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1. Herec európskeho formátu 
[25.03.2020; Život; 100 ROKOV SND; s. 94,95,96,97; JANA HOMOLOVÁ] 

 
 

ZÁVISŤ JE NAJVYŠŠIA FORMA UZNANIA, ON JEJ ZAŽIL DOSŤ 
Ako jeden z mála slovenských divadelníkov sa presadil v zahraničí. Tento úspech mu však mnohí nedokážu 

odpustiť ani po rokoch. Herec na iný spôsob – JURAJ KUKURA (73). 
Narodil sa v Prešove 15. marca 1947. Za svoje noblesné správanie vďačí rodičom, ktorí pracovali ako 

úradníci. Otec pochádzal zo železničiarskej rodiny a mal sedem súrodencov. Hercova mama ostala po vojne 
sama. „Môj otec schovával moju mamičku celú vojnu vo svojom elektroobchode, čo nebolo jednoduché. Spájalo 
sa to s obrovským rizikom, pretože v malom meste každý každého poznal. Jemu sa to podarilo. Zachránil ju, ale 
celá jej rodina zahynula v Treblinke. Keby nebolo jeho, nebola by ani moja mama,“ otvoril sa nedávno v 13. 
komnate v Českej televízii. S rodičmi a so star - ším bratom sa neskôr presťahovali do Bratislavy. „Keď sme sem 
pricestovali, nemali sme kde bývať, lebo sme nemali hotový byt. Bývali sme preto v hoteli Carlton. Bolo to moje 
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prvé stretnutie s hotelom a odvtedy je zo mňa veľký hotelový fanúšik,“ priznal. Po základnej škole ho otec poslal 
na stavebnú priemyslovku, ktorá bola, paradoxne, centrom mladých bohémov. K umeniu ho nikdy nikto neviedol, 
dokonca k nemu ani nemal vzťah. „Okrem toho som nevedel dobre povedať písmeno r. Jedného dňa pri víne, 
bolo to počas strednej školy, to r zrazu vyskočilo, chytil som sa ho a ostalo mi až dodnes.“ K herectvu pričuchol 
v podstate náhodou, keď dobrého kamaráta sprevádzal na kasting do filmu Ivana Balaďu Tri gaštanové kone. 
Paradoxne, Juraja vzali, kamaráta nie. Po maturite, ktorú si trikrát zopakoval, sa prihlásil na VŠMU. Jeden rok bol 
jeho ročníkový profesor Ladislav Chudík, neskôr Jozef Budský. Medzičasom začal hrať v Divadle na Korze, keď 
mu v druhom ročníku na VŠMU prišla ponuka práve od Budského na stály angažmán do SND. „Na počudovanie 
všetkých som túto ponuku odmietol. V tom čase sa zo strany moci rušilo Divadlo na Korze. Pripadalo mi 
neprirodzené, že všetci herci majú byť vyhodení a ja to vyriešim tým, že odídem do SND,“ zaspomínal si po 
rokoch. V roku 1971 sa stal členom bratislavskej Novej scény. Do umeleckého súboru Činohry SND nastúpil až 
v roku 1976. 

Divadelné roky 
Hoci na doskách Národného divadla stvárnil úžasné titulné postavy ako Othello, Kráľ Lear, Platonov, 

Chlestakov v hre Revízor, až do dnešných dní je pre túto umeleckú pôdu tak trochu kontroverznou postavou. Pri 
výške 187 centimetrov, noblesnom držaní tela, mužných črtách a zamatovom barytóne sa rýchlo stal 
zbožňovanou hviezdou 70. rokov, po ktorej začali poškuľovať aj mnohé zahraničné produkcie. Nemecký jazyk 
ovládal vďaka tajnému sledovaniu rakúskej televízie. V roku 1984 preto mohol v Alpách nakrúcať koprodukčný 
seriál Via Mala. Nakrúcanie sa však oproti pôvodnému harmonogramu predĺžilo. Filmexport herca síce ubezpečil, 
že povolenie na predĺženie pobytu v zahraničí pre neho zariadi, no nestalo sa to. „Mal som prísľub, že môžem 
ďalej nakrúcať. Napriek tomu ma odsúdili na 3,5 roka väzenia nepodmienečne a zhabanie celého majetku. 
Zrejme aby ma dostali z tejto republiky,“ uviedol herec pre týždenník Život. V mnohých rozhovoroch na margo 
toho zopakoval, že na emigráciu nikdy nepomyslel. „U mňa to vlastne nebola emigrácia, ale exil. A na tom trvám!“ 
Po nedobrovoľnom pobyte za hranicami krajiny si musel svoj život budovať od základov. Medzičasom 
propaganda ŠtB rozhlásila, že ušiel, lebo mal na krku niekoľko trestných činov. Tvrdili, že bol zapletený do 
pašovania krvi na Západ, že mal problémy s drogami, ba dokonca, že sa v Nemecku živil pornografiou. Rozhodne 
to pre neho neboli ľahké chvíle. Našťastie, počas nakrúcania v zahraničí s ním bola manželka Táňa a vtedy 
päťročný syn Filip. Inak by svoju rodinu niekoľko rokov nevidel. „Ostali mi len spomienky. Zobrali mi dom, prácu, 
povesť.“ Napriek tomu sa Kukura vo svete nestratil. V čase, keď vôbec netušil, čo bude robiť a z čoho uživí 
rodinu, zavolal mu svetoznámy režisér Peter Zadek. „Dostal ponuku robiť štyri roky intendanta v Schauspielhause 
v Hamburgu, najväčšom nemeckom divadle, a mňa chcel vziať so sebou. Viete, čo to pre mňa znamenalo? Vedel 
som, že na štyri roky mám zabezpečenú existenciu pre svoju rodinu.“ Zadek mu ponúkol úlohu Antonia 
v predstavení Vojvodkyňa z Amalfi, rolu, ktorú kedysi v Československu odmietol a o ktorej tvrdil, že je to tá 
najhlúpejšia rola v divadelnej histórii. Nečakane mu však dala šancu ukázať, čo v ňom je. Svoj talent ukazoval 
v európskych a nemecky hovoriacich divadlách, ako je napríklad spomínaný Schauspielhaus v Hamburgu, 
Residenztheater v Mníchove, Stadttheater v Bazileji, Theater Bonn alebo Kammerspiele v Mníchove. Príležitostí 
sa mu dostalo aj vo filme či v televízii. Vďaka tomu precestoval svet. Natáčal na ľadovci v Grónsku, na Fidži, na 
púšti v Namíbii, v Austrálii, v Brazílii, Mexiku, v Južnej Afrike. „Nakrútil som asi 150 filmov a z toho asi trikrát som 
točil v Hamburgu.“ Bol tiež súčasťou mnohých nemeckých seriálov ako Hotel Paradies, Kobra 11, Miesto činu, 
Klinika pod palmami či Helicops. Vo filme Vinnetou sa vracia si zahral zloducha po boku legendárneho apačského 
náčelníka Pierra Bricea. V čase exilu mu však zomrela milovaná mama Helena (+72). Vtedajší režim umelcovi 
nedovolil poslednýkrát sa s ňou rozlúčiť. Po krivde a peripetiách, ktoré preskákal, ho práve tento moment aj po 
dlhých rokoch doženie k slzám. „To, že som nebol na jej pohrebe, je jedna vec, ale že som nemohol byť pri nej, 
keď umierala… Stále na to myslím a trápi ma to. Napriek hroziacemu väzeniu som mal sadnúť na vlak alebo 
autobus a prísť sem,“ vyčíta si. 

Vitaj, demokracia 
Po roku 1989 si začal so svojou rodinou hľadať nový domov. Usídlili sa v Prahe, kde si zrekonštruovali byt na 

Malej Strane. S filmovačkami v zahraničí, samozrejme, neprestal, cestoval a cestuje stále. Vďaka tomu mal tri 
domovy. Hamburg, Bratislavu a spomínanú Prahu. Tú mu, žiaľ, pred pár rokmi nečakane zobrali. Porevolučné 
časy zároveň herca posmelili, aby sa vrátil tam, kde znenazdajky skončil. Po päťročnom exile zamieril do SND. 
Očakával kolegiálne a vrúcne privítanie. Keď však došlo k rozhovoru s vtedajším riaditeľom SND Dušanom 
Jamrichom, ostal šokovaný. „Myslel som si, že budeme spolu niečo robiť, a na moje veľké prekvapenie sa on 
spýtal prečo. Tak som povedal: ,Preto, lebo som nikdy nedostal výpoveď.‘ Myslel som, že povie super, tak ideme 
spolupracovať. A on reagoval: ,Aj nedoručená výpoveď je výpoveď…‘“ Prvú príležitosť mu pred domácou 
kamerou ponúkol v roku 1992 režisér Juraj Jakubisko vo filme Lepšie byť bohatý a zdravý než chudobný a chorý, 
v ktorom si zahral s niekdajšou prvou dámou Dagmar Havlovou. Vrátil sa aj pred kameru českých režisérov. 
Zahral si napríklad doktora Záhalku v televíznej sérii Filipa Renča Vetřelci a lovci či arogantného majiteľa 
vydavateľstva Vladimíra Maxa v seriáli TV Nova Dokonalý svět. V septembri 2002 sa stal riaditeľom Divadla 
Aréna. Zvíťazil vo výberovom konaní, ktoré vyhlásil Bratislavský kraj. Okrem neho sa o funkciu uchádzal člen 
divadla Stoka a hudobný skladateľ Ľubo Burgr. „Kukura divadelný priestor v Aréne odklial a sfunkčnil. Je to ťažký 
a problematický priestor, s ktorým si poradí len dobrý scénograf. Pasívneho tvorcu zničí, invenčnému však 
poskytuje možnosti, ktoré ešte neboli vyčerpané. Okrem toho Kukura začal využívať malú sálu, ktorá je komorná,“ 
povedala ešte pred rokmi divadelná teoretička, profesorka VŠMU Soňa Šimková. Pod jeho vedením získalo 
divadlo novú inscenačnú tvár. Uviedlo predstavenia ako Tiso, Koza alebo kto je Sylvia? či Husák. Svojím 
hereckým umením sa Kukura na divadelných doskách vždy snažil všetko spochybniť. „Nikdy sa totiž 
nedostaneme ďalej, ak nespochybníme to, čo platí. My v Divadle Aréna spochybňujeme to, čo sa deje na javisku 
iných divadiel. Umenie je neustále spochybňovanie toho, čo platí. Spochybňovanie spoločenských konvencií, 



umeleckých hodnôt. Pri práci ma veľmi ovplyvnili Peter Zadek a Miloš Pietor. Divadlo Aréna patrí do istej miery aj 
im obom, pretože ja nič neviem. Len som sa od nich niečo naučil,“ povedal nám. Iba pred mesiacmi vysvitlo, že 
divadlo od Bratislavského samosprávneho kraja dostalo tento rok menej peňazí na hospodárenie, ako očakávalo. 
Pred premiérou inscenácie Holokaust, ktorá sa konala 24. februára, o tom znepokojivo hovoril samotný Kukura. 
Z neznámych dôvodov im znížili dotáciu o 163-tisíc eur. Po škrtoch divadlu na chod zostáva 742-tisíc eur. „Oproti 
Astorke, ktorá má 970-tisíc, je to o vyše 200-tisíc menej, a pritom my máme raz také javisko. Aj Bratislavské 
bábkové divadlo má 862-tisíc, čo je o 120-tisíc viac ako my,“ nechápavo krútil hlavou. Bratislavský kraj oponoval, 
že škrty vychádzajú z možností kraja a že zníženie finančných prostriedkov sa netýkalo len Arény. 

Návrat do SND? 
Na svoju niekdajšiu domovskú scénu Juraj Kukura nemá šťastie vstúpiť ani po viac ako 30 rokoch. V roku 

2014 pritom hercovi núkali rolu starého Karamazova v hre Bratia Karamazovovci. Ponuku šéfa Romana Poláka 
však odmietol. „Mal som pocit, že tá úprava nenapĺňa to, s čím by som mal po toľkých rokoch na dosky 
Národného divadla vstúpiť. Ak chce, aby som tam hral, tak si musí dať na tom záležať. Nájsť niečo také, kde by 
som nebol súčasťou jedného repertoárového predstavenia len preto, že sa na to typovo hodím,“ uviedol. V tom 
čase mal ešte stále na mysli to, ako sa po návrate z Nemecka k nemu naša prvá scéna zachovala. Paradoxné 
bolo, že rolu Karamazova napokon dostal Dušan Jamrich, od ktorého dostal výpoveď. O rok neskôr si rovnakú 
rolu zahral Kukura v známom pražskom Činohernom klube. Jeho výkon vyniesla česká kritika do nebies. Ďalšia 
ponuka hercovi prišla z Národného divadla v roku 2017 na rolu Richarda III. Ponuku na návrat ponúkol Kukurovi 
opäť Roman Polák. Inscenáciu mal režírovať hercov obľúbenec Martin Čičvák. Keď sa tieto chýry dostali na 
divadelné chodby, v priestoroch našej prvej scény nastala panika. Máloktorý umelec totiž vyvoláva medzi 
kolegami také kontroverzie ako práve Juraj Kukura. Niektorí jeho rovesníci mu ani po rokoch nevedia prísť na 
meno a jeho exil si zamieňajú s emigráciou. Aby sa vášne v divadle upokojili, Kukura ponuku opäť odmietol. 
Nechcel sa tlačiť tam, kde ho nechcú. Rolu napokon získal podstatne mladší kolega Tomáš Maštalír. 

