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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Hrady, zámky a kaštiele otvárajú brány a vítajú novú sezónu 
[20.04.2018; Korzár; pohoda; s. 3; Redakcia] 

 
 

Spišský hrad Na spišský hradný kopec príde leto už 1. mája, no jeho slávnostne privítanie sa uskutoční až o 4 
dni neskôr, v prvú májovú sobotu. Program sa začne o 13.00 slávnostným dobovým sprievodom. Nebudú chýbať 
ukážky remesiel, šermiarske vystúpenie aj ochutnávky hradnej kuchyne. V nedeľu, 6. mája, bude Spišský hrad 
otvorený skutočne pre každého, vstup naň bude totiž voľný. A kto sa nebojí tmy, nech vydrží do letných prázdnin. 
Počas nich budú v soboty vždy o 20.30 na hrade organizované aj nočné prehliadky. V areáli aj vnútri hradu je 
možné vidieť expozície Spišského múzea a vystavené sú aj zbrane a expozície stredovekej feudálnej justície. Až 
do ukončenia letnej sezóny, 30. septembra, bude hrad otvorený denne od 9.00 do 19.00. 

Hrad Ľubovňa Očakáva návštevníkov od 29. apríla, keď sa uskutoční slávnostné otvorenie letnej turistickej 
sezóny aj v skanzene. Slávnosť sa začne o 14.00 slávnostnou omšou v hradnej kaplnke sv. Michala archanjela. 
Po nej sa o dobrú náladu budú starať hradní muzikanti, šermiari a sokoliari a z remeselného trhu si môžete 
domov odniesť aj nejakú pamiatku. Od 1. mája budete môcť hrad aj skanzen navštíviť každý deň od 9.00 do 
19.00. Pre všetkých tu bude počas celej sezóny pripravený bohatý program, ktorý na záver vyvrcholí 30. 
septembra Hubertovskými slávnosťami. Hrad tiež ponúka dohromady 33 expozícií a viac než 2400 exponátov. 

https://siacplus.sk/


Dežöfiovský kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou Letnú sezónu otvára začiatkom mája a zavŕši ju koncom 
septembra. Otvorený je každý deň, počas pracovných dní od 8.00 do 18.00, cez víkend od 14.00 do 18.00. V 
súčasnosti je domovom Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, ktoré tu vystavuje exponáty 
prírodného aj kultúrneho bohatstva vranovského regiónu. Vidieť sa tu dajú skameneliny z druhohôr aj treťohôr, 
archeologické nálezy, náboženské predmety či dokumenty a vojnové pamiatky z 1. aj 2. svetovej vojny. Výstava 
„50 rokov vodného diela Domaša“ potrvá do 17. mája. Budúcu sobotu sa uskutoční Archeofestival, ktorým sa 
otvoria brány Archeoparku. DANIELA MARCINOVÁ 

Veľký kaštieľ Budimír Klasickú tereziánsku stavbu rodiny Ujházyovcov zdobí stála zbierka historického 
nábytku, bytových doplnkov a obrazov zo súkromných zbierok bývalých vlastníkov z obdobia. Kaštieľ je pobočkou 
Slovenského technického múzea, ktoré sídli v Košiciach. Od utorka do soboty pripravenú bohatú expozíciu 
historických hodín, ktorými prispelo Východoslovenské aj Slovenské technické múzeum. V pondelky a väčšinu 
nedieľ je kaštieľ pre verejnosť zatvorený, no každú prvú nedeľu v mesiaci majú brány otvorené dokorán a vstup je 
voľný. Od utorka do soboty ho môžete navštíviť v čase od 9.00 do 17.00. 

Kaštieľ v Michalovciach Bývalé sídlo Sztárayovcov je sídlom Zemplínskeho múzea, ktoré dokumentuje vývoj 
prírody, spoločnosti a umenia v tejto oblasti. Na letnú sezónu si však počká do začiatku júla a potrvá do konca 
augusta. V pondelky sa však radšej vyberte na výlet inam, v michalovskom kaštieli by ste nepochodili. Na 
návštevu však môžete prísť od utorka do piatka v čase od 9.00 do 17.00 a v nedeľu od 14.00. Soboty sú 
vyhradené len pre vopred nahlásené skupiny. Poprezerať si tu môžete rozličné expozície, vrátane stálej 
prírodovednej, archeologickej, umeleckohistorickej či etnografickej. 

