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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Ako volí východ: Nadávajú na všetkých, už aj na Smer 
[27.02.2020; Denník N; REPORTÁŽ; s. 4,5; ANDREJ BÁN] 

 
 

Prešli sme počas volebného týždňa rozsiahle územie od dedinky Osadné pri poľskej a ukrajinskej hranici až 
po Spišskú Belú. Úpadok Ficovej strany je zjavný aj v jeho baštách 

Boris pomáha aj v Osadnom, obci, ktorú preslávil rovnomenný dokumentárny film Marka Škopa o ceste farára, 
starostu a karikaturistu do Bruselu. Aj keď, ide o trochu iného Borisa, nie lídra strany Sme rodina. Boris Ocetník je 
v dedinke so 102 dušami zapísanými na voličskom zozname jeden z mála pričinlivých starousadlíkov. 
Štyridsiatnik tu prevádzkuje penzión a krčmu, oboje jediné svojho druhu. „Volím KDH,“ povie stručne a jasne. 
Píska si pritom Kaťušu. Vzápätí postaví zovrieť vodu na štyri párky. Dva pre hosťa z Bratislavy a dva pre tunajšiu 
najvplyvnejšiu postavu – náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraja Lukáča. Juro by mal nečakanému 
hosťovi „prepustiť“ aspoň jeden zo svojich čerstvých rožkov, do obchodu ich totiž Boris dovezie každý deň iba 
presne toľko, koľko ich predá. Ani o jeden viac. Nakoniec krčmár kdesi zoženie zopár krajcov chleba. A 
neodmysliteľný retro Pigi čaj 

V OSADNOM VOLIA CÁRA 
Čo povie náčelník, toho sa tu držia. Jeho slovo je tu uprostred divokej prírody na divokom východe zákon. 

Juro a jeho žena Dáša volili Most-Híd? Osem ďalších tu volilo Bugára. Teraz budú obaja ochranári voliť Hlinu v 
pásme ohrozenia? Uvidíme v sobotu, no je možné, že KDH v Osadnom vyhrá. „Žijem tu dvadsať rokov. A čo si 
pamätám, nikdy nešlo k voľbám toľko v zahraničí pracujúcich ľudí z Osadného ako teraz. Ale myslím si, že to 
nebudú celkom dobré obálky. Angličania, ako hovoríme našim robotníkom, budú voliť najmä Kotlebu. A ajťáci 
PS/Spolu,“ povie Lukáč. Pri stole sedí ešte jeden chlap. Volá sa tiež Lukáč, ibaže Milan. „Tu vyhrá Smer, ako 
vždy. Aj ja som ich minule volil, no už nebudem. Sklamali ma. Dali veľa sľubov a nesplnili ich,“ zdvihne hlavu od 
fľaškového piva. V obci reálne žije iba polovica zo stovky zapísaných voličov. Ostatní sa tu na pobyt prihlásili z 
pragmatických príčin. Napríklad študenti, aby mali nárok na internát v Košiciach. Až do roku 2016 v Osadnom 
volili prevažne Smer, do roku 1998 tu víťazilo Hnutie za demokratické Slovensko Vladimír Mečiara. Dôvody 
objasňuje Juraj Lukáč: „Pochopil som, že sú závislí od štátnych peňazí. Keď bude pri moci Matovič, budú tu všetci 
za OĽaNO. Prestúpia k nemu, je im to jedno. Potrebujú iba svojich päťtisíc eur od štátu ročne.“ Za náčelníkom 
VLK-a chodia politici v kampaniach ako na klavír. Veronika Remišová opakovane, raz dokonca prišla na šesť 
hodín. Boli tu aj PS/Spolu či osobne Béla Bugár. Vedeniu OKS Lukáč zo žartu povedal, že kto nezaplatí chlapom 
v krčme, nedostane sa do parlamentu. Zaplatili, no iba dvakrát po 40 centov. Čo tu trápi ľudí, s politikmi neriešia, 
iba s náčelníkom. Jeho podporovatelia preto teraz zvažujú voliť KDH alebo SaS, bez ktorých Matovič vládu 
nevyskladá. „Od Uliča po Poprad vládne byzantská kultúra. Potrebujú cára. Všetci rusofili, Ukrajinci sú pre nich 
banderovci. Aj keď by k nim mali mať bližšie,“ vysvetľuje Juraj Lukáč. Voľby v dedinách na okolí vyhrá ten, koho 
ľudia v komisii ovládnu kufrík. Že nechápete? Za voličmi, ktorí nevládzu prísť, ide komisia „s kufríkom“, ako sa tu 
vraví mobilnej hlasovacej urne. V koncových obciach na severovýchode, za ktorými sú iba vlci v bukovo-
jedľových lesoch, vyrástli za posledné roky ako huby po daždi súkromné domovy pre seniorov. Výnosný biznis. 
Ich osadenstvo získalo na danom mieste zmenou zákona volebné právo. V praxi to funguje tak, že starkí a starké  
hlasujú za tých, koho im povie „držiteľ kufríka“. 

DEZORIENTOVANÉ MEDZILABORCE 
Z Osadného vedú kľukaté cestičky do Medzilaboriec. Či vládol Mečiar, Dzurinda alebo Fico, v mestečku, kde 

už zrušili sklárne a jedinou atrakciou je múzeum Andyho Warhola (a jeho príbuzných), dosahovali vysoké zisky 
komunisti. Potom však KSS zanikla, tak tu ostali v miernych rozpakoch. „Nálady? Ľudia sú z toho všetkého, čo sa 
deje hore, dezorientovaní. Zavreli jedného gaunera, druhého a nič. Počiatka aj Trnku by mali tiež, tých ale 
nezavreli. Raz sú ľudia naštvaní na jedného, potom v sekunde na iného. Ulahodíš im iba tým, že hovoríš, čo chcú 
počuť,“ vraví kurátor zbierok a porevolučný zakladateľ múzea Michal Bycko. V kontexte naštvanosti sa nečuduje, 
že Kotlebu, ktorý tu na námestí bliakal o nastolení poriadku, budú voliť aj Rómovia z tunajšej mestskej polície. O 
dva roky bude Bycko sedemdesiatnik. Žije v dedinke Zbudská Belá. „Všetko naokolo pomrelo, až v desiatom 
dome žije sused. Som rád, že ráno vstanem a ešte spoznám ženu. Mám štyroch psov. Dedina je bez verejného 
osvetlenia. Ak zájde slnko, je tma, až kým ráno opäť nevyjde.“ Príznačný je však obrat pri posudzovaní strany 
Roberta Fica. Ani Bycko by už dnes nestavil na víťazstvo Smeru. Ako vraví, pomenilo sa to na drobné. Vzniklo 



množstvo menších strán, Harabin či Drucker tu odoberajú Ficovi hlasy. SNS ani tu nestojí za zmienku. „Žijem 
medzi týmito ľuďmi. A vidím, že tak ako by mi kedysi skočili do vlasov, keby som povedal dačo zlé na Smer, tak 
im je to teraz jedno. Nadávajú na všetkých, aj na Smer.“ 

KANDELÁBER Z BARDEJOVA 
Slávne mesto zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO mierne vybočuje z 

východniarskeho rurálneho koloritu. Tunajšie elity sa rozhodujú medzi stranami demokratickej opozície. „Vidíme 
nezáujem ľudí naokolo o politiku. Všetci sa čudujú, ja nie. Súhlasím s autorom knihy Sila rozumu Jánom 
Markošom, že ľudia majú toľko vlastných starostí, že o verejné záležitosti sa zaujímajú iba povrchne, nanajvýš 
popri nedeľnom obede sledujú televízne diskusie,“ hovorí Jakub Lenart. Mladý architekt pracuje v tunajšom 
dizajnovom ateliéri. S kamarátmi zo združenia Kandeláber organizuje v tunajšej Bašte alebo synagóge rôzne 
diskusie na aktuálne témy. Ako hostia k nim prišli napríklad Michal Vašečka, Peter Schutz alebo Samo Marec. „Z 
môjho okolia pôjdu voliť všetci. Buď PS/Spolu, Za ľudí alebo KDH. Ja sám som vylučovacou metódou dospel k 
tomu, že to hodím Kiskovi. Má tam ľudí, ktorých poznám, a ich prácu viem odsledovať,“ vraví Lenart. V roku 2016 
v Bardejove vyhral Smer, dnes tu po tejto strane niet ani chýru, ani slychu. Nemali tu na rozdiel od spomínaných 
opozičných strán míting a Lenart nevidel ani ich bilbord. Aj on sa obáva Kotlebu. Starším imponuje, že, ako 
vravia, vie tresnúť do stola. A mladší zase oceňujú jeho rebelantstvo. 

ZJAVENIA Z LITMANOVEJ 
V slávnej dedinke pri Starej Ľubovni sa od leta 1991 zjavovala dvom dievčatám, Ivetke a Katke, Panna Mária. 

Zjavenia časom ustali, dnes je otázkou, či sa tu objavujú aspoň politici. Ani veľmi nie. Dedina so 630 obyvateľmi 
ich neláka. „Viem koho, ale nepoviem, to je tajné,“ povie pri ozrutnej bráne do dvora starší muž v zelenej 
(lesníckej, nie kotlebovskej) mikine na otázku, či vie, koho bude voliť. Na úzkej ceste už zavreli aj krčmu, ktorá tu 
bola svojho času v jednej z garáží. Pusté sú aj potraviny a domy naokolo. Na tvári Litmanovej sa kruto podpísalo 
vysťahovalectvo. „Som len rok vo funkcii. Ale podľa toho, ako beží kampaň a ako ľudia reagujú, tak z počutia si 
myslím, že prídu voliť. Máme viac kandidátov za rôzne strany z nášho okresu. Z dvoch vedľajších obcí sú to KDH, 
Smer, OĽaNO a Za ľudí. Vydali sme aj dva voličské preukazy, čo je viac ako v minulosti,“ vysvetľuje starostka 
Nataša Hlinková potom, ako si vypýta k nahliadnutiu novinársky preukaz. „Som nezávislá. Vyhrala som s 
podporou SNS a Smeru. Chcela som trojkoalíciu, ale v KDH ma odmietli. Ako menšia obec potrebujeme od štátu 
peniažky, korunky. Z masových pútí na horu Zvir, kde vlani otvorili centrum aj s ubytovaním, profituje 
gréckokatolícka farnosť, nie my,“ dodáva starostka. 

ANI MAZUREK NIE JE DOMA PROROKOM 
Podnikateľ a aktivista KDH v Spišskej Belej Lukáš Hotary verí, že hnutie sa do parlamentu napokon nejako 

dostane. Na hornom Spiši majú kresťanskí demokrati pomerne silné pozície. Keď tu v mestskej kinosále mali 
míting kotlebovci, stáli tam Lukáš a jeho kamaráti na tichom proteste s transparentmi. „Inšpirovali sme sa Lojzom 
Hlinom z volieb do VÚC proti Smerákovi Petrovi Chudíkovi, keď v roku 2017 nakoniec vyhral od nás Milan 
Majerský. Celé to bolo bez provokácií. Odvtedy v Belej ĽSNS neboli, a to tu žije Milan Mazurek. Je o ňom ticho, 
ľudia ho tu nemajú príliš radi,“ vraví Hotary. Na Spiši vládnu obavy a strach z Kotlebu najmä medzi Rómami. 
Veľký (pozitívny) ohlas preto vyvolal status, ktorý na stránku miestnej organizácie KDH v Kežmarku zavesil 11. 
februára Hotaryho kolega Peter Zibura. Zobrazuje fotografiu z vlakovej stanice v pracovný deň o pol šiestej ráno. 
Sedemdesiat chlapov, z toho dve tretiny Rómov, čaká na odvoz na rannú zmenu do fabrík v okolí. „Lajkovali to a 
šírili medzi sebou aj Rómovia. Peťo do statusu napísal, že tá fotografia nabúrala stereotyp o príživníkoch, ktorým 
sa nechce pracovať,“ dodáva Hotáry. V slávnej susednej dedine Lendak, kde svojho času vyhrávalo SDKÚ, má 
vysokú podporu Kotleba. Starosta, ktorý háji farby KDH, ju však do veľkej miery úspešne rozbíja. Z Ľubice pri 
Kežmarku zasa pochádza Štefan Harabin. Ani tam však, zdá sa, neutrpí víťazstvo. Po župných voľbách, v ktorých 
ĽSNS nezískala ani jeden mandát, ustali aj známe vlakové hliadky. Choďte si za kádehákmi, nech vás ochránia – 
napísal na Facebook rozladený Mazurek, hovoria miestni. „Robíme si vlastné prieskumy. Podľa nálad to u nás 
vyzerá, že OĽaNO vyhrá, Smer dostane na frak. Aj v kampani sme ich stretávali a videli sme, že melú z 
posledného. Majú symptómy, aké sme mali pred štyrmi rokmi v KDH. Únava, nevyjdú medzi občanov, stiahnu sa 
do hotela – to boli aj naše chyby. Ale my sme sa z nich poučili,“ dodáva Hotáry. Už v sobotu večer sa rozlúšti 
jedna z najväčších hádaniek týchto volieb. A tou je otázka, či sa KDH tentoraz dostane do parlamentu, aj keď 
zrejme iba tesne. Ak by sme sa riadili ich mítingami v Spišskej Novej Vsi, v Humennom či Bardejove, na ktoré 

prišli stovky ľudí, tak nádej majú. 
ANDREJ BÁN reportér 
Kedysi by mi skočili ľudia do vlasov, keby som povedal dačo zlé na Smer, teraz je im to jedno. Nadávajú na 

všetkých, aj na Smer. Michal Bycko zakladateľ múzea Andyho Warhola v Medzilaborciach 
Ľudia v Osadnom sú závislí od štátnych peňazí. Keď bude pri moci Matovič, budú tu všetci za OĽaNO. 