Keďže úspech sa na Slovensku neodpúšťa, zahraničnej kariére Juraja Kukuru sa u nás nevenuje pozornosť. 
„Niektorí vrátane nášho pána prezidenta (Andrej Kiska, pozn. red.), súdiac podľa znenia jeho gratulácie k mojej 
sedemdesiatke, považujú za vrchol mojej činnosti účinkovanie v bratislavských pondelkoch. To ma pobavilo. 
Nechcem však, aby to bolo chápané zle. Som hrdý na spomínané legendárne pondelky, ale bol by som rád, keby 
sa vedelo aj o iných veciach. Myslím si, že reprezentácii slovenského umenia v zahraničí som urobil dobrú 
službu. A to, že sa o mojich úspechoch nemá človek kde dočítať? Divadelný ústav v Bratislave napríklad nemá 
mapovanie mojej zahraničnej kariéry v náplni práce. To znamená, že obdobie, keď som hral vo veľkých 
nemeckých a švajčiarskych divadlách s významnými európskymi hercami, nie je nikde zaznamenané práve preto, 
lebo som v tom čase nehral napríklad v Trnave alebo v Spišskej Novej Vsi.“ Keď sa dnes obzrie späť na svoj 

život, ktorý prežil, a úspechy, ktoré má za sebou, sám celkom netuší, čomu alebo komu za to môže vďačiť. 
„Pozrite sa, koľko ľudí chodí napríklad do vietnamskej reštaurácie. Nechodia všetci len na bryndzové halušky, ale 
jedia jedlá aj na iný spôsob a ja som bol, dá sa povedať, na iný spôsob popri tých všetkých veľkých hercoch ako 
Gert Voss, Hermann Lause, Ulrich Wildgruber či Eva Mattes. Myslím, že v Nemecku ma vnímali ako osvieženie 
a spochybnenie toho, čo už bolo dané,“ povedal nám. V súkromí mu robí nesmiernu radosť jediný syn Filip, ktorý 
sa síce narodil v Bratislave, no dnes je profesorom v Oxforde. V roku 2018 zároveň získal Klung Wilhelmy 
Science Award, jednu z najvýznamnejších cien pre vedcov v Nemecku. Začiatkom marca 2019 si prebral 
Blavatnikovu cenu v Londýne. „Myslím si, že by sa o ňom nemalo mlčať. Mali by sme byť na neho pyšní,“ uviedol 
umelec, ktorý je zároveň milovníkom francúzskeho červeného vína a talianskej kuchyne. Okrem práce najviac 
svojho času venuje manželke Táni, s ktorou si celý život vyká, aby jej tým mohol stále prejavovať svoju úctu, 
lásku a rešpekt. „Mám jednu úžasnú manželku a pri mojej povesti, s ktorou kráčam celý život, je moja prvá, 
posledná, jediná a úžasná. Ona je schopná dávať veľkú lásku, pri nej sa cítim doma a tam sa aj najmenej bojím.“ 

JANA HOMOLOVÁ FOTO: PROFIMEDIA 
—- 
Povedali o ňom 
TOMÁŠ MAŠTALÍR (42), herec Postavil na nohy a schopne drží pri živote Divadlo Aréna, ktoré sa mu 

podarilo ukotviť v tomto našom divadelnom priestore hlboko a nastálo. Je výnimočný. Do istej miery je pre mňa 
výnimočnosť aj to, keď si neviete spojiť jedného umelca s niekým, s jednotlivcom, s generáciou, so skupinou, s 
divadlom. Výnimočnosť, ktorú nedokážete prirovnať, ktorá je jedinečná, a myslím si, že taký Juraj je. 

TEREZA BRODSKÁ (51), herečka Juraj je veľmi citlivý, krehký, skromný, pokorný, a pritom navonok pôsobí 
drsne. To sa mi na ňom páči. Keď s ním nakrúcam, je ako taký hnací motor, pri ktorom neviete, čo v ďalšom 
zábere urobí. To ma na práci s ním baví. Nikdy to neurobí rovnako, vždy nejako inak a vždy niečím prekvapí. 

foto: 
JURAJ KUKURA je najúspešnejší slovenský herec. Ako jeden z mála umelcov sa presadil v zahraničí. 
Paradoxné je, že o umenie sa v mladosti nezaujímal. K herectvu ho priviedla náhoda. 
Celý život po jeho boku stojí manželka TÁŇA. 
Zahral si v rozprávke Sokoliar Tomáš podľa novely Jozefa Cígera Hronského. 
Porevolučné začiatku na Slovensku nemal jednoduché, spoľahnúť sa však mohol na zahraničné pracovné 

ponuky. 
V súkromí mu robí radosť úspešný syn FILIP , ktorý je profesorom v Oxforde. 
JURAJ KUKURA o sebe tvrdí, že je plachý, v spoločnosti je ho však ťažké prehliadnuť. 
Tvrdí, že spievať nevie, napriek tomu si zaspieval vo filme Trhák z roku 1980 po boku HANY ZAGOROVEJ. 

[Späť na obsah] 



 
 

2. HOKEJOVÝ ŠAMPIONÁT DEFINITÍVNE NEBUDE 
[24.03.2020; Oravské noviny; ŠPORT/INZERCIA; s. 35; SITA;TASR] 

 
 

Najbližším podujatím pre našu reprezentáciu by mala byť kvalifikácia o postup na olympiádu. 
BRATISLAVA Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v sobotu popoludní definitívne zrušila na máj 

naplánované majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. 
Dôvodom je pandémia koronavírusu. Informáciu zverejnila na svojom webe s tým, že rozhodnutie schválila 

Rada IIHF. 
Svetový šampionát mali hostiť mestá Zurich a Lausanne od 8. do 24. mája a stihlo sa naň predať viac ako 

300-tisíc vstupeniek. Na turnaji mala štartovať aj slovenská reprezentácia. 
Fasel: Šport musí ísť bokom 
„Pre medzinárodnú hokejovú rodinu je to tvrdá realita, ale musíme ju akceptovať. Koronavírus je globálny 

problém a vyžaduje si veľké úsilie vládnych orgánov na boj proti jeho šíreniu,“ uviedol prezident IIHF René Fasel. 
„IIHF musí urobiť všetko, čo je v jej silách, aby podporila tento boj. Šport musíme teraz odložiť bokom a 
podporovať príslušné orgány a celú hokejovú rodinu,“ dodal. 

Tento týždeň v utorok IIHF zrušila aj dva turnaje nižšej I. divízie majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa mali 
konať na prelome apríla a mája v Poľsku a Slovinsku (27. 4. - 4. 5.). Rada IIHF v utorok neprijala definitívne 
rozhodnutie o konaní či nekonaní šampionátu elitnej kategórie, tento verdikt prišiel až v sobotu. „Akceptujeme 
rozhodnutie Rady IIHF. Je to pre nás veľké sklamanie, no situácia je komplikovaná. Teraz vyvstávajú otázky, ako 
ďalej,“ ozrejmil generálny sekretár organizačného výboru MS 2020 Gian Gilli. 

Bola to len otázka času 
Keďže športový svet sa v ostatných týždňoch takmer úplne zastavil, bolo len otázkou času, kedy IIHF toto 

rozhodnutie prijme. Ani jej šéf Fasel neveril, že sa MS uskutočnia v máji 2020. Dôvodom na naťahovanie času 
bola potreba postupu podľa dohodnutých zmlúv, aby finančné škody boli čo najnižšie. „Vyhodnocujeme situáciu a 
intenzívne komunikujeme s poisťovňami a úradmi vo Švajčiarsku. S istotou môžem povedať, že šampionát sa 
nebude posúvať na neskôr, ako to bolo v prípade futbalových ME 2020. Nemá zmysel podujatie ani presunúť do 
inej krajiny, pretože koronavírus je všade,“ hovoril dosluhujúci šéf IIHF počas týždňa. 

Fanúšikom vrátia peniaze 
Fanúšikom, ktorí si na šampionát zakúpili vstupenky, ich budú refundovať. Podrobnosti zverejní IIHF neskôr. 

Zatiaľ nie je jasné, či Švajčiarsko príde o šampionát úplne. Uvažuje sa o tom, že by ho zorganizovalo o rok. 
Muselo by sa však posunúť poradie usporiadateľských krajín, keďže dejiská šampionátov elitnej kategórie sú 

vybrané až do roku 2025. 
Rozhodovať o tom bude najbližší kongres IIHF. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa uskutoční. Tradične sa totiž 

mal konať počas záverečných dní majstrovstiev sveta. Budúcoročný šampionát majú podľa pôvodného plánu 
usporiadať spoločne Bielorusko a Lotyšsko. 

Po sobote platí, že sú zrušené všetky mužské, ženské aj juniorské šampionáty, ktoré boli do konca tejto 
sezóny v pláne. IIHF už skôr zrušila aj majstrovstvá sveta I. divízie skupiny A hráčov do 18 rokov, ktoré sa v apríli 
mali konať v Spišskej Novej Vsi. Najbližším podujatím pre slovenskú seniorskú reprezentáciu by mala byť 

kvalifikácia o postup na olympiádu 2022, ktorá sa má na konci augusta konať v Bratislave. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. HUDÁČEK MÁ ZA SEBOU TRETIU SEZÓNU V RUSKU, BOLA DOBRÁ, 

HOVORÍ 
[24.03.2020; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 26; Juraj Berzedi] 

 
 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi patril v aktuálnej sezóne medzi opory moskovského Spartaka. Viac nielen o 

tejto sezóne, ale aj postoji k reprezentácii prezradil v rozhovore. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES 

Moskovský Spartak ukončil túto sezónu nadnárodnej KHL prehrou vo štvrťfinále, kde nestačil na mestského 
rivala – Dynamo. Oporou gladiátorov bol v bránkovisku už druhú sezónu Spišiak Július Hudáček. 

Kde sa momentálne nachádzate? 
Už sme s rodinou doma v Spišskej Novej Vsi. 

Vo štvrťfinále play-off KHL ste vypadli s Dynamom Moskva. Odvtedy ubehlo už niekoľko dní. Čo ste odvtedy 
absolvovali? 

Po zápase nám vedenie klubu dalo deväťdňovú pauzu, po ktorej sme mali pokračovať v tréningoch. S rodinou 
sme si mysleli, že ostávame ešte dva či tri týždne v Rusku. Situácia sa však rýchlo zmenila. Dva dni po 



poslednom tohtosezónnom stretnutí sme sa rozhodli, že ideme domov. Letecky sme sa presunuli z Moskvy do 
Budapešti a odtiaľ autom do Spišskej Novej Vsi. 

Mali ste nejaké ťažkosti pre opatrenia, ktoré súvisia s koronavírusom? 
Bolo to ešte celkom v pohode. Boli sprísnené kontroly na letisku v Budapešti i na hraniciach, ale pustili nás 

bez problémov. Teraz sme doma v povinnej karanténe a čakáme, čo bude. 
Kým iné európske hokejové súťaže postupne rušili sezónu, v KHL sa hralo dlho. Až v utorok sa vedenie 

súťaže rozhodlo pozastaviť ligu. Ako to vnímate? 
Priznám sa, že som sa príliš nezaujímal, aké robia opatrenia. A ani neviem, v akom množstve je v Rusku vírus 

rozšírený. Po skončení sezóny a následnom odchode domov som nemal ani veľmi čas sledovať ruské médiá. 
Myslím si, že KHL sa zruší. Viem, že Jokerit Helsinki i Nursultan ukončili sezónu, tak nevidím dôvod, aby súťaž 
dohrali. 

Už ste niekoľko dní na Slovensku. Ako to tu vyzerá v porovnaní s Ruskom? 
Ťažko povedať. Po príchode na Slovensko som stále iba doma. Vidím, že na ulici je menej ľudí i áut. Ľudia to 

berú vážne. A tak by to malo byť. Mali by sme sa poučiť z toho, čo bolo v Číne, kde ľudia pred pár týždňami 
urobili drastické opatrenia, čo sa im vyplatilo. Moskva je veľkomesto a neviem si úplne predstaviť, že sa tam 
zatvoria fabriky či metro. Už sú tam mierne opatrenia, ale aj tak si myslím, že v globálnom svete to zrejme 
zastihne všetky krajiny. 

Pre koronavírus sa rušia hokejové súťaže, nevynímajúc majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku. Čo bude ďalej s 
hokejom? 

Opatrenia, ktoré nastali, sú určite dobré. Rušia sa všetky športy a je to prvýkrát, čo niečo podobné zažívame. 
Bolo to však nevyhnutné. Verím, že o pár týždňov sa to v Európe upokojí tak ako v Číne. A v septembri sa 
normálne začne sezóna. Ak nie, neviem, čo budem robiť. 

Päť zápasov play-off ste proti Dinamu Moskva hrali pred divákmi. Aké bolo, keď ste ten šiesty – rozhodujúci – 
chytali pred prázdnymi tribúnami? 

Bolo to čudné. Snažil som sa sústrediť na zápas, tempo hry bolo v poriadku, ale bez divákov to nemá 
potrebnú šťavu. Aj pri víťaznom góle, ktorý strelili hokejisti Dinama v predĺžení, neboli také veľké emócie, ako 
keby tam boli diváci. Nemá zmysel hrať hokej bez divákov a ukončiť to len pre nejakú štatistiku. Ligy, ktoré to 
zrušili, urobili najlepšie rozhodnutie. 

V prvom zápase proti Dinamu to bolo veľmi emotívne, hralo sa agresívne a nechýbali rôzne šarvátky. Čím si 
to vysvetľujete? 

Bolo to z našej strany zbytočne výbušné. Tým, že sme súperov poznali, chceli sme ísť do nich tvrdšie ako v 
základnej časti, kde sme hrali pekný hokej. Prvý zápas sme nezvládli ani psychicky, namiesto toho, aby sme hrali 
hokej, zbytočne sme sa vybíjali v bodyčekoch a bitkách, čo sa nám vypomstilo. 

Spoluhráčov ste neupozorňovali, aby sa zbytočne nepúšťali do vášho krajana Michala Čajkovského, ktorý je 
známy tvrdými päsťami? 

Spoluhráči dobre vedia, aký je typ hokejistu. Pred sériou sme sledovali mnohé videá a o každom hráčovi 
súpera sme vedeli takmer všetko. Nemusel som im nič hovoriť. 

Kým v prvom zápase ste prehrali 1:5, v ďalších to bolo celkom vyrovnané. Čo napokon rozhodlo, že ste 
prehrali 2:4 na zápasy? 

Po prvom zápase sme si uvedomili, že takto nemôžeme proti nim hrať. Mali veľa presilových hier, v ktorých 
patria medzi najlepších v celej KHL. Neskôr sme sa vrátili k našej hre, séria bola vyrovnaná a aj nezainteresovaní 
diváci hovorili, že bola najlepšia v prvom kole play-off. Rozhodovali detaily. Dinamo malo rozdielovú formáciu, 
ktorá ho potiahla v každom zápase. 

Ako ste celkovo spokojný so sezónou v Spartaku Moskva? 
Bola dobrá. Cieľom bolo postúpiť do play-off. V základnej časti sme skončili na piatom mieste, takže s ňou je 

veľká spokojnosť. Nemali sme žiadne výkyvy a hrali sme dobre. Aj mne sa darilo, hoci na začiatku ročníka som 
bol zranený a nechytal som prvých jedenásť zápasov. Keď som sa uzdravil, chytal som pravidelne. Chýbal som 
len vtedy, keď som si potreboval vydýchnuť. Chytalo sa mi dobre. 

Vaša úspešnosť zákrokov bola 92,7 percenta a v tejto štatistike ste boli medzi brankármi v lige až na 20. 
mieste. Čím si vysvetľujete, že brankári v KHL majú vysokú úspešnosť? 

Možno sa tam hrá defenzívnejší hokej. Zopár brankárov má úspešnosť aj nad 94 percent, ale je to spôsobené 
tým, že hrajú v tímoch ako CSKA Moskva alebo Kazaň, ktorým je extrémne náročné streliť gól. V lige sú však aj 
kvalitní brankári, ktorí si udržujú štandard – ako Jakub Kovář. Aj v iných európskych ligách sa percento 
úspešnosti dvíha. Podľa mňa sa však čoskoro zavedú pravidlá ako v NHL. Bude sa tu hrať otvorenejší hokej a 
bude padať viac gólov. V KHL už napríklad od budúcej sezóny budú klziská ako v NHL. 