Kaštieľ v Humennom V objekte sídli Vihorlatské múzeum, ktoré tam vystavuje mnohé expozície. Nájdete tu 
všetko od obrazov, nástenných malieb a sôch, cez sakrálne umenie až po historický nábytok, no taktiež tu 
nájdete aj prehľad živočíšstva Horného Zemplína. Okrem stálych expozícií kaštieľ pravidelne hostí aj rozličné 
dočasné výstavy. V súčasnosti sa tu nachádza jedna s názvom „Ekosystémové služby mokradí“. Začiatkom mája 
ju vystriedajú ďalšie výstavy, napríklad „12 patrónov remesiel“, „Anjeli no horách“, „Ja, pútnik“ a „Milan Kuruc“. 
Všetky potrvajú až do konca mesiaca. Prezrieť si ich môžete počas letných otváracích hodín od 9.00 do 18.00 v 
priebehu týždňa a od 14.00 do 18.00 cez víkend, a to od začiatku mája až do konca októbra. 

Kaštieľ v Trebišove Tu sa začína letná sezóna až v júni a potrvá do konca septembra. Otvorený je však každý 
deň s výnimkou sobôt. V kaštieli sídli Vlastivedné múzeum, ktoré tu vystavuje stále expozície vypovedajúce o 
histórii poľnohospodárstva, vinohradníctva a vinárstva. V exteriéri sú vystavené historické zaujímavosti zo života 
ľudu južného Zemplína. Tento víkend sa tu konajú Zemplínske poľovnícke dni, kde je pripravený program aj 
výstava trofejí poľovníckej zveri a poľovníckych potrieb. 

Markušovský kaštieľ Krásnu pamiatku neďaleko Spišskej Novej Vsi vystavala rodina Máriassovcov v 17. 

storočí v renesančnom slohu. Jeho pôvodný interiérový nábytok a bytové doplnky sú stálou expozíciou, 
doplnenou o zbierku obrazov. Kaštieľ je obklopený francúzskym parkom s tromi stupňovitými terasami a 
letohrádkom Dardanely. Park aj expozície si môže prezrieť každý, kto od 1. mája do 31. októbra dorazí do 
Markušoviec v čase medzi 9.00 a 17.00. Posledný vstup je ale už o 15.30. V júli a v auguste sú brány kaštieľa 
otvorené o hodinu dlhšie. 

Kaštieľ Betliar Perla Gemera otvára brány do letnej sezóny 1. mája a zatvorí ich až 30. septembra. 
Momentálne tu prebieha výstava s názvom „Mária Terézia – Kráľovná a jej doba v zbierkach Andrássyovcov“, 
ktorá potrvá do 28. apríla. O týždeň neskôr, 5. a 6. mája, Múzeum Betliar pozýva na Majáles, na ktorom bude 
prebiehať remeselnícky a kvetinový trh. Kaštieľ môžete navštíviť každý deň okrem pondelka od 9.30 do 18.30. 
Posledný vstup je o 17.30. Ku kaštieľu patrí aj park, ktorý je otvorený denne od 7.00 do 21.00 

Kežmarský hrad Od 1. mája až do 30. septembra bude otvorený každý deň od 9.00 do 16.00. Poobzeráte si 
tam výstavu historických vozidiel, no nájdete tam aj expozíciu miestneho múzea, ktorá dokumentuje vývoj mesta 
od jeho vzniku až po 30. roky minulého storočia. Určite by ste tam mali zájsť 6. mája na otvorenie letnej turistickej 
sezóny, kde vás budú čakať šermiari, sokoliari, folklórne súbory a remeselné tvorivé dielne. Kežmarský hrad však 
myslí aj na najmenších, pre ktorých je pripravený špeciálny program. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Čacho: L titulu pomohli skúsenosti 
[19.04.2018; Trenčianske ECHO; s. 10; MJ] 

 
 

Trénovaniu dorastencov sa v Trenčíne Viliam Čacho venuje už šesť rokov. O pôsobenie v Dukle majú záujem 
chlapci z celého Slovenska. 

Dorastenci Dukly obhajovali titul. Bol pre vás majstrovský pohár jasným cieľom? 
- Pred sezónou je náročné stavať si podobné ciele. V prvom rade sme chceli kvalitne odohrať základnú časť a 

prebojovať sa do finále. Sezóna je dlhá a stať sa mohlo všeličo. Určite sme sa chceli prepracovať medzi štyroch 
najlepších a odohrať čo najviac stretnutí. 

V základnej časti ste na Slovan stratili deväť bodov. Čim to bolo? 
- Počas sezóny sme mali mierne problémy s kádrom juniorky. Preto nám chýbalo často až osem hokejistov, 

čo spravilo prievan v kabíne. Museli sme vyťažovať kadetov a disponovali sme veľmi mladým kádrom. Chlapci 
však získali veľa skúseností do ďalších sezón. S rovnakým problémom sa preto boril aj kadetský tréner. A keďže 
kadeti hrajú iba dlhodobú časť, ušiel im titul. 