Prestúpia k nemu, je im to jedno. Juraj Lukáč náčelník Lesoochranárskeho združenia VLK 
Foto: 
Krčma v Osadnom má aj prezidentskú výzdobu FOTO N - ANDREJ BÁN 
Litmanová, miesto zjavení FOTO N - ANDREJ BÁN 
Lukáš Hotáry zo Spišskej Belej FOTO N - ANDREJ BÁN 
Náčelník Juraj Lukáč v krčme v Osadnom FOTO N - ANDREJ BÁN 
Jakub Lenart z Bardejova FOTO N - ANDREJ BÁN 
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2. Dvojica zlodejov vykradla auto zdravotne postihnutého 
[27.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 2; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Polícia zadržala podozrivých. 
SPIŠSKÉ VLACHY. Dvojica zlodejov v Margecanoch (okres Genica), časti Rolova Huta, okradla zdravotne 

postihnutého muža. Na jeho zaparkovanom aute rozbili okno a vzali hotovosť aj peňaženku. Z karty stihli vybrať aj 
peniaze. Polícia v Spišských Vlachoch zlodejov na unikajúcom aute zastavila a zaistila. Ako informovala košická 
policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, zlodeji sa vlámali do auta, v ktorom boli ponechané osobné veci, medzi nimi 
aj peňaženka s platobnými kartami. Karty boli neskôr o pár minút použité na výber hotovosti z bankomatu v meste 
Krompachy. 

Rýchla spolupráca policajných oddelení 
Rýchla spolupráca viacerých policajných oddelení priniesla úspech. „Intenzívnou činnosťou Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Gelnica, za aktívnej spolupráce občanov, ktorí poskytli bližšie informácie k 
podozrivým osobám a podozrivému vozidlu, začalo rozsiahle pátranie prostredníctvom rádiostaníc a hliadok v 
teréne, ktoré monitorovali únikové trasy. Do pátrania boli zapojené všetky hliadky v pôsobnosti Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, vďaka ktorým bolo podozrivé vozidlo spozorované pri 

prejazde mestom Spišské Vlachy a zastavené policajnou hliadkou,“ informovala policajná hovorkyňa. V červenom 
peugeote s košickou poznávacou značkou policajti pri vjazde do mesta Spišské Vlachy, neďaleko čerpacej 
stanice, zadržali dvoch podozrivých. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ich umiestnili do cely 
policajného zaistenia. „Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v 
Spišskej Novej Vsi v tejto súvislosti začal trestné stíhanie a vykonáva potrebné procesné úkony, preto bližšie 

informácie nateraz nie je možné poskytnúť,“ doplnila Ivanová. 
Polícia: Nenechávajte si veci v aute 
Zdôraznila, že polícia upozorňuje všetkých občanov, aby pri opustení svojho motorového vozidla nikdy 

nenechávali na sedadlách či iných viditeľných miestach kabelky, tašky, mobilné telefóny ani iné cenné predmety, 
hoci sa vzdialia len na krátky čas. „Takéto veci nepatria ani do úložného priestoru vozidla. Nikdy neviete, či vo 
vedľajšom vozidle nestriehnu na príležitosť podozrivé osoby. Po opustení vozidla sa poriadne presvedčte, či ste 
vozidlo riadne uzamkli,“ dodala policajná hovorkyňa. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Sťažujú sa na nízke prelety vrtuľníkov 
[27.02.2020; Korzár; REGIÓN; s. 7; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

KOVÁČ: POKÚSIME SA ČO NAJMENEJ OBŤAŽOVAŤ LETANOVČANOV 
Výcviková škola z Košíc na Spiši vykonáva časť výcviku. 
LETANOVCE. Koncom uplynulého týždňa sa na Obecný úrad v Letanovciach (okres Spišská Nová Ves) 

prišlo sťažovať viacero obyvateľov obce na prelety vrtuľníkov ponad ich domami. Sú podľa nich časté a stroje 
lietajú dosť nízko. Najviac sťažností úrad zaznamenal od ľudí bývajúcich pri železničnej trati. Samospráva začala 
zisťovať, kto nad obcou prelietava. „Ľudia v obci začínajú mať pocit, že akosi často a pomerne nízko tie vrtuľníky 
prelietavajú ponad naše katastrálne územie, ponad zastavanú časť obce. Niektorí to vnímajú ako naozaj rušivý 
moment,“ uviedol starosta Letanoviec Slavomír Zahornadský (nezávislý). 

Samospráva nemá informácie, kto je za preletmi 
Sám mal s preletom vrtuľníka osobnú skúsenosť. „V sobotu, keď som sa vybral na Letanovský mlyn do 

Slovenského raja, som sa čudoval, čo to neustále prelietava. Bolo to dosť nízko. Dokonca som si všimol, že 
vrtuľník pristál neďaleko nášho lesa v časti Oľšavka na poli. Prelety sú cez týždeň dopoludnia aj popoludní a 
dokonca aj cez víkend, v sobotu,“ priblížil letanovský starosta. Dodal, že sa tak deje najmenej tri týždne. Myslí si, 
že výcvik pilotov realizuje školiace stredisko, na ktoré sa pred časom sťažovali aj obyvatelia Košíc. Na nízke 
prelety vtedy upozornili predovšetkým obyvatelia mestských častí Pereš a Barca. „Máme pocit, že firma, ktorá 
uskutočňuje tieto prelety, sa presídlila s výcvikom na letisko do Spišskej Novej Vsi a náš kataster ich nejakým 
spôsobom upútal. Nepoznám normy, ktoré sa preletov týkajú, ale zhustené a časté prelety ponad náš kataster sa 
dejú. Nemáme informácie o tom, čo sa deje, a tobôž nie vo vzduchu. Myslím si však, že by samospráva mala byť 
informovaná, aby som aj ja vedel ďalej podať túto informáciu našim obyvateľom,“ zamyslel sa starosta. 

Výcvik na malých vrtuľníkoch 
Ako uviedol Miroslav Kováč zo spoločnosti Tech – Mont Helicopter company zo Spišskej Novej Vsi, výcviky 

pilotov sa vykonávajú zo schváleného spišskonovoveského letiska v spolupráci so školiacim strediskom v 
Košiciach. „Naša spoločnosť zabezpečuje týmto vrtuľníkom parkovanie, servisné práce a technickú podporu,“ 
uviedol Kováč. V Košiciach naďalej výcviky pokračujú. V Spišskej Novej Vsi sa vykonáva len ich časť. Podľa 
Kováča sa výcviky zo spišskonovoveského letiska vykonávajú na jedných z najmenších schválených malých 
vrtuľníkoch 1x S300 a 1-2x MD500 z oficiálneho letiska. „Tieto lety sú realizované pri dodržiavaní všetkých 
platných nariadení pre leteckú prevádzku. Používané vrtuľníky sú schválené EÚ, sú vybavené záznamovým 



zariadeniami a na každú sťažnosť sme schopní v krátkej dobe objektívne reagovať, pokiaľ vieme presný čas a 
miesto, kde má sťažovateľ podozrenie na porušenie pravidiel lietania. V Spišskej Novej Vsi lietajú 1 - 3 malé 
vrtuľníky a to len v dennú dobu, čo nepredstavuje žiadnu veľkú leteckú prevádzku,“ doplnil Kováč. 

Sťažnosti ľudí prehodnotia 
Posádky vrtuľníkov sú podľa neho poučené, aby striktne a s dostatočnou rezervou dodržiavali legislatívu pri 

leteckej prevádzke. „Doposiaľ sa nám nepotvrdilo žiadne porušenie leteckej činnosti z hľadiska trajektórie letu, 
výšok, ani miest pristávania. Minimálna výška letu nad zastavaným územím podľa leteckého predpisu je 150 
metrov (s možnosťou núdzového pristátia) a nad husto zastavaným územím 300 metrov. Piloti túto výšku 
dodržiavajú a ešte aj s dostatočnou rezervou k povoleným limitom. Lietadlá musia pristávať len na letiskách a 
vrtuľníky môžu pristávať aj na poliach, lúkach. Dokonca v rámci výcvikového programu sa žiaci musia naučiť 
pristávať v týchto terénoch. V každom prípade, naše posádky sú poučené tak, aby pri výbere miesta pristátia v 
teréne preferovali miesta, kde nevzniknú žiadne škody,“ zdôraznil Kováč. Ako dodal, sťažnosť v súvislosti s 
prelietavaním nad Letanovcami dôsledne prehodnotia. „A nad rámec platnej leteckej legislatívy sa pokúsime 
nastaviť systém prevádzky tak, aby bol čo najmenej obťažujúci pre okolie,“ uviedol. Prelety vrtuľníkov na Spiši sa 
zatiaľ budú konať s neurčitým dátumom ukončenia. 

Výcviková škola: Posádky sú poučené 
Oslovili sme aj spoločnosť, ktorá výcviky pilotov realizuje. Ide o Slovak Training Academy, s. r. o. (STA). 

Podľa slov Dominika Vargu zo STA, piloti majú za povinnosť dodržiavať výšku nad rámec povoleného limitu, ak to 
nenaruší bezpečnosť letu. „Naši piloti majú zároveň pokyn v maximálnej možnej miere oblietavať obydlia. 
Vrtuľníky majú povolené pristávať aj mimo letiska s dodržaním platnej leteckej legislatívy. Aj v tomto prípade sú 
naše posádky poučené, aby striktne dodržiavali všetky stanovené pravidlá pre pristávanie vrtuľníkov v teréne,“ 
spresnil Varga. Ako dodal, časové obmedzenie na lietanie z letiska v Spišskej Novej Vsi nemajú. TEXT A FOTO: 
MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Začína sa vyraďovacia časť KFL, najväčším favoritom je posilnená Kalša 
[27.02.2020; kosice.korzar.sme.sk; Košice Korzár / Šport v Košiciach a v okolí; 00:00; Daniel Dedina] 

 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22335257/zacina-sa-vyradovacia-cast-kfl-najvacsim-favoritom-je-posilnena-
kalsa.html 

 
 

Súťaž chceme vyhrať, netají tréner Maďarik. 
KOŠICE. Aj tento rok spestruje futbalovým klubom v Košickom kraji zimnú prípravu Krajská futbalová liga 

(KFL). 
Tých, ktorých táto myšlienka oslovila, nie je málo. 
Do prebiehajúceho druhého ročníka sa celkovo prihlásilo až 106 klubov. 
Vetva, v ktorej štartujú účastníci súťaží pod patronátom Východoslovenského futbalového zväzu (III. liga – V. 

liga), bola rozdelená do ôsmich skupín, zápasy sa hrávali na ihriskách s umelou trávou v Spišskej Novej Vsi, 

Moldave, Košiciach, Trebišove, Michalovciach a maďarskom prihraničnom meste Sátoraljaújhely. 
Skupinová fáza vyvrcholila uplynulý víkend, do play-off postúpili víťazi jednotlivých ôsmich skupín. 
((piano)) 
V ňom sa už k slovu dostane klasický k.o. systém. 
Túto nedeľu sú v KFL na programe štvrťfinálové súboje, budúci víkend príde na rad semifinále a súťaž 

vyvrcholí 15. marca finálovým duelom na Janigovej ul. v Košiciach. 
Deň predtým spoznáme víťaza z radov mužstiev ObFZ. 
Vo štvrťfinále stopercentní proti sebe 
V skupinovej fáze KFL si stopercentnú bilanciu udržali len tri tímy. 
Treťoligová Kalša a piatoligové celky TJ Dvorníky-Včeláre a OŠK Budkovce. 
„Boli sme favoritom, keďže sme hrali proti mužstvám z nižších súťaží, ale dostali sme sa do veľmi kvalitnej 

skupiny, kde súperi mali svoju kvalitu. V niektorých zápasoch sme sa natrápili a pri nepremieňaní vyložených 
šancí sme sa na konci obávali o výsledok. Spokojnosť vládne s tým, že sme skupinou prešli bez straty bodu, ale 
na môj vkus sme inkasovali priveľa gólov. Čakal som tiež, že budeme strelecky efektívnejší,“ povedal nám tréner 
TJ Mladosť Kalša Ľubomír Maďarik. 

Keďže jeho mančaft je jediným reprezentantom najvyššej regionálnej súťaže v aktuálnom ročníku KFL, 
automaticky je pasovaný do roly najväčšieho favorita. 

Vo štvrťfinále narazí Kalša na spomínané Dvorníky-Včeláre. 
„Keď sa už do nejakej súťaže prihlásime, máme v nej najvyššie ciele. Prioritnejšia je pre nás jarná časť tretej 

ligy, ale s plnou vážnosťou berieme aj Krajskú futbalovú ligu. Keď sme už postúpili, chceme ju vyhrať,“ netají 
Maďarik. 

V tretej lige pomýšľajú na prvú šestku 
Kalšu v zime posilnilo viacero zvučných mien. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22335257/zacina-sa-vyradovacia-cast-kfl-najvacsim-favoritom-je-posilnena-kalsa.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22335257/zacina-sa-vyradovacia-cast-kfl-najvacsim-favoritom-je-posilnena-kalsa.html


Do kádra pribudol niekdajší najlepší ligový kanonier Ján Novák z Trebišova, Sergej Pilipčuk z FC Košice, 
Pavol Šuľák z Humenného, duo Peter Šalagovič a Volodymyr Starosta z Veľkých Revíšť, Jakub Rugolský a Erik 
Kolbas, v jeseni hráči Michalian, resp. Šarišských Michalian. 

Tento výpočet nasvedčuje tomu, že absolútny nováčik III. ligy Východ by mal na jar mieriť vyššie a vylepšiť si 
priebežnú 9. priečku. 

„Pred sezónou sme si po debate s vedením klubu stanovili za cieľ skončiť do 10. miesta, aby sme nemali 
problém so záchranou. Môj osobný cieľ, ale určite i fanúšikov Kalše, je posunúť sa vyššie, kvalitu kádra na to 
máme. Ak mám byť konkrétnejší, bol by som veľmi rád, ak by sme pri premiére v tretej lige skončili do 6. miesta. 
To by bol veľký úspech,“ doplnil Maďarik. 