V KHL ste si zahrali už tretíkrát v Zápase hviezd. Nemáte pocit, že v zahraničí si vás vážia viac ako na 
Slovensku? 

Zápasy hviezd sú odzrkadlením mojej práce, ale aj práce celého tímu. Som brankár a keď sme ako tím 
úspešní, vidieť ma najviac, ale keď prehráme a urobím chybu, aj to najviac vidieť. Každý Zápas hviezd bol iný a 
som za to veľmi rád. Spoznal som veľa ľudí, zákulisie KHL a vytvoril si kontakty, ktoré sú dobré do budúcnosti. A 
či si ma viac vážia? To neviem povedať. 

Na Slovensku ľudia hráčov vnímajú často podľa toho, ako sa im darí v reprezentácii. Klubové výkony idú 
často do úzadia. Čo si o tom myslíte? 

Je to logické. Hráči sú najviac na očiach v reprezentačných zápasoch. Len zarytý fanúšik, ktorý sleduje 
podrobnejšie danú ligu či hráča, alebo stávkari majú väčší prehľad. 

Niektorí fanúšikovia tvrdia, že kým v klube chytáte excelentne, v reprezentácii vám to nie vždy ide. Je na tom 
niečo pravdy? 



Keď sa rozprávam s ľuďmi okolo hokeja, veľmi do toho zasiahli majstrovstvá sveta v Kolíne 2017. Bol to 
neúspešný šampionát, ktorý nevyšiel mne, spoluhráčom ani realizačnému tímu. Dokonca ani hokejový zväz vtedy 
nebol v poriadku. Boli tam obrovské nedostatky a potom to celé zle vypálilo. Dovtedy som bol na šampionátoch 
zväčša ako náhradný brankár. Na šampionáte v Česku 2015 som odchytal dva zápasy a prvýkrát som bol 
jednotkou až v Petrohrade 2016. Dovtedy som chytal len prípravné turnaje, ktoré neboli zlé, ale dôležité sú až 
šampionáty. A ten v Kolíne to všetko spustil. 

V čom je pre brankára odlišné, keď chytá v klube a v reprezentácii? Cítite počas majstrovstiev sveta zvýšený 
tlak? 

Osobne mi je jedno, či chytám v Spartaku Moskva, v Örebre, alebo v slovenskej reprezentácii. A nezáleží mi 
ani na tom, proti komu nastúpim. Vždy sa snažím pripraviť najlepšie, ako viem. Áno, keď hráte proti Rusku, za 
ktoré nastúpi 95 percent hráčov z NHL a majú tam hokejistov ako Malkin či Kuznecov, nie je veľa šancí na 
víťazstvo. Možno jeden z piatich zápasov vypáli tak, že môžete reálne bojovať o kvalitný výsledok. 

Vlani ste dúfali, že si zachytáte na domácom šampionáte v Košiciach, kde ste v minulosti hrávali. Dlho vás 
hnevalo, že ste sa nedostali do záverečnej nominácie? 

Nemám dvadsať rokov, aby som sa urážal. Keď ma budú v reprezentácii chcieť, rád prídem. Ak nie, 
neprídem. Hrať v národnom tíme je česť. Áno, bol som sklamaný, ale že by som bol urazený, to vôbec nie. 

Slovenským brankárom sa na domácom šampionáte príliš nedarilo. Nemali ste vtedy pocit, že ste mali byť v 
nominácii? 

Videl som len prvý zápas proti USA. Bom som priamo na štadióne a hrali sme vynikajúco. Potom som odišiel 
na dovolenku, takže ďalšie zápasy som nevidel. Sledoval som nejaké záznamy, ale na hlbšie hodnotenie si 
netrúfam. Bližšie informácie som mal len z toho, čo som si písal s bratom (Liborom Hudáčkom, ktorý bol v tíme – 
pozn. red.). 

Juraj Berzedi 
—- 
Foto: 
Július Hudáček. 

[Späť na obsah] 

 
 

4. BASKETBAL MLÁDEŽ 
[24.03.2020; Noviny Stredného Považia; ŠPORT; s. 34; Redakcia] 

 
 

POVAŽSKÁ BYSTRICA 
Hoci pre koronavírus boli predčasne ukončené extraligové súťaže mužov, mládežnícke súťaže sú zatiaľ 

dočasne pozastavené. Medzi najúspešnejšie tímy IMC Považská Bystrica patria aj juniori, ktorí sú účastníkmi 1. 
ligy. Rozprávali sme sa s trénerom Petrom Romanom. 

Postupový cieľ 
Juniori v jedenásťčlennej 1. lige po základnej časti obsadili šieste miesto, ktoré im v predstihu zaistilo účasť vo 

finálovom turnaji. 
„V tomto roku zväz pripravil novinku v podobe záverečných turnajov nielen u juniorov, ale aj kadetov a 

starších žiakov. Namiesto štyroch najlepších, ktoré hrali každý s každým, v tomto ročníku usporiada záverečný 
turnaj opäť tím, ktorý skončí na prvej priečke. Osem tímov bude hrať vyraďovacím systémom. Tímy, ktoré 
prehrajú vo štvrťfinále, budú hrať o 5. - 8. miesto.“ My sme si postup zaistili už po základnej časti, zvyšné dve 
miesta získajú prvé dva tímy skupiny o 7. - 11. miesto. V nadstavbe mali tímy odohrať desať zápasov. Všetci 
veríme, že sa situácia zlepší a súťaž bude pokračovať. V Leviciach a Nitre sme nenastúpili pre chorobu, odohraný 
máme iba duel s Interom. Ak bude súťaž pokračovať, chceme zabojovať o čo najlepšie umiestnenie, no reálne to 
vyzerá na šieste miesto, čo by znamenalo súboj s tretím tímom. Juniorská kategória je pre nás dlhé roky akoby 
zakliata, viackrát sme boli blízko k titulu, no posledný krok sa nevydaril. Tajným cieľom je štvrťfinálová výhra a boj 
o medaily,“ tvrdí optimisticky tréner. 

Muži boli tabu 
V minulosti bolo pravidlom, že hráči juniorského tímu dostávali príležitosť aj medzi mužmi. „V tejto sezóne je 

situácia odlišná z niekoľkých dôvodov. Mužom sa darí, po odmlke postúpili do najlepšej sedmičky, kde majú 
súťaž dobre rozohranú a poškuľujú po finálovej štvorici. Bohužiaľ, aj oni musia čakať, či bude sezóna pokračovať. 
Keďže sme v juniorke bojovali nielen so súpermi, ale aj so zraneniami, nemohli sme posunúť k mužom nikoho.“ 

Očakávané zmeny 
V klube už rozmýšľajú aj nad budúcou sezónou. Káder zaznamená viacero zmien. „Končia piati hráči, dvaja 

budú maturovať. Reprezentant Slovenska U 18 Šimoňák avizoval odchod na vysokú školu, uvidíme, ako sa 
rozhodnú ďalší budúci študenti. Tím budeme dopĺňať z kadetov, ktorých momentálne nemáme, ale vytvoríme ich 
zo súčasných starších žiakov. Prejsť do juniorky by malo asi sedem hráčov. Dúfam, že k dvojici vyšších hráčov, 
ktorých máme v tíme, sa nám podarí získať ďalších dvoch. Ostatných chceme udržať a šancu dostanú aj mladí,“ 
dodal P. Roman. 

Hľadanie talentov 
Basketbalisti IMC sa väčšinou spoliehajú na vlastných odchovancov, no to nie vždy stačí a musia sa 

poobzerať aj inde. Najbližším klubom je Žilina, no tam spolupráca nie je. Tréneri objavili hráča v neďalekej 



Dubnici, kde sa basketbal súťažne nehrá, ďalším je študent z Prievidze, ktorý už má niečo odohrané a je dobrý 
„atlét“. Možno sa časom opäť objavia talenty, ktoré by sa presadili nielen v slovenskej najvyššej súťaži, ale aj v 
zahraničí. Nie tak dávno sú časy, keď odchovanci Považskej Bystrice hrali v univerzitných ligách v USA. V tomto 
ročníku extraligy sa predstavila pätica bývalých hráčov IMC. Michal Čekovský a Mário Ihring v Interi Bratislava, 
Šimon Krajčovič v Leviciach, Jakub Petráš v Handlovej a Ivan Židzik v Spišskej Novej Vsi. 

Nádej umiera posledná 
Čo bude so súťažou, nik nevie povedať. „Najprv musia začať fungovať školy, až potom sa môže rozbehnúť aj 

basketbal. Už sa tešíme na prvé tréningy, pretože teraz spoločne trénovať nemôžeme a individuálny tréning 
nestačí. Rozbehli sme aktivitu cez Facebook, kde sa každý deň snažíme hráčov nejakým videom dať inšpiráciu 
na tréningové možnosti. Dá sa pracovať s loptou, behať, bicyklovať či pomáhať doma. Možností, ako sa 
udržiavať, je viacero, no spoločné tréningy a zápasy sú niečo úplne iné. Verím, že ak sa situácia zlepš, v závere 
apríla by sa mohli dohrať aspoň niektoré súťaže,“ dodal Peter Roman. 

Foto: 
Káder IMC Pov. Bystrica: Dušan Baláž, Ladislav Burianek, Adrián Ďuriš, Martin Kováč, Andrej Kukučka, Matej 

Mateášik, Maroš Nedosóczky, Oliver Poljak, Andrej Sabo, Lukáš Šery, Matej Šimoňák, Kristián Tamáši, Samuel 
Wallenfels, Alexander Zbýň. Tréner Peter Roman. Z Jozef Šprocha 

Juniori IMC Považská Bystrica sú v nadstavbe 1. ligy na šiestej priečke. archív klubu 
[Späť na obsah] 

 
 

5. DIVÁCI HNALI HOKEJISTOV DOPREDU 
[24.03.2020; Topoľčianske noviny; šport; s. 32; Jaro Šupa] 

 
 

„Takýto kolektív som ešte nikde doteraz nezažil," dodáva Pekarčík. 
TOPOĽČANY Hokejový útočník Filip Pekarčík vyrastal v Topoľčanoch. Ešte ako junior si vyskúšal aj súťaž vo 

Švédsku a potom svoju celú doterajšiu hokejovú kariéru strávil v druhej najvyššej slovenskej hokejovej lige. Vo 
svojich 27 rokoch je stabilným členom HC Topoľčany, keď v seniorskom drese HC Topoľčany v ostatnej sezóne 
odohral 48 stretnutí. Viac štartov v súťaží už, bohužiaľ, pridať nemohol, sezóna sa pre koronavírus predčasne 
ukončila. 

Zaspomínajte si na svoje hokejové začiatky, kto vás tomuto športu priviedol? 
Môj otec je bývalý hokejista, a tak som už ako trojročný dostal na Vianoce pod stromček svoje prvé korčule. A 

tým sa to všetko začalo. 
Kde ste strávili svoje mládežnícke roky? 
Prevažne som ich strávil v Topoľčanoch, ale pár zápasov som odohral aj v drese Prešova a jednu sezónu 

som pôsobil aj vo Švédsku. 
Kde ste vo Švédsku hrali? 
Mesto sa volá Motala, bolo to blízko Linkopingu. Hral som tam ale viac súťaží naraz, pretože som nastupoval 

v kategórii dorastu i juniorky a v závere som si vyskúšal aj seniorskú nižšiu súťaž. Vo Švédsku som ako junior mal 
výnimku, že môžem hrávať aj za dorast. 

Po návrate do Topoľčian ste hrali druhú najvyššiu súťaž aj v L. Mikuláši, Prievidzi, Prešove či Senici. Ktorý 
ročník považujete za najlepší? 

Asi ten v Prešove, kde som už predtým pôsobil v mládežníckom tíme. 
V sezóne 2016/2017 ste sa vrátili opäť do Topoľčian. 
Čo rozhodlo nad návratom? 
Po rokoch strávených v iných kluboch som sa rýchlo dohodol s vedením, že sa vrátim späť do rodného mesta, 

a dlho som nad ponukou návratu ani neváhal. 
Ostatné štyri sezóny ste pôsobili už v Topoľčanoch, ktorý ročník bol pre vás najpamätnejší? 
Ťažko povedať. Každá jedna z tých štyroch sezón bola svojím spôsobom pamätná, každá jedna mi niečo 

dala. 
V aktuálnej sezóne ste to mali dobre rozbehnuté, ako ste boli spokojný s doterajším priebehom? 
V tomto ročníku sa nám darilo a všetci sme verili, že to bude vydarená sezóna. Žiaľ, skončilo to tak, ako 

skončilo. Nás to veľmi mrzí v prvom rade hlavne kvôli divákom, ktorí nás počas celej sezóny chodili v hojnom 
počte povzbudzovať. 

Diváci boli neraz ďalším hráčom na ľade, ako sa vám v ostatných dvoch sezónach hrávalo na domácom ľade? 
Pred domácimi fanúšikmi sa nám hralo veľmi dobre, čo sme potvrdzovali aj našimi víťazstvami. Na domácom 

ľade sme prehrali len veľmi málo stretnutí. Boli to práve diváci, ktorí nám veľmi pomáhali vo vypätých chvíľach. 
V topoľčianskej šatni boli v aktuálnej sezóne rôzne vekové skupiny - starí i mladí. Aká bola partia v kabíne? 
Osobne môžem za seba povedať, že takýto kolektív, aký sa vytvoril túto sezónu v Topoľčanoch, som v živote 

ešte nikde nezažil. Ani jeden z hráčov nedával nikomu pocítiť, že by bol starší, či skúsenejší. Povedal by som, že 
mentálne sme boli na jednej úrovni, až pokiaľ sme nevytiahli občianske :). 

Túto sezónu zrušili pre koronavírus, aká nálada bola v kabíne po tomto rozhodnutí? Čo na to všetko hovoríte? 
O prerušení súťaže sme sa dozvedeli po víťaznom zápase v Spišskej Novej Vsi. Dostali sme od trénera 

týždenne voľno s tým, že potom by sa malo pokračovať ďalej v súťaži. O tom, že sa sezóna predčasne končí, 
sme sa dozvedeli až prostredníctvom SMS správ, čiže s chalanmi sme sa v kabíne už viac nestretli. Všetko sme 



si to rozobrali len cez správy na sociálnych sieťach. Samozrejme, veľmi nás to mrzí, že sezóna sa takto skončila, 
hlavne je to sklamanie aj pre našich skvelých divákov. 

Hokejové voľno máte v tomto roku dosť skoro… 
To je pravda. Sezóna sa skončila a ja teraz trávim väčšinu času prevažne s priateľkou a pracujem okolo 

domu, čo som počas tréningov a zápasov trocha zanedbával. 
Pripravujete sa nejako individuálne? 
Momentálne sa vôbec nijako nepripravujem. Viac-menej oddychujem po sezóne. Uvidíme, čo bude ďalej. 