Počas play off ste už boli v kompletnom zložení? 
- Štyria či piati stále vypomáhali juniorke. 
Znamená to, že vyššia kategória má prednosť? 
- Uprednostňujeme družstvo, ktoré je v problémoch, prehráva v sérii alebo mu hrozí vypadnutie. Komunikácia 

medzi mládežníckymi trénermi funguje na vysokej úrovni. Sme dobrý kolektív, doprajeme si úspech a vzájomne si 
požičiavame hráčov. 

Pri mužoch sa hovorí o play off ako o inej súťaži, akou je základná časť. Platí to aj pri doraste? 
- Pri áčku je zmena výrazná. Najdôležitejšia je hlava. Niekedy nejdú nohy, inokedy ruky a sú aj prípady, kedy 

sa nedarí nič. Vyraďovacia fáza je mimoriadne náročné na psychickú stránku. Hráči musia byť mentálne 
pripravení na ťažké zápasy. Čím viac náročných duelov majú za sebou, tým sú lepšie pripravení na play off. My 
sme mali veľkú výhodu v tom, že dve tretiny kádra hral dorasteneckú súťaž aj pred rokom. Chlapci mali živé 
skúsenosti, čo výraznou mierou pomohlo k titulu. 

Rozhodla finálové súboje psychická stránka? 
- Keby sme v základnej časti nastúpili v piatich či šiestich vytypovaných zápasoch v kompletnom zložení, 

ideme do štvrťfinále z prvého miesta. Dovolím si povedať, že náš káder bol po kvalitatívnej stránke lepší. Niektorí 
sú v doraste už tretiu sezónu. Proti mnohým súperom sme mali jasne navrch. Rozdielového hráča spoznáte 
podľa toho, že v kritických chvíľach podlieha emóciám menej ako ostatní. 

Mali ste v tíme aj hráčov z iných kútov Slovenska? 
- Každý rok sa ku nám hlási desať až pätnásť chlapcov. Do mužstva sa vždy snažíme zapracovať jedného, 

maximálne dvoch. Pre nich nie je jednoduché zaradiť sa. Majú to ťažšie ako ostatní. Keď si však zvyknú, stanú sa 
dôležitou súčasťou. 

Aktuálne sme mali dvoch chlapcov zo Spišskej Novej Vsi. Majú šancu ísť na svetový šampionát do 

osemnásť rokov. V materskom klube by už mali dávno po sezóne. Pomôžeme si my, urobíme službu im i 
slovenskému hokeju. le Dukla Trenčín lákadlom pre mladých hokejistov? - Je pravdou, že nie sme bežným 
klubom. Naozaj tu chce hrať veľa chlapcov. Hocikoho si vyberieme. Často-krát sa prihlasujú už vo veľmi mladom 
veku. Pre desaťročného žiaka nie je ideálne presťahovať sa na druhú stranu krajiny ďaleko od rodiny. 
Uprednostňujeme tých v kadetskom či dorasteneckom veku. Ľahšie sa osamostatnia a vedia fungovať na 
internáte. V mladšom veku to má zmysel, iba ak sa presťahuje celá rodina. 

Finálová séria so Slovanom vyznela jednoznačne vo váš prospech. Zažili ste v nej krušné chvíle? 
- Už v základnej časti sme veľkého rivala trikrát hladko porazili. Mimoriadne dôležitý bol prvý zápas. Druhé 

stretnutie sme prehrali smoliarskym spôsobom. Inkasovali sme šesťkrát po zvláštnych situáciách pred našou 
bránkou. Asi to tak malo byť… Domáce stretnutia však hovorili jasnou rečou. Hrali sa vo vysokom tempe z oboch 
strán. Pritvrdilo sa. Množili sa dramatické situácie a bitky. Kvalita však bola na našej strane. 

Až osmička vašich zverencov posilnila juniorku. Bol čas na oslavy? 
- Niečo sme absolvovali, ale v rámci slušnosti. Vedeli, čo ich čaká. 
Po poslednom finálovom zápase slovanisti zdemolovali šatňu hostí. Bolo aj chybou trénerov, že ich 

neustrážili? 
- Nie sú s nimi celý čas a nemôžu ich absolútne ukontrolovať. Ja som sa o všetkom dozvedel až na druhý 

deň. Vraj do šatne prišli, až keď bola poškodená. Hosťujúci klub škody uhradí a interne si vyriešia potrestanie 
vinníkov. Verím, že tieto problémy nemajú nič spoločné s výchovou mládeže v klube. Niečo podobné sa nestalo 
prvý ani posledný raz. Nie je to tak dávno, čo u nás vyvádzali ešte oveľa mladší hokejisti. 

