a môžeme ich 
ponúkať.“ 

Igor Michalčík: „Poďme teda zalistovať v 60 stranách, ktoré ponúkajú nielen našincom inšpiráciu kam sa 
vybrať a čo si pozrieť v Košickom kraji.“ 

Lenka Vargová Jurková: „Okrem tých tradičných výletov a poznaní, či už do Spišskej Novej Vsi, do 

Slovenského raja, na Tokaj, na Gemer, obsahuje aj netradičné výlety, výlety plné adrenalínu. No a ja môžem 
samozrejme odporučiť aj kráľovský gurmánsky zážitok na Spišský hrad, kde návštevník môže absolvovať nočnú 
prehliadku hradu, ale taktiež dobovú hostinu v hradnej kuchyni, ktorej súčasťou je aj podávané pečené kurča 
podľa uhorských obyčají, ale taktiež aj Elixír lásky hradnej pani a Sladké tajomstvo krásnej Hedvigy. Okrem 
takýchto gurmánskych zážitkov je katalóg plný aj adrenalínu. Môžem spomenúť sledovanie medveďa hnedého 
v Tatrách alebo výlet pod názvom Staňte sa mašérom, no a taktiež pozorovanie vtáctva, teda bird watching.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Pár dní pred voľbami sa začal výber predsedu jedného z najdôležitejších 

súdov v krajine 
[25.02.2020; dennikn.sk; Slovensko; 16:28; Veronika Prušová] 

 
https://dennikn.sk/1771924/par-dni-pred-volbami-sa-zacal-vyber-predsedu-jedneho-z-najdolezitejsich-
sudov-v-krajine/ 

 
 

Ako vyzerá výber nového predsedu na Krajský súd v Bratislave. Sedem rokov ho viedol Ľuboš Sádovský, 
ktorý sa aj pod ťarchou Kočnerovej Threemy vzdal funkcie. Pri výbere jeho nástupcu to však téma nebola. 

V počte sudcov je dvakrát taký veľký ako krajský súd v Trnave, Trenčíne, Nitre, či Prešove. Pracuje tam vyše 
osemdesiat sudcov. K tomu treba pripočítať dve stovky súdnej administratívy. Do jeho elektronickej podateľne 
prichádza často dvojnásobok spisov ako na väčšinu iných krajských súdov v krajine. 

https://dennikn.sk/1771924/par-dni-pred-volbami-sa-zacal-vyber-predsedu-jedneho-z-najdolezitejsich-sudov-v-krajine/
https://dennikn.sk/1771924/par-dni-pred-volbami-sa-zacal-vyber-predsedu-jedneho-z-najdolezitejsich-sudov-v-krajine/


Sídli v hlavnom meste a rozhoduje o kľúčových sporoch štátu. Jeho sudcovia rozhodovali napríklad aj 
o eštebáckej minulosti českého premiéra Andreja Babiša. Posudzovali aj miliónové spory štátu, ktoré mohli mať 
vážny dosah na štátny rozpočet. A rozhoduje aj o väčšine žalôb proti štátu, keďže v Bratislave sídli väčšina 
štátnych orgánov, ministerstiev a úradov. 

A jeho slovo by malo byť v týchto sporoch definitívne. Bratislavský krajský súd je najdôležitejším a najväčším 
odvolacím súdom v tejto krajine. A teraz, niekoľko dní pred voľbami, sa hľadá jeho predseda – podobne ako na 
ďalších šestnástich súdoch po celom Slovensku. 

Dôsledky Threemy – súd bez predsedu 
Krajskému súdu v Bratislave dlhé roky šéfoval Ľuboš Sádovský. Po siedmich rokoch sa však krátko pred 

Vianocami funkcie vzdal. Médiám poslal tlačovú správu, v ktorej odkázal, že tak urobil po osobnej dohode 
s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd). 

Minister jeho odchod naznačil už deň predtým a bolo jasné, že ak by Sádovský neodišiel sám, Gál by ho 
odvolal. Sadovský napríklad ešte ako predseda bratislavského krajského súdu podal na Súdnu radu sťažnosť pre 
zákrok polície voči sudcom, sudkyniam a štátnej tajomníčke Monike Jankovskej, ktorým zhabali mobily. 

„Ako predseda Krajského súdu Bratislava som sa rozhodol vyvodiť osobnú zodpovednosť za možné 
individuálne zlyhania jednotlivých sudcov z obvodu krajského súdu,“ vysvetlil svoje odstúpenie z funkcie 
Sádovský. 

Sádovský bol navyše na zabíjačke, na ktorej bol aj Marian Kočner. 
O aké zlyhania sudcov malo teda ísť? V súvislosti s krajským súdom a Marianom Kočnerom sa spomínali 

najmä dve mená, a to sestier Haitových. Andrea sa k rodnému priezvisku vrátila. Jej staršia sestra Monika, ktorá 
sedem rokov bola štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti, je verejnosti známa skôr pod priezviskom 
Jankovská. 

Obom hrozí najprísnejší disciplinárny trest – vyzlečenie z talára. Obom polícia zaistila mobily a u oboch 
koncom januára vykonali policajti domové prehliadky. Bol to pritom práve Sádovský, kto presadil presun 
Jankovskej na bratislavský krajský súd. Pôvodne, pred nástupom na ministerstvo spravodlivosti, totiž pôsobila 
v Trenčíne. 

Teraz bude zrejme na končiacom ministrovi, ktorý po voľbách odchádza z politiky do advokácie, koho vyberie 
za jeho nástupcu. 

S vyhlásením aj priebehom výberového konania sa pritom minister celkom poponáhľal: vyhlásil ho 8. januára, 
kandidáti sa mohli prihlasovať do 17. januára a samotný konkurz bol 21. februára. 

Ľuboš Sádovský musel účasť na zabíjačke vysvetľovať aj súdnej rade. Rovnako aj pochybnosti pri prideľovaní 
spisov. Foto – TASR 

Výber zo štyroch 
Zatiaľ čo na väčšinu okresných súdov sa hlási jeden, maximálne dvaja kandidáti, o pozíciu predsedu 

bratislavského krajského súdu sa prihlásili štyria uchádzači. 
Dvaja z nich boli Sádovského pravou rukou. Ide o podpredsedov súdu Borisa Tótha a Romana Bolebrucha. 