Teraz je ešte predčasne hovoriť, čo nás čaká a či vôbec ešte budem v hokeji pokračovať… 
Vás otec je hokejový tréner. Často vás kritizoval za váš výkon? 
V mladosti bol veľký kritik, no v súčasnosti už hokej spolu viac-menej neriešime. 
—- 
Sezóna sa skončila a ja teraz trávim väčšinu času prevažne s priateľkou a pracujem okolo domu. 
Foto: 
Filip Pekarčík. HCTOPOLCANY.SK/MT FILIP PEKARČÍK 
Filip Pekarčík počas domáceho zápasu proti Bratislave Capitals. HCTOPOLCANY.SK/MT 
Hokejovú sezónu ukončil koronavírus. Topoľčany vo štvrťfinále playoff viedli nad Spišskou Novou Vsou 3:1 na 

zápasy. HCTOPOLCANY.SK/MT 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Seniorom rozdajú rúška a dovezú nákup a lieky 
[24.03.2020; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Peter Mútňan / Janete Štefánková] 

 
 

Janette Štefánková, moderátorka: „Starší ľudia patria medzi najviac ohrozených koronavírusom a mnohí sú v 
týchto dňoch odkázaní na pomoc druhých. V Banskej Bystrici pre nich radnica zriadila projekt Osamelý senior. Na 
základe podnetov od občanov im mesto s dobrovoľníkmi zabezpečí a prinesie rúška, nakúp aj lieky.“ 

Peter Mútňan, redaktor: „V Banskej Bystrici žije približne pätnásťtisíc seniorov, veľa z nich býva osamote a 
nemá asi ako zaobstarať rúška či nákup z potravín. Samospráva preto klientske centrum v mestskom úrade 
dočasne zmenila na krízové call centrum. Banskobystričania sem telefonicky, emailom aj hlasovými správami 
nahlasujú podnety, aby seniorom v okolí zabezpečili potrebnú pomoc.“ 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica (nezávislý): „Najviac požiadaviek prichádza na dodávku rúšok. Tá 
požiadavka je na úrovni dvetisíc štyristo kusov a my sme doteraz distribuovali približne dvetisíc dvesto. Ďalšie 
položky sú nákupy, tých sa zrealizovalo približne dvadsať, a ďalej sú to požiadavky na lieky.“ 

Peter Mútňan: „Zamestnanci mesta a dobrovoľníci dostanú každé ráno zoznam ľudí, koľko rúšok a aký druh 
tovaru a liekov treba nakúpiť.“ 

Opýtaná: „Mala som od dcéry, ale to len také to jednorazové, a to som už vlastne vyhodila. To je dobre, že sa 
dá opakovane používať a prežehliť.“ 

Opýtaná: „Ja by som si zaobstarala, ale nie je to, v lekárňach nikde nemajú. Je to pomoc.“ 
Opýtaná: „Sama bývam. Potrebujem rúško na ochranu, keď je takáto situácia, aká je.“ 
Beáta Bosáková, referentka Mestského úradu v Banskej Bystrici: „Osádok chodí po meste viacej rozvážať 

rúška. Čiže zhruba jedna osádka roznesie cca denne od päťdesiat do sto domácností, to je zhruba tak okolo 
stopäťdesiat-dvesto rúšok.“ 

Peter Mútňan: „V rámci projektu Osamelý senior dostalo mesto doteraz už viac ako tisíc štyristo podnetov od 
verejnosti.“ 

Ján Nosko: „My sme sa zamerali v tomto prípade aj nielen na požiadavky obyvateľov, ale aj na 
marginalizované skupiny, to znamená Rómov, bezdomovcov, a taktiež sme rúškami vybavili aj cudzincov, ktorí sú 
na Univerzite Mateja Bela.“ 

Peter Mútňan: „V teréne pomáhajú aj mestskí policajti. Tí megafónom vyzývajú obyvateľov, aby starším 
ľuďom prišli vyzdvihnúť rúško na určené miesto.“ 

Zdenka Marhefková, hovorkyňa Banskej Bystrice: „Takisto vykonávame aj odborné sociálne poradenstvo, 
pretože veľakrát žijú sami a potrebujú sa len s niekým porozprávať.“ 

Peter Mútňan: „S novou službou pre osamelých seniorov prišli aj v Spišskej Novej Vsi. Skupina 

dobrovoľníkov im robí dvakrát do týždňa nákupy potravín a raz v týždni im privezie domov lieky, dôchodcovia 
zaplatia iba za nákup. Od pondelka budú osamelým dôchodcom vydávať a rozvážať aj obedy z miestneho 
hotela.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Projekt Osamelý senior v Banskej Bystrici 
[24.03.2020; Regina Západ; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Peter Mútňan / Ondrej Holič] 



 
 

Ondrej Holič, moderátor: „V týchto dňoch a týždňoch sú najviac postihnutí starší ľudia, ktorí sú odkázaní na 
pomoc. V Banskej Bystrici pre nich radnica zriadila projekt Osamelý senior. Na základe podnetov občanov mesto 
s pomocou dobrovoľníkov zabezpečí a donesie ľuďom ktorí to potrebujú rúška, potraviny, aj lieky.“ 

Peter Mútňan, redaktor: „V Banskej Bystrici žije približne pätnásťtisíc seniorov. Veľa z nich býva osamote a 
nemá si ako zaobstarať rúška či nákup z potravín. Samospráva preto klientske centrum v mestskom úrade 
dočasne zmenila na krízové callcentrum. Banskobystričania sem telefonicky, emailom, aj hlasovými správami 
nahlasujú podnety, aby seniorom v okolí zabezpečili potrebnú pomoc. Podľa primátora Jána Noska prichádza 
najviac požiadaviek na dodávku rúšok.“ 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica: „Tá požiadavka je na úrovni dvetisíc štyristo kusov. My sme 
doteraz distribuovali približne dvetisíc dvesto. Ďalšie položky sú nákupy, tých sa realizovalo približne dvadsať. A 
ďalej sú to požiadavky na lieky.“ 

Peter Mútňan: „Zamestnanci mesta a dobrovoľníci dostanú každé ráno zoznam ľudí, koľko rúšok a aký druh 
tovaru a liekov treba nakúpiť. Pokračuje referentka mestského úradu Beáta Bosáková.“ 

Beáta Bosáková, referentka Mestského úradu Banská Bystrica: „Osádok chodí po meste viacej, rozvážajú 
rúška. Čiže zhruba jedna osádka roznesie cca denne od päťdesiat do sto domácností. To je zhruba tak okolo 
stopäťdesiat – dvesto rúšok.“ 

Peter Mútňan: „Seniori si túto službu pochvaľujú.“ 
Opýtaná: „Mala som od dcéry, ale to len také jednorázové. To je dobré, že sa dá opakovane používať a 

prežehliť.“ 
Opýtaná: „Ja by som si zaobstarala, ale nie je to, v lekárňach nikde nemajú. Je to pomoc.“ 
Peter Mútňan: „V rámci projektu Osamelý senior dostalo mesto doteraz už viac ako tisíc štyristo podnetov od 

verejnosti. Primátor Ján Nosko.“ 
Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica: „My sme sa zamerali v tomto prípade aj nielen na požiadavky 

obyvateľov, ale aj na marginalizované skupiny, to znamená Rómov, bezdomovcov, a taktiež sme rúškami vybavili 
aj cudzincov, ktorí sú na Univerzite Mateja Bela.“ 

Peter Mútňan: „V teréne pomáhajú aj mestskí policajti. Tí megafónom vyzývajú obyvateľov, aby starším 
ľuďom prišli vyzdvihnúť rúško na určené miesto. Vysvetľuje hovorkyňa mesta Zdenka Marhefková.“ 

Zdenka Marhefková, hovorkyňa mesta Banská Bystrica: „Takisto vykonávame aj odborné sociálne 
poradenstvo, pretože veľakrát žijú sami a potrebujú sa len s niekým porozprávať.“ 

Peter Mútňan: „S novou službou pre osamelých seniorov prišli aj v Spišskej Novej Vsi. Skupina 

dobrovoľníkov im robí dvakrát do týždňa nákupy potravín a raz v týždni im privezie domov lieky. Dôchodcovia 
zaplatia iba za nákup. Od pondelka budú osamelým dôchodcom vydávať a rozvážať aj obedy z miestneho 
hotela.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Profily členov poslaneckého klubu OĽaNO 
[24.03.2020; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 
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Mimoriadna správa: 
Na snímke Michal Šipoš (OĽANO) s ochranným rúškom skladá poslanecký sľub počas ustanovujúcej schôdze 

Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VIII. volebného obdobia 20. marca 2020 v Bratislave. Foto: TASR - 
Michal Svítok 

Pozrite si profily poslancov, ktorí sú členmi poslaneckého klubu OĽaNO. 
Bratislava 24. marca (TASR) – Zoskupenie hnutí a strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), 

NOVA, Kresťanská únia (KÚ) a Zmena zdola získalo 25,02 percenta vo voľbách do Národnej rady (NR) SR, ktoré 
sa konali 29. februára. V NR SR má 53 poslancov. TASR prináša profily poslancov, ktorí sú členmi poslaneckého 
klubu OĽaNO. Mgr. Michal Šipoš – predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš sa narodil 10. januára 1982, žije v 
Starej Ľubovni. Pôsobí ako miestny aktivista a člen o. z. Naša Ľubovňa. Ako poslanec mestského zastupiteľstva 
sa roky angažuje v komunálnej politike, a tiež v boji proti hazardu. Osem rokov pôsobí v hnutí OĽaNO. 
Kandidoval na 5. mieste kandidátky, získal 12.550 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na 
kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti 
(miesto Zity Pleštinskej) a členom Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Mgr. et Mgr. Anna 
Andrejuvová Anna Andrejuvová sa narodila 5. januára 1980, žije v Bratislave, je politologička a právnička. 
Vyrastala vo Svidníku a v Bardejove, vyštudovala politológiu a právo. Do tímu OĽaNO prišla z hnutia NOVA spolu 
s Gáborom Grendelom a Danielom Lipšicom. Pôsobí ako dobrovoľníčka Národného pochodu za život. 
Kandidovala na 15. priečke a získala 6034 hlasov. Poslanci NR SR ju zvolili za predsedníčku Mandátového a 
imunitného výboru NR SR, pôsobí tiež v Osobitnom kontrolnom výbore NR SR na kontrolu činnosti Vojenského 
spravodajstva a je členkou Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Mgr. Martina Brisudová Martina Brisudová 

https://www.teraz.sk/slovensko/profily-clenov-poslaneckeho-klubu-ola/455239-clanok.html


sa narodila 30. mája 1974, žije v Poltári. V komunálnych voľbách v roku 2018 kandidovala ako nezávislá 
kandidátka a stala sa primátorkou Poltára. V parlamentných voľbách kandidovala zo 46. miesta, získala 1566 
preferenčných hlasov a stala poslankyňou NR SR. Poslanci ju zvolili za členku Výboru NR SR pre verejnú správu 
a regionálny rozvoj. Mgr. Jozef Bubnár Jozef Bubnár sa narodil 29. januára 1987, žije vo Vranove nad Topľou. Je 
učiteľom angličtiny na humenskom gymnáziu a dlhoročne pôsobiacim umelcom. Kandidoval na 18. mieste 
kandidátky a získal 5052 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného 
bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Peter Cseh Peter Cseh sa 
narodil 6. júla 1983, žije v Dolnom Bare. Pôsobí ako protikorupčný a environmentálny aktivista. Viac ako šesť 
rokov podniká a tvorí vlastnú umeleckú keramiku, pracuje aj na pozícii pedagóga. Kandidoval s číslom 54, získal 
1678 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Mgr. Kristián Čekovský Kristián 
Čekovský sa narodil 19. februára 1991, pracoval ako novinár. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Začínal v Slovenskom rozhlase, neskôr pôsobil ako televízny reportér 
RTVS. Kandidoval na 10. mieste a získal 8018 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a 
Výbore NR SR pre kultúru a médiá. Mgr. Martin Čepček Martin Čepček sa narodil 24. novembra 1978 v Nitre. 
Bývalý učiteľ pôsobí od roku 2011 ako riaditeľ Cirkevného centra voľného času. Bol spoluorganizátor úspešnej 
petície proti hazardu v Nitre a tiež spoluorganizátor pochodov proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Vo voľbách 
kandidoval zo 43. miesta a získal 2387 preferenčných hlasov. Je členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, 
mládež a šport a náhradným členom Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Jaromíra Šíbla). RNDr. 
Peter Dobeš Peter Dobeš sa narodil 7. apríla 1957, žije v Rajeckých Tepliciach, je podpredsedom Žilinského 
samosprávneho kraja. Štyri volebné obdobia bol primátorom kúpeľného mesta Rajecké Teplice. Vedie krajskú 
organizáciu cestovného ruchu – Žilinský turistický kraj, je spoluzakladateľom organizácie Áno pre život a Fórum 
života, ktorá združuje Pro life organizácie na Slovensku. Kandidoval na 34. mieste a získal 2912 hlasov. Je 
členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Mgr. 
Lucia Drábiková, PhD. Lucia Drábiková sa narodila 12. júla 1977, žije v Piešťanoch. Je psychologička, pracuje 
ako riaditeľka pobočky Centra pomoci pre rodinu v Piešťanoch. Dlhodobo sa venuje poradenskej, prednáškovej a 
publikačnej činnosti. Ako aktivistka vystupovala proti likvidácii Letiska Piešťany. Je poslankyňou Trnavského 
samosprávneho kraja. Kandidovala na 28. mieste kandidátky a získala 7928 preferenčných hlasov. Pôsobí vo 
Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre sociálne veci. Bc. Dominik Drdul Dominik Drdul 
sa narodil 28. novembra 1997, žije v Trnave, je študent a aktivista za práva ťažko zdravotne postihnutých. 
Študuje 4. ročník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Od narodenia žije so zdravotným znevýhodnením, aj 
preto sa dlhodobo venuje obhajobe práv osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Kandidoval na 20. mieste 
kandidátky a získal 6334 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti 
Národného bezpečnostného úradu a Ústavnoprávneho výboru NR SR. Mgr. Gábor Grendel Gábor Grendel sa 
narodil 15. júla 1980 v Bratislave, vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v 
Bratislave a ako redaktor pôsobil vo viacerých médiách vrátane Rádia Twist, televízií TA3 a Markíza. Bol 
hovorcom ministra vnútra Daniela Lipšica (2010-2012), pôsobil ako mestský poslanec v Bratislave. Poslancom 
NR SR za OĽaNO bol aj v predošlom volebnom období. V parlamentných voľbách 29. februára 2020 kandidoval 
zo 148. miesta kandidátky a získal 13.1866 preferenčných hlasov. Poslanci ho 20. marca zvolili za podpredsedu 
NR SR. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a 
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. PhDr. Juraj Gyimesi Juraj Gyimesi sa narodil 24. augusta 1980, žije v 
Kráľovskom Chlmci. Je konzultantom v oblasti komunálneho práva a eurofondov. V rokoch 2008 až 2016 pôsobil 
ako prednosta mestského úradu vo Veľkých Kapušanoch, venuje sa oblasti samosprávy. Kandidoval na 47. 
mieste kandidátky, získal 2370 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti 
Vojenského spravodajstva, Výboru NR SR pre financie a rozpočet a Výboru NRSR pre ľudské práva a 
národnostné menšiny. Róbert Halák Róbert Halák sa narodil 4. septembra 1977, žije v Pezinku, je muzikálový 
herec a člen divadla Nová Scéna. Kandidoval na 37. pozícii a získal 2174 preferenčných hlasov. Je členom 
Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a pôsobí tiež vo 
Výbore NR SR pre kultúru a médiá. PhDr. Katarína Hatráková Katarína Hatráková sa narodila 13. decembra 
1974, žije v Bratislave, pracuje ako psychologička. Medializovala závažné zistenia o zariadení Čistý deň. 
Spolupracuje s Ligou za duševné zdravie a súkromnou manželskou a predmanželskou poradňou. Kandidovala na 
38. mieste kandidátky a získala 3433 hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre sociálne veci a Výboru NR SR pre 
zdravotníctvo. Mgr. PhDr. Ján Herák Ján Herák sa narodil 1. marca 1988, žije v Považskej Bystrici, je 
vysokoškolský učiteľ a aktivista v sociálnej oblasti – je štatutárom občianskeho združenia Fantázia detí. 
Organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny spoločnosti, ako sú deti, mládež, rodiny so 
slabším sociálnym zázemím a mladí dospelí z detských domovov. Kandidoval na 31. mieste a získal 5092 
preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného 
bezpečnostného úradu a výboru NR SR pre sociálne veci. prof. MUDr. Eva Horváthová, PhD. MPH Eva 
Horváthová sa narodila 29. decembra 1974, žije v Bratislave, je lekárkou a vysokoškolskou pedagogičkou. Ako 
lekárka pôsobila v Afrike, kde sa vracala na kratšie obdobia. Pracuje ako alergologička v jednom z najväčších 
alergocentier vo Viedni a zároveň prednáša na Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave. Kandidovala na 12. mieste kandidátky a získala 13.011 preferenčných hlasov. Pôsobí vo 
Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo. Mgr. Igor Hus Igor Hus sa narodil 
22. novembra 1968, žije v Turčianskych Tepliciach. Druhé volebné obdobie je primátorom tohto mesta. V 
minulosti pôsobil ako policajt na rôznych pozíciách a funkciách v rámci policajného zboru. Kandidoval na 39. 
pozícii kandidátky a získal 2482 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Mgr. Rastislav Jílek 
Rastislav Jílek sa narodil 18. marca 1977, žije v Trebišove. Vyštudoval verejnú správu, je konateľom. Kandidoval 
na 55. mieste kandidátky a získal 1522 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre hospodárskej záležitosti a v 