(mj) 
Foto: 
Dorastenci Dukly obhájili majstrovský titul spred roka. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Osudové nedanie prednosti 
[19.04.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Stanislava Kováčik] 

 
 

Stanislava Kováčik, moderátorka: „Značka Daj prednosť v jazde a Stopka majú svoje opodstatnenia. Ich 
nerešpektovanie sa môže skončiť tak, ako predpoludním v Spišskej Novej Vsi.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Za túto nehodu môže pravdepodobne nedanie prednosti v jazde. Vodič červeného 
auta išiel po hlavnej ceste a smeroval do Levoče. Pred križovatkou videl stáť čiernu Fabiu na vedľajšej ceste. 
Bolo mu jasné, že má prednosť, no zrazu sa Fabia pohla do križovatky.“ 

Michal, vodič: „Skúšal som sa mu vyhnúť s tým, že som rátal, že ešte aspoň pribrzdí, že sa mu zľava vyhnem, 
ale tak tam ani brzda, ani nič.“ 

Matúš Gavlák: „Výsledok je takýto - dve rozbité autá so zlomenými nápravami. Citroën čelne vrazil do boku 
Fabie. Ich vodiči aj spolujazdci skončili v opatere záchranárov. Vodič z Krompách s poranenou rukou v 
nemocnici.“ 

Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny: „Jeden pacient utrpel ľahké poranenia v oblasti 
zápästia. Po ošetrení bol posádkou RLP Spišská Nová Ves prevezený na urgentný príjem do nemocnice v 
Spišskej Novej Vsi.“ 



Matúš Gavlák: „Prečo vodiča Fabie v prehľadnej križovatke priamo pod značkou napadlo vyjsť na hlavnú 
cestu pred prichádzajúcim autom, nevedno. Alkohol policajti ani u jedného z vodičov nezistili. Nedanie prednosti v 
jazde je jednou z najčastejších dopravných nehôd. Ľudia buď nerešpektujú dopravnú značku, ktorá im to 
prikazuje, alebo nepoznajú pravidlo pravej ruky. Stretávate sa v meste a okolí dosť často s tým, že nedávajú 
prednosti?“ 

Ivan, vodič: „Dosť.“ 
Matúš Gavlák: „A v čom je problém, podľa vás?“ 
Ivan: „Neviem, lebo sú aj prehľadné križovatky a vidia, že idem, a nedajú prednosť.“ 
Matúš Gavlák: „Pri takzvaných označených križovatkách značkami ide zrejme o vodičskú nepozornosť alebo 

nesústredenosť, ako to bolo aj pri tejto nehode. No máme aj križovatky, ktoré nie sú označené dopravnými 
značkami. Tam už nastáva takpovediac vedomostný problém.“ 

Peter Onderuš, súdny znalec z odboru dopravy: „Neuvedomujú si, že platí na neoznačenej križovatke pravidlo 
takzvanej pravej ruky, to znamená, musí dať prednosť vozidlu prichádzajúcemu sprava.“ 

Jana Mésarová, hovorkyňa KR PZ Košice (telefonát): „Ak vodič nedaním prednosti v jazde spôsobí dopravnú 
nehodu, možno mu namieste uložiť blokovú pokutu do výšky šesťstopäťdesiat eur. V právnom konaní možno 
uložiť pokutu od stopäťdesiat do osemsto eur a zákaz činnosti do troch rokov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

4. SZĽH zverejnil odmeny za výchovu hráčov: Kluby si prilepšia o tieto sumy 
[19.04.2018; tvnoviny.sk; Hokej; 18:35; BRATISLAVA/TASR] 

 
http://www.tvnoviny.sk/a/1915950 

 
 

Zväz tak reaguje na prípady, keď sa mladí hokejisti rozhodli odísť do zahraničia a kluby za nich nezískali ani 
cent. 

Od novej sezóny rozbehol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) projekt, ktorý odmeňuje kluby za výchovu 
hráčov a ich následné zaradenie do “seniorského” hokeja. Reagoval tak na prípady, keď sa mladé talenty v 
tínedžerskom veku rozhodli odísť do zahraničia a ich domovské kluby za desaťročie práce nezískali z ich 
odchodu ani cent. 

Po skončení základných častí vo všetkých svetových súťažiach má zväz vyčíslené, ktoré kluby a za akých 
hráčov získajú nárok na finančnú podporu. Tá musí byť použitá výhradne na podporu mládežníckeho hokeja. Z 
celkovej výšky dotácie milión eur získalo na podporu nárok 36 hokejových klubov. Z nich najviac - vyše 137-tisíc 
eur - tím HC Košice. “Celý systém nazývame motivačným, aby kluby dávali odchovancom čo najviac šancí 
pôsobiť v seniorských súťažiach,” uviedla pre hockeyslovakia.sk Diana Kosová, riaditeľka Odboru projektov a 
rozvoja SZĽH. 

Nový systém podpory mládežníckeho hokeja rozlišuje pri výške príspevku aj kvalitu súťaže, v ktorej sa 
hokejista predstaví. Týka sa hráčov do 26 rokov. Najlukratívnejšie je ohodnotené účinkovanie v zámorských 
súťažiach NHL a AHL, a to sumou 25.000 eur. 