Treťou kandidátkou je sudkyňa Darina Kuchtová, ktorá súdu už dvakrát nakrátko šéfovala. Vždy však mala smolu 
na výmenu ministra vo funkcii, ktorý ju veľmi rýchlo z funkcie odvolal. V roku 2006 to bol Štefan Harabin 
(nominant HZDS), o šesť rokov neskôr Tomáš Borec (Smer). 

Popri trojici bratislavských krajských sudcov kandiduje aj  sudkyňa Eva Behranová, ktorá pôsobí na Krajskom 
súde v Trnave. Začínala na súde v bratislavskom Starom Meste, odkiaľ potom odišla na Okresný súd do Malaciek 
a potom do Trnavy. Posledné dva roky pôsobila na stáži na ministerstve spravodlivosti, kde sa zaoberala auditom 
súdnictva. Prichádzala teda do kontaktu s chodom všetkých súdov, vrátane toho bratislavského krajského. 

Prečítajte si tiežSedem rokov viedol krajský súd. Sádovský ako šéf kľúčového súdu skončil 
Z prezentácie súčasných podpredsedov bolo jasné, že chod súdu majú dokonale naštudovaný. Najmä sudca 

Bolebruch veľa argumentoval číslami, ktoré mal pripravené v podkladoch. 
Jeho protikandidát Tóth hovoril z hlavy, a o to sa zdal byť presvedčivejší. Tóth je sudcom, ktorý má 

v justičných kruhoch dobré meno. Trinásť rokov v minulosti šéfoval Okresnému súdu Bratislava III. Má teda 
priame skúsenosti s riadením súdu. Bol výrečný, argumentačne dobre pripravený. Asi nebolo prekvapením, keď 
na záver hodnotenia päťčlennou výberovou komisiou skončil na prvom mieste. 

Tóth zopakoval to, čo napísal v motivačnom liste. Krajský súd v Bratislave považuje za plne funkčný, ktorý 
dlhodobo dosahuje uspokojivé výsledky. Svojmu predchodcovi toho veľa nevytkol. 

V tomto duchu hovoril aj jeho protikandidát Bolebruch, ktorý pôsobil neistejšie. Možno aj preto skončil za 
Tóthom, na druhom mieste. 

Žiadna Threema v otázkach 
Hoci Sádovský odišiel v súvislosti s Kočnerovou Threemou, na výberovom konaní túto tému ani nespomenuli 

– ani podozrenia voči Jankovskej, či Haitovej, že pôsobili ako spojky Mariana Kočnera na bratislavských sudcov. 
Tóth ani Bolebruch nemali o nízkej dôveryhodnosti vo svojich motivačných listoch ani zmienku. 
Darina Kuchtová napísala, že v prípade jej výberu by sa ťažiskovou prioritou stalo zvyšovať dôveryhodnosť 

justície. Zdôraznila, že sudca by nemal byť ľahostajný k tomu, ako pôsobí súdnictvo  navonok. Výberovú komisiu 
zaskočila vetou svojej prezentácie, ktorú zväčša čítala, že ak je sudca nedôveryhodný, stáva sa vlastne 
nelegitímny a nezákonný. 

Celá pätica v komisii, v ktorej boli štyria sudcovia, pri tom spozornela. Spätne sa pýtali, ako to kandidátka 
myslela. „Zo širšieho morálno-etického hľadiska,“ vysvetlila Kuchtová. Nemala teda na mysli, že sudcovia, pri 
ktorých je spochybnená morálna integrita sú spochybnené automaticky aj ich rozsudky. 

Prečítajte si tiežČo má spoločné Threema s mlčiacou väčšinou sudcov a predsedami súdov 



Kuchtová zaujala ešte jednou vetou, a to, keď kritizovala sudcov. Hovorila o tom, ako apatia sudcov ohrozuje 
samotné súdnictvo. „Sudcom by nemala chýbať odvaha ozvať sa pomenovať problémy,“ kritizovala kandidátka, 
ktorá pripomenula, ako sa ozvala proti Harabinovi a spolu s kolegami za to čelila postihom. 

Toto však nebola téma, ktorou by dokázala kandidátka výberovú komisiu zaujať – skončila na štvrtom mieste. 
Z outdsiderky kandidátka so šancou 
Preskočila ju aj Behranová, a to napriek tomu, že kandiduje do Bratislavy z trnavského súdu. Ona sa 

dôveryhodnosti justícii venovala v motivačnom liste. Pripomenula, že výberové konanie vyhlásil minister vo veľmi 
zložitom období pre justíciu, pretože výrazná väčšina spoločnosti súdnictvu nedôveruje. 

Behranová si v decembri 2018 podala žiadosť o preloženie na bratislavský krajský súd. Dlho sa o nej 
nerozhodovalo, na program sa dostala vlani v marci. Súdna rada, v ktorej kompetencii toto rozhodnutie je, o nej 
napokon nehlasovala. V justičných kruhoch sa preto hovorilo, že Behranová sa teraz prihlásila do výberového 
konania na šéfku bratislavského súdu, aby sa tak konečne na súd dostala. 

Aj preto ju mnohí považovali za kandidátku, ktorá nemá šancu uspieť. Hovorila tiež z hlavy, len minimálne 
pozerala do podkladov. Logicky sa jej výberová komisia pýtala na to, či nepovažuje za svoju nevýhodu, že 
nepozná dobre bratislavský súd. 

Behranová bola na to pripravená. Pripomenula stáž na ministerstve, kedy minimálne cez štatistické čísla 
spoznala takmer všetky súdy, vrátane toho krajského v hlavnom meste. Pozná čísla a problémy súdu, no nevie, 
ako vzniklo a čo sa za nimi skrýva. Nie je to však podľa nej nevýhoda. „Naopak. Považujem to za výhodu, že nie 
som tým zaťažená,“ dodala. 

Možno aj tieto záverečné odpovede kandidátky zavážili, prečo ju komisia napokon uprednostnila pred 
Kuchtovou. Behranová teda skončila tretia. 

Minister Gábor Gál. Foto N – Tomáš Benedikovič 
Poradie nie je podstatné 
A čo teraz? Teraz bude výber na ministrovi. Poradím, ktoré určila komisia, sa podľa zákona nemusí viazať. 