Zahraničnom výbore NR SR. Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH Monika Kavecká sa narodila 11. apríla 1970, žije 
v obci Kunerad v Žilinskom kraji a pôsobí tu vo funkcii starostky. Je tiež poslankyňou Žilinského samosprávneho 
kraja. V zdravotníctve aktívne strávila 23 rokov, je predsedníčkou Odborového združenia sestier a pôrodných 
asistentiek. Kandidovala na 23. mieste kandidátky a získala 10.085 hlasov. Je členkou Mandátového a 
imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Ján Kerekréti Ján Kerekréti sa narodil 25. októbra 
1943, žije v Bratislave, je generálnym sekretárom Slovenskej evanjelickej aliancie. Za komunistického režimu 
musel z politických dôvodov vyštudovať strednú priemyselnú školu, pracoval ako rušňovodič. Svoj život zasvätil 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, kde 44 rokov pracoval na Generálnom biskupskom 
úrade. Kandidoval na 22. mieste kandidátky, získal 1788 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť 
funkcií a Výboru NR SR pre sociálne veci. Sebastián Kozarec Sebastián Kozarec sa narodil 20. augusta 1997, 
žije v Dechticiach, je živnostník, študent, pracuje v organizačnom tíme hnutia OĽaNO. Kandidoval z 51. miesta 
kandidátky, získal 1058 hlasov. Je členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a členom Výboru NR SR 
pre obranu a bezpečnosť. Mgr. Monika Kozelová Monika Kozelová sa narodila 24. marca 1961, žije v Bratislave, 
je dramaturgička, textárka a občianska aktivistka. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení v Bratislave, 
zakladala občiansku iniciatívu SOS Bratislavský hrad a Slovenskú alianciu ochrancov zvierat. Bola nominovaná 
na cenu Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia. Kandidovala na 27. mieste kandidátky a získala 2976 hlasov. Je 
členkou Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Mgr. Peter Kremský Peter Kremský sa narodil 14. júla 1968, žije v 
Pezinku. Je ekonomický analytik a živnostník, pracoval ako novinár. Pôsobil ako výkonný riaditeľ Podnikateľskej 
aliancie Slovenska. Kandidoval na 17. mieste kandidátky a získal 5756 preferenčných hlasov. Poslanci ho zvolili 
za predsedu Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, je tiež členom Výboru NR SR pre financie a rozpočet. 
Ján Krošlák Ján Krošlák sa narodil 17. októbra 1974 v Bratislave. Bývalý profesionálny tenista kandidoval vo 
voľbách zo 40 miesta, získal 2428 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na 
kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 
PhDr. Juraj Krúpa Juraj Krúpa sa narodil 28. decembra 1976. Pracoval na Ministerstve obrany SR a v Stálej 
delegácii SR pri NATO, potom pôsobil ako riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana v Slovenskom inštitúte pre 
bezpečnostnú politiku. Vo voľbách kandidoval zo 45. miesta, získal 1864 preferenčných hlasov. Je predsedom 
Výboru pre obranu a bezpečnosť, je tiež členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti 
Vojenského spravodajstva. Karol Kučera Karol Kučera sa narodil 4. marca 1974, žije v Bratislave, je tenista a 
tenisový tréner. V roku 1998 sa dostal na 6. miesto vo dvojhre vo svetovom tenisovom rebríčku ATP. Od svojich 
35. rokov sa začal venovať trénerskej činnosti. Pôsobí ako šéftréner Národného tenisového centra v Bratislave. 
Bol trénerom reprezentácie a Davis Cupu. Kandidoval na 6. mieste kandidátky a získal 14.916 preferenčných 
hlasov. Je členom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a náhradným členom Výboru NR SR pre 
európske záležitosti (miesto Tomáša Šudíka). Milan Kuriak Milan Kuriak sa narodila 31. júla 1970, žije v 
Tvrdošíne, pracuje tu ako správca horskej chaty. Dve volebné obdobia pôsobil ako poslanec mestského 
zastupiteľstva. Kandidoval na 36. mieste kandidátky, získala 4836 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného 
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre financie 
a rozpočet. Mgr. Peter Liba Peter Liba sa narodil 1. októbra 1980, žije v Košiciach, je teológ. Niekoľko rokov 
pracoval v medzinárodnej IT firme, venuje sa dobrovoľníctvu v oblasti práce s deťmi a mládežou zo 
znevýhodneného prostredia. Je poslancom mestskej časti Košice-Západ a poslancom mesta Košice. Kandidoval 
na 24. mieste, získal 7360 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného 
bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. Mgr. Jana Majorová Garstková Jana 
Majorová Garstková sa narodila 24. júna 1981, žije v Kežmarku. Je riadiaca pracovníčka, spoluautorka 
niekoľkých publikácií a propagačných brožúr zameraných na kultúru, históriu a rozvoj regiónu. Už druhé volebné 
obdobie pôsobí ako poslankyňa mestského zastupiteľstva v Kežmarku. V parlamentných voľbách kandidovala na 
32. mieste a získala 5134 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a vo Výbore NR SR pre 
verejnú správu a regionálny rozvoj. Mgr. Radovan Marcinčin Radovan Marcinčin sa narodil 28. apríla 1970, žije v 
Spišskej Novej Vsi. Pracuje ako učiteľ náboženstva a etiky, je aktívny v komunálnej politike. Kandidoval na 47. 

mieste kandidátky a získal 2418 hlasov. Pôsobí ako člen Ústavnoprávneho výboru NR SR Ing. Anna Mierna Anna 
Mierna sa narodila 27. júna 1965, žije v Skalici, kde zastáva funkciu primátorky mesta. Pôsobila ako riaditeľka 
odboru financií na Trnavskej župe a tiež ako predsedníčka predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany. 
Kandidovala na 33. mieste kandidátky, získala 3140 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet a je 
náhradnou členkou Výboru NR SR pre európske záležitosti (miesto Anny Záborskej). PaedDr. Ing. Marcel Mihalik 
Marcel Mihalik sa narodil 13. apríla 1965. Náčelník mestskej polície v Piešťanoch a predseda obecných a 
mestských polícií kandidoval zo 42. miesta a získal 2930 preferenčných hlasov. Je členom Osobitného 
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a Výboru NR SR pre obranu a 
bezpečnosť. Erik Ňarjaš Erik Ňarjaš sa narodil 28. mája 1985, žije v Slivníku. Je podnikateľ, tanečník a filantrop 
podporujúci charitatívne projekty. Desať rokov pôsobí vo vedúcich pozíciách finančných inštitúcií, riadil globálnu 
online banku. Získal titul majstra sveta v spoločenských tancoch v kategórii PROAM. Neskôr bol trénerom a 
tanečníkom v televíznej šou Let’s Dance. Kandidoval na 14. mieste a získal 5532 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR 
SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu a vo Výbore NR SR pre financie a rozpočet. 
Richard Nemec Richard Nemec sa narodil 3. mája 1972, žije v Bratislave. Je 220-násobným československým a 
slovenským reprezentantom vo volejbale, pracuje ako kondičný tréner a tréner volejbalu. Kandidoval na 50. 
mieste kandidátky, získal 2917 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a členom Zahraničného výboru NR SR. Ing. arch. Zita 
Pleštinská Zita Pleštinská sa narodila 13. júna 1961, žije v Chmeľnici. Pochádza z Nitry, od roku 2014 je v 
Chmeľnici starostkou obce, súčasne je poslankyňou Prešovského samosprávneho kraja. Od roku 1991 pôsobila v 
KDH, neskôr vstúpila do Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláša Dzurindu. Zastávala 



viacero pozícií v štátnej správe, v rokoch 2004-2009 bola poslankyňou Európskeho parlamentu. Vo voľbách do 
NR SR kandidovala na 19. mieste kandidátky a získala 3558 hlasov. Je členkou Výboru NR SR pre európske 
záležitosti a Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Mgr. Peter Pollák Peter Pollák sa narodil 25. 
júna 1991, žije v Levoči. Pracoval na stavbách, venoval sa dobrovoľníckym prácam a neskôr zastával 
manažérske pozície. Kandidoval na 30. mieste kandidátky a získal 20.329 prednostných hlasov. Pôsobí ako člen 
Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, je tiež členom 
Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Milan Potocký Milan Potocký sa narodil 27. januára 
1976, žije v Michalovciach, je redaktor a občiansky aktivista. Za hnutie OĽaNO je poslancom mestského 
zastupiteľstva v Michalovciach a krajským poslancom Košického samosprávneho kraja. Kandidoval na 11. 
mieste, získa 8660 hlasov. Je členom Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného 
úradu a Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Mgr. Jozef Pročko Jozef Pročko sa narodil 13. marca 1965, je 
slovenský komik, zabávač, herec, moderátor a režisér, žije v Haliči. Je riaditeľom neziskovej organizácie Jožo 
Pročko Deťom, ktorá sa venuje charite. V roku 2003 vybudoval v Haliči kultúrno-spoločenské centrum Zbrojnica a 
zriadil historické múzeum. Kandidoval na 7. mieste kandidátky a získal 74.866 hlasov. Je členom Osobitného 
kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a tiež členom Výboru NR SR pre 
kultúru a médiá. Anna Remiášová Anna Remiášová sa narodila 2. júna 1949, je matkou Róberta Remiáša 
zavraždeného v spojitosti s kauzou únosu Michala Kováča mladšieho. Je občianskou aktivistkou a kandidovala za 
hnutie OĽaNO na 9. mieste. Získala 25.319 hlasov. Pôsobí v Mandátovom a imunitnom výbore NR SR a vo 
Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Mgr. Andrej Stančík Andrej Stančík sa narodil 1. júna 
1995, žije v Piešťanoch. Je doktorand na Masarykovej Univerzite v Brne a zároveň je predsedom Občiansko-
demokratickej mládeže v Piešťanoch. Do mládežníckej politiky vstúpil už ako 15-ročný. Kandidoval zo 41. miesta 
a získal 3428 hlasov. Zatiaľ nezložil poslanecký sľub, ospravedlnil sa z dôvodu dodržiavania povinnej karantény 
po návrate zo zahraničia. RNDr. Mgr. Ján Szőllős, CSc. Ján Szőllős sa narodil 16. mája 1965, žije v Bernolákove, 
je teológ a geograf. Je pastorom cirkevného zboru. Kandidoval na 25. mieste kandidátky, získal 3061 hlasov. 
Pôsobí ako člen Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, je tiež vo Výbore NR SR 
pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Mgr. Marek Šefčík Marek Šefčík sa narodil 20. júna 1978, žije v 
Skalici. Je pedagógom, už 18. rok sa venuje práci s mládežou. Píše blogy, je šéfredaktorom časopisov Kvapka a 
Slobodný Holíč, bol spoluorganizátorom a moderátorom zhromaždení Za slušné Slovensko v Skalici. Je aktívnym 
poslancom Mestského zastupiteľstva v Holíči. Kandidoval na 48. mieste kandidátky, získal 3917 hlasov. Je 
členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo a Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. RNDr. Jaromír 
Šíbl, PhD. Jaromír Šíbl sa narodil 29. apríla 1962, žije v Bratislave. Profesionálne sa venuje ochrane prírody. 
Založil niekoľko ochranárskych organizácií, vyškolil desiatky ochranárov a ochranárok, prispel k záchrane 
mnohých vzácnych lokalít, chránených území, mokradí, rastlín a živočíchov. Kandidoval na 26. mieste a získal 
2861 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre európske záležitosti a vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie. PaedDr. Mária Šofranko Mária Šofranko sa narodila 30. júna 1970, žije v Spišskej Novej Vsi. 