“V AHL musí hráč nastúpiť minimálne na tretinu duelov základnej časti, v NHL stačí odohrať jedno stretnutie. 
Nárok na túto sumu majú aj tie kluby, hráči ktorých boli na začiatku danej sezóny draftovaní do NHL,” vysvetlila 
Kosová. 

Kto získa za prácu s mládežou najviac 
(za hráčov v seniorskom hokeji v eurách) 
1. HC Košice 137 197 
2. HK Dukla Trenčín n. o. 110 633 
3. HC Slovan - mládež 98 100 
4. MHKM Skalica n. o. 72 161 
5. MsHKM Žilina 69 161 
6. HC 05 B. Bystrica 57 872 
7. HK Spišská Nová Ves 51 022 

Výška príspevku podľa súťaže 
(za hráča do 26 rokov v eurách) 
1. NHL, AHL 25 000 8 200 000 
2. KHL, Švé., Fín. 18 750 8 150 000 
3. Čes., Nem., Šva. 13 636,36 11 150 000 
4. Tipsport liga 3 571,43 84 300 000 
5. St. Nicolaus 1. liga 1 398,60 143 200 000 
legenda: Súťaž/Na hráča/ Počet hráčov/ Spolu 
Zdroj: hockeyslovakia.sk 
–> 

[Späť na obsah] 
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5. Nehoda na križovatke 
[19.04.2018; TV JOJ; Prvé noviny; 17:00; Matúš Gavlák / Adam Zavřel] 

 
 

Adam Zavřel, moderátor: „A pokračovať budeme nehodou. Najprv na križovatke pri Spišskej Novej Vsi vodič 

nedal prednosť druhému, potom nasledoval prudký náraz a zásah záchranárskych zložiek. Podrobnejšie ale už 
Matúš Gavlák.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Za túto nehodu môže pravdepodobne nedanie prednosti v jazde. Vodič červeného 
auta išiel po hlavnej ceste a smeroval do Levoče. Z vedľajšej cesty vtey vyšla Fabia. Vodič Citroënu už dobrzdiť 
nestihol a prednou častou vrazil do kolesa Fabie.“ 

Michal, vodič Citroënu: „Skúšal som sa mu vyhnúť s tým, že som rátal, že ešte aspoň pribrzdí, že sa mu … tak 
tam ani brzda, ani nič.“ 

Matúš Gavlák: „Štyria účastníci nehody sa z áut dostali sami. Záchranári ich ošetrili na mieste. Vodič Citroënu 
mal modriny od bezpečnostného pásu a malú ranu na ruke. Vodiča Fabie vzali po ošetrení do nemocnice. Muž 
mal po bočnom náraze taktiež poranenú ruku v oblasti zápästia. Dychové skúšky u oboch dopadli s negatívnym 
výsledkom.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Slovákov čakajú v príprave Lotyši, trojica hráčov so špeciálnou príchuťou 
[19.04.2018; cas.sk; Čas.sk; 15:50; juk;TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/683386/slovakov-cakaju-v-priprave-lotysi-trojica-hracov-so-specialnou-
prichutou/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v závere týždňa dva zápasy proti Lotyšsku v rámci Euro hockey 

challenge. 
Fotogaléria 
4 
fotiek v galérii 
V Michalovciach a v Poprade sa pokúsia nadviazať na nedávne úspešné výsledky proti Nemecku, keď vyhrali 

2:1 po sn a 4:1. Stretnutia na východe republiky budú mať špeciálnu príchuť pre viacerých hráčov, ktorí sa 
predstavia v známom prostredí. 

Do hry už zasiahne aj obranca Adam Jánošík, ktorý počas uplynulého cyklu trénoval s tímom, ale proti 
Nemcom nenastúpil. Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska. “Je 

to na východe, je to naše. Som za to veľmi rád. Som už pripravený hrať zápasy a teším sa na ne. Verím, že 
nadviažeme na výkony i výsledky zo zápasov proti Nemecku,” poznamenal. 

Nemenej špeciálnu príchuť bude mať najmä druhý zápas pre trojicu útočníkov Dávida Buca, Patrika Svitanu a 
Davida Bondru. V sezóne 2017/2018 spoločne pôsobili práve v HK Poprad. “Bude zaujímavé hrať doma. Počas 
sezóny sme spolu nehrávali, no v zápasoch proti Nemecku nám to celkom išlo a dúfam, že nám to tak pôjde aj 
naďalej,” poznamenal Dávid Buc. 