Štvrťfinále KFL 2020 
Nedeľa 1. marca 
Spišské Vlachy – Medzev (12.00 hod., UT Janigova 2) 
Dvorníky-Včeláre – Kalša (14.00 hod., UT Moldava n/B) 
Krišovská Liesková – Malá Ida (14.30 hod., UT Janigova 2) 
Pavlovce n/U – Budkovce (14.00 hod., UT Michalovce) 
Poradie v skupinách 
UT Spišská Nová Ves 

1. Sp. Vlachy 6 5 0 1 18:6 15 
2. Harichovce 6 5 0 1 23:14 15 
3. Nálepkovo 6 3 1 2 13:13 10 
4. Olcnava 6 3 1 2 19:20 10 
5. Rudňany 6 2 2 2 16:13 8 
6. Hrabušice 6 1 0 5 17:27 3 
7. Kluknava 6 0 0 6 11:24 0 
UT Moldava 1 
1. Medzev 3 2 1 0 9:2 7 
2. Rožňava 2 1 0 1 2:2 3 
3. Perín 3 1 0 2 3:8 3 
4. Geča 2 0 1 1 1:3 1 
UT Moldava 2 
1. Dvorníky-Včeláre 4 4 0 0 13:5 12 
2. Seňa 4 2 1 1 12:8 7 
3. Kokšov Bakša 4 2 1 1 12:10 7 
4. Čečejovce 4 1 0 3 7:12 3 
5. Poproč 4 0 0 4 2:11 0 
UT Košice Janigova 1 
1. Kalša 4 4 0 0 15:6 12 
2. Lok. Košice 4 3 0 1 13:9 9 
3. Čaňa 4 2 0 2 14:13 6 
4. Koš. N. Ves 4 1 0 3 10:14 3 
5. Ťahanovce 4 0 0 4 11:21 0 
UT Košice Janigova 2 
1. Malá Ida 3 2 0 1 9:6 6 
2. Gelnica 3 1 1 1 6:4 4 
3. Sokoľany 3 1 1 1 6:7 4 
4. Ždaňa 3 1 0 2 5:9 3 
UT Sátoraljaújhely 
1. Budkovce 5 5 0 0 36:8 15 
2. V. Kapušany 5 3 0 2 12:9 9 
3. Malý Horeš 5 3 0 2 18:19 9 
4. Čierna n/T. 5 2 0 3 19:20 6 
5. Čičarovce 5 2 0 3 16:19 6 
6. Streda n/B. 5 0 0 5 7:33 0 
UT Trebišov 
1. Kriš. Liesková 5 4 1 0 17:7 13 
2. Úpor 5 3 2 0 8:2 11 
3. Kráľ. Chlmec 4 2 0 2 8:4 6 
4. Vojčice 5 2 0 3 9:9 6 
5. Vinné 5 1 1 3 7:15 4 
6. Nacina Ves 4 0 0 4 2:14 0 
UT Michalovce 
1. Pavlovce n/U. 6 5 0 1 22:8 15 
2. Sobrance 6 4 0 2 20:8 12 
3. Topoľany 6 4 0 2 23:15 12 
4. Strážske 6 3 0 3 11:21 9 
5. Lastomír 6 2 0 4 10:16 6 
6. Petrovce n/L. 6 2 0 4 9:15 6 



7. Močarany 6 1 0 5 12:24 3 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Lieskovany sú proti rozšíreniu skládky Kúdelník 
[26.02.2020; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Marie Balážová Melníková / Marián 

Kukelka] 

 
 

Marián Kukelka, moderátor: „V Spišskej Novej Vsi chceli rozšíriť skládku komunálneho odpadu o jej dve 

ďalšie etapy. S tým ale obyvatelia susednej obce Lieskovany nesúhlasili. Tvrdia, že by neboli dodržané zákonné 
normy a znížila by sa im kvalita života. Ministerstvo životného prostredia dalo aktivistom za pravdu. Celý proces 
posudzovania preto stále nie je definitívne ukončený.“ 

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

štyroch okresov. Zber a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova. Keďže kapacita skládky 
komunálneho odpadu je obmedzená, firma žiadala rozšíriť ju o štvrtú a piatu etapu. Primátor Spišskej Novej Vsi 

Pavol Bečarik.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Ministerstvom 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. V rámci nej mala podľa aktivistov vyrásť kopa 
smetí až do výšky osemnástich metrov. S tým ale obyvatelia susednej obce Lieskovany, ani starosta obce Pavel 
Haško nesúhlasili.“ 

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany: „By vznikol veľký kopec. Po prešetrení našich expertov by to bolo 
strašne pre dedinu zatienené.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa občianskeho aktivistu z Lieskovian Martina Pačnára v blízkosti skládky 
obec plánuje stavať rodinné domy.“ 

Martin Pačnár, občiansky aktivista z Lieskovian: „Momentálne aj štvrtá, aj piata etapa zasahuje do 
plánovaného územného plánu obce, to znamená, nie je dodržané ochranné pásmo päťsto metrov. Keďže tu 
žijeme, chceme tú kvalitu života zachovať.“ 

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. Vysvetľuje hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš 
Ferenčák.“ 

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] 

 
 

6. Győztek a Jegesmedvék Érsekújvárban 
[26.02.2020; ujszo.com; Sport; 17:23; Orosky Tamás] 

 
http://ujszo.com/sport/gyoztek-a-jegesmedvek-ersekujvarban 

 
 

4:3-ra győzött Érsekújvárban a DVTK a jégkorong Tipsport Liga alsóházi rájátszásának 2. fordulójában. 
A miskolci csapat ennek köszönhetően fellépett a tabellán a nyolcadik, még playoff-szereplést érő két hely 

egyikére, amelyért a nagymihályiakkal és a nyitraiakkal vetekszenek. Matematikailag még az utolsó helyen álló 
gyetvaiak is odaérhetnének, de sem nekik, sem a MAC–Érsekújvár kettősnek nincs erre reális esélye.  

Ez a tény a kedd esti meccs nézőszámában is tükröződött, Érsekújvárban hosszú idő után csökkent 1000 alá 
a kilátogatók száma: a 985 szurkolóból hatan foglaltak helyet a vendégszektorban. („A vendégszurkolók a Hostia 
megnevezésű lelátórészre vehetnek jegyet”, állt a szlovákiai magyar arcra pici mosolyt csaló útmutató a 
Jegesmedvék honlapján.)  

A hétközi időpont mellett az a 15 pontos hátrány is hozzájárulhatott ehhez, amellyel a zöld-fehérek a 
rájátszást kezdték. Az alapszakaszt a 11. helyen zárt gárda már korábban lerázta magáról a 
liptószentmiklósiakat, akiknek véget is ért a szezon, de nagy előrelépésre már csak azért sem gondolhattak, mert 
az utolsó fordulók során meghatározó hokisok távoztak a klubtól (Václav Stupka – Banská Bystrica, Peter 
Ordzovenský – Spišská Nová Ves). 

http://ujszo.com/sport/gyoztek-a-jegesmedvek-ersekujvarban


A fiatalok azonban nem tudtak bizonyítani a rájátszás első fordulójában Nyitrán (4:0). „Nem tudom elképzelni, 
hogyan játszhattak így. Elfogadhatatlan ez a teljesítmény tőlük” – kesergett az egyébként nem túl vehemens 
Miroslav Mosnár vezetőedző. 

Panaszra kedd este is volt oka, igaz, ezúttal nem a lelkesedéssel vagy a küzdeni akarással volt elégedetlen a 
fiatalok részéről, akiket vitt a hév a DVTK ellen, amit a 33:14-es kapura lövési arány is jól mutat. „2:0-ás 
vezetésünknél taktikai hibát követtünk el a csere során, üresen hagytuk a középső harmadot, és szépítettek a 
vendégek. A harmadik harmadban több felesleges szabálytalanságot követtünk el, az ellenfél pedig büntetett. A 
végén egy buli után kaptuk a negyedik gólt, amit nem veszthetünk el ennyire tisztán” – értékelt lemondóan 
Mosnár, aki február elején két napig távozófélben volt az egyesülettől.  

Épp fejben, koncentrációban volt különbség a két csapat között: az ötórás buszozás után fásultan kezdő 
DVTK kétszer is egyenlíteni tudott (2:0-ról és 3:2-ről). A győztes gólt szerző Szirányi Bence pedig az 59. percben 
is higgadtan gondolkodva mérte fel a helyzetet („Láttam, hogy a kapus rossz irányba néz kifelé a kapuból, és 
eldöntöttem, hogy megpróbálom ellőni a 20 centi magas lövést”), míg például Ondrej Števuliak támadás közbeni 
magas bothasználat miatt szállt ki két percre… 

A 4:3-as győzelemmel így a miskolciak nagyon fontos három pontot szereztek a playoffért zajló küzdelemben. 
„A meccs után első dolgunk volt, hogy megnézzük, hogyan alakult a két rivális találkozója. Elég ritka, hogy 

egy csapat 0:4-ről egyenlítsen, de ez most sikerült a nyitraiaknak, akik azonban így is csak egy pontot szereztek 
Nagymihályban. Még nyolc meccs van hátra, nagy következtetést ebből nem szabad levonni. A legfontosabbak 
az egymás elleni, hatpontos meccseink lesznek. Örülünk, hogy most mi vagyunk a vonal felett, de ez még nem 
jelent sokat” – nyilatkozta Strenk Hunor, a Jegesmedvék másodedzője. 

A héten kapta kézhez az érsekújvári jégkorongklub vezetése a járási bíróság döntését, melyben leállította az 
egyesülettel szembeni felszámolási eljárást, így a Tipsport ligás szerepléshez szükséges licenszük sem kerülhet 
veszélybe. Az eljárást a klub négy korábbi jégkorongozója képviseletében Tomáš Krejčí játékosügynök 
kezdeményezte, arra hivatkozva, hogy védenceinek az egyesület tartozik. 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Lieskovany sú proti rozšíreniu skládky Kúdelník 
[26.02.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková / Lenka Bodová] 

 
 

Lenka Bodová, moderátorka: „V Spišskej Novej Vsi chcú rozšíriť skládku komunálneho odpadu Kúdelník. 

Obyvatelia susednej obce Lieskovany sú proti. Hovoria, že skládka by zasahovala do ochranného pásma. Obrátili 
sa preto na ministerstvo životného prostredia, ktoré zatiaľ v tejto veci ešte nerozhodlo.“ 

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

štyroch okresov. Zber a likvidáciu odpadu zabezpečuje spoločnosť Brantner Nova. Keďže kapacita skládky 
komunálneho odpadu je obmedzená, firma žiadala rozšíriť ju o štvrtú a piatu etapu. Primátor Spišskej Novej Vsi 

Pavol Bečarik.“ 
Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves: „Ministerstvom 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. V rámci nej mala podľa aktivistov vyrásť kopa 
smetí až do výšky osemnástich metrov. S tým ale obyvatelia susednej obce Lieskovany, ani starosta obce Pavel 
Haško nesúhlasili.“ 

Pavel Haško, starosta obce Lieskovany: „By vznikol veľký kopec. Po prešetrení našich expertov by to bolo 
strašne pre dedinu zatienené.“ 

Marie Balážová Melníková: „Podľa občianskeho aktivistu z Lieskovian Martina Pačnára v blízkosti skládky 
obec plánuje stavať rodinné domy.“ 

Martin Pačnár, občiansky aktivista z Lieskovian: „Momentálne aj štvrtá, aj piata etapa zasahuje do 
plánovaného územného plánu obce, to znamená, nie je dodržané ochranné pásmo päťsto metrov. Keďže tu 
žijeme, chceme tú kvalitu života zachovať.“ 

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. Vysvetľuje hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš 
Ferenčák.“ 

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] 

 
 



8. Ako volí východ: Kotleba, Fico a Harabin za Sninou, Kiska, Hlina a Truban 

pred Bardejovom (reportáž) 
[26.02.2020; dennikn.sk; Slovensko; 16:25; Andrej Bán] 

 
https://dennikn.sk/1774429/ako-voli-vychod-kotleba-fico-a-harabin-za-sninou-kiska-hlina-a-truban-pred-
bardejovom-reportaz/ 

 
 

Prešli sme počas volebného týždňa rozsiahle územie od dedinky Osadné pri poľskej a ukrajinskej hranici až 
po Spišskú Belú. Základné zistenie? Smer upadá, opozícia rastie aj tam. 

Boris pomáha aj v Osadnom, obci, ktorú preslávil rovnomenný dokumentárny film Marka Škopa o ceste farára, 
starostu a karikaturistu do Bruselu. Aj keď, ide o trochu iného Borisa, nie lídra strany Sme rodina. Boris Ocetník je 
v dedinke so 102 dušami zapísanými na voličskom zozname jeden z mála pričinlivých starousadlíkov. 
Štyridsiatnik tu prevádzkuje penzión a krčmu, oboje jediné svojho druhu. 

„Volím KDH,“ povie stručne a jasne. Píska si pritom Kaťušu. 
Vzápätí postaví zovrieť vodu na štyri párky. Dva pre hosťa z Bratislavy a dva pre tunajšiu najvplyvnejšiu 

postavu – náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia VLK Juraja Lukáča. Juro by mal nečakanému hosťovi 
„prepustiť“ aspoň jeden zo svojich čerstvých rožkov, do obchodu ich totiž Boris dovezie každý deň iba presne 
toľko, koľko ich predá. Ani o jeden viac. Nakoniec krčmár kdesi zoženie zopár krajcov chleba. A neodmysliteľný 
retro Pigi čaj. 

V Osadnom volia cára 
Čo povie náčelník, toho sa tu držia. Jeho slovo je tu uprostred divokej prírody na divokom východe zákon. 

Juro a jeho žena Dáša volili Most-Híd? Osem ďalších tu volilo Bugára. Teraz budú obaja ochranári voliť Hlinu 
v pásme ohrozenia? Uvidíme v sobotu, no je možné, že KDH v Osadnom vyhrá. 

„Žijem tu dvadsať rokov. A čo si pamätám, nikdy nešlo k voľbám toľko v zahraničí pracujúcich ľudí 
z Osadného ako teraz. Ale myslím si, že to nebudú celkom dobré obálky. Angličania, ako hovoríme našim 
robotníkom, budú voliť najmä Kotlebu. A ajťáci PS/Spolu,“ povie Lukáč. 

Pri stole sedí ešte jeden chlap. Volá sa tiež Lukáč, ibaže Milan. „Tu vyhrá Smer, ako vždy. Aj ja som ich 
minule volil, no už nebudem. Sklamali ma. Dali veľa sľubov a nesplnili ich,“ zdvihne hlavu od fľaškového piva. 

Juraj Lukáč v krčme v Osadnom. Foto N – Andrej Bán. 
V obci reálne žije iba polovica zo stovky zapísaných voličov. Ostatní sa tu na pobyt prihlásili z pragmatických 

príčin. Napríklad študenti, aby mali nárok na internát v Košiciach. 
Až do roku 2016 v Osadnom volili prevažne Smer, do roku 1998 tu víťazilo Hnutie za demokratické Slovensko 

Vladimír Mečiara. Dôvody objasňuje Juraj Lukáč: „Pochopil som, že sú závislí od štátnych peňazí. Keď bude pri 
moci Matovič, budú tu všetci za OĽaNO. Prestúpia k nemu, je im to jedno. Potrebujú iba svojich päťtisíc eur od 
štátu ročne.“ 

Za náčelníkom VLK-a chodia politici v kampaniach ako na klavír. Veronika Remišová opakovane, raz dokonca 
prišla na šesť hodín. Boli tu aj PS/Spolu či osobne Béla Bugár. Vedeniu OKS Lukáč zo žartu povedal, že kto 
nezaplatí chlapom v krčme, nedostane sa do parlamentu. Zaplatili, no iba dvakrát po 40 centov. 