Je pedagogička a občianska aktivistka, svoj profesijný život zasvätila práci s deťmi a mládežou. Viac ako dvadsať 
rokov pracovala v školách a školských zariadeniach ako pedagóg i vedúci pracovník. Kandidovala z prvého 
miesta kandidátky OĽaNO a získala 95.683 hlasov. Zatiaľ nezložila poslanecký sľub, ospravedlnila sa pre 
dlhodobé zdravotné problémy. Tomáš Šudík Tomáš Šudík sa narodil 27. februára 1996, žije v Humennom. Je 
občiansky aktivista, študent a podnikateľ, pôsobí ako komunálny poslanec. Spolupracuje so Slobodou zvierat, 
charitou a mládežníckymi organizáciami, venuje sa dobrovoľníctvu. Spoluorganizoval protesty Za slušné 
Slovensko v Humennom. Kandidoval za 21. pozície a získal 5146 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre európske 
záležitosti a vo Výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bc. Romana Tabák Romana Tabák sa 
narodila 7. mája 1991, žije v Bratislave. Študovala v New Yorku a Británii, je profesionálna tenistka. Kandidovala 
na 44. mieste získala 3855 hlasov. Je členka Výboru NR SR pre európske záležitosti a Zahraničného výboru NR 
SR. Vojtech Tóth, MBA Vojtech Tóth sa narodil 7. novembra 1980, žije v Košiciach. Je riaditeľom neziskovej 
organizácie RECEM, ktorá sa venuje najmä práci s mládežou a podpore neformálneho vzdelávania a školenia. Je 
komunálny aktivista, od roku 2010 aj poslanec miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. 
Kandidoval z 52. miesta kandidátky a získal 1959 hlasov. Je členom Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti. 
Mgr. Jarmila Vaňová Jarmila Vaňová sa narodila 8. mája 1965, žije v Ďurkove v okrese Košice, zameriava sa na 
problematiku Rómov. Najskôr sa 15 rokov venovala žurnalistike, dnes pracuje ako terénna sociálna pracovníčka 
na košickom sídlisku Luník IX. Učí na strednej škole rómsky jazyk a rómske reálie, prekladá do rómskeho jazyka 
a tlmočí. Je poslankyňou obecného zastupiteľstva v obci Ďurkov. Kandidovala na 35. mieste kandidátky, získala 
6828 hlasov. Pôsobí vo Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a je náhradnou členkou Výboru 
NR SR pre európske záležitosti (miesto Romany Tabák). Mgr. Richard Vašečka Richard Vašečka sa narodil 3. 
novembra 1973, žije vo Svederníku. Pôsobil ako učiteľ katolíckeho náboženstva na Gymnáziu sv. Františka z 
Assisi v Žiline. V rokoch 1992 – 1997 navštevoval Gréckokatolícku bohosloveckú fakultu. Od roku 2012 pôsobil 
ako poslanec NR SR za OĽaNO. Vo februári 2018 z hnutia odišiel a vstúpil do KDH. Po roku spolu s Annou 
Záborskou a Branislavom Škripekom vstúpili do Kresťanskej únie. Vo voľbách v roku 2020 kandidoval na 141. 
mieste kandidátky, získal 28.068 hlasov. Poslanci NR SR ho zvolili za predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, 
vedu, mládež a šport, je tiež členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. JUDr. Milan Vetrák, PhD. Milan 
Vetrák sa narodil 3. marca 1975, žije v Bratislave. Je právnik, protikorupčný aktivista a komunálny poslanec. 
Pôsobil v právnych agentúrach viacerých európskych inštitúcií. Prešiel viacerými manažérskymi pozíciami v 
štátnej správe. S hnutím OĽaNO spolupracuje takmer osem rokov ako vedúci jeho legislatívneho a právneho tímu 
a bol tieňovým ministrom spravodlivosti. Kandidoval na 16. mieste kandidátky, získal 8946 hlasov. Poslanci NR 
SR ho zvolili 20. marca 2020 za predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR, pôsobí tiež v Zahraničnom výbore 
NR SR o vo Výbore NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. PaedDr. Peter Vons Peter Vons sa narodil 23. apríla 1958, 



žije v Martine, podniká už 28 rokov v oblasti fitness. Je zakladateľom naturálnej kulturistiky na Slovensku. Pôsobí 
ako poslanec mestského zastupiteľstva v Martine a poslanec Žilinského samosprávneho kraja. Kandidoval na 29. 
priečke kandidátky a získal 6619 hlasov. Je členom Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti 
Vojenského spravodajstva a Výboru NR SR pre hospodárskej záležitosti. MUDr. Anna Záborská Anna Záborská 
sa narodila 7. júna 1948. Je lekárkou so špecializáciou na detskú otorinolaryngológiu. Od roku 1993 pôsobila v 
KDH, v rokoch 1998-2004 bola poslankyňou NR SR. Od roku 2004 do roku 2019 počas troch volebných období 
pôsobila ako poslankyňa v Európskom parlamente. V roku 2019 odišla z KDH. Je predsedníčkou strany 
Kresťanská únia, predsedníčka Slovenskej spoločnosti pre rodinu, spoluzakladateľka Fóra života. Kandidovala na 
4. mieste spoločnej kandidátky hnutí a strán OĽaNO, NOVA, KÚ a Zmena zdola, získala 36.472 hlasov. Pôsobí 
vo Výbore NR SR pre európske záležitosti a vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo. Vladimír Zajačik Vladimír 
Zajačik sa narodil 5. decembra 1948. Je dôchodca, ústredný manažér strany Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska, žije v Rejdovej. Aktívne sa zúčastnil udalostí v Novembri ’89, neskôr z politiky odišiel a venoval sa 
podnikaniu. Stal sa asistentom poslanca NR SR Jána Budaja, na kongrese Zmeny zdola sa stal ústredným 
manažérom strany a vykonáva túto funkciu dodnes. Kandidoval na 53. mieste kandidátky a získal 1036 hlasov. Je 
členom Mandátového a imunitného výboru NR SR a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. 
Zdroj: www.nrsr.sk, www.obycajniludia.sk 
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Kormidelník BK Slávia Žilina vo veľkom rozhovore reagoval, okrem iného, aj na kritiku od fanúšikov. 
Sezónu majú predčasne za sebou aj basketbalisti BK Slávia Žilina, ktorí kvôli situácii s vírusom nemohli okúsiť 

vrchol sezóny. S trénerom žilinských basketbalistov sme sa porozprávali o ukončenej sezóne, v čom sa klub 
pohol dopredu, či vnímal kritiku na svoju osobu zo strany niektorých fanúšikov alebo ohľadom situácie s mladými 
hráčmi. Ivan Kurilla sa rozhovoril aj o tom, prečo muselo dôjsť k zmenám v kádri, kto ho potešil a čoho sa obáva v 
spojitosti s nasledujúcim dianím v športe. 

Momentky zo sezóny BK Slávia Žilina 
(30 fotografií) 
Pán tréner, pred sezónou ste predĺžili zmluvu so Žilinou a chceli ste pokračovať v načatej práci. Avizovala sa 

vízia budovať klub krok po kroku. Kam sa teda klub pohol po tejto sezóne? 
((piano)) 
“Snaha bola dopracovať do klubu viacero sponzorov, aby to nebolo len na pleciach Georga Trabelssieho a 

Juraja Málika. Ku klubu sa pripojili ďalší, či už pán Čuraj, alebo pán Majerský. To je pozitívum, teda budovanie tej 
akcionárskej časti. Dostali sme sa v tejto sezóne už aj na ranné tréningy do športovej haly, v ktorej aj hráme. To 
je veľký posun, čo sa týka športovej stránky. Dohodli sme sa s pánom Sirockým na spolupráci v rámci masérstva 
a regenerácie, ktorý bol k dispozícii na všetkých tréningoch. Tak by to malo v profesionálnom športe byť.” 

Prečítajte si tiež:Muži vedú druhú triedu, v Hôrkach však dbajú aj na mládež Čítajte 
Prejdime teraz rovno k výkonom tímu. Mužstvo zaznamenalo viaceré šnúry výhier i prehier. Čo to spôsobilo? 
"Nastával hojdačkový efekt. V úvode sezóny sme mali viacero zápasov v domácom prostredí a boli sme po 

základnej fáze prípravy dobre pripravení. To, ako sme nastavili družstvo, bolo dobré. Príprava sa pretavila do 
výsledkov. Následne prišli, žiaľ, aj zmeny. Špaleta do určitej miery nespĺňal to, čo sme si predstavovali. Chýbala 
mi u neho ambicióznosť. Predsa išlo o mladého zahraničného hráča. Jeho ambície neboli také, aby na sebe 
pracoval a dostal sa vyššie. Aj potom, keď sme s ním ukončili spoluprácu, sa presunul do neambiciózneho 
slovinského mužstva, ktoré zo súťaže aj vypadlo. Tu začal hojdačkový efekt. Nového hráča potrebujete 
zapracovať do tímu a, samozrejme, vyskytli sa aj zranenia. Po jeho odchode sme cestovali do Spišskej Novej 
Vsi v zostave, ktorá bola oklieštená a, prirodzene, prišli aj prehry. 

Potom zas prišla víťazná séria, doplnili sme káder o Woodsa a Basabeho. Cítili sme, že pod košom sme sa 
potrebovali vystužiť, keďže aj iné tímy vyzerali na sklonku januára pomerne silne. Každý nový hráč si vyžaduje 
zapracovanie do kádra. Boli zápasy, kedy sme dokázali vyhrať ťažké stretnutia na palubovkách súperov alebo 
doma s Interom. Ťažko však niečo hodnotiť, keďže hlavná časť súťaže sa neodohrala. Tou je play-off a k tomu 
sme sa nedopracovali práve pre situáciu v štáte s súvislosti s koronavírusom." 

Žilinskú kostru tvorila dvojica Rožánek - Merešš. Čo ukázalo toto dobre zohraté duo v tejto sezóne? 
“Hlavne úvod bol z ich strany dobrý. Obaja kombinujú školu s basketbalom a nikdy to nie je úplne ideálne. V 

momente, keď riešite aj štúdium, tak aj my musíme robiť nejaké ústupky pri skúškach, zápočtoch a podobne. Keď 
to zoberiem komplexne, tak úvod bol dobrý. Myslím si, že aj príprava tomu napomohla. Potom prišla ich 
nominácia do reprezentácie, čo je istý výsledok ich progresu. Z tohto pohľadu je to dobrá vizitka. Po 
reprezentačnej pauze prišli obaja ubití. Bolo na nich vidieť, že pocítili rozdiel medzi ligou a reprezentáciou. Viac-
menej sme ich po zrazoch dávali po mentálnej stránke dokopy. Bola to pre nich veľmi dobrá skúsenosť. Merešš 
po príchode z reprezentácie mal zdravotné problémy a zápas s Levicami hral so sebazaprením, zápas vo Svite 
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nehral spolu s Basabem. Ešte predtým, než sme sa dozvedeli, aká bude teraz situácia, sme mu dali voľno, aby sa 
dal zdravotne dokopy. Ak ste zdravý a trénujete, tak je všetko v poriadku. Robo je stále pripravený po zdravotnej 
stránke. Vie udržať svoj zdravotný stav v kontinuálnom stave. Nevypadával z tréningu, ak vypadol, tak kvôli 
škole.” 

Prečítajte si tiež:FOTO: Pre Žilinu sa sezóna skončila. Kapitán dúfa, že tu po ňom niečo ostalo, Škorvánek 
bude čakať Čítajte 

Pri Hofericovi sa rátalo, že asi bude väčšou posilou ako reálne bol. Od Tota sa asi tiež čakalo viac… 
"Keď sme stavali družstvo na začiatku sezóny, tak sme chceli zahraničného hráča. To sa podarilo, bol ním 

Dickson. Následne európskeho pivota, to bol Špaleta. Potom Slováka, ktorým bol Merešš a ideálne bolo mať ešte 
jedného Slováka, čo sa podarilo riešiť v podobe Hofericu. Áno, očakávali sme viac. Ten priestor dostal a bolo 
vidieť, že už má určitý vek. Podľa môjho názoru mal problém presadiť sa proti americkým hráčom iných tímom. 
Lukáš bol prínosom z pohľadu skúsenosti, ktorú predal mladým chalanom predovšetkým v tréningu. Pohľad na 
neho by sa dal rozdeliť na športový a ľudský. Z pohľadu výchovy mladých hráčov v tréningu alebo prvej lige, tak 
tam výrazne dopomohol etablovať sa mladíkom v seniorskom basketbale. 

U Olivera Tota bola najväčšia nevýhoda v tom, že neabsolvoval letnú prípravu, keďže mal ambíciu hľadať 
angažmán mimo Slovenska. Je to prospešné, pretože všetci slovenskí hráči by mali mať ambíciu hrať mimo 
Slovenska. Tí, ktorí nemajú, nie sú správne nastavení. Bol tu však opačný efekt a Oliverovi letná príprava 
chýbala. Prišiel na zápas s Lučencom, ktorý sme vyhrali o bod po predĺžení a výraznou mierou prispel k tomuto 
výsledku. Šťastie, že v zápase bol k dispozícii, pretože Wiggins si roztrhol stehenný sval a zranil sa tiež Jeftič. 
Nakoniec sme stretnutie vyhrali so štvoricou Slovákov a Dicksonom pod košom proti legionárskemu tímu 
Lučenca. Nastali polemiky smerom ku Slovákom. Ja sa nad tým pousmejem, pretože ak si pozrieme minutáž 
Tota, Merešša a Rožánka, tak je jasne vidieť koľko priestoru dostali. Áno, boli tu aj mladí hráči, ale musia spĺňať 
určité výkonnostné požiadavky. Preto sme aj vytvárali mužstvo v prvej lige. Tot sa snažil dobehnúť chýbajúcu 
letnú prípravu v tréningu. U neho je veľký potenciál, pretože na Slovensku nemáme rozohrávača jeho výšky. 
Postupne sa zapracoval a bolo to pre neho jednoduchšie v tom, že vedel, do akého prostredia prichádza." 

Keď sme už načrtli mladíkov, čo im chýba, aby sa uchytili v najvyššej súťaži? 
"Pracovitosť z ich strany na tréningoch bola. Pochopili, že musia. Chceli sme to nastaviť tak, že obetujeme 

nejakú časť financií, aby mali možnosť hrať prvú ligu a vyhrať sa. Béčko nám slúžilo aj na to, aby sa hráči dali po 
úraze dohromady. Dôležité je, že musíme pripravovať hráča v juniorskej kategórii komplexne. Za posledné roky si 
pamätám množstvo hráčov, ktorých som viedol. Prichádzali oveľa lepšie pripravení z pohľadu mentálneho, 
fyzického, taktického aj basketbalového. Je tam množstvo atribútov, ktoré musí hráč spĺňať. Možno je to teraz aj 
generáciou, aby som nevravel, že je to len chyba systému na Slovensku. Ďuriš s Pažickým dostávali priestor, keď 
nám niekto vypadol. Bolo vidieť, že je to nad rámec ich basketbalových schopností. Chce to však čas, všetko má 
určitú postupnosť. 