Na podporu v hľadisku sa bude môcť spoľahnúť aj Dávid Bondra, ktorého bude sledovať aj jeho slávny otec 
Peter. “Otec prišiel z Ameriky a na zápase bude celá rodina. Dve sezóny som odohral za Poprad, no teraz budem 
hrať v Poprade za reprezentáciu. Je to pre mňa niečo výnimočné,” poznamenal Bondra. 

Po Švédsku a Nemecku čaká na Slovákov ďalší súper z inej hokejovej školy. Uvedomuje si to aj tréner Craig 
Ramsay. “Bude to zase niečo iné. Lotyši majú svoje silné stránky a určite sa budú spoliehať aj na zohranosť 
hráčov, najmä z Dinama Riga. Nič ľahké nás nečaká, no verím, že potešíme svojich fanúšikov.” 

Reprezentanti uzavrú zápasom s Lotyšskom ďalší blok prípravy na svetový šampionát. Na budúci týždeň ich 
čakajú ďalšie spoločné tréningy, po ktorých budú nasledovať zápasy s Francúzskom v Nitre a v Piešťanoch. 

Nominácia SR na prípravné zápasy s Lotyšskom: 
Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ.), Patrik Rybár (Mountfield Hradec 

Králové). 
Obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg), Marek 

Ďaloga (HC Sparta Praha), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové), 
Mário Grman, Juraj Valach (obaja Piráti Chomutov), Peter Trška (HC Vitkovice), Andrej Sekera (Edmonton 
Oilers). 

Útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové), Dávid Bondra, 
Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Matúš Sukeľ (MHk 

https://www.cas.sk/clanok/683386/slovakov-cakaju-v-priprave-lotysi-trojica-hracov-so-specialnou-prichutou/
https://www.cas.sk/clanok/683386/slovakov-cakaju-v-priprave-lotysi-trojica-hracov-so-specialnou-prichutou/


32 Liptovský Mikuláš), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci 
HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky). 

Foto: 
Craig Ramsay so svojimi zverencami. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Hokejisti SR proti Lotyšsku aj s Jánošíkom: Nadviazať na Nemecko 
[19.04.2018; dobrenoviny.sk; 15:43; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/129998/hokejisti-sr-proti-lotyssku-aj-s-janosikom-nadviazat-na-nemecko 

 
 

Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska. 

Na snímke Adam Jánošík. — Foto: TASR/Michal Svítok 
Poprad 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v závere týždňa dva zápasy proti 

Lotyšsku v rámci Euro hockey challenge. V Michalovciach a v Poprade sa pokúsia nadviazať na nedávne 
úspešné výsledky proti Nemecku, keď vyhrali 2:1 po sn a 4:1. Stretnutia na východe republiky budú mať 
špeciálnu príchuť pre viacerých hráčov, ktorí sa predstavia v známom prostredí. 

Do hry už zasiahne aj obranca Adam Jánošík, ktorý počas uplynulého cyklu trénoval s tímom, ale proti 
Nemcom nenastúpil. Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska. “Je 

to na východe, je to naše. Som za to veľmi rád. Som už pripravený hrať zápasy a teším sa na ne. Verím, že 
nadviažeme na výkony i výsledky zo zápasov proti Nemecku,” poznamenal. 

Nemenej špeciálnu príchuť bude mať najmä druhý zápas pre trojicu útočníkov Dávida Buca, Patrika Svitanu a 
Davida Bondru. V sezóne 2017/2018 spoločne pôsobili práve v HK Poprad. “Bude zaujímavé hrať doma. Počas 
sezóny sme spolu nehrávali, no v zápasoch proti Nemecku nám to celkom išlo a dúfam, že nám to tak pôjde aj 
naďalej,” poznamenal Dávid Buc. 

Na podporu v hľadisku sa bude môcť spoľahnúť aj Dávid Bondra, ktorého bude sledovať aj jeho slávny otec 
Peter. “Otec prišiel z Ameriky a na zápase bude celá rodina. Dve sezóny som odohral za Poprad, no teraz budem 
hrať v Poprade za reprezentáciu. Je to pre mňa niečo výnimočné,” poznamenal Bondra. 

Po Švédsku a Nemecku čaká na Slovákov ďalší súper z inej hokejovej školy. Uvedomuje si to aj tréner Craig 
Ramsay. “Bude to zase niečo iné. Lotyši majú svoje silné stránky a určite sa budú spoliehať aj na zohranosť 
hráčov, najmä z Dinama Riga. Nič ľahké nás nečaká, no verím, že potešíme svojich fanúšikov.” 

Reprezentanti uzavrú zápasom s Lotyšskom ďalší blok prípravy na svetový šampionát. Na budúci týždeň ich 
čakajú ďalšie spoločné tréningy, po ktorých budú nasledovať zápasy s Francúzskom v Nitre a v Piešťanoch. 