Dôležitá je preňho len informácia, koľkí uchádzači vo výberovom konaní uspeli. V tomto prípade všetci štyria. 
Teraz je len na ňom, koho uprednostní a vyberie za Sádovského nástupcu. 

Prečítajte si tiežSedemnásť súdov hľadá predsedu, odchádzajúci minister má šancu na očistu justície 
Svoje rozhodnutie zatiaľ nezverejnil. Doposiaľ sa riadil výberom komisie. Stalo sa tak v prípade Okresného 

súdu Bratislava III, či nitrianskeho súdu. Do funkcií vymenoval kandidátov, ktorých komisia určila na prvom 
mieste. 

Gál má na rozhodnutie mesiac odkedy sa uskutočnilo výberové konanie. Rozhodnúť by sa teda mal najneskôr 
okolo 20. marca. Môže zariskovať a počkať si, ako dopadnú sobotňajšie voľby a prenechať túto právomoc už 
svojmu nástupcovi. Alebo sa poponáhľa a rozhodne sám. Tak to urobil aj pri iných súdoch, kde sa už výberové 
konania uskutočnili. 

Ak minister nerozhodne v lehote do 30 dní od výberového konania, to sa bude musieť zopakovať a krajský 
súd bude naďalej len s podpredsedami. 

Kde už minister rozhodol 
Výberové konania na predsedu sú vyhlásené na sedemnásť okresných a krajských súdov. Na pätnástich sa 

už uskutočnili. Minister spravodlivosti od 1. marca vymenoval do funkcie predsedu: 
Romana Fitta na Okresný súd Bratislava III; 
Patríciu Kepeňovú na Okresný súd v Trenčíne; 
Radoslava Rusnáka na Okresý súd Spišská Nová Ves; 

Od 1. apríla vymenoval do funkcie predsedu: 
Petra Heinricha na Okresný súd Nitra; 
Roberta Šorla na Okresný súd Prievidza; 
Miroslava Račka na Okresný súd v Lučenci; 
Erika Uhlára na Okresný súd Stará Ľubovňa 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Kúpila zámok, hovorili, že je blázon. Dnes patrí medzi špičku, ale rozprávka 

to nebola (časť prvá) 
[25.02.2020; dalito.sk; Dalito – They Made It!; 00:00; Lucia Tomečková] 

 
https://www.dalito.sk/kupila-zamok-hovorili-ze-je-blazon-dnes-patri-medzi-spicku-ale-rozpravka-to-nebola-
cast-prva/ 

 
 

Dalito.sk/Zámok v českej obci Mcely, Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Keď som po nezabudnuteľnom 
víkende odchádzala zo zámku Mcely, túžila som jeho majiteľku spoznať osobne čo najskôr. Ženu, ktorá bez toho, 
aby o tom tušila, ma prinútila zamyslieť sa nad tým, ako žijem a čo vlastne chcem. Bolo to pred asi štyrmi 
mesiacmi, ale vôňu zámku cítim dodnes. 

https://www.dalito.sk/kupila-zamok-hovorili-ze-je-blazon-dnes-patri-medzi-spicku-ale-rozpravka-to-nebola-cast-prva/
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Takmer každý novinár o jej životnom príbehu píše ako o rozprávke. Chápem, zámok a jeho okolie naozaj 
pôsobia ako rozprávka, mne však bolo okamžite jasné, že za tou krásou sa skrýva obrovské nasadenie, 
odriekanie a najmä odvaha, pustiť sa do niečoho, čo môže urobiť snáď len “blázon”. 

Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Slovenka Inéz Cusumano síce vlastní zámok neďaleko Prahy, za jej 
úspešným príbehom je však veľa bolesti a sĺz, ale aj životných reštartov a nádej, že všetko zlé sa môže aj na 
dobré obrátiť. Určite však nie “samo sa to”, ako v rozprávke, akýmsi zázračným prútikom či prsteňom. Ale to zistí 
len ten, kto sa s pani Inéz stretne aj osobne, prípadne zažije tú jedinečnú atmosféru zámku, pred ktorým sa 
skláňa nielen celé Európa. 

Majiteľka Chateau Mcely a rešpektovaná hoteliérka Inéz Cusumano pri rozhovore na zámku/foto: Dalito.sk „Je 
pravdou, že to cítim rovnako. Môj život nie je rozprávka, ale skôr príbeh. V angličtine tomu hovoria story, lebo to 
nemusí byť rovno „story rozprávkové,“ rozhovorí sa majiteľka zámku, s ktorou sme sa usadili v nádhernom 
apartmáne, v ktorom kedysi žila šľachta. Keď bola malá, ani vo sne by jej nenapadlo, že raz bude nejaký zámok 
vlastniť. Mala úplne iné sny. 

Jej životný príbeh môže byť pre mnohých veľkou inšpiráciou. Nič nie je totiž úplná náhoda. 
Limity rodného kraja 
Rešpektovaná ekonómka sa narodila v Spišskej Novej Vsi, rodičom, ktorí „nemohli vysoko vyskakovať“. 

Napriek tomu jej v detstve nič nechýbalo. Do Prahy vycestovala za vysokoškolským štúdiom. 
„Ako dieťa som si našťastie veľmi neuvedomovala limity rodného kraja, aj keď mi rodičia dopriali všetko, čo 

som potrebovala. Keď to teraz porovnávam, ako žijú dnešné deti aj vďaka médiám, tak niekedy mám pocit, že 
môj svet bol vtedy bohatší. Poskytol mi totiž lepšie zázemie pre to, čo robím teraz,“ spomína na roky pred 18. 
narodeninami, kedy ešte nevnímala, či má alebo nemá dostatok príležitostí. 

Viac si to začala uvedomovať po odchode do Prahy, kde túžila študovať zahraničný obchod, v tom čase 
Fakultu medzinárodných vzťahov. Po Nežnej revolúcii využila všetky možnosti grantov a inej podpory vo 
vzdelávaní. 

Majiteľka Chateau Mcely a rešpektovaná hoteliérka Inéz Cusumano pri rozhovore na zámku/foto: Dalito.sk 
Vďaka Britskej rade získala aj prestížne vzdelanie na Oxfordskej univerzite. 