Čo tu trápi ľudí, s politikmi neriešia, iba s náčelníkom. Jeho podporovatelia preto teraz zvažujú voliť KDH 
alebo SaS, bez ktorých Matovič vládu nevyskladá. 

„Od Uliča po Poprad vládne byzantská kultúra. Potrebujú cára. Všetci rusofili, Ukrajinci sú pre nich 
banderovci. Aj keď by k nim mali mať bližšie,“ vysvetľuje Juraj Lukáč. 

Prezidentská výzdoba v krčme v Osadnom. Foto N – Andreja Bána 
Voľby v dedinách na okolí vyhrá ten, koho ľudia v komisii ovládnu kufrík. Že nechápete? Za voličmi, ktorí 

nevládzu prísť, ide komisia „s kufríkom“, ako sa tu vraví mobilnej hlasovacej urne. 
V koncových obciach na severovýchode, za ktorými sú iba vlci v bukovo-jedľových lesoch, vyrástli za 

posledné roky ako huby po daždi súkromné domovy pre seniorov. Výnosný biznis. Ich osadenstvo získalo na 
danom mieste zmenou zákona volebné právo. V praxi to funguje tak, že starkí a starké hlasujú za tých, koho im 
povie „držiteľ kufríka“. 

Dezorientované Medzilaborce 
Z Osadného vedú kľukaté cestičky do Medzilaboriec. Či vládol Mečiar, Dzurinda alebo Fico, v mestečku, kde 

už zrušili sklárne a jedinou atrakciou je múzeum Andyho Warhola (a jeho príbuzných), dosahovali vysoké zisky 
komunisti. Potom však KSS zanikla, tak tu ostali v miernych rozpakoch. 

„Nálady? Ľudia sú z toho všetkého, čo sa deje hore, dezorientovaní. Zavreli jedného gaunera, druhého a nič. 
Počiatka aj Trnku by mali tiež, tých ale nezavreli. Raz sú ľudia naštvaní na jedného, potom v sekunde na iného. 
Ulahodíš im iba tým, že hovoríš, čo chcú počuť,“ vraví kurátor zbierok a porevolučný zakladateľ múzea Michal 
Bycko. V kontexte naštvanosti sa nečuduje, že Kotlebu, ktorý tu na námestí bliakal o nastolení poriadku, budú 
voliť aj Rómovia z tunajšej mestskej polície. 

O dva roky bude Bycko sedemdesiatnik. Žije v dedinke Zbudská Belá. „Všetko naokolo pomrelo, až 
v desiatom dome žije sused. Som rád, že ráno vstanem a ešte spoznám ženu. Mám štyroch psov. Dedina je bez 
verejného osvetlenia. Ak zájde slnko, je tma, až kým ráno opäť nevyjde.“ 

Príznačný je však obrat pri posudzovaní strany Roberta Fica. Ani Bycko by už dnes nestavil na víťazstvo 
Smeru. Ako vraví, pomenilo sa to na drobné. Vzniklo množstvo menších strán, Harabin či Drucker tu odoberajú 
Ficovi hlasy. SNS ani tu nestojí za zmienku. 

https://dennikn.sk/1774429/ako-voli-vychod-kotleba-fico-a-harabin-za-sninou-kiska-hlina-a-truban-pred-bardejovom-reportaz/
https://dennikn.sk/1774429/ako-voli-vychod-kotleba-fico-a-harabin-za-sninou-kiska-hlina-a-truban-pred-bardejovom-reportaz/


„Žijem medzi týmito ľuďmi. A vidím, že tak ako by mi kedysi skočili do vlasov, keby som povedal dačo zlé na 
Smer, tak im je to teraz jedno. Nadávajú na všetkých, aj na Smer.“ 

Kandeláber z Bardejova 
Slávne mesto zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO mierne vybočuje 

z východniarskeho rurálneho koloritu. Tunajšie elity sa rozhodujú medzi stranami demokratickej opozície. 
„Vidíme nezáujem ľudí naokolo o politiku. Všetci sa čudujú, ja nie. Súhlasím s autorom knihy Sila rozumu 

Jánom Markošom, že ľudia majú toľko vlastných starostí, že o verejné záležitosti sa zaujímajú iba povrchne, 
nanajvýš popri nedeľnom obede sledujú televízne diskusie,“ hovorí Jakub Lenart. 

Mladý architekt pracuje v tunajšom dizajnovom ateliéri. S kamarátmi zo združenia Kandeláber organizuje 
v tunajšej Bašte alebo synagóge rôzne diskusie na aktuálne témy. Ako hostia k nim prišli napríklad Michal 
Vašečka, Peter Schutz alebo Samo Marec. 

Jakub Lenart. Foto N – Andrej Bán 
„Z môjho okolia pôjdu voliť všetci. Buď PS/Spolu, Za ľudí alebo KDH. Ja sám som vylučovacou metódou 

dospel k tomu, že to hodím Kiskovi. Má tam ľudí, ktorých poznám, a ich prácu viem odsledovať,“ vraví Lenart. 
V roku 2016 v Bardejove vyhral Smer, dnes tu po tejto strane niet ani chýru, ani slychu. Nemali tu na rozdiel 

od spomínaných opozičných strán míting a Lenart nevidel ani ich bilbord. Aj on sa obáva Kotlebu. Starším 
imponuje, že, ako vravia, vie tresnúť do stola. A mladší zase oceňujú jeho rebelantstvo. 

Zjavenia z Litmanovej 
V slávnej dedinke pri Starej Ľubovni sa od leta 1991 zjavovala dvom dievčatám, Ivetke a Katke, Panna Mária. 

Zjavenia časom ustali, dnes je otázkou, či sa tu objavujú aspoň politici. Ani veľmi nie. Dedina so 630 obyvateľmi 
ich neláka. 

„Viem koho, ale nepoviem, to je tajné,“ povie pri ozrutnej bráne do dvora starší muž v zelenej (lesníckej, nie 
kotlebovskej) mikine na otázku, či vie, koho bude voliť. 

Na úzkej ceste už zavreli aj krčmu, ktorá tu bola svojho času v jednej z garáží. Pusté sú aj potraviny a domy 
naokolo. Na tvári Litmanovej sa kruto podpísalo vysťahovalectvo. 

Vitajte v Litmanovej. Foto N – Andrej Bán 
„Som len rok vo funkcii. Ale podľa toho, ako beží kampaň a ako ľudia reagujú, tak z počutia si myslím, že 

prídu voliť. Máme viac kandidátov za rôzne strany z nášho okresu. Z dvoch vedľajších obcí sú to KDH, Smer, 
OĽaNO a Za ľudí. Vydali sme aj dva voličské preukazy, čo je viac ako v minulosti,“ vysvetľuje starostka Nataša 
Hlinková potom, ako si vypýta k nahliadnutiu novinársky preukaz. 

„Som nezávislá. Vyhrala som s podporou SNS a Smeru. Chcela som trojkoalíciu, ale v KDH ma odmietli. Ako 
menšia obec potrebujeme od štátu peniažky, korunky. Z masových pútí na horu Zvir, kde vlani otvorili centrum aj 
s ubytovaním, profituje gréckokatolícka farnosť, nie my,“ dodáva starostka. 

Ani Mazurek nie je doma prorokom 
Podnikateľ a aktivista KDH v Spišskej Belej Lukáš Hotary verí, že hnutie sa do parlamentu napokon nejako 

dostane. Na hornom Spiši majú kresťanskí demokrati pomerne silné pozície. Keď tu v mestskej kinosále mali 
míting kotlebovci, stáli tam Lukáš a jeho kamaráti na tichom proteste s transparentmi. 

„Inšpirovali sme sa Lojzom Hlinom z volieb do VÚC proti Smerákovi Petrovi Chudíkovi, keď v roku 2017 
nakoniec vyhral od nás Milan Majerský. Celé to bolo bez provokácií. Odvtedy v Belej ĽSNS neboli, a to tu žije 
Milan Mazurek. Je o ňom ticho, ľudia ho tu nemajú príliš radi,“ vraví Hotary. 

Na Spiši vládnu obavy a strach z Kotlebu najmä medzi Rómami. Veľký (pozitívny) ohlas preto vyvolal status, 
ktorý na stránku miestnej organizácie KDH v Kežmarku zavesil 11. februára Hotaryho kolega Peter Zibura. 
Zobrazuje fotografiu z vlakovej stanice v pracovný deň o pol šiestej ráno. Sedemdesiat chlapov, z toho dve tretiny 
Rómov, čaká na odvoz na rannú zmenu do fabrík v okolí. 

„Lajkovali to a šírili medzi sebou aj Rómovia. Peťo do statusu napísal, že tá fotografia nabúrala stereotyp 
o príživníkoch, ktorým sa nechce pracovať,“ dodáva Hotáry. 

Podnikateľ a aktivista KDH v Spišskej Belej Lukáš Hotary . Foto N – Andrej Bán 
V slávnej susednej dedine Lendak, kde svojho času vyhrávalo SDKÚ, má vysokú podporu Kotleba. Starosta, 

ktorý háji farby KDH, ju však do veľkej miery úspešne rozbíja. Z Ľubice pri Kežmarku zasa pochádza Štefan 
Harabin. Ani tam však, zdá sa, neutrpí víťazstvo. Po župných voľbách, v ktorých ĽSNS nezískala ani jeden 
mandát, ustali aj známe vlakové hliadky. Choďte si za kádehákmi, nech vás ochránia – napísal na Facebook 
rozladený Mazurek, hovoria miestni. 

„Robíme si vlastné prieskumy. Podľa nálad to u nás vyzerá, že OĽaNO vyhrá, Smer dostane na frak. Aj 
v kampani sme ich stretávali a videli sme, že melú z posledného. Majú symptómy, aké sme mali pred štyrmi rokmi 
v KDH. Únava, nevyjdú medzi občanov, stiahnu sa do hotela – to boli aj naše chyby. Ale my sme sa z nich 
poučili,“ dodáva Hotáry. 

Už v sobotu večer sa rozlúšti jedna z najväčších hádaniek týchto volieb. A tou je otázka, či sa KDH tentoraz 
dostane do parlamentu, aj keď zrejme iba tesne. Ak by sme sa riadili ich mítingami v Spišskej Novej Vsi, 

v Humennom či Bardejove, na ktoré prišli stovky ľudí, tak nádej majú. 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Kysucké florbalistky prvýkrát ovládli základnú časť extraligy. Kto ich vyzve v 

play-off? 
[26.02.2020; mykysuce.sme.sk; Kysuce / Šport; 00:00; Marián Masaryk] 



 
https://mykysuce.sme.sk/c/22334711/kysucke-florbalistky-prvykrat-ovladli-zakladnu-cast-extraligy-kto-
ich-vyzve-v-play-off.html 

 
 

Hráčky z klubu FBK Kysucké Nové Mesto dosiahli historický úspech! 
FBK KNM vs Partizánske 
(4 fotografie) 
Florbalistky z Kysuckého Nového Mesta odohrali minulú sobotu posledný zápas základnej časti ako líderky 

Hyundai extraligy žien. 
Prečítajte si tiež:Stolný tenis: Krásno naďalej bez prehry, Čadca vyhrala derby s Radoľou Čítajte 
V Partizánskom jednoznačne zvíťazili a po prvýkrát v histórii sa stali víťazkami dlhodobej fázy sezóny. V 

prvom kole play-off narazia o dva týždne na Bratislavu. Úvodné dva štvrťfinálové duely odohrajú 7. a 8. marca na 
domácej pôde. 

Devils Čadca zase ukončili dlhodobú fázu ročníka prvej ligy mužov dvoma víkendovými duelmi na juhozápade 
Slovenska, v ktorých bojovali o postup do play-off. V Bratislave vybojovali tesný triumf aj vďaka hetriku Hajduka, v 
Trnave remizovali. 

Stačilo im to, aby skončili na poslednom postupovom mieste. V play-off sa stretnú s Detvou, pričom prvé 
zápasy odohrajú už tento týždeň u súpera. 

Extraliga žien 
FBK Harvard Partizánske – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto 4:9 (0:5, 3:3, 1:1) 
Góly: Drábeková 3, Styková – L. Chupéková 2, Faktorová 2, Brodňanová, Svrčková, Škvrndová, Gešová, 

Pudišová 
Zostava KNM: A. Michalisková – L. Chupéková, K. Chupeková, Faktorová, Brodňanová, Svrčková, 

Škvrndová, Gešová, Pudišová, Bajanková, Komzalová, Mlíchová, Hrubá, Honíšková, Mičudová, Hlávková 
Prečítajte si tiež:FK Čadca s ďalšími debaklami. Kavuliak: Hráči nechcú obetovať svoj čas a energiu + FOTO 

Čítajte 
Marián Chlebana (tréner Kysuckého Nového Mesta): „Dnešný zápas bol celkom otvorený a hralo sa hore-

dole. Ďakujem súperovi, že to aj za stavu 5:0 nevzdal a na začiatku druhej tretiny sa vrátil troma gólmi do zápasu. 
My sme dnes dali priestor všetkým hráčkam aj z prvej ligy, s výsledkom sme spokojní a tešíme sa na play-off. 
Ďakujeme súperovi za super zápas.“ (szfb.sk) 

Alica Brodňanová (najlepšia hráčka Kysuckého Nového Mesta): „Prvú tretinu sme hrali to, čo od nás tréneri 
chceli, strieľali sme na bránku a dobre bránili. V druhej tretine nás rozhodili tri rýchle góly súpera. V poslednej 
tretine sme si dokázali vytvoriť viacero pekných šancí, ale bohužiaľ sa nám ich nepodarilo premeniť. Ja osobne 
som si zápas veľmi užila, nakoľko to bol môj prvý po dlhodobom zranení a ďakujem súperovi za dobrý zápas.“ 
(szfb.sk) 

1. Kysucké Nové Mesto 18 14 1 1 2 144:82 45 
2. ŠK 98 Pruské 18 13 0 1 4 155:77 40 
3. Predator Sabinov 18 12 1 1 4 144:74 39 
4. ZŠ Nemšová 18 12 1 0 5 171:88 38 
5. Fbk Tvrdošín 18 10 2 0 6 141:108 34 
6. Spišská Nová Ves 18 8 1 1 8 109:98 27 