Nominácia SR na prípravné zápasy s Lotyšskom: 
Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ.), Patrik Rybár (Mountfield Hradec 

Králové) 
Obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg), Marek 

Ďaloga (HC Sparta Praha), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové), 
Mário Grman, Juraj Valach (obaja Piráti Chomutov), Peter Trška (HC Vitkovice), Andrej Sekera (Edmonton Oilers) 

Útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové), Dávid Bondra, 
Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Matúš Sukeľ (MHk 
32 Liptovský Mikuláš), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci 
HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky) 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

8. Kam za kultúrou - štvrtok 19. apríla 
[19.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20805689/kam-za-kulturou-stvrtok-19-aprila.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - Apoštol Pavol o 17.50, Backstage o 15.50, Besnenie o 20.30, 3D o 18.00, Červená 

volavka o 17.10, Deň čo deň o 16.10, Dubček o 18.40, 20.50, Dve a pol kačky o 15.10, 16.30, Fakjú pán profesor 
3 o 18.20, Králik Peter o 15.30, Nočná hra o 20.00, Pepík o 16.20, 18.30, 20.40, Ready Player One: Hra sa 
začína o 17.40, 3D o 20.20, Súboj pohlaví o 15.20, 20.10, Vadí nevadí o 21.00 hod., 

https://www.dobrenoviny.sk/c/129998/hokejisti-sr-proti-lotyssku-aj-s-janosikom-nadviazat-na-nemecko
https://korzar.sme.sk/c/20805689/kam-za-kulturou-stvrtok-19-aprila.html


STER CENTURY CINEMAS - Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví o 17.55, Vadí nevadí o 
20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú pán profesor 3 o 15.50, 17.45, 19.50, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr One: 
Hra sa začína o 20.00, Backstage o 16.10, 18.10 hod., 

ÚSMEV - Dubček o 16.40, Stratili sme Stalina o 18.30, Gauguin o 20.30 hod., 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 16.00, Súboj pohlaví 

o 17.55, Vadí nevadí o 20.20, Besnenie o 20.10, Fakjú pán profesor 3 o 17.45, Deň čo deň o 16.40, Ready Plaeyr 
One: Hra sa začína o 20.00, Backstage o 16.10 hod., 

MIER - Pepa o 19.00 hod. 
DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - Remeselníci o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Košická 

talkshow Milana Kolcuna o 17.00 a 19.30 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Tajovského 4) - Romeo & Juliet o 10.00 a 
19.00 hod., THÁLIA - Krásavica z Leenane o 19.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ DIVADLO - Tri zlaté vlasy deda 
Vševeda o 10.00 hod., Dámsky krajčír o 19.00 hod. 

MÚZEÁ, VÝSTAVY 
KOŠICE: VÝCHODOSLOVENSKÁ GALÉRIA (Hlavná 27) PO MODERNE / Metropola východu 1945 - 1989 

(do 19. 5.), MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA (Alžbetina 20, ut - so 10 - 18, ne 13 - 17) - Stála expozícia: 
Umelecké diela V. Löfflera, Zbierka autoportrétov výtvarníkov; VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM (Nám. 
Maratónu mieru 2, ut - so 9 - 17, ne 13 - 17, Stála expozícia: Košický zlatý poklad; Leopold Horovitz - Stratený - 
nájdený (do 22. 4.), Vysoko na krídlach - Čo vieme o orlovi krikľavom (do 27. 5.), (Hviezdoslavova 3, ut - so 9 - 
17, ne 13 - 17), Stále expozície: Príroda Karpát, Storočia v umení; SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM (Hlavná 
88, ut - pia 9 - 17, so - ne 12 - 17) - Stále expozície: Vývoj geodetickej techniky a kartografie, Hutníctvo, baníctvo, 
strojárstvo, chemická expozícia, umelecké kováčstvo, energetické oddelenie Aurela Stodolu, oznamovacia 
elektrotechnika, vývoj písacích strojov, úžitkové a ozdobné predmety z kovov, z dejín fyziky na Slovensku, 
astronómia, sieň elektrických výbojov, Metalurgia v 19. a 20. storočí; KASÁRNE/KULTURPARK (Kukučínova 2, 
po - ne 11 - 18) - BRAVO - Party v 21. storočí (do 29. 4.), ŠOPA GALLERY (Hlavná 40, po - pia 16 - 18) - 
Jaroslav Kyša: We see objects around us because of the light they create (do 31. 5.), BARKÓCZYHO PALÁC 
(Hlavná 48) - Bricklandia (do 29. 4.), ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA (Pribinova 1, po - pia 8 - 16, st 8 - 17.30) - 
Kalendáre nie sú iba dni a čísla (do 30. 9.), KAŠTIEĽ V BUDIMÍRE PRI KOŠICIACH: (ut - so 9.00 - 17.00) 
Expozícia: Historické hodiny, VEĽKÉ KAPUŠANY: FOTOGALÉRIA ROBERTA A CORNELLA CAPA - Stála 
expozícia: Rodina, detstvo a mladosť svetoznámych amerických fotografov, ktorých matka pochádzala z V. 
Kapušian. Reprodukcie fotografických prác autorov. Dejiny a vývoj fotografie, MESTSKÉ MÚZEUM - Stála 
expozícia: Obydlia a bývanie - Remeslá (kováčstvo, košikárstvo, tkáčstvo, včelárstvo) - Domáce a 
poľnohospodárske náradia a nástroje, SPIŠSKÁ NOVÁ VES: GALÉRIA UMELCOV SPIŠA Stála expozícia: Jozef 