„Áno, nebola to náhoda. Poctivo som sledovala všetky programy. V tej dobe vyhlásil British Council podporu 
mladým manažérom, ktorí by sa chceli vzdelať vo svojom odbore. Presne som vedela čo chcem,“ spomína na 
dôležité kroky pre svoju budúcnosť, ktoré robila hneď po získaní akademického titulu. Krok po kroku. Pracovala v 
zahraničnej developerskej korporácii, ktorá jej umožnila aj štúdium na jednej z najlepších univerzít sveta, 
Harvarde. 

„Už od strednej školy som mala sen, že budem pracovať pre nejakú nadnárodnú inštitúciu, napr. OSN alebo 
Svetovú banku, no a k tomu som potrebovala adekvátne vzdelanie,“ smeje sa sympatická podnikateľka, ktorej 
sny kreovali vek a skúsenosti. 

Samozrejme, aj ona chcela byť najprv veterinárnou lekárkou exotických zvierat v Afrike. V tom čase “letel“ 
seriál o levici Elza, ale veterina sa jej videla príliš úzke zameranie. 

Svetová banka zaváhala 
„Radšej som si vybrala ekonomiku, keď sa raz naozaj rozhodnem čo chcem robiť, aby som mala ešte priestor 

na dovzdelávanie,“ vysvetlila konečné rozhodnutie. 
Jedna z najúspešnejších hoteliérok v Českej republike chcela hlavne veľa spoznávať a cestovať. A najmä, 

najmä zmeniť svet k lepšiemu. 
Inéz Cusumano/foto: Chateau Mcely„Kamarát, ktorý ma v tej dobre veľmi dobre poznal a pracoval na 

Medzinárodnom súde v Hágu, vybavil pre mňa návštevu OSN v Ženeve. Vlastne sa ma snažil odradiť o môjho 
sna. Veľmi dobre ma totiž poznal a vedel, že by som sa v tom prostredí necítila šťastná. Nie som totiž typ, ktorý 
bude štyri roky robiť na tom, aby potom veľmi kľúčové vety presadil do nejakej rezolúcie. Už vtedy vedel, že 
potrebujem okamžite vidieť výsledky svojej práce,“ spomína na obdobie, keď ešte netušila, že skončí ako vysoko 
rešpektovaná a uznávaná hoteliérka s mnohými oceneniami. 

„V tom čase vypísala Svetová banka konanie na výber budúcich viceprezidentov s tým, že chcú, aby práve 
nová krv prelomila ich byrokratické štruktúry a pomalé rozhodovacie procesy. Vyberali skupinu mladých ľudí z 
celého sveta. To ma pobláznilo a aj preto som si vybrala program na Harvardskej univerzite, ktorý presne riešil 
hodnotenie projektov, perspektívy nielen podnikateľov, bánk, ale aj štátov a celých regiónov. Potom som zistila, 
keď som podávala veľmi komplikovanú prihlášku do Svetovej banky a jeden z mojich učiteľov Harvardskej 
univerzity poslal posudok k mojej osobe z objektívnych dôvodov o niekoľko dní neskôr, len vďaka tomu, že 
nesplnil presný časový limit, tak moju prihlášku zhodili zo stola a ani ju neotvorili. Vtedy som si uvedomila, že by 
som sa tam asi zbláznila. Dodnes som presvedčená, že som bola presne ten najlepší kandidát, ktorého hľadali a 
že je to veľká škoda pre Svetovú banku, že ma vtedy pre takú hlúposť nezobrali,“ smeje sa na celý prezidentský 
apartmán Inéz, z ktorej cítiť veľkú múdrosť a pokoru zároveň. 

Inéz Cusumano/foto: Chateau Mcely„Dnes to hodnotím, že to bola menšia škoda pre mňa,“ zasmeje sa mama 
mladej slečny, ktorá si dnes už nevie predstaviť úradnícky život. Stojí však nohami na zemi a jej jej jasné, že 
kedysi to pre mladých bolo oveľa ľahšie, študovať na prestížnych univerzitách, ktoré dnes stoja aj viac ako 80 
tisíc dolárov za dva semestre. 

„Nerada by som odradzovala mladých ľudí, ale musím uznať, že tá situácia je dnes veľmi iná. Keď vidím tú 
obrovskú konkurenciu a prístup k informáciám toľkých ľudí na celom svete, tie špičkové univerzity v Spojených 
štátoch, ktoré ani nemajú prospechové štipendiá, naozaj som asi mala aj šťastie, dobre hovoríte,“ súhlasí so 
mnou Inéz, ktorej zámok Mcely navštevujú najnáročnejší hostia z celého sveta. 

Vianoce v Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Absolútna zrúcanina 



Presne toho zámku, pred ktorým, keď v roku 2001 stála, vlastne ho ani nevidela. V takom bol stave a väčšinu 
vecí musela dať vyrobiť úplne nanovo a na mieru. Všetko podľa odporúčaní historikov. Mimoriadne jej záležalo na 
tom, aby zámok nestratil svojho ducha. Aj preto v jedinečnom zámku nájdete všade symbol hortenzie. Na 
obliečkach, uterákoch, závesoch, stoloch… Pôvodní majitelia, šľachtický rod Thurn-Taxis tento kvet miloval. 
Novej majiteľke veľmi záležalo aj na tom, aby rekonštrukciu, vrátane interiéru, robili výhradne domáci výrobcovia 
a majstri. 

Kým opravila iba ruinu, trvalo to päť rokov a ďalších sedem jej jedinečné okolie. 
Večerné Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Podnikateľka sa mi priznala, že predtým, ako prišla do dedinky 

Mcely, tieto ambície cítila dlhé roky, len ich v živote nevedela uchopiť a využiť. 
„Roky som žila v nejakom rozpoložení. Až to dospelo do štádia, že som si povedala dosť! Jedného dňa pohár 

pretiekol a jednoducho som z toho obchodno-diplomatického sveta utiekla. Potrebovala som čas a v pokoji 
popremýšľať o tom, čo vlastne od života naozaj chcem. Aké sú moje priority. Ak to neurobíte, nikdy nenájdete ten 
svoj príbeh, vaše poslanie,“ smeruje k rozprávaniu o zámku, dnes už 5 hviezdičkového hotela, ktorý vám pri 
návšteve vyrazí dych. Rovnako ako vyrazil Dalito. 