7. UK Hurikán Bratislava 18 5 1 0 12 71:117 17 
8. SPU DFA Nitra 18 5 0 2 11 78:118 17 
9. Harvard Partizánske 18 3 0 1 14 76:155 10 
10. Michalovce 18 1 0 0 17 56:228 3 
Program 1. kola play-off: 7. a 8. marca: MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, 

14. a 15. marca: VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – MKŠS FBK Kysucké Nové Mesto, 18. marca: MKŠS FBK 
Kysucké Nové Mesto – VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 

1. liga mužov 
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava – Devils Čadca 4:5 (1:1, 3:2, 0:2) 
Góly: Doganov 2, Oreský, Ťapák – Hajduk 3, Švancár, Ondrušek 
Zostava Čadce: Sak – Hajduk, Švancár, Ondrušek, Dobrovolný, Michalina, Kubička, Noga, Hordynsky, 

Šichman, Benko, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák, Šupola 
FBC 11 Trnava – Devils Čadca 7:7 (4:2, 3:3, 0:2) 
Góly: Sztruhár 2, Vanta, Morvay, Škrabal, Adam, Apolen – Šichman 2, Hordynsky, Dobrovolný, Šupola, 

Hajduk, Drab 
Zostava Čadce: Kováč – Hajduk, Švancár, Ondrušek, Dobrovolný, Michalina, Kubička, Noga, Hordynsky, 

Šichman, Benko, Imrišík, Petrovič, Drab, Jedinák, Šupola 
1. FBC 11 Trnava 22 15 6 1 137:91 51 
2. Žltý Sneh Košice 22 14 4 4 198:135 46 
3. Detva Joxers 22 13 3 6 162:119 42 
4. ACADEMY Prešov 22 12 3 7 136:135 39 
5. Harvard Partizánske 22 9 5 8 145:132 32 
6. Dubnica nad Váhom 22 8 7 7 110:128 31 
7. Hurikán Bratislava 22 9 1 12 134:139 28 

https://mykysuce.sme.sk/c/22334711/kysucke-florbalistky-prvykrat-ovladli-zakladnu-cast-extraligy-kto-ich-vyzve-v-play-off.html
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8. Devils Čadca 22 8 4 10 112:122 28 
9. Žochár Topoľčany 22 7 4 11 127:127 25 
10. FBK RAptORs 22 7 2 13 121:148 23 
11. Predator Sabinov 22 7 2 13 125:167 23 
12. ŠK Juventa 22 2 1 19 113:177 7 
Program 1. kola play-off: 29.2. a 1.3.: DTF team Detva Joxers – Devils Čadca, 7. a 8.3.: Devils Čadca – DTF 

team Detva Joxers, 11.3.: DTF team Detva Joxers – Devils Čadca 
((piano)) 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Capitals prerušili sériu prehier, zápas v Považskej Bystrici neprilákal ani sto 

ľudí 
[26.02.2020; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22335614/slovenska-hokejova-liga-2019-20-26-februar-vysledky.html 

 
 

Pozrite si priebežné tabuľky. 
BRATISLAVA. Hráči Bratislava Capitals prerušili minisériu dvoch prehier za sebou v nadstavbovej časti 

Slovenskej hokejovej ligy, keď v stredu uspeli v 9. kole nadstavbovej skupiny o 1. až 6. miesto na ľade Dubnice 
nad Váhom 5:4. 

Duel o druhú priečku v tabuľke sa v Martine skončil triumfom domácich nad Topoľčancami 4:2. 
Súvisiaci článokDo Bratislavy mieri ďalšia nadnárodná hokejová liga Čítajte 
Hokejisti z Turca sa odpútali od svojho súpera. 
Štvrtú pozíciu si poistila Skalica, ktorá na pokorenie Spišskej Novej Vsi potrebovala samostatné nájazdy 

(4:3). 
V 11. kole nadstavbovej skupine o 7. až 10. miesto potvrdili suverenitu hráči Žiliny, ktorí zvíťazili v Leviciach 

jasne 7:1 a upevnili si líderskú pozíciu. 
Vyrovnaný duel na Považí rozhodli vo svoj prospech Trnavčania, keď zdolali Považskobystričanov 4:3 po 

predĺžení. 
SHL - skupina o 1. až 6. miesto 
Dubnica - Bratislava Capitals 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) 
Góly: 13. Ďuriš (Homer, Kristín), 15. Lantoš (Nemček, Čakajík), 22. Nemček (Fabuš), 52. Kristín (Ďuriš) - 19. 

Hudec (Bohunický, Kalináč), 23. Bohunický (R. Varga), 31. Selleck (Slovák, Kružík), 43. Hudec, 46. Selleck (Biro, 
Sloboda) 

Rozhodovali: Mĺkvy - Rehár, P. Tvrdoň, vylúčení: 3:6, navyše: Piché (Capitals) 10 minút za vrazenie na 
mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 689 divákov 

Martin - Topoľčany 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) 
Góly: 4. Dírer (Tabaček), 11. Videlka (Róth, Zlocha), 14. Zlocha (Rusina), 44. Poliaček (Cíger) - 21. Miklík 

(Mihalík, Ďurčo), 37. Pätoprstý (Ďurčo, Tomčák) 
Rozhodovali: P. Šefčík, Valachovič - J. Šefčík, Frimmel, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1392 

divákov 
Skalica - Spišská Nová Ves 4:3 sn (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Jaša (Janík, Mikéska), 31. Šmída (Štumpf), 53. Horváth (Šmída), rozhodujúci nájazd Pulščák - 5. 
Findura (Tyčynski), 36. L. Novák (Kövér), 37. Findura (M. Chovan) 

Rozhodovali: Píšťanský - Junek, Ševčík, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1382 divákov 
SHL - skupina o 7. až 10. miesto 
Levice - Žilina 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) 
Góly: 7. Mrázik (S. Socha) - 6. Markovič (M. Minárik), 12. Valášek (Macek, Prášil), 37. S. Rehák (Prášil, R. 

Petrovický), 39. M. Minárik (Húževka, Markovič), 54. Markovič (M. Minárik, Dubeň), 56. M. Minárik (Ondruš), 60. 
Markovič (M. Minárik, Surán) 

Rozhodovali: Bachúrik - J. Konc ml., Stankovič, vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 402 divákov 
Považská Bystrica - Trnava 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) 
Góly: 4. P. Ligas (Nahálka, Drevenák), 36. Rufati (Drevenák), 59. Augustín (L. Ďurkech, Drevenák) - 17. Bobál 

(Klema), 31. Ševčík (Dávid Baránek, Lindeman), 32. Bobál (Klema), 61. F. Hudec (Schmidt) 
Rozhodovali: Hatala - Drblík, Makúch, vylúčení: 4:7, navyše: Bobál (Trnava) 10 minút za nešportové 

správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 88 divákov 
SHL - skupina o 1. až 6. miesto (tabuľka)1.Bratislava Capitals47 zápasov115 bodov2.Martin47 zápasov97 

bodov3.Topoľčany47 zápasov91 bodov4.Skalica47 zápasov72 bodov5.Spišská Nová Ves47 zápasov70 
bodov6.Dubnica47 zápasov70 bodovSHL - skupina o 7. až 10. miesto (tabuľka)7.Žilina49 zápasov84 
bodov8.Levice49 zápasov63 bodov9.Považská Bystrica49 zápasov47 bodov10.Trnava49 zápasov33 bodov 

[Späť na obsah] 

https://sport.sme.sk/c/22335614/slovenska-hokejova-liga-2019-20-26-februar-vysledky.html


 
 

11. Facebook zablokoval Kulturblog. Mal pomáhať kotlebovcom v kampani 
[26.02.2020; etrend.sk; Mediálne; 00:00; Ján Meľuch © 2020 News and Media Holding] 

 
https://www.etrend.sk/ekonomika/facebook-zablokoval-kulturblog-mal-pomahat-kotlebovcom-v-
kampani.html 

 
 

Sociálna sieť Facebook pokračuje v blokovaní stránok, ktoré šíria nepravdivý obsah. Okrem Kulturblogu 
pozastavil aj šesť ďalších stránok, ktoré šírili propagandu strany ĽSNS. Ich činnosť môže byť obnovená, 
administrátori stránok ale musia urobiť zmeny. 

Zdroj: Kulturblog 
V noci z utorka na stredu zrušili sedem stránok, ktoré mali napojenie na stranu ĽSNS Mariana Kotlebu. 

Informoval o tom Denník N. Firma nespresnila, o aké stránky ide, faktom ale je, že Kulturblog je nedostupný. 
Zablokované stránky dostali dočasný ban z dôvodu porušovania pravidiel Facebooku. Sprísnili sa ešte vlani v 

súvislosti s blížiacimi sa voľbami v USA. Sociálna sieť ale porušovanie pravidiel stránok sleduje aj v iných 
krajinách sveta. Chce zabrániť napríklad šíreniu nebezpečného obsahu a konšpirácií. 

David Agranovich, šéf tímu, ktorý sa vo Facebooku zaoberá odhaľovaním globálnych hrozieb, pre Denník N 
povedal, že zistili na Slovensku prítomnosť stránok s mediálnym obsahom, ktoré sa tvária ako nezávislé, no v 
skutočnosti podporujú strany na pravej strane politického spektra. Dodal tiež, že stránky boli napojené na Ľudovú 
stranu Naše Slovensko. 

- Kotleba čelí obžalobe pre sporné šeky. Hrozí mu osemročný trestProkurátor podal obžalobu na Mariana 
Kotlebu ešte v októbri minulého roku 

- Nepôjdeme do koalície s ĽSNS ani so Smerom, sľúbil BugárV posledných prieskumoch sa Most-Híd 
pohyboval na hranici zvoliteľnosti 

Stránku Kulturblog prevádzkuje občianske združenie, ktoré spoluzakladal odsúdený exposlanec Národnej 
rady Milan Mazurek s Dávidom Pavlíkom a Jánom Pastuzsekom, ktorí sú asistentmi poslancov M. Kotlebu. 
Hviezdou Kulturblogu je mladá gymnazistka zo Spišskej Novej Vsi Lívia Garčalová. 

Na tendenčných videách Kulturblogu vystupoval napríklad konšpirátor Ľubomír Huďo, ktorý je známy aj zo 
Slobodného vysielača či InfoVojny, kandidoval aj na primátora Bratislavy s podporou kotlebovcov. 

V prípade, že sa preukáže porušovanie pravidiel dotknutých stránok, môžu byť zablokované vo výraznejšej 
miere. K tomu, aby mohol Kulturblog pokračovať vo svojej práci, musel by podľa Facebooku priznať farbu a 
ukázať, kto za nimi skutočne stojí. Vzhľadom na to, kto ho zakladal a v súčasnosti vedie je pravdepodobné, že 
celý projekt je pod patronátom ĽSNS. 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Knižnice KSK pripravili v rámci mesiaca knihy marec takmer 70 aktivít 
[26.02.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; KOŠICE: DNES] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/kniznice-ksk-pripravili-v-ramci-mesiaca-knihy-marec-takmer-70-aktivit/ 

 
 

ilustračné foto: Veronika Janušková 
KOŠICE: DNES 
Autor 
redakcia@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Počas Týždňa slovenských knižníc môžu čitatelia v regionálnych knižniciach v Košickom kraji využiť zľavnené 

zápisné či zápisné úplne zdarma. „Zábudlivci môžu na niektorých pracoviskách vrátiť knihy po termíne bez 
poplatku,“ priblížila hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková s tým, že v 
tomto roku pripravili knižnice, ktorých zriaďovateľom je KSK, počas mesiaca marec pre verejnosť takmer 70 
aktivít. 

K celoslovenskému podujatiu, ktoré bude od 2. do 8. marca, sa prihlásili pod spoločným názvom Košická župa 
žije knihou. Tento ročník je zameraný na zviditeľnenie a podporu regionálnych autorov. Súčasťou podujatí sú 
autorské čítania, besedy s osobnosťami, literárne súťaže, biblioterapie, tvorivé dielne, odborné prednášky, 
výstavy či zážitkové čítania. 

„Vlani župné knižnice pripravili pre svojich čitateľov viac ako 2000 aktivít. To pomohlo dosiahnuť návštevnosť 
viac ako 390.000 ľudí, čo je o približne desať percent návštevníkov viac ako v roku 2018. Stúpol aj počet 
registrovaných čitateľov a to z 25.300 na 28.800. Župné knižnice ponúkajú svojim čitateľom nielen bohatý 
knižničný fond s viac ako 600.000 knižničnými jednotkami, ale aj množstvo zaujímavých podujatí. Teší nás, že v 

https://www.etrend.sk/ekonomika/facebook-zablokoval-kulturblog-mal-pomahat-kotlebovcom-v-kampani.html
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súčasnej digitálnej dobe záujem o čítanie v našom kraji neklesá, o čom svedčí aj každoročný nárast 
návštevníkov,“ zhodnotil predseda kraja Rastislav Trnka. 

Spoločný program knižníc v Košickom kraji slávnostne otvorili v stredu v spišskonovoveskej knižnici. V rámci 
akcie okrem iného prezentovali aj najnovšie diela autorov Spišského literárneho klubu s názvom Spišské literárne 
výhonky. Verejná knižnica Jána Bocatia Košice, Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach, 
Zemplínska knižnica v Trebišove, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Spišská knižnica v 
Spišskej Novej Vsi na stretnutí predstavili najatraktívnejšie podujatia, ktoré pripravujú pre návštevníkov. Priblížili 

aj výhody, ktoré ponúkajú svojim čitateľom, predstavili regionálnych autorov, dlhodobejšie cyklické podujatia, 
projekty cezhraničnej spolupráce či významnú spoluprácu s inými organizáciami nielen z Košického kraja. 

Knižnice vo svojej kompetencii metodicky usmerňujú aj obecné knižnice, ktorých je v kraji vyše 130. Pre 
obyvateľov a návštevníkov je prístupných aj ďalších sedem knižníc, ktoré fungujú pri iných kultúrnych 
organizáciách, najmä múzeách a galériách a ponúkajú takmer 140.000 kusov odbornej literatúry. „Snahou 
krajskej samosprávy je župné knižnice ešte viac sprístupniť verejnosti. Aj preto sme vlani investovali finančné 
prostriedky do ich rekonštrukcií. Koncom minulého roka prešla renováciou napríklad knižnica pri 
Východoslovenskej galérii v Košiciach, a to v rámci výzvy Tradície inšpirujú inovácie,“ dodal Trnka. V rámci 
spomínanej výzvy získala príspevok aj Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, zásluhou čoho vznikla 
v jej areáli nová zážitková záhrada. 