V roku 2006 som mal v reprezentácii do 18 rokov Richarda Körnera, ktorý teraz hrá za Inter. Na Majstrovstvá 
Európy sa dostal ako trinásty hráč. Dnes je kapitánom reprezentácie. Pýtam sa, kde je generácia hráčov, ktorí 
boli v tom výbere pred ním. Bola tam plejáda hráčov, ktorá už dnes nehrá basketbal a bol v nej veľký potenciál. 
Tu je vidieť, ako je na tom systémovo slovenský basketbal. Hráči, ktorí dnes mali tvoriť gro reprezentácie, už 
nehrajú basketbal a živia sa niečím iným. Tým som chcel povedať, že z hráča, ktorý bol trinástym, sa stal 
reprezentant, ale musí na sebe poctivo pracovať. Mladí chalani teraz nemusia spĺňať atribúty, ktoré som 
vymenoval, pretože raz hrať extraligu budú, keďže je nedostatok slovenských hráčov. Naša rezerva sa dostala do 
nadstavby, no mala len jedno víťazstvo. Nerobili sme prvú ligu preto, aby sme tam hrali na výsledky, no ak v prvej 
lige dosiahnu z ôsmich zápasov jedno víťazstvo, tak ich samotná kvalita musí ešte rásť a to na tréningu. Nie sú 
pripravení, aby nastupovali tak, ako si to niektorí fanúšikovia mysleli. Musia ešte veľa trénovať. Ak v tréningu 
ukážu, že sú schopní, v zápase šancu dostanú." 

Závisí vyťaženie mladíkov do určitej miery aj od ambícií klubu? 
"Bolo veľa kritiky, že majú hrať viac, no všetko je to o nastavení smerom k ambícii klubu. Osem družstiev v 

lige vyhlásilo, že chce hrať o prvú štvorku. Tento rok bola súťaž vyrovnaná, každý s každým dokázal vyhrať. 
Veľakrát boli rozdiely od druhého po siedme miesto v rozmedzí jedného bodu. Aj klub si musí nastaviť cieľ a tým 
bolo vyššie umiestnenie. To si vyžaduje kvalitu hráčskeho kádra. Úlohou trénera je, aby spojil výsledok s hraním 
mladých hráčov, čo je veľmi zložité, ak je kvalita mladých Slovákov oproti minulosti veľmi slabá. Mali možnosť 
vidieť, na čom musia ešte veľmi, veľmi popracovať v tréningovom procese. Spomeniem ešte aj Turzu, ktorého 
som viedol v reprezentácii. V mládežníckych kategóriách hral na zlom poste. On rozohrávačom nebude, pretože v 
mládeži nebol k tejto pozícii vedený. Veľakrát sa u mládežníkov spraví chyba, že sa im zle určí pozícia v kadetoch 
a junioroch. To isté je aj Pažický, ktorý nie je štvorka, ktorú hrával v mládeži. V seniorskom basketbale musí hrať 
pozíciu tri. Dvojku, teda pozíciu strelca - rozohrávača hrať nemôže, pretože to si vyžaduje čítanie pick and rollu, 
situácie na ihrisku a on nemá periférne videnie na takej úrovni. Štvorka nie je preto, lebo nemá na to výšku ani 
váhu. Tu som chcel len ozrejmiť, že v mládeži treba myslieť na budúcnosť pozície, ktorú bude hráč hrať a nie len 
v krátkodobom horizonte. Je to celoslovenský problém. 

Prečítajte si tiež:Bytčiansku odchovankyňu zaviedla hádzaná do Trenčína Čítajte 
Tohtoročný vývoj našich mladých bol dobrý. Samozrejme, klub si môže nastaviť filozofiu, že budeme hrať o 

ôsme - deviate miesto. Hráči tu budú len dvaja, traja zahraniční. Pri nastavení súťaže sa však nedostanete ďalej 
ako na ôsme miesto. Je otázkou, či ľudia, ktorí financujú basketbal, toto chcú. Ak to chcú a dajú do toho peniaze, 
tak potom môžu mladí hráči dostať priestor aj tridsať minút. Nemôžete však potom očakávať výraznejší výsledok. 
Sú to dve nádoby, ktoré sa nedajú spojiť v tejto dobe kvality slovenských mladých hráčov, ktorí prichádzajú z 
mládežníckych kategórií. Keď však porátame minúty Slovákov v iných tímov a našej trojice Tot – Merešš - 



Rožánek plus Hoferica v istých pasážach, tak si dovolím povedať, že sme oproti iným klubom patrili s Levicami a 
Interom k tímom, ktoré dali Slovákom pomerne veľký priestor." 

Rozobrali ste situáciu do hĺbky, čo je dobré, pretože sa kvôli tomuto valila kritika na vašu hlavu najmä na 
sociálnych sieťach od niektorých ľudí. Vnímali ste tlak na svoju osobu kvôli nedostatku príležitostí pre mladých 
hráčov? 

"Som zvyknutý na tlak z minulosti, keď som trénoval euroligový Ružomberok. Kto pozná moju robotu, tak vie. 
Do Lučenca som priviedol mladého Pipíšku, ktorý sa svojej šance chopil a bol dobre nastavený od mládeže. 
Ukázal v tréningu, že hrať môže a v priebehu sezóny nastupoval v základnej zostave. Ďalším takým je Baldovský 
a ďalší hráči, ktorí prešli mojimi rukami v extralige. Smerujem k tomu, že kvalita slovenských hráčov padá z roka 
na rok. 

Áno, každý by už chcel koučovať a rozhodovať. Myslím si, že sme odviedli v klube veľmi dobrú robotu v rámci 
mladých hráčov. Spravili sme systémové kroky, aby sme mladým pomohli. Ak sa však rozhodne skupina ľudí, 
ktorí dávajú do basketbalu financie, že chce hrať na dvoch zahraničných a Slovákov, tak sa to môže tak spraviť. 
Dnes na rovinu poviem, že ak by sme hrali len so Žilinčanmi, tak osobne nevidím v žilinskom basketbale v 
budúcnosti hráčov, ktorí by mohli vojsť do prvého tímu. Teraz nechcem kritizovať prácu pána Iljaška a ďalších 
ľudí, ktorí v Žiline pracujú pre basketbal. Ich prácu, aj prácu Bohdana Iljaška si neskutočne vážim. Má veľmi ťažkú 
situáciu. Musí vybavovať haly a je to pre mňa nepredstaviteľné, aby trénoval zakaždým v inej hale a musel za 
tieto haly ešte platiť. Reprezentuje predsa mesto a z pohľadu iných žilinských klubov je toto pre mňa nemysliteľné 
a je to utópia. Na Slovensku už nie sú športové triedy. Kde sa vytratili? Za tie roky sa slovenský basketbal 
dopracoval do stavu, že v ňom nie je kvalita." 

Nie je to otázka aj smerom k samotným hráčom? 
"Presne! Je to aj otázka na hráčov, koľko tomu obetujú. To je rozdiel medzi generáciou dvadsať rokov dozadu 

a teraz. Vidím to aj ako reprezentačný tréner. Viem si porovnať, čo bolo v reprezentácii v minulosti a teraz. Je to 
rapídny úpadok kvality. Je to výsledok toho, kde sme to dopracovali s mládežou za posledné roky, aj nastavenia 
zo strany štátu. Snažili sme sa to v Žiline vykompenzovať prvou ligou, aby mali chalani prax. Je však rozdiel, keď 
hráč hrá na tréningu proti Woodsovi alebo Basabemu alebo, keby mal hrať proti svojim rovesníkom. Chcem tým 
povedať, že aj na tréningu hráč rastie a ak nebude mať konkurenciu, tak sa nikam nepohne. Preto, keby sme si 
povedali, že ideme hrať len so Slovákmi, tak rast hráčov bude minimálny. 

Uvediem ako príklad aj Kubalu, ktorý bol reprezentačný shooting-guard (pozícia dva pozn. autora) a prišiel z 
Bánoviec. Prišiel študovať do Žiliny, no nevedel skombinovať školu s basketbalom. V októbri sme upustili od 
tréningov a sústredil sa len na školu. Niekedy hráči študovali, hrali basketbal a zvládali to. Uvediem príklad, 
ktorým je Žilinčan Ján Závodný (bývalý hráč Žiliny a v súčasnosti sekretár BK Slávia Žilina, pozn. autora), 
vyštudovaný inžinier. Popri škole hral aj basketbal a vtedy boli iné požiadavky oproti dnešku. Keď to dokázal on 
vtedy, tak si položme otázku, prečo to hráči dnes nedokážu. Som veľký zástanca toho, aby mladí hráči hrali, ale 
musia prísť aspoň čiastočne pripravení." 

Pod košom sme videli trojicu Basabe – Dickson - Woods. Ako hodnotíte výkony tohto amerického tria? 
"Dickson prišiel na sklonku prípravy, pretože mu nevyšiel angažmán v druhej lige v Turecku, kde nedostával 

peniaze a priestor. Bola to liga nad jeho sily. Chceli sme ho na začiatku sezóny, ale nedohodli sme sa po 
finančnej stránke. Potom pochopil, že je dobré vrátiť sa do prostredia, ktoré pozná. Sme radi, že sme na začiatku 
ligy dokázali mať DeAndreho k dispozícii. Dickson má na zahraničného hráča veľmi dobrú povahu. Mal určité 
zdravotné problémy s kolenami, ktoré si nesie ešte z univerzitného basketbalu. Práve teraz je možno obdobie, 
kedy si to musí vyriešiť, keďže má viac času a je na ňom, ako k svojmu telu pristúpi. 

Woods a Basabe došli v priebehu sezóny. Mali sme v hre aj iné alternatívy, ktoré by teraz nebolo správne 
menovať. Basabe bol rýchla voľba, pretože prestup sa vedel rýchlo zrealizovať. Má veľký potenciál, ale ako hráč 
má aj mentálne výkyvy. V zápasoch proti Interu ukázal, že má ťah, má strelu a v rámci financií ukázal slušný 
potenciál. Chceli sme hrať v podkošovom priestore so štyrmi hráčmi, preto sme riešili tieto príchody. Všetko bolo 
smerované k play-off." 

Pozrime sa teraz na pozíciu rozohrávačov. Tam ste sa opierali najmä o Douga Wigginsa. 
“Keď to zoberieme z pohľadu rozohrávačov, tak tam hrával aj Robo Rožánek. Robo je však skôr klasickou 

dvojkou, teda shooting-guardom, čo je jeho lepšia pozícia. Boli zápasy, kedy musel na pozícii rozohrávača 
odohrať nejaké zápasy a nebolo ich málo. Wigginsa sme brali v čase, keď sme nevedeli, že príde Tot. Wiggins 
ukázal, že už má skúsenosti a kvalitu. K nemu sa neskôr pripojil Tot. Samozrejme, nie všetci boli vždy v poriadku 
a keď nám niekto z týchto troch vypadol, tak dostával šancu aj mladý Ďuriš. U neho sme pracovali, aby vedel 
riadiť hráčov. Je však rozdiel riadiť hráčov v prvej lige a hráčov, ktorí už majú niečo za sebou. Bola to pre neho 
veľmi dobrá skúsenosť.” 

Ste spokojný s výkonmi krídelníkov Jeftiča a Sappa? 
"Sappa sme brali ako kvalitného strelca. Ukážka toho bola už príprave, keď sme porazili Opavu a práve on 

rozhodol. Keby bol Sapp zdravotne v poriadku, tak by tu ostal a bol by nosným hráčom tímu. Málokto videl, že 
Sapp mal zdravotný problém, ktorý si doniesol a snažili sme sa ho riešiť. V úvode sezóny sa to stabil izovalo, no 
čím sezóna bola dlhšia a hralo sa systémom streda - sobota, tak Sapp mal väčšie problémy. Jeho komplikácie sa 
týkali nervu, ktorý prechádzal z chrbtice do nohy a jeho pohyb bol strašne obmedzený. Využívali sme 
fyzioterapeutov, aby sme mu dokázali od jeho bolesti uľaviť. Došlo to do takého štádia, že sme si sadli a povedali 
sme si, že takto to ďalej nepôjde. Blížili sme sa k play-off a tam by to jeho noha určite nevydržala. Preto sme sa s 
ním museli rozlúčiť, aby sme na toto nedoplatili. Bola to spoločná iniciatíva. Boli zápasy, ktoré sme vyhrali jeho 
zásluhou. Šiel domov a nohu si dáva do poriadku. 

Jeftiča sme chceli ako hráča, pretože je Balkánec. Boli situácie, pri odchode Špaletu, keď zaskakoval na 
pozícii štyri. Mal svoje okamihy, aj strelecké, aj herné. Kým sme boli zohratí, bolo ho cítiť. Keď prišli noví hráči, tak 



sa každý hráč musí tomu prispôsobiť. S Jeftičom, z pozície prístupu a pochopenia pozície v tíme, problém nebol. 
Sú situácie, kedy vedel dať 15-16 bodov a boli zápasy, keď mal päť, šesť otvorených striel a nepremenil ani 
jednu. V športe sú aj takéto dni." 

Rožánek a Merešš majú zmluvy na ďalšiu sezónu. Je to v súčasnej situácii veľmi predčasné hovoriť, ale 
ktorých hráčov uvidíme v ďalšej sezóne v drese Žiliny? 

“Po takejto situácii ťažko povedať, ako sa k tomu postavia sponzori. Dnes poobede (rozhovor bol realizovaný 
16. marca, pozn. autora) majú zasadanie. Dnes každý zachraňuje vlastné firmy. Nikto nevie zodpovedať, či to 
prejde o tri týždne alebo o mesiac. Šport a kultúra bola prvá na odstrel, pretože to nie je nevyhnutné pre život. 
Druhé šlo školstvo, ktoré tiež teraz nie je prioritou. Funguje výroba, potraviny, lekárne, ktoré musia fungovať. Je 
ťažké povedať, čo bude. Je otázne, ako sa k tomu postavia ľudia, ktorí do toho dávajú peniaze. Vrcholom malo 
byť play-off a mali sme dostatok času, vyladiť potrebné veci. Merešš a Rožánek majú veľkú výhodu, že podpísali 
zmluvu na dva roky a môžu popri štúdiu hrať basketbal v rodnom meste. Plne si to uvedomujú. Chceli sme riešiť 
Dicksona pre budúcnosť, ktorý sa osvedčil ako hráč aj človek. S ním sme chceli rátať. Ak sa táto situácia upokojí, 
tak verím, že sa týmto smerom budeme uberať.” 