Chateau Mcely v obci Mcely, neďaleko Prahy/foto: Chateau Mcely Inéz Cusumano nemala ani 25 rokov, keď 
zažila niečo, čo by mladý človek jednoducho nemal, lebo to tak nie je správne, ani spravodlivé a ešte aj proti 
prírode. Život s milovaným manželom si len plánovala. Poznala ho od narodenia a bol jej druhým ja. 

Mladá vdova workoholičkou 
Po skončení štúdia sa zosobášili, ale ich spoločné šťastie vydržalo len rok. Náhle sa stala vdovou a opäť 

musela rozmýšľať, ako resetovať svoj život a začať odznova. Útechu hľadala v zamestnaní. 
Inéz Cusumano/foto: Chateau Mcely „Keď sa na to spätne pozriem, tak som vlastne vždy bola workoholička a 

ešte aj ambiciózna. Ale zrejme, smrť manžela, mi dala ešte väčší impulz, ešte viac energie. Akoby som 
potrebovala všetko vytesniť. Takže namiesto toho, aby som plánovala rodinu, zrazu som musela začať rozvíjať 
svoju profesionálnu kariéru bez toho, že by som to nejako plánovala,“ spomína na najťažšie obdobie svojho 
života. Pomoc vtedy hľadala najmä u priateľky v Los Angeles. No a práve ona mala sen, kúpiť zámok v Česku 
alebo v okolí Paríža. Pomôcť jej mala práve Inéz. 

„Niekoľko rokov ma prosila, aby som jej skúsila nájsť niečo v okolí Prahy. Nemala som na to čas , mala som 
náročné zamestnanie. V tom čase som riadila medzinárodnú firmu a spravovali sme veľké realitné projekty, ako 
nákupné centrá, hotely, luxusné rezidencie, všetko v Prahe 1, niečo v Prahe 2. V tej dobe som zodpovedala asi 
za 25 zamestnancov a veľmi často som cestovala do zahraničia. Mala som síce zaujímavý život, ale nebolo to 
úplne to, čo som si predstavovala. V živote som vôbec necítila rovnováhu,“ spomína na mužský svet realít 
éterická žena, ktorú si vlastne za manažérskym korporátnym stolom vôbec neviem predstaviť. 

Inéz Cusumano/foto: Chateau Mcely S prieskumom realitného trhu v okolí Prahy jej teda pomohla jej 
asistentka. Keď pani Inéz z firmy odišla, spomenula si na zoznam a vyštartovala do terénu. 

„V tom čase som čítala knihu od Paula Coelha, Alchymista. Presne ma naviedla, ako ísť za svojimi snami. 14 
dní som len cestovala a denne videla štyri až päť zámkov na predaj. Až som prišla do Mcely,“ spomína na deň, 
keď stála pred niečím, čo vlastne ako zámok už vôbec nevyzeralo, ruiny ju aj tak ohúrili. Pozerala sa na najväčšiu 
zrúcaninu, akú kedy videla. Vlastne nevidela. 

„Bolo to to najhoršie, čo som videla zo všetkých zámkov. Všetko zarastené, ani nebolo vidieť, čo tu vlastne je. 
Voda tiekla cez tri poschodia. Takmer všetko z interiéru bolo vytrhané, odnesené , zničené, všetko zhnité, ale aj 
tak som mala pocit, že som sa vrátila domov,“ spomína Inéz pre portál Dalito.sk . 

Majiteľka Chateau Mcely a rešpektovaná hoteliérka Inéz Cusumano pri rozhovore na zámku/foto: Dalito.sk 
Kúpila sama a bez peňazí 

Ďalšie noci hoteliérka už nevedela zaspať. Stále rozmýšľala, čo ju v zbúranom zámku tak oslovilo. 
„Snažila som sa presvedčiť kamarátku, že to je to správne miesto, ktoré by mala kúpiť, ale zistila som, že 

mala sen, ktorý vlastne ani neplánovala zrealizovať. Tak som sa rozhodla, že tú zrúcaninu kúpim ja,“ smeje sa 
majiteľka dnes už prenádherného zámku. V tom čase bola stále vdova. 

„Skutočne som do toho išla úplne sama. V tom čase bola cena zámku taká, akoby som kúpila byt na Žižkove. 
To bola asi tá rozprávková časť príbehu, keď mi moja mamka nepovedala, či som sa zbláznila, ale že ona si vždy 
myslela, že som princezná a patrím na zámok a dala mi svoje celoživotné úspory,“ spomína na kúpu zrúcaniny. 
Aj tak jej peniaze na kúpu stále chýbali. 

Majiteľka Chateau Mcely a rešpektovaná hoteliérka Inéz Cusumano pri rozhovore na zámku/foto: Dalito.sk „V 
čase, keď som naozaj veľa zarábala často som pomohla priateľom, ktorí mi však peniaze akosi nevracali aj desať 
rokov a tak som si ich po rokoch začala pýtať späť. Do štyroch mesiacov som mala všetky potrebné financie na 
kúpu zámku. Bolo to presne ako v tej knihe Alchymista, v ktorej sa píše, že keď narazíte na svoj osobný príbeh, 
tak to poznáte podľa toho, že sa začnú diať zázraky. A mne sa začali diať z každej strany,“ hovorí o šťastí 
začiatočníka a popritom si jemne odchlipkáva bylinný čas z deviatich bylín z okolia zámku. Voňal na celý 
apartmán, vlastne celý zámok. Hostia si pobyt bez vzácneho čaju už ani nevedia predstaviť. 

Pochutnávam si na ňom aj ja a uprene počúvať ženu, ktorej nezávidím vlastne nič. Za tým čo vytvorila je toľko 
námahy, že sa do toho mohol naozaj pustiť asi len „blázon“. Pomyslela som si. 

Čaj v Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Odchlipnem si z čaju a šálka cinkne o tanierik. Zvuk poctivého 
zámockého porcelánu s kvetmi hortenzie či motýľov sa rozozvučí po zámockom apartmáne. 