[Späť na obsah] 

 
 

13. „Zodpovedná zmena“ aj s novými menami z Košíc na kandidátke Smeru 
[26.02.2020; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; Roman Rokytka] 
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foto: Veronika Janušková 
Roman Rokytka 
zástupca šéfredaktora 
roman.rokytka@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Košické krídlo Smeru ide do parlamentných volieb v čiastočne obmenenej podobe. Podľa preferencií stále 

najsilnejšia politická strana postavila do súboja o kreslá v Národnej rade SR sedem kandidátov z metropoly 
východu. V roku 2016 bolo na kandidátke Smeru osem Košičanov, štyri roky predtým deväť. 

Miesta v prvej desiatke kandidátky si udržali vicepremiér a exprimátor Košíc Richard Raši a minister 
hospodárstva Peter Žiga. Prvý, v porovnaní s predchádzajúcimi parlamentnými voľbami, dokonca postúpil z 
ôsmej na štvrtú pozíciu, druhý je znova šestkou. 

Raši, ktorý je aj podpredsedom strany, vraví, že v Smere je prirodzené a tradičné, že politici pôsobiaci na 
významných exekutívnych postoch dostávajú príležitosť kandidovať do parlamentu z popredných miest 
kandidátky. „Ale iste je to aj ocenenie mojej práce na poste primátora Košíc, rovnako ako na poste podpredsedu 
vlády,“ povedal. 

Košický krajský tajomník Smeru Marek Mitterpák pri skladaní poslaneckého sľubu. Do parlamentu sa dostal 
ako náhradník len vlani v septembri. Foto: TASR 

Na vyššie miesto sa v kandidačnej listine posunul Košičan Marek Mitterpák. Košický krajský tajomník Smeru 
tak dostal šancu, že v národnej rade zostane naďalej pôsobiť. Jej poslancom sa stal ako náhradník len vlani v 
septembri. 

Na kandidátke však chýbajú dvaja súčasní poslanci parlamentu Jozef Buček a Jozef Burian. Obaja Košičania 
sú v Smere od jeho vzniku. Kandidovali vo všetkých piatich voľbách do národnej rady, ktorých sa strana doteraz 
zúčastnila. Od roku 2002 opakovane vykonávali poslanecký mandát alebo funkciu štátneho tajomníka. 

Predseda vlády a Smeru Robert Fico so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra Jozefom Bučekom počas 
výjazdového zasadnutia vlády v roku 2008 v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR 

Vratky DPH aj Jankovská 
Buček na otázky zaslané e-mailom neodpovedal. Jeho nezaradenie na kandidátku zrejme súvisí s 

predvolebnou taktikou Smeru, ktorej súčasťou je aj snaha ponúknuť nové a netoxické tváre. Bučekovo meno sa 
objavilo v kauze podvodov s vratkami DPH, v ktorej jeden z ich hlavných organizátorov Milan Chovanec 
vypovedal, že mali politické krytie. Prípad je pred podaním obžaloby na súd. 

Buček musel tiež v septembri prepustiť svoju poslaneckú asistentku Darinu Lenártovú. Bola totiž blízkou 
priateľkou štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej zo Smeru, ktorá podľa šifrovanej komunikácie Threema 
vybavovala na bratislavských súdoch rozsudky v prospech stíhaného podnikateľa Mariana Kočnera. Polícia pri 
vyšetrovaní týchto kontaktov zaistila mobil a počítač aj Lenártovej. 

Na snímke predseda výboru NR SR pre financie, rozpočet a menu Jozef Burian (vpravo) s podpredsedom 
vlády SR a ministrom vnútra SR Robertomm Kaliňákom (uprostred) a ministrom financií SR Jánom Počiatkom 
(vľavo) a pri rokovaní o návrhu štátneho rozpočtu v roku 2009. Foto: TASR 

Rapid Life 
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Burian o tom, prečo ho predsedníctvo strany už nedalo na kandidátku, hovoriť veľmi nechcel. „Rozprávali sme 
sa o tom v strane, takto sme sa dohodli, ale to nie je dôležité. Píšte o tých ľuďoch, ktorí kandidujú,“ povedal. 
Burian je stále predsedom okresnej organizácie Smeru v okrese Košice I. 

Burian čelil podozreniam, že sa angažoval v súdnom spore, v ktorom skrachovaná košická poisťovňa Rapid 
Life žiada od Národnej banky Slovenska finančnú náhradu za jej údajné pochybenie. 

Raši, ktorý je členom predsedníctva Smeru a košickým krajským šéfom strany, na otázku o konci Bučeka a 
Buriana odpovedal, že do volieb idú s programom, ktorý má názov „Zodpovedná zmena pre Slovensko“ a 
kandidátka strany túto zmenu reflektuje. „Zmena je o nových kandidátoch, nových tvárach a rovnako prirodzene 
sú aj členovia strany, ktorí už v týchto voľbách nekandidujú,“ hovorí. 

Exprimátor Košíc a súčasný vicepremiér v porovnaní s predchádzajúcimu voľbami postúpil na kandidátke 
Smeru z ôsmej na štvrtú pozíciu. Foto: Veronika Janušková 

S rešpektom a pokorou 
Volebným sloganom „zodpovednej zmeny“ podpredseda vlády vysvetľuje aj nové mená z Košíc na 

kandidátke. Za Smer sa o miesta poslancov národnej rady prvýkrát uchádzajú Martin Petruško, Ján Jakubov, 
Peter Švider a Štefan Daňo. 

Petruško bol ako nominant Smeru prednostom krajského stavebného úradu, neskôr prednostom okresného 
úradu. V roku 2015 si ho Raši ako primátor Košíc vybral za svojho námestníka. V závere volebného obdobia 
samosprávy po odchode Rašiho do vlády vykonával funkciu zastupujúceho primátora. V roku 2018 neúspešne 
kandidoval na primátora Košíc. Nedávno ho minister Peter Žiga menoval za podpredsedu predstavenstva 
pološtátneho podniku Východoslovenská energetika. 

Petruško hovorí, že s ponukou kandidovať ho oslovila strana a on príležitosť „s rešpektom a pokorou“ prijal. 
Vysvetľuje to aj tým, že od nástupu Petra Pellegriniho Smer podľa neho chytil druhý dych, začali zmeny a on verí, 
že aj naďalej bude pokračovať očista verejného a spoločenského života. 

„Padni komu padni“ 
Ako sa Petruško pri svojom rozhodnutí vysporiadal s udalosťami po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho 

snúbenice, ktoré viedli k pádu tretej vlády Roberta Fica, ako aj so šifrovanou komunikáciou M. Kočnera, ktorá 
ukázala prepojenia organizovaného zločinu na politikov najmä zo strany Smer? 

„Obidve tieto udalosti sú obrovskou tragédiou, ktorá otriasla našou spoločnosťou. Som rád, že v súčasnosti sa 
robí všetko pre to, aby boli tieto udalosti čo najskôr vyšetrené,“ hovorí Petruško. Pokračuje často opakovanými 
slovami premiéra P. Pellegriniho o tom, že bola prijatá zásada „padni komu padni“ a že polícia a prokuratúra majú 
voľné ruky. 

Okresný predseda 
Aj Švider si tak ako Petruško uvádza na listine povolanie „právnik“. V minulosti bol poslaneckým asistentom 

Otta Brixiho, ktorý už dávnejšie ohlásil odchod z politiky a na aktuálnej kandidátke Smeru tiež chýba. 
Švider je členom strany od roku 2011. „Tento rok som bol menovaný za okresného predsedu okresu Košice 

III, z čoho vyplynula aj ponuka kandidovať. Vyštudoval som okrem právnickej fakulty aj filozofickú fakultu, odbor 
politológia, a aj preto ma táto oblasť vždy lákala,“ povedal. 

Novou tvárou na kandidátke Smeru je dlhoročný prezident Maratónskeho klubu Košice a predseda 
Organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru Štefan Daňo. Foto: Veronika Janušková 

Generálny konzul v Maďarsku 
Novým košickým okresným predsedom, a to v okrese Košice IV, je aj Š. Daňo. Známy je najmä ako prezident 

Maratónskeho klubu Košice a predseda Organizačného výboru Medzinárodného maratónu mieru. Na týchto 
pozíciách pôsobil v rokoch 1989 až 2016. Rôzne funkcie mal aj za komunistického režimu. Bol asistentom 
primátora mesta, tajomníkom aj podpredsedom národného výboru. Po roku 1989 štrnásť rokov zastával funkciu 
generálneho konzula Slovenska v Maďarsku. 

Úspešný starosta 
Jakubov je tretie volebné obdobie poslancom mesta Košice, v rokoch 2014 až 2018 bol starostom mestskej 

časti Západ. 
„Na zodpovednej zmene pracujeme s populárnymi a úspešnými ľuďmi. Martin Petruško bol kandidátom na 

primátora a úspešným viceprimátorom, Ján Jakubov zasa úspešným starostom Terasy, Peter Švider je novou 
tvárou spomedzi mladých sociálnych demokratov a Štefan Daňo, dlhoročný prezident maratónskeho klubu, zasa 
zastupuje staršiu generáciu,“ povedal o nových košických kandidátoch Raši. 

reklamná správa 
Nové tváre nahradili vzbúrencov 
Peter Švider a Štefan Daňo nahradili šéfov dvoch regionálnych organizácií strany, ktorých členovia vlani v 

máji vyzvali listom predsedu strany Roberta Fica a podpredsedu Roberta Kaliňáka, aby sa vzdali svojich funkcií. 
Za predsedu strany navrhovali Petra Pellegriniho, žiadali tiež zvolanie mimoriadneho snemu. Dôvodom 
nespokojnosti týchto straníkov bola aj kauza Bašternák a ďalšie škandály, pre ktoré sa podľa nich ľudia v 
regiónoch hanbia byť v Smere. 

Keď s požiadavkami neuspeli, v októbri sa okresní predsedovia v okrese Košice III a Košice IV Monika 
Smolková a Milan Géci vzdali svojich funkcií, zároveň si pozastavili členstvo v strane. Abdikovali aj okresní 
podpredsedovia, vrátane starostu mestskej časti Dargovských hrdinov Jozefa Andrejčáka, aj členovia okresných 
rád. 

Bývalá europoslankyňa Smolková, dosluhujúci poslanec parlamentu Géci ani Andrejčák podľa očakávania na 
aktuálnej kandidátke Smeru nie sú. 



Smer ešte koncom januára nemal v týchto dvoch okresných košických organizáciách vytvorené nové okresné 
rady. V súčasnosti strana nahradila odídencov v tomto výkonnom orgáne len v okrese Košice IV. Členkou rady je 
tu aj bývalá námestníčka košického primátora Renáta Lenártová. 

reklamná správa 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Capitals prerušili sériu prehier. Duel o druhé miesto pre Martin 
[26.02.2020; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/543803-capitals-prerusili-seriu-prehier-duel-o-druhe-miesto-pre-
martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hráči Bratislavy Capitals prerušili minisériu dvoch prehier za sebou v nadstavbovej časti Slovenskej hokejovej 
ligy (SHL), keď v stredu uspeli v 9. kole nadstavbovej skupiny o 1. - 6. miesto na ľade Dubnice nad Váhom 5:4. 

Duel o druhú priečku v tabuľke sa v Martine skončil triumfom domácich nad Topoľčancami 4:2. Hokejisti z 
Turca sa odpútali od svojho súpera. Štvrtú pozíciu si poistila Skalica, ktorá na pokorenie Spišskej Novej Vsi 

potrebovala samostatné nájazdy (4:3). 
V 11. kole nadstavbovej skupine o 7. – 10. miesto potvrdili suverenitu hráči Žiliny, ktorí zvíťazili v Leviciach 

jasne 7:1 a upevnili si líderskú pozíciu. Vyrovnaný duel na Považí rozhodli vo svoj prospech Trnavčania, keď 
zdolali Považskobystričanov 4:3 po predĺžení. 

Slovenská hokejová liga, nadstavbová časť 
Skupina o 1. – 6. miesto, 9. kolo 
Skalica – Spišská Nová Ves 4:3 sn (0:1, 2:2, 1:0 – 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Jaša, 31. Šmída, 53. Horváth, rozhod. samost. nájazd Pulščák – 5. Findura, 36. L. Novák, 37. 
Findura 

Dubnica nad Váhom – HC Bratislava Capitals 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) 
Góly: 13. Ďuriš, 15. Lantoš, 22. Nemček, 52. Kristín – 31. a 46. Selleck, 19. Hudec, 23. Bohunický, 43. Hudec 
Martin – Topoľčany 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) 
Góly: 4. Dírer, 11. Videlka, 14. Zlocha, 44. Poliaček – 21. Miklík, 37. Pätoprstý 
Skupina o 7. – 10. miesto, 11. kolo 
Levice – Žilina 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) 
Góly: 7. Mrázik – 6., 54. a 60. Markovič, 39. a 56. Minárik, 12. Valášek, 37. S. Rehák 
Považská Bystrica – Trnava 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 – 0:1) 
Góly: 4. P. Ligas, 36. Rufati, 59. Augustín – 17. Bobál, 31. Ševčík, 32. Bobál, 61. F. Hudec 

[Späť na obsah] 

 
 

15. V Rolovej Hute sa niekto vlámal do auta a ukradol osobné veci 
[26.02.2020; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22335177/v-rolovej-hute-sa-niekto-vlamal-do-auta-a-ukradol-osobne-veci.html 

 
 

Polícia zadržala dvoch podozrivých. 
Vlámanie sa a krádež vecí z auta v Rolovej Hute 
(4 fotografie) 
MARGECANY. Polícia zadržala dve osoby podozrivé z vlámania sa do osobného auta a následnej krádeže 

osobných vecí, ktoré sa stali v utorok popoludní v Margecanoch, časť Rolova Huta (okres Gelnica). 
Podľa polície, ktorá o prípade informovala na sociálnej sieti, zmizla z auta okrem iného aj peňaženka s 

platobnými kartami, ktoré boli krátko na to použité pri výbere hotovosti z bankomatu. 
“Intenzívnou činnosťou Obvodného oddelenia Policajného zboru Gelnica sa začalo rozsiahle pátranie 

prostredníctvom rádiostaníc a hliadok v teréne, ktoré monitorovali únikové trasy. Do pátrania boli zapojené všetky 
hliadky v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, vďaka ktorým bolo 

podozrivé vozidlo spozorované pri prejazde mestom Spišské Vlachy a zastavené policajnou hliadkou,” opísali 
zásah s tým, že páchateľov zadržali na mieste. 