Prečítajte si tiež:Prekvapená trénerka a jedenástkový harcovník Čítajte 
Celý svet teraz zažíva náročnú situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Ako trávi čas hlavný 

kormidelník BK Slávia Žilina? 
“Mal som v pláne ísť do Španielska, do Barcelony, kde som mal byť súčasťou tímu, ktorý vedie Svetislav 

Pešić (tréner FC Barcelona, pozn. autora). To sa momentálne nepodarí. Teraz je čas sledovať trendy v 
basketbale. Utrieďujem si materiály, venujem sa veciam, ktoré nemám možnosť cez sezónu robiť v súvislosti s 
basketbalom, keďže internet ide. Nie je to ľahká situácia. V piatok večer sme riešili ukončenie zmlúv s americkými 
hráčmi, pretože sme počuli slová prezidenta USA Donalda Trumpa o tom, že budú prijímať určité obmedzenia. 
Viete si predstaviť, v akej situácii tí hráči boli a čo sme ako klub zažívali. Práve dnes sa podarilo všetkým dostať 
domov. O to viac nás teší, že sme zvládli túto časť, pretože to bolo nesmierne náročné. Ja som sa vrátil domov v 
sobotu večer. Tento čas už využívam na sledovanie nových trendov v basketbale. Snažím sa byť zodpovedný 
voči ostatným. Musíme sa chrániť, toto nie je jednoduchá situácia. Pripravujem taktiež reprezentačné mužstvo do 
20 rokov a nad týmto rozmýšľam. Mali sme vybavené prípravné zápasy do Švédska, Poľska a Maďarska, čiže 
sme mali nastavené medzinárodné prípravné zápasy. Majstrovstvá sú na pláne v Gruzínsku v júli, tak uvidíme, či 
sa vôbec uskutočnia.” 

Mužstvo sa nestihlo rozlúčiť s fanúšikmi. Čo by ste im touto cestou chceli odkázať? 
“Chcem sa im poďakovať. Zdravé jadro, ktoré tam je, bolo pri nás v zlom aj v dobrom. Je mi ľúto, že sme pre 

nich nemohli pripraviť záver. Nachádzali sme sa na piatom mieste v tabuľke a mali sme zápas k dobru. V 
podstate sme s trinástimi prehrami boli narovnako s tretím Lučencom. Bolo by to veľmi zaujímavé pre divákov aj 
pre nás. Celá základná časť je prípravou na to, akým spôsobom bude mužstvo nastavené na play-off. Škoda, že 
sme sa k tomuto nedokázali dopracovať. Mrzí ma to najmä kvôli našim fanúšikom, ktorí s nami vycestovali aj na 
vonkajšie stretnutia. Postupne sa tu vybudoval fanklub, ktorý má kvalitu, ľudí, ktorí majú srdiečko pre basketbal, a 
to ma najviac teší. Snažil som sa spraviť všetko pre to, aby sme sa na play-off nastavili. Aj keď sme prehrali o 
jeden bod s Levicami, tak som veril, že do play-off budeme nachystaní. Že tam ukážeme, že správne trénujeme a 
že pre fanúšikov zabojujeme o čo najlepší výsledok. Bohužiaľ, nedokázali sme sa tam dostať práve pre situáciu, 
ktorá nastala na celom svete. Verím, že v ďalšej sezóne takáto situácia nenastane. Nech si naši fanúšikovia teraz 
oddýchnu a pripravia sa na ďalšiu. Chcem im ešte raz veľmi poďakovať.” 

[Späť na obsah] 

 
 

10. V noci príde poriadny mráz. Môže byť až mínus 18 stupňov 
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Výstraha platí najmä pre okresy na Spiši. 
POPRAD. Noc z utorka na stredu bude patriť medzi najchladnejšie v tomto roku. 
Najmä v tatranskej oblasti môže pri predpovedanom vyjasnení a utíšení vetra klesnúť teplota poriadne nízko. 
Meteorológovia predpovedajú, že mráz môže miestami dosiahnuť -15 až -18 stupňov Celzia, čo môže narobiť 

v jarnej prebúdzajúcej sa prírode aj škody, najmä na ovocných stromoch, viniči a iných plodinách. 
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal v tejto súvislosti výstrahu 1. stupňa pre mrazom. 
Tá platí od 23. hodiny v utorok až do 7. hodiny ráno v stredu. 
Na východnom Slovensku je vyhlásená výstraha pre okresy Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská 

Nová Ves, Levoča a Sabinov. 

SHMÚ zároveň varuje, že v okresoch Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa sa až do polnoci na stredu môžu 
ojedinele vytvárať snehové jazyky. 

[Späť na obsah] 
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11. BÝVANIE, NA KTORÉ MÁTE 
[19.03.2020; Eurostav; AKTUÁLNE; s. 36,37; redakcia] 

 
 

Firma STAVAJ DOM navrhla jednoduchý montovaný dom na báze oceľovej konštrukcie a izolačných panelov 
s polyuretánovým alebo polyisokyanurátovým jadrom. Cieľom bolo navrhnúť dom s rýchlou a jednoduchou 
montážou, súčasne spĺňajúci vysoký tepelnoizolačný komfort pri vysokých požiadavkách na kvalitu bývania. Po 
prvých realizáciách stavieb firmou Bautop, s. r. o., ako bývanie pre zamestnancov, apartmánové domy v 
rekreačnom stredisku Poráčska dolina a rodinný dom v obci Lieskovany, sa ukázalo, že tento projekt ponúka 
luxusnú aj ekonomickú realizáciu nízkonákladového bývania za vysoko priaznivú cenu a je vhodný na akýkoľvek 
typ bývania. 

Ekonomické bývanie V prípade ekonomického bývania, ktoré bolo počiatočným cieľom projektu, sme navrhli 
dva typy modulárnych domov, a to Spiš Klasik 60M/2 a Spiš L 48m/2, ktoré možno spájať a rôzne kombinovať. 

Obidva typy domov sa realizujú zo základného rámového prvku s rozmermi 3,5 × 7 m. Stavebnicový systém 
sa skladá z oceľovej rámovej konštrukcie osadenej na zemných skrutkách, alternatívne na betónových pätkách. 
Toto riešenie poskytuje veľmi jednoduchú a rýchlu montáž. 

Domy možno realizovať ako jednoa dvojpodlažné. Dodávajú sa na kľúč, kompletne pripravené na bývanie. 
Obdobie výstavby trvá 30-50 dní, za predpokladu splnenia všetkých podmienok na výstavbu (vydané stavebné 
povolenie, zrealizované inžinierske siete a pod.). 

Nákladová stránka montovaných domov SPIŠ v ekonomickom podaní nepresiahne cenu 660 eur za štvorcový 
meter obytnej plochy a odhadované mesačné náklady sú v rozmedzí 45-60 eur. Výstavba sa realizuje s 
možnosťou financovania cez ŠFRB alebo komerčným úverom s výškou splátky asi 200 eur/mesiac, bez nákladov 
na cenu pozemku a inžinierskych sietí. Základná cena za typ domu SPIŠ Klasik na kľúč je v základnom variante 
40 000 eur s DPH. 

Cieľom je poskytnúť bývanie za nízku obstarávaciu cenu s dôrazom na kvalitu a trvácnosť použitých 
materiálov. 

Popis domu: 
- konštrukcia domu je zložená z nosných oceľových profilov, založená na pätkách, celoobvodovo opláštená a 

zateplená sendvičovým panelom 
- vysokým hygienickým a ekonomickým prínosom sú rekuperačné jednotky a elektrické kúrenie 
- plastové okná a vstupné dvere sú z kvalitného päťkomorového profilu s výplňou z izolačného skla 
- súčasťou interiéru v sociálnom variante je kuchynská linka, plávajúce alebo PVC podlahy, interiérové dvere z 

masívu, kuchynský sporák, kúpeľňa so sprchovacím kútom, umývadlo s batériou, WC kombi, bojler 
- súčasťou domu je odkvapový systém, vstupné schodisko, štrkový odkvapový chodník 
- možnosť inštalácie krbových kachlí na tuhé palivo 
V súčasnosti sa končí výstavba troch rekreačných domov v Poráčskej doline a pripravuje sa tu výstavba 

ďalších štyroch rodinných domov. Na základe skúseností sme týmto systémom realizovali aj výstavbu 
celoročného klziska v rekreačnom areáli Poráč Park. 

V tomto roku máme pripravených viacero projektov, napríklad aj výstavbu rodinných domov v obci Mlynica v 
krásnom prostredí s výhľadom na štíty Vysokých Tatier. Bude to luxusný variant rodinných domov v štýle 
jednopodlažných bungalovov a bude ukážkou najmodernejších bytových technológií – inteligentnej elektriny, 
rekuperácie, tepelného čerpadla, solárnych panelov, moderných obkladových systémov… Pripravuje sa aj zámer 
výstavby desiatich sociálnych domov pre nadáciu Úsmev ako dar, pripravujú sa lokality v Spišskej Novej Vsi, 

Bratislave a Žiline. Systém riešenia výstavby rodinných a bytových domov firmou STAVAJ DOM, s. r. o., má pred 
sebou vzhľadom na cenu, kvalitu, tepelnú úspornosť a komfort bývania úspešnú cestu. 

stavajdom@stavajdom.eu tel.: +421 907 049 333 
foto: 
Obr. 1 Spiš Klasik 
Obr. 2 Apartmánový dom Poráč park 
Obr. 3 Spiš High Klasik 
Obr. 4 Vizualizácia RD Mlynica 
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ANTON BLAHA 
Ján Bendík 
JÁN MOKOŠ (ŽIVOT VO VÝŠINÁCH) 
Grafická úprava M. Horbal 
Spišská Nová Ves: Vydavateľstvo FAMA art, o. z., 2019, 1. vyd, 150 s., ISBN 978-80-89717-32-1 



Moju úvahu o životopisnej knižke, ktorú napísal Ján Bendík pod názvom Ján Mokoš (Život vo výšinách), 
chcem začať netradične, proti normám recenzie. 

Ján Mokoš, primátor Vysokých Tatier (terajší a dlhoročný) pochádza zo Zemianskych Kostolian, teda z 
rovinatej časti Ponitria. A nielen to. Narodil sa v roľníckej rodine, ktorá ho aj vychovávala v duchu pracovitosti a 
kresťanských zásad. Povedal by som, že podľa rozprávača Jána Bendíka. musel protagonista publikácie 
absolvovať všetko, čo bolo treba v jeho mladosti pre prežitie: pásť kravy, pomáhať na roli a v domácnosti, učiť sa 
po večeroch, písať pri petrolejke úlohy a zdolávať všetky nástrahy predmetov. Slovenčinou počnúc a tajomstvami 
skrytými do chemických vzorcov, fyziky či matematiky končiac. A na to treba talent. Mladý Janko ho mal. 
Prakticky s minimálnymi financiami, bez protekcie, ale vlastným nadaním, šikovnosťou a usilovnosťou zdolával 
všetky prekážky, presadzoval sa dobrými výsledkami a známkami. O tom všetkom hovorí autor v prvej kapitole 
jeho životopisu. 

Môžem povedať, že svojimi schopnosťami a usilovnosťou akoby Ján Mokoš reprezentoval celú povojnovú 
generáciu roľníckych a robotníckych detí, ktoré sa prehrýzali cez ťažko zrozumiteľné rovnice, vzorce, Pytagorove 
vety až k stredoškolským odborným maturitám, či až k vysokoškolským diplomom. V prípade Janka Mokoša 
možno hovoriť, že dosiahol až nedostižné alebo ťažko dosiahnuteľné méty. Stal sa skúšobným pilotom 
nadzvukových stíhačiek. Získal vysoké vojenské hodnosti a v závere svojho pracovného pôsobenia bol zvolený v 
exponovaných Vysokých Tatrách za primátora. 

Práve na štúdiá mladého Jána na strednej i vysokej škole spomína v druhej kapitole autor životopisnej knihy. 
Tretia kapitola obsahuje podrobné informácie o jeho vojenskom pôsobení. Opisuje úspešnú životnú cestu 
vojenského pilota ovládajúceho najmodernejšie techniky lietadiel, neskôr veliteľa pluku, šéfinšpektora vojenského 
letectva a veliteľa najväčšej leteckej divízie u nás. Úprimne a otvorene hovorí o tom, aké úsilie musel vynaložiť, 
aby zvládal tieto pozície so cťou a uznaním. Preto sa nám javí prirodzené, že na záver sa stal rektorom Vysokej 
vojenskej leteckej školy SNP v Košiciach so stovkami poslucháčov. 

Štvrtá kapitola sa venuje posledným rokom jeho vojenskej kariéry. Uzatvoril ju ako riaditeľ Vojenskej 
zotavovne a hotela v Tatranských Zruboch. Sumár tretej a štvrtej kapitoly vnuká čitateľovi myšlienku, že 
absolvovať všetky tieto významné posty bolo možné len preto, že bol pracovitý, šikovný, zodpovedný a 
talentovaný, že kráčal v tradícii svojich rodičov, ktorí mu boli príkladom i názorovým sprievodcom v jeho živote. 

V roku 2002 (kapitola V) začína jeho nová životná cesta, keď sa rozhodne kandidovať za primátora Vysokých 
Tatier a s úspechom zvládnuť aj túto úlohu. Položme si otázku: Koľko ubehlo rokov od jeho prvého zvolenia za 
primátora až do dnešných dní? Je to úctyhodná doba v živote tatranskej pospolitosti i jej čelného predstaviteľa. 
Zo životopisu je zrejmé, že musí mať dôveru Tatrancov. Musí mať za sebou úspechy, ale aj schopnosť vedieť 
riešiť prichádzajúce problémy. Pútavo o nich rozpráva a autor mu dáva dostatok priestoru na spomienky, keď 
spolu so štábom a spolupracovníkmi riešili tragédiu tatranských lesov, ale aj ďalšie problémy. Mohol to zvládnuť 
len človek, ktorý mal za sebou nesmierne skúsenosti z najrizikovejšieho vojenského povolania, letectva, spojené 
so zdravým sedliackym rozumom a praktickými východiskami, ktoré si jeho post vyžadoval. 

Ján Mokoš sa po celý život prejavuje vrúcnym vzťahom k športu, najmä k turistike, ale aj k vysokohorským 
výstupom (kapitola VI). Navštívil a prechodil všetky naše horstvá a ako človek, ktorýtúži po výšinách, zdolal aj 
Elbrus, Mont Blanc, Kilimandžáro, nedávno i Carihuairazo. Túto jeho záľubu by som nenazval dobrodružstvom. 
Je to životný štýl cieľavedomého človeka, ktorý sa celý život usiloval dostať ďalej a vyššie, preto som aj dal titulok 
tejto recenzii, že sa podobá Slovákovi na streche, či sa už na nás pozeral z nedoziernych výšin alebo z končiarov 
vysokých horstiev. 

Poslednú (siedmu) kapitolu venuje autor najmilším Jána Mokoša, jeho manželke, deťom, vnúčatám a rodine. 
Publikácia je vhodne doplnená pestrou paletou fotografií profesného, turistického i rodinného charakteru. 

Autor publikácie Ján Bendík odviedol citlivú prácu. Popri svojich textoch vhodne zaradil do rozprávania o 
živote Jána Mokoša aj samého protagonistu. Je to veľmi dobrá kniha. Dobre sa číta a potrebujeme ju, aby sme 
lepšie poznali súradnice života našej krajiny. Jej úskalia a jej hodnoty. 

[Späť na obsah] 
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