Šťastie praje pripravenému 
Zaujímalo ma, či mám pravdu, ak si myslím, že doteraz to bola tá najjednoduchšia story. Kúpa je totiž jedna 

vec, nákladná rekonštrukcia druhá. 



„Áno, ono sa vraví, že najmenší problém je kúpiť zámok, potom je veľký problém ho zrekonštruovať a najväčší 
ho prevádzkovať,“ súhlasila s tým, že to pripomína všetkým, ktorí od nej odchádzajú s nadšením, že možno by sa 
do niečoho podobného pustili aj sami. Často ju vyhľadajú takí, ktorí majú podobné sny. 

Inéz Cusumano/foto: Chateau Mcely „Všetkých upozorňujem na to, že v minulosti musela šľachta vlastniť 
veľké majetky, aby uživila jeden meter štvorcový strechy zámku. Toľko a toľko hektárov lesa, napríklad. Nie je v 
tom vlastne nič karmické, je to iba rozumné uvažovanie. Mnohí majú pocit, že mi to vyšlo ako v rozprávke, ale 
pravdou je, že som sa vždy púšťala do desať vecí naraz, venovala tomu všetok čas, no a jedna vec z toho vyšla. 
Potom to vyzerá, že som mala veľké šťastie. Samozrejme, že v tom je aj šťastie, ale ako sa hovorí, šťastie praje 
pripravenému. A áno, máte pravdu, že najdôležitejší sú ľudia, s ktorými pracujete a na ktorých sa môžete 
spoľahnúť. Jedno obrovské šťastie som však mala. Vyhľadali ma manželia Plchoví, ktorí mi pomáhajú s vedením 
zámku,“ hovorí majiteľka s úctou o podriadených, bez ktorých si dnes Mcely už nevie ani predstaviť. 

Coffee break v Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Eva Plchová, ktorá má momentálne na starosti PR, charitu 
a čiastočne aj marketing zámku vyhľadala Inéz Cusumano v čase, keď sa okrem prestavby zámku snažila oživiť 
aj jeho celý región. Založila organizáciu, cez ktorú sa vďaka grantom a rôznej regionálnej podpore snažila spojiť 
všetkých regionálnych podnikateľov. Jej snom bolo, všetky regionálne atrakcie spojiť v jedno. 

„Napríklad, neexistovalo tu žiadne označenie, pritom je to vyhľadávaná turistická oblasť. O regióne 
neexistovali žiadne publikácie, no a pani Eva z Poděbrad, ktorá pravidelne navštevovala regionálne stretnutia, si 
ma na jednej prednáške vypočula, a do plánov obnovy zámku sa zamilovala. Oslovila ma, že s manželom majú 
taký sen, že by chceli riadiť malý hotel.“ 

Chateau Mcely, Česká republika, pohľad z druhej strany zámku do záhrady/foto: Dalito.sk14 rokov, 8 párov, 
15 detí 

Bolo to asi rok pred otvorením zámku, keď mala domáca pani ešte plnú hlavu rekonštrukcie. Eva však bola 
neúprosná. 

„V tom čase som ani netušila, aká bude pre mňa dôležitá v mojom živote. Tak ako ona, tak aj jej manžel 
Vlasto. Svetový úspech celej prevádzky je z veľkej miery aj vďaka tomuto páru,“ s úctou hovorí o mladom 
manželskom páre, ktorý dáva do zámku celú svoju dušu a energiu, bez vlastníckych práv. 

V dnešnej dobe nevídané, pomyslela som si. Na zámku som sama prežila víkend a prístup personálu ma 
ohúril. Vysvetľovala som si to tým, že zámok musí byť asi akciovka a zamestnanci dostali v nej svoje akc ie ako 
bonus. Opak je pravdou. 

Zlatá sála Chateau Mcely aj pre firemné jednania/foto: Chateau Mcely Systém fungovania na základe trvalých 
hodnôt sa zjavne vypláca. Zamestnanci chodia do práce radi. Prezradila mi neskôr pani Eva pri šálke kávy v plnej 
reštaurácii zámku, ktorá patrí medzi najoceňovanejšie v krajine. 

„Niekedy mám pocit, že mi bol zámok predurčený ešte pred tým, ako som sa narodila. Moja rodina pochádza 
z najbližšieho okolia a ja som sa sem po rokoch vrátila. Od začiatku ma baví chodiť do práce a nechcem sa jej 
vzdať, aj keď nám pribudli do rodiny dve deti,“ hovorí pri káve PR manažérka Chateau Mcely Eva Plchová. 

Na tejto prevádzke musí byť niečo výnimočné, lebo za 14 rokov fungovania hotela v tíme vzniklo osem párov, 
ktoré sa dali dokopy. Z toho štyri dvojice sú už manželmi. „Detí, ktoré sa narodili v rámci nášho tímu, je pätnásť,“ 
s úsmevom prezrádza Eva Plchová. 

Chvíle na dekách a vankúšoch v Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Majiteľka zámku si jednoducho správne 
vybrala. Skutočne, bez akejkoľvek snahy o reklamu, to čo predvádza personál zámku, nezažijete ani v najlepších 
hoteloch sveta. Nič vtieravé, napriek tomu na zámku máte pocit, že ho vlastníte vy, aj s vlastným „služobníctvom“. 

„Je to presne o tom, musíte mať vízie. Už pri rekonštrukcii sme s druhým manželom mali jasnú myšlienku. 
Nebola však o tom, že chcem postaviť hotel! Ale, chceme vytvoriť miesto, kde sa človek môže na chvíľku 
presunúť do vyššej úrovni existencie a pozrieť sa smerom dole. Tak, ako som kedysi ja riešila, že žijem život, 
ktorý ma vlastne nenapĺňa, ale nemala som čas sa zastaviť a zmeniť to. Je mi jasné, že nie každý môže vystúpiť 
z rozbehnutého vlaku. Hlavne, keď máte rodinu, ktorú musíte živiť. V čase kúpy som ju ešte nemala, o to som to 
mala ľahšie. Túžila som ale vytvoriť také miesto, kde prehodnotíte životné priority. Som rada, že ste to cítili 
rovnako, naozaj,“ potešila sa úprimne majiteľka, ktorá aj v zamestnancoch hľadá presne to, čo som počas 
víkendu na zámku zažila aj ja. Ducha zámku Mcely. 