Vyšetrovateľ už v tejto súvislosti začal trestné stíhanie. 
[Späť na obsah] 

 
 

https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/543803-capitals-prerusili-seriu-prehier-duel-o-druhe-miesto-pre-martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/543803-capitals-prerusili-seriu-prehier-duel-o-druhe-miesto-pre-martin/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spis.korzar.sme.sk/c/22335177/v-rolovej-hute-sa-niekto-vlamal-do-auta-a-ukradol-osobne-veci.html


16. SHL: Capitals úspešní v Dubnici, Martin zvládol súboj o 2. miesto 
[26.02.2020; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA;TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/437063/shl-capitals-uspesni-v-dubnici-martin-zvladol-suboj-o-2-miesto 

 
 

Hráči Bratislava Capitals prerušili minisériu dvoch prehier za sebou v nadstavbovej časti Slovenskej hokejovej 
ligy (SHL), keď v stredu uspeli v 9. kole nadstavbovej skupiny o 1. - 6. miesto na ľade Dubnice nad Váhom 5:4. 

Duel o druhú priečku v tabuľke sa v Martine skončil triumfom domácich nad Topoľčancami 4:2. Hokejisti z 
Turca sa odpútali od svojho súpera. Štvrtú pozíciu si poistila Skalica, ktorá na pokorenie Spišskej Novej Vsi 

potrebovala samostatné nájazdy (4:3). 
V 11. kole nadstavbovej skupine o 7. - 10. miesto potvrdili suverenitu hráči Žiliny, ktorí zvíťazili v Leviciach 

jasne 7:1 a upevnili si líderskú pozíciu. Vyrovnaný duel na Považí rozhodli vo svoj prospech Trnavčania, keď 
zdolali Považskobystričanov 4:3 po predĺžení. 

Skupina o 1.-6. miesto - 9. kolo: 
MHK Dubnica - Bratislava Capitals 4:5 (2:1, 1:2, 1:2) 
Góly: 13. Ďuriš (Homer, Kristín), 15. Lantoš (Nemček, Čakajík), 22. Nemček (Fabuš), 52. Kristín (Ďuriš) – 19. 

Hudec (Bohunický, Kalináč), 23. Bohunický (R. Varga), 31. Selleck (Slovák, Kružík), 43. Hudec, 46. Selleck (Biro, 
Sloboda). 

Rozhodovali: Mĺkvy - Rehár, P. Tvrdoň, vylúčení: 3:6, navyše: Piché (Capitals) 10 minút za vrazenie na 
mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:1, 689 divákov 

HK Martin - HC Topoľčany 4:2 (3:0, 0:2, 1:0) 
Góly: 4. Dírer (Tabaček), 11. Videlka (Róth, Zlocha), 14. Zlocha (Rusina), 44. Poliaček (Cíger) – 21. Miklík 

(Mihalík, Ďurčo), 37. Pätoprstý (Ďurčo, Tomčák). 
Rozhodovali: P. Šefčík, Valachovič - J. Šefčík, Frimmel, vylúčení: 6:5, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1392 

divákov 
HK Skalica - HK Spišská Nová Ves 4:3 pp a sn (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Jaša (Janík, Mikéska), 31. Šmída (Štumpf), 53. Horváth (Šmída), rozhodujúci nájazd Pulščák – 5. 
Findura (Tyčynski), 36. L. Novák (Kövér), 37. Findura (M. Chovan). 

Rozhodovali: Píšťanský - Junek, Ševčík, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1382 divákov 
Skupina o 7.-10. miesto - 9. kolo: 
HK Levice - MsHK Žilina 1:7 (1:2, 0:2, 0:3) 
Góly: 7. Mrázik (S. Socha) – 6. Markovič (M. Minárik), 12. Valášek (Macek, Prášil), 37. S. Rehák (Prášil, R. 

Petrovický), 39. M. Minárik (Húževka, Markovič), 54. Markovič (M. Minárik, Dubeň), 56. M. Minárik (Ondruš), 60. 
Markovič (M. Minárik, Surán). 

Rozhodovali: Bachúrik - J. Konc ml., Stankovič, vylúčení: 2:1, presilovky a oslabenia: 0:0, 402 divákov 
HK’95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 3:4 pp (1:1, 1:2, 1:0 - 0:1) 
Góly: 4. P. Ligas (Nahálka, Drevenák), 36. Rufati (Drevenák), 59. Augustín (L. Ďurkech, Drevenák) – 17. 

Bobál (Klema), 31. Ševčík (Dávid Baránek, Lindeman), 32. Bobál (Klema), 61. F. Hudec (Schmidt). 
Rozhodovali: Hatala - Drblík, Makúch, vylúčení: 4:7, navyše: Bobál (Trnava) 10 minút za nešportové 

správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 88 divákov 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 11. kolo 
1 
X 
2 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
3 : 4 pp 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(1:1, 1:2, 1:0, 0:1) 
HK Levice Levice 
1 : 7 
MsHK Žilina Žilina 
(1:2, 0:2, 0:3) 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Volby_2020_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 
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17. Na Mestskom úrade v Michalovciach pribudnú noví zamestnanci 
[26.02.2020; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Spravodajstvo z Dolného Zemplína; 00:00; 

Jana Otriová] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22335247/na-mestskom-urade-v-michalovciach-pribudnu-novi-
zamestnanci.html 

 
 

Rozpočet to výrazne nezaťaží, hovorí vedenie mesta. 
MICHALOVCE. Počet zamestnancov na mestskom úrade od 1. marca stúpne zo 109 na 114. 
Dôvodom personálneho posilnenia úradu je nárast agendy. 
Začne platiť od 1. marca 
Michalovskí poslanci sa informatívnou správou o čiastočnej zmene organizačnej štruktúry a organizačného 

poriadku na mestskom úrade zaoberali na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
Ide o prvú zmenu na úrade od komunálnych volieb 2018. Platiť začne od 1. marca. 
Dôvodom zmien je podľa vedenia mesta podstatný nárast celkovej administratívnej agendy, ktorá vyplýva z 

novej legislatívy, ale aj zvýšená stavebná aktivita v meste a obciach, kde mesto plní úlohy spoločného obecného 
úradu. 

Nároky na zvýšený počet zamestnancov kladú tiež nové projekty a výzvy, do ktorých sa mesto zapája. 
Nárast agendy a stavebný boom 
Na organizačnom odbore na referáte matriky a zboru pre občianske záležitostí pribudne jeden zamestnanec, 

o jedného pracovník sa posilní tiež stavebný úrad odboru výstavby, životného prostredia a miestneho rozvoja. 
„Naša matrika vykonáva o 81,7 percent vyšší počet úkonov na jedného zamestnanca ako je priemer 

matričných úkonov na Slovensku a je matričným úradom pre sedem obcí,“ vysvetlil v dôvodovej správe Ján 
Bumbera, vedúci útvaru primátora a personálny referent úradu. 

V druhom prípade je dôvodom stavebný boom a skutočnosť, že stavebný úrad plní úlohy spoločného 
stavebného úradu pre ďalších 23 obcí. 

Na odbore informatizácie a grantov vzniknú dve nové tzv. prechodné pracovné miesta na implementáciu 
schválených projektov. 

((piano))Útvar primátora je personálne poddimenzovaný 
Ďalšia zmena rozčleňuje na útvare primátora doterajšiu kumulovanú funkciu vedúci útvaru primátora a 

odborný referent referátu personalistiky na dve samostatné funkcie. 
„Dôvodom tejto zmeny je podstatný nárast personálnej agendy, ktorú referát vykonáva vo vzťahu k 

zabezpečovaniu zamestnaneckých a obdobných vzťahov u približne 300 osôb a ďalších viac ako 100 tzv. 
dohodárov,“ vysvetlil v dôvodovej správe Bumbera. 

Podľa vedenia mesta je útvar primátora dlhodobo personálne poddimenzovaný a má s porovnateľnými 
mestami jeden z najnižších počtov zamestnancov vôbec. 

Napríklad v Prievidzi v kancelárii primátorky pracuje 10 zamestnancov bez personálneho referátu, v Spišskej 
Novej Vsi 14 zamestnancov. 

Prispeje štát, obce a fondy 
Po zavedení organizačných zmien sa celkový počet zamestnancov úradu zvýši zo súčasných 109 na 114. 
„Pri organizačnej zmene sme v maximálnej miere prihliadali na efektívnosť a iba najnutnejšie zvýšenie počtu 

zamestnancov, aj keď požiadaviek a potrieb sa javí viac. Ďalšie navýšenia by však neboli možné bez vstupu do 
rozpočtu a problém by bol aj s priestorovými možnosťami,“ dodal Bumbera. 

Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák (Smer – SD) zdôraznil, že v prípade personálneho posilnenia úradu 
nepôjde o výrazné finančné zaťaženie mesta. 

„V prípade matriky a stavebného úradu ide o prenesený výkon správy, prídu dotácie zo štátu na ich činnosť. 
Keďže máme spoločný obecný úrad, mali by sa na tom podieľať aj obce. Projekty, do ktorých sme sa pustili a boli 
úspešné, umožňujú aj refundáciu mzdových nákladov na ľudí, ktorí sa danej problematike venujú,“ povedal. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. SPADLI Z DRUHÉHO MIESTA 
[25.02.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 44; Jaroslav Šupa] 

 
 

Za vedúcu Bratislavu sa dostali hokejisti z Martina. 
TOPOĽČANY Hokejisti Topoľčian si v uplynulom týždni pripísali na konto len dva body, na druhom mieste ich 

predbehol Martin. 
Výhra v Bratislave 
Zverenci Ľubomíra Hurtaja sa najskôr v stredu predstavili na bratislavskom štadióne, kde si pripísali dva body 

za výhru po extra čase 3:2. „Musím pochváliť mužstvo za predvedený výkon. Prvú tretinu sme odohrali asi 
najlepšie v tejto sezóne. Mali sme dobrý pohyb, šance, dali sme dva góly. V druhej tretine zapla Bratislava. 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22335247/na-mestskom-urade-v-michalovciach-pribudnu-novi-zamestnanci.html
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/22335247/na-mestskom-urade-v-michalovciach-pribudnu-novi-zamestnanci.html


Trochu ma mrzí, že sme v nej boli trochu pasívni, čo sa nám nevyplatilo. Som rád, že máme dva body. Celé 
mužstvo podalo dobrý výkon, ktorý bol podporený výborným brankárom,“ povedal po stretnutí topoľčiansky tréner 
Ľubomír Hurtaj. 

V piatok prehra 
Na ľade v Spišskej Novej Vsi však už hostia nebodovali. Topoľčany podali oveľa slabší výkon ako v stredu, a 

domáci tak pohodlne dokráčali za jasným víťazstvom 5:2. „Veľmi ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Myslím si, že 
sme mali výborný vstup do hry a dostali sme sa aj do vedenia. Bohužiaľ, dvomi našimi chybami sme súperovi 
ponúkli náskok, ktorým sa dostal do výhody,“ začal hodnotenie tréner Topoľčian Ľubomír Hurtaj a zároveň dodal: 
„V druhej tretine napriek tomu, že hra bola vyrovnaná, sme túto časť prehrali 2:1.“ 

Pred záverečnou tretinou prehrávali Topoľčany už 2:4, no zápas sa im zdramatizovať nepodarilo, keďže v 
tretej tretine mali až siedmych vylúčených hráčov. „Posledná tretina bola veľmi zvláštna. Sprevádzalo ju sedem 
vylúčení na našej strane, niektoré boli nepochopiteľné. V takej situácii bolo problematické s výsledkom niečo 
urobiť. V tomto stretnutí sme však štyri góly dostali po našich chybách, piaty v oslabení päť na tri. Takýmto 
spôsobom sa ťažko vyhráva zápas.“ 

Posledné dva zápasy 
V nadstavbovej časti čakajú hokejistov Topoľčian posledné dve stretnutia. Najskôr v stredu sa Žochári 

predstavia „v zápase nadstavby“ na ľade v Martine a nadstavbovú časť zakončia Topoľčany v piatok domácim 
zápasom proti Dubnici. Po týchto dvoch stretnutiach odštartuje play-off Slovenskej hokejovej ligy. 

"V stretnutí sme štyri góly dostali po našich chybách, piaty v oslabení päť na tri. 
Ľubomír Hurtaj TRÉNER HC TOPOĽČANY 
Topoľčianskych hokejistov čakajú v nadstavbe posledné dva zápasy a začne sa play-off. ARCHÍV HC 

TOPOLCANY.SK/MT 
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19. HOKEJOVÉ KLUBY VYUŽILI PRESTUPOVÝ TERMÍN, VIACERÍ ZMENILI 

DRESY 
[25.02.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 44; JAŠ] 

 
 

V Slovenskej hokejovej lige sa v pondelok 17. februára uzatváralo prestupové obdobie. Najaktívnejšími klubmi 
na trhu boli Spišská Nová Ves, Martin a Levice. 

TOPOĽČANY 
Bratislava Capitals sa posilnila o štvoricu hráčov: Matt Climie (Brave), Dušan Klučiar (Skalica), Sébastien 

Piché (Chomutov) a Daniel Kružík (Ústi nad Labem). Z tímu sa porúčal Sebastián Hudec (Levice) a Matúš Bodnár 
(Dubnica). 

Topoľčany sa v uplynulom týždni posilnili o trio Michal Novák (Levice), Patrik Koyš (Nitra) a Jozef Mihalík 
(Mladosť Záhreb, v aktuálnej sezóne hrával za Levice). Z Topoľčian odišli taktiež traja hráči: Martin Jakúbek a 
Miroslav Olejník (obaja Sp. Nová Ves) a Adam Špankovič (Levice). 

Až šesť nových hráčov prišlo do Martina: Danny Tirone (Fayetteville Marksmen), Karol Korím (Nitra), Jura j 
Cebák (Levice), Jakub Cíger a Ján Zlocha (obaja Pov. Bystrica) a Mário Roth (Banská Bystrica). Dres Martina už 
neoblečie Adam Themár (Levice), Jakub Langhammer ohlásil koniec kariéry a Tomáš Pokrivčák ukončil sezónu 
predčasne kvôli zraneniu. 

Do Skalice prichádza Filip Mrava z Trnavy a Ján Matějka z Dubnice. Zmluvu ukončil Roland Dvonč, do 
Púchova odišiel Denis Trenčan a do Bratislavy Klučiar. 