V Anglickom parku Chateau Mcely/foto: Chateau Mcely Duch zámku 
„Jednoducho mám cit na kolegov, aj keď ich už nevyberám sama. Po 14 rokoch je to už dnes práca celého 

tímu. Postupne sme našli ľudí s podobným myslením, ktorí hľadali niečo, kde to nebude len o výkone a 
tabuľkách…,“ prizná sa podnikateľka, ktorá myšlienky z Mcely už preniesla aj do Prahy, kde otvorila luxusný 
apartmán. 

Apartmán Chateau Mcely v Prahe/foto: Chateau Mcely „Ale vy nakazíte aj svojich vlastných hostí. Po víkende 
od vás som prišla domov a zrazu som nevedela, čo so svojim životom. Zrazu som mala pocit, že som doteraz žila 
nejako divne,“ priznala som sa naopak ja hoteliérke, ktorá ovplyvnila môj život bez toho, že by o tom vedela. 

„Tak to som naozaj rada, pretože človek sa musí niekedy opýtať sám seba veľmi nepríjemné otázky, aby 
našiel odpovede a niekedy to nemusí byť príjemné. Presne ako ste povedali, nie je všetko rozprávka,“ 
pokračujeme v rozhovore a ja pri Inéz úplne zabúdam, že som tam tentoraz pracovne. Nasávam každú jej 
skúsenosť a porovnávam ju s mojimi. Aj s mojimi chybami v podnikaní. 

Majiteľka Chateau Mcely a rešpektovaná hoteliérka Inéz Cusumano pri rozhovore na zámku/foto: Dalito.sk 
Skúsenosti Inéz Cusumano na základe prežitého sú aj pre mňa k nezaplateniu. Táto žena a podnikateľka ma 
oslovila natoľko, že som sa netradične rozhodla, rozhovor s ňou rozdeliť na dve časti. Som presvedčená, že aj v 
ďalšej časti bude „o čom“. 



Druhá časť rozhovoru aj s videom o živote, rozhodnutiach aj pracovných skúsenostiach aj chybách, i o novej 
láske, ktorá predala milióny platní po celom svete, s majiteľkou, ktorú kedysi považovali za blázna, už čoskoro. 
Lebo kúpila ruinu zámku, z ktorého je dnes jeden z najluxusnejších hotelových zámkov v Európe. 

Zo zdevastovaného zámku zelený luxusný raj, ktorý si zaslúži planéta aj vy. Chateau Mcely 
[Späť na obsah] 
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Michalovce medzi elitou končia. Nevedia, či sa prihlásia do prvej ligy. 
Extraliga florbalistiek - 20. kolo 
(3 fotografie) 
Ženská florbalová Hyundai extraliga uzavrela svoju základnú časť. 
Nasledovať bude play-off, výber štvrťfinálových súperov prebiehal na základe telefonického výberu. 
Právo prvej voľby mal víťaz dlhodobej časti, po ňom nasledoval druhý a tretí tím. 
Sabinov ako obhajca majstrovského titulu ukončil základnú časť na 3. mieste a v play-off sa vyhol Spišskej 

Novej Vsi, radšej si za súpera zvolil Tvrdošín. 

"Vyberáme si Tvrdošín, pretože s ním máme lepšiu bilanciu vzájomných zápasov ako so Spišskou Novou 
Vsou,“ okomentoval tréner FBC Predator Sabinov Ján Motešický. 

Spišiačkam ktoré už v záverečnom dvojkole nemohli vylepšiť svoje 6. miesto, tak ostala vo vyraďovacej fáze 
Nemšová. 

Michalovce, ktoré svoju extraligovú príslušnosť minulý rok hájili v baráži, opäť končia pod čiarou. 
Pri znižovaní počtu účastníkov ligy však posledné miesto znamená, že sa so ženskou florbalovou elitou 

minimálne na jednu sezónu lúčia. 
19. kolo: 
Hurikán Bratislava –Sabinov 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) 
Ivana Hrabčáková (najlepšia hráčka Sabinova): „Zo začiatku to bolo veľmi náročné, nakoľko sme sa nevedeli 

rozhýbať po dlhej ceste. Po desiatich minútach sme nabehli na náš herný systém a bolo to fajn.“ 
Barbora Boháčová (hráčka Sabinova): „Začali sme po ceste trošku rozpačito, uchádzali nám lopty, dávali sme 

si nepresné prihrávky a bolo vidieť veľkú nervozitu na našich hokejkách. Našťastie nás podržali naše mladé 
dievčatá, ktoré dokázali premeniť šance a streliť gól, čím nás dostali do pohody. Ďalej sme sa už vedeli presadiť a 
premieňať šance. Myslím, že to bol zo začiatku veľmi vyrovnaný zápas a pokiaľ dievčatá z Hurikánu vládali, robili 
nám dosť problémov.“ 

Spišská Nová Ves – Pruské 5:4 (3:1, 0:2, 2:1) 
Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Od úvodu sme sa snažili hrať aktívne, nevyčkávať iba na chyby 

súpera, ale trošku sa pričiniť aj útočným tlakom. V ďalšej časti sme už konečne začali premieňať šance. Škoda 
prostrednej časti hry, kde sme odviedli súperovi prácu, začal nás tlačiť, ale do tretej tretiny sme šli za 
vyrovnaného stavu. Snažili sme sa hrať aktívne vpredu, vyčkávať na chyby a so šťastím sme priviedli tento zápas 
do víťazného konca.“ 

Barbora Kocúrová (najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Začali sme v rýchlom tempe, v ktorom sme 
pokračovali až do konca. Prvý gól nás trochu zlomil, ale vzápätí sme dali tri, čo nás nabudilo. V druhej tretine sme 
po vlastných chybách inkasovali a zápas bol nerozhodný. V poslednej tretine sme ukázali hlavne kolektívnu hru, 
zomkli sa a pridali ešte ďalšie góly, ktoré nám zaistili víťazstvo.“ 

Nemšová –Michalovce 20:3 (7:1, 5:0, 8:2) 
Antónia Fedorišinová (brankárka Michaloviec): „Bol to pre nás veľmi náročný zápas. Strely sa na mňa sypali z 

každej strany. Súperky dnes boli nad naše sily. “ 
20. kolo: 
Hurikán Bratislava –Michalovce 4:3 (3:0, 0:0, 1:3) 
Veronika Pindrochová (najlepšia hráčka Eastern Wings Michalovce): „Prvá tretina bola trošku pomalšia, keďže 

sme nezačali, ako sme chceli a trošku sme spomalili. Druhá tretina sa zlepšila a v tretej sme už maximálne 
zamakali. Strelili sme gól, chytili sme motiváciu a šli sme do toho naplno. Snažili sme sa zabojovať o víťazstvo.“ 

Gerhard Puchír (tréner družstva Eastern Wings Michalovce): „Bol to náš posledný zápas v Hyundai extralige. 
Chceli sme sa dôstojne rozlúčiť. Prvé dve tretiny aj zo strany domácich aj z našej strany nevyzerali nejako silne, 
ale v tretej časti to konečne vyzeralo ako florbal. Škoda, že sa nám nepodarilo streliť štvrtý gól. Bola by to krajšia 
rozlúčka, ale súperovi gratulujem. Do budúcnosti si dávame chvíľku pauzu. Potvrdené máme do ďalšej sezóny 
kategórie U15 a juniorky. Ešte uvidíme, či sa prihlásime do ženskej prvej ligy.“ 

Nemšová – Sabinov 8:7 pp (2:3, 3:2, 2:2 – 1:0) 
Klaudia Robová (hráčka Sabinova): „Sme rady, že sme uhájili aspoň jeden bod, ktorý nám stačí na tretie 

miesto v tabuľke po základnej časti. Nemšovej chcem poďakovať za skvelý zápas.“ 
Barbora Boháčová (najlepšia hráčka Sabinova): „Zápas prebiehal presne tak, ako sme predpokladali a to, že 

bude veľmi vyrovnaný a každá chyba bude znamenať gól v našej alebo v súperovej bránke. Bolo to naozaj veľmi 
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vyrovnané, zápas bol bojovný vo vysokom tempe a vysokom nasadení. Podarilo sa nám v tretej tretine strhnúť 
vedenie na rozdiel dvoch gólov a tak sme chceli už iba držať výsledok, avšak dievčatá z Nemšovej využili svoje 
šance a zápas doviedli do predĺženia. V predĺžení už nám o nič nešlo, lebo sme vedeli, že o tretie miesto už 
neprídeme. Nepremenili sme vyloženú šancu, čo sa však podarilo súperkám.“ 

Spišská Nová Ves – Nitra 3:2 pp (0:0, 1:0, 1:2 – 1:0) 
Dušan Koščo (tréner Spišskej Novej Vsi): „Zápas bol od úvodu vyrovnaný. Šance sa striedali na oboch 

stranách. My sme svoje nepremenili najmä v prvej tretine za stavu 0:0. V druhej časti hry sme trošku zvýšili 
tempo, postupne sme sa začali presadzovať. Na záver Nitra zdramatizovala zápas, vyrovnala na 2:2. Do 
predĺženia sme šli s výhodou presilovej hry, kde sme daný zápas rozhodli. Tešíme sa na play-off.“ 

Sára Adamcová (najlepšia hráčka Spišskej Novej Vsi): „Vedeli sme, že to nebude ľahký zápas. Od začiatku 
sme boli viac na loptičke, ale chýbal nám tlak do bránky. Po prvom góle sme začali byť viac uvoľnené a mali sme 
väčší pokoj na hokejkách. Súperky boli miestami nebezpečné , museli sme dbať aj na obranu. Zápas bol 
vyrovnaný, o čom svedčí aj výsledok.“ 

[Späť na obsah] 
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Play off sa pomaly blíži. 
Do konca nadstavbovej časti chýbajú dve kolá. Skalickí hokejisti vstupovali do nadstavby z piateho miesta, 

klesli aj na šieste, ale dve kolá pred koncom sú na želnom štvrtom mieste a sú tak veľmi blízko k tomu, aby play 
off odštartovali doma. 

Zápas pravdy ich však čaká v stredu, kedy privítajú na svojom ľade Spišskú Novú Ves. Aj Spišiaici chcú 

ísťdo play off zo štvrtého miesta, na to však musia vyhrať v Skalici, zvládnuť aj posledné kolo s Martinom a pritom 
veriť, že sa nepodarí získať viac bodov Dubnici, ktorá si v poslednom dvojkole zmeria sily s Bratislavou a 
Topoľčanmi. 

Momentálne má Skalica tak najbližšie k štvrtému miestu. Ak vyhrá nad Spišskou Novou Vsou a Dubnica 
nezaboduje proti Bratislave, Záhoráci sa môžu tešiť. K tomu by im mala dopomôcť aj vysokádivácka návšteva. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. VZNIK SRAPR - BERIOZKA 
[18.02.2020; Extra plus; REDAKČNÁ POŠTA; s. 50; Branislav Rusiňák] 

 
 

V prvý februárový deň sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila ustanovujúca konferencia Spoločnosti rodákov a 

priateľov Ruska - Beriozka. Jej predsedníčka Irina Frajštáková prítomných oboznámila s cieľmi občianskeho 
združenia a aktivitami, ktoré sa už podarilo uskutočniť. Zdôraznila, že medzi hlavné aktivity spoločnosti bude 
patriť práca so školami a mládežou, uchovanie pamäti o priebehu a výsledkoch 2. svetovej vojny a spolupráca so 
zahraničnými partnermi podobného zamerania. Kultúrny atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Vladislav 
Kulikov uviedol, že prioritou ambasády je pomáhať a podporovať aktivity súvisiace s výučbou ruského jazyka a 
prácu s deťmi a ocenil, že SRaPR - Beriozka bude tomu nápomocná. Schválené bolo aj vytvorenie a štatút 
mládežníckej organizácie Molodaja Beriozka a takisto aj žiadosť o vstup do Zväzu Rusov na Slovensku. Po 
skončení oficiálnej časti ustanovujúcej konferencie pokračovalo stretnutie v neformálnych diskusiách pri 
špecialitách ruskej a slovenskej kuchyne. 

FOTÍ BRANISLAV RUSIŇÁK 
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