Dubnicu posilnili Martin Čakajík z Katovíc, z Hull City prichádza Peter Fabuš a z Bratislavy Matúš Bodnár. 
Dubnicu opúšťa jedine Ján Matějka, ide do Skalice. 

Poriadny prievan v kabíne urobili v Spišskej Novej Vsi. Do kádra totiž pribudli Vilim Rosandič z Nice, Peter 

Ordzovenský (N. Zámky), Štefan Fabián (Poprad), Dávid Romaňák (Poprad a Levice), Rasmus Knudsen (Pov. 
Bystrica), Miroslav Olejník a Martin Jakúbek (obaja Topoľčany), Edmund Piačka a Dmitry Vorobyev (obaja 
Levice) a Damian Tyčynski (Sosnowiec). V Spišskej Novej Vsi končia Martin Bdžoch (Michalovce), Lukáš 

Hamráček (Humenné), Tomáš Božoň a Jakub Nespala (Lipt. Mikuláš). Hráči Matúš Nagy, Dávid Štefánik, Danil 
Arefyev a Georgy Badalian sú bez angažmánu. 

Do Žiliny z projektu hokejovej osemnástky prichádza Ryan Petrovický, tím opúšťa Tomáš Nádašdi. 
Aktívne na trhu boli aj Levice. Z Topoľčian prichádza Adam Špankovič, z Bratislavy Sebastián Hudec a z 

Martina Adam Themár. Šimon Beták prichádza z Trnavy a zo SR 18 budú v Leviciach pôsobiť i Šimon Nemec, 
Adrián Zubák, Jakub Šimko a Gabriel Olejník. Dres Levíc v ostatných stretnutiach už nebudú obliekať Juraj 
Cebák (Martin), Michal Novák (Topoľčany) a trio hráčov odchádza do Spišskej Novej Vsi: Dávid Romaňák, D. 

Vorobyev a Edmund Piačka. 
[Späť na obsah] 

 
 



20. HALOVÉ TITULY AJ POD URPÍN 
[25.02.2020; Brezno; ŠPORT; s. 42; TASR] 

 
 

ATLETIKA 
Šprintér Ján Volko sa stal halovým majstrom Slovenska v behu na 60 metrov, v bratislavskom Eláne zabehol 

v sobotu so zadržaným dobehom čas 6,71 sekundy. Volko sa na šampionáte zúčastnil iba jeden deň po tom, ako 
na mítingu v Madride zlepšil národný rekord v tejto disciplíne. Vôbec sa nešetrila druhá limitárka zrušených MS v 
Číne Stanislava Škvarková. Šesťdesiatku prekážok vyhrala za 8,17 sekundy, nie ďaleko od svojho 
tohtosezónneho maxima 8,09. „Veľmi sa teším pokroku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť v tejto halovej sezóne, 
je naozaj veľmi veľký. Čakala som zlepšenie, pretože technicky som sa cítila oveľa lepšie. Zlepšila som si pár 
osobákov vďaka zvýšenej sile, popracovali sme aj na rýchlosti, no že sa to zlepší až na 8,09, to je úžasné,“ 
vyjadrila spokojnosť Škvarková. 

Tešila sa aj Hazuchová 
V nedeľu počas druhého dňa mohli diváci v Bratislave vidieť kvalitnú a dramatickú tritisícku v podaní žien. Z 

titulu sa napokon tešila Líza Hazuchová z Lučatína v čase 9:41,58 iba o tri stotiny sekundy pred Elenou 
Duškovou z Dukly Banská Bystrica. Hazuchová tak vylepšila slovenský juniorský rekord na tejto trati. 

VÝSLEDKY 
Muži: 
60 m: 1. Ján Volko (Naša Atletika Bratislava) 6,71 s, 2. Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 6,79, 3. Jakub 

Benda (Naša atletika) 6,84 
1500 m: 1. Dávid Mazúch (ŠOG Nitra) 4:04,38, 2. Alexander Jablokov (Slávua UK) 4:05,98, 3. Peter Ďurica 

(Slávia UK) 4:07,64 
60 m prek.: 1. Matej Balúch (Slávia Spišská Nová Ves) 8,18 s, 2. Marco Adrien Drozda (Slávia UK) 8,22, 3. 

Štefan Sedlák (Dukla Banská Bystrica) 8,68 
4 x 200 m: 1. Naša atletika Bratislava 1:30,55 min 
diaľka: 1. Rastislav Jelínek (Slávia TU Košice) 693 cm, 2. Denis Hlaváč (Akademik TU Košice) 650, 3. Lukáš 

Straška (Dukla) 646 
200 m: 1. Jakub Benda (Naša atletika Bratislava) 21:47 s, 2. Miroslav Marček (Slávia STU) 21,74, 3. Matej 

Baluch (Slávia Spišská Nová Ves) 21,80 
400 m: 1. Patrik Domotor (Olympia Galanta) 48,54 s, 2. Adam Beloš (ZŤS Martin) 50,09, 3. Lukáš Glodžák 

(Dukla) 50,37 
800 m: 1. Filip Bielek (RFF Bratislava) 2:01,58 min, 2. Adrián Pavelka (Slávia STU) 2:01,73, 3. Taras Ivaniuta 

(SAZ) 2:07,75 
3000 m: 1. Peter Kováč (Slávia STU) 8:36,24 min, 2. Marek Hladík (Bratislavský maratón) 8:40,58, 3. Dávid 

Mazúch (ŠOG Nitra) 8:43,55 
4 x 400 m: 1. Naša atletika 3:23,34 min 
trojskok: 1. Ján Šuba (Stavbár Nitra) 14,73 m, 2. Denis Hlaváč (Akademik TU Košice) 14,42, 3. Daniel 

Turcsányi (Stavbár) 14,38 
guľa: 1. Adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou) 16,89 m, 2. Samuel Kováč (Stavbár) 16,33, 3. Jaroslav 

Greguš (Stavbár) 15,47 
Ženy: 
60 m: 1. Monika Weigertová (Slávia UK) 7,43 s, 2. Viktória Forsterová (ŠOG Nitra) 7,59, 3. Daniela Ledecká 

(ŠOG Nitra) 7,62 
1500 m: 1. Gabriela Gajanová (ZŤS Martin) 4:25,88 min, 2. Elena Dušková (Dukla) 4:27,97, 3. Líza 

Hazuchová (ZvP Lučatín) 4:30,41 
60 m prek.: 1. Stanislava Škvarková (Dukla Banská Bystrica) 8,17, 2. Lucia Vadlejchová (Dukla) 8,54, 3. 

Simona Takácsová (ŠOG Nitra) 8,76 
4 x 200 m: 1. ŠOG Nitra 1:41,04 min 
diaľka: 1. Lucia Vadlejchová (Dukla) 622 cm, 2. Renáta Vodnyanszká (Megy Sport Dunajská Streda) 585, 3. 

Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica nad Váhom) 566 
výška: 1. Tatiana Dunajská (Dukla) 173 cm, 2. Kristína Bošková (Sparta Považská Bystrica) 169, 3. Simona 

Butkovská (Slávia STU Bratislava) 165 
200 m: 1. Viktória Forsterová (ŠOG Nitra) 24,58 s, 2. Daniela Ledecká (ŠOG Nitra) 25,01, 3. Katarína Kišková 

(Spartak Dubnica nad Váhom) 25,28 
400 m: 1. Miriam Cidoríková (Slávia STU) 57,29 s, 2. Simona Malatincová (Dukla) 57,48, 3. Andrea Švecová 

(ŠOG Nitra) 57,87 
800 m: 1. Žofia Naňová (Slávia STU) 2:15,55 min, 2. Lucia Keszeghová (Inter Bratislava) 2:16,11, 3. Lucia 

Matejíčková (Slávia STU) 2:17,28 
3000 m: 1. Líza Hazuchová (ZvP Lučatín) 9:41,58 min, 2. Elena Dušková (Dukla) 9:41,61, 3. Ivana Kuriačková 

(Atóm Levice) 10,04,77 
trojskok: 1. Silvia Kaliašová (Atletika Košice) 11,74 m, 2. Monika Lehenová (Slávia Trnava) 11,39, 3. Kristína 

Haršányová (ŠOG Nitra) 11,39 
žrď: 1. Lujza Paliderová (UMB Banská Bystrica) 350 cm, 2. Anna Šimková (Akademik TU) 310, 3. Sarah 

Nevařilová (Spartak Dubnica nad Váhom) 280 



guľa: 1. Ivana Krištofičová (Slávia UK) 13,76 m, 2. Natália Váleková (Dukla) 12,93, 3. Michaela Vrecková 
(Slávia ŠG Trenčín) 12,46 
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21. PREHRALI V SPIŠSKEJ 
[25.02.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 42; Redakcia] 

 
 

SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA 
Topoľčianski hokejisti po víťazstvo v Bratislave 3:2 po predĺžení nestačili na Spišskú Novú Ves. Na východe 

republiky prehrali 2:5. 
Bratislava Capitals-Topoľčany 2:3po (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1) 
Góly: 36. Sloboda, 43. Šalka - 6. D. Pätoprstý, 11. M. Hřebíček, 63. Novák. Rozhodovali Výleta - Crman, 

Maškulka, 687 divákov. HC: Halo - Novák, Ďurčo, Kováčik, Hřebíček, Huba, Bystričan, Hrudík, Bulák - Koyš, 
Mihalík, Kluka - Pätoprstý, Tomčák, Miklík - Jurák, Podstavek, Uhnák - Pekarčík, Laššo, D. Gergel, tréner Ľ. 
Hurtaj. 

Hokejisti Topoľčian si z horúceho bratislavkého ľadu odvážajú dva body. Hosťom patrila prvá tretina, už v 6. 
minúte otvára skóre Pätoprstý. Výborný výkon Topoľčian v úvodnej tretine podčiarkol obranca Hřebíček, ktorý po 
prihrávke od Mihalíka upravuje stav stretnutia na 0:2. Druhé dejstvo bolo náročné. Domáci sa snažili vrátiť späť 
do zápasu, čo sa im aj podarilo v 36. minúte, keď sa peknou strelou od modrej prezentoval obranca Sloboda - 
1:2. V záverečnej tretine sa hral rýchly hokej, šance sa striedali na oboch stranách. Domácim sa podarilo 
vyrovnať v 43. minúte, kedy sa presadil Šalka2:2. Stretnutie sa prehuplo až do predĺženia, v ňom strieľa víťazný 
gól Novák - 2:3. Topoľčany si tak odviezli dva body a Bratislave tak zároveň prestrihli dlhú šnúru víťazstiev. 

Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Musím pochváliť mužstvo za výkon v Bratislave. Nebolo to určité 
ľahké. Prvú tretinu sme odohrali asi najlepšie v tejto sezóne. Mali sme dobrý pohyb, šance, dali sme dva góly. V 
druhej tretine zapla Bratislava. Trochu ma mrzí, že sme v nej boli trochu pasívni, čo sa nám nevyplatilo. Dali sme 
sa zatlačiť, súper to využil a inkasovali sme gól. V tretej tretine sa Bratislave podarilo vyrovnať, ale stále sme s 
ňou dokázali hrať hokej, kde sa striedali šance na oboch stranách. Som rád, že máme dva body. Celé mužstvo 
podalo dobrý výkon, ktorý bol podporený výborným brankárom. 

Sp. Nová Ves - Topoľčany 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) 
Góly: 18. Kover, 19. Piačka, 21. Vartovník, 24. Novák, 47. Vorobyev - 7. Podstavek, 30. P. Koyš. Rozhodovali 

Korba - Janiga, Pribula, 1020 divákov. HC: Kompas (24. Halo) - Novák, Ďurčo, Hřebíček, Kováčik, Huba, 
Bystričan, Hrudík, Bulák - Kluka, Mihalík, Koyš - Pätoprstý, Tomčák, Miklík - Uhnák, Podstavek, Jurák - D. Gergel, 
Laššo, Pekarčík, tréner Ľ. Hurtaj. 

Topoľčianski hokejisti na Spiši nebodovali, hoci v 7. minúte ich poslal do vedenia Podstavek. Domácim sa 
ešte v prvej tretine podarilo zápas otočiť, keď v priebehu jednej minúty sa presadil Kover i Piačka - 2:1. Vstup do 
druhej časti hosťom nevyšiel a domáci do 24. minúty pridali ďalšie dva góly, čím odskočili už na 4:1. Za hostí v 
druhej tretine kontroval Koyš - 4:2. V záverečnej tretine hrali domáci hneď v úvode presilovku päť na tri, ktorú 
Spišská Nová Ves využila gólovo - 5:2. V závere sa hral nervózny hokej, Topoľčany mali od 49. minúty až piatich 

vylúčených hráčov, domáci dvoch. 
Slovo po zápase: Ľubomír Hurtaj (tréner): Veľmi ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Myslím si, že sme mali 

výborný vstup do hry a dostali sme sa aj do vedenia. Bohužiaľ, dvomi našimi chybami sme súperovi ponúkli 
náskok, ktorým sa dostal do výhody. V druhej tretine napriek tomu, že hra bola vyrovnaná, sme túto časť prehrali 
2:1. Mali sme niekoľko čistých šancí, ktoré sme nevyužili a naopak, súper nás trestal. Posledná tretina bola veľmi 
zvláštna. Sprevádzalo ju sedem vylúčení na našej strane, niektoré boli nepochopiteľné. V takej situácii bolo 
problematické s výsledkom niečo urobiť. V tomto stretnutí sme však štyri góly dostali po našich chybách, piaty v 
oslabení päť na tri. Takýmto spôsobom sa ťažko vyhráva zápas. 

Ostatné výsledky: Dubnica - Sp. Nová Ves 1:0, Martin - Skalica 5:2. 
Ostatné výsledky: Skalica - Dubnica 5:2, Martin - Bratislava Capitals 4:2. 
Ďalší program - skupina o 1. - 6. miesto: 26. 2. (streda) o 18.00 h: Martin - Topoľčany, 28. 2. (piatok) o 18.00 

h: Topoľčany - Dubnica. 
Topoľčany pred play-off odohrajú už iba dve stretnutia. HC TOPOLCANY/MT 
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22. NOVÉ PRIESTORY DISTRIBUČNÉHO CENTRA 
[25.02.2020; Topoľčianske noviny; Spravodajstvo / Servis /; s. 16; TS] 

 
 

TOPOĽČANY Plzeňský Prazdroj Slovensko v stredu popoludní slávnostne otvoril nové priestory distribučného 
centa v Topoľčanoch. Nové administratívne priestory a sklad sú vybavené najmodernejším vybavením. 



Podstatne väčší sklad 
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. 
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