Hanula - nová stála expozícia zachytáva život a dielo Jozefa Hanulu, Terra Gothica / Gotická cesta v obrazoch zo 
zbierok galérie, Záhrada umenia; Výstavy: Krivé zrkadlo, Kontajner spomienok, Peter Smik: Krabice, Bienále 
maľby IV. - Abstrakcia/Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody Sharifi: Maxiatúry/Moslimské tínedžerky (do 
1. 7.), MÚZEUM SPIŠA (so 9 – 13, ne 13 – 17) Príroda a história okresu – stála expozícia, PROVINČNÝ DOM: 
Provinčný dom v SNV - história, Dravé vtáky v prírode, Štvrťstoročie samostatnej SR; Pohľad. Oltár majstra Pavla 
z Levoče; Ako sa mapovalo v baníctve, Spišské osvetové stredisko (Zimná 47) - Villa Nova photo (do 29. 4.), 
BANÍCKO-ENERGETICKÉ CENTRUM (ut - so 9 - 15) - Vysunutá expozícia STM: História baníctva na Spiši, 
Zbierka nerastov, Odkrytá krása v kameni v tvorbe Tibora Gurina, Výstava: Alexander Luczy - Tulák hôr (do 22. 
4.), SP. HRHOV: EQO (areál ZŠ a MŠ) - Sára & Lavra: Ostatné božstvá (do 20. 4.), MARKUŠOVCE: 
LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, KAŠTIEĽ - Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, 
SMIŽANY: MÚZEUM - Vajíčko maľované 

ZÁBAVA 
KOŠICE: TABAČKA - (diskusia) Ako reštartovať systém o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - Výstava: 

Lenka Slniečková (do 4. 5.), SP. N. VES: ČAJOVŇA ALCHÝMKA - Curanderos / film + diskusia o 19.00 hod. 
Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - Dve a pol kačky o 15.20, 16.10, Ready Player One: Hra sa začína o 17.50, Besnenie o 

20.40, Králik Peter o 16.20, Pepík o 18.30, 20.30, Dubček o 18.20, 20.20, Backstage o 16.00, Fakjú pán profesor 
3 o 18.10, Súboj pohlaví o 20.50, Deň čo deň o 16.30, Apoštol Pavol o 18.40, Vadí nevadí o 21.00 hod., 
POPRAD: CINEMAX - Dubček o 16.30, 20.50, Dve a pol kačky o 15.30, Pepík o 16.00, 20.40, Vadí nevadí o 
18.30, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Besnenie o 20.30, Ready Player One: Hra sa začína o 17.40 hod., 
HUMENNÉ: FAJN - Pepík o 19.30 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - MS: Kati o 10.00, 18.30 hod. 
MÚZEÁ, VÝSTAVY 
PREŠOV: KRAJSKÉ MÚZEUM (Hlavná 86 ut - pia 9 - 17, ne 14 - 18) - Stále expozície: Človek a oheň, 

Historické zbrane, Prešov v praveku a dobe dejinnej, Dejiny Prešova od 9. do 19. stor., Sto rokov korunovej meny 
na Slovensku, Magické paličky - výstava prezentujúca tvorbu soľnobanských čipkárok, Historické hodiny, Z 
pokolenia na pokolenie - História materiálnej a duchovnej kultúry šarišskej dediny; Výstavy: Od kolísky po hrob s 
drevom, súčasť stálej expozície národopisu s trojrozmerným materiálom; Jej veličenstvo cisárovná (Mária Terézia 
a jej doba - do 6. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 6. 5.), Chlieb a hry (do 3. 5.), Minulosť otlačená v 
hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 31. 12.), ŠARIŠSKÁ GALÉRIA (Hlavná 51 a 53, ut, st, pi 9 - 17, št: 9 - 
18, ne 13 - 17) HLAVNÁ 51, 53: VEĽKÁ A VÝSTAVNÁ SIEŇ, SUTERÉN - Plató / Fashion Meets Art (do 10. 6.), 
HLAVNÁ 51: MEDZIPOSCHODIE - Juraj Collinásy 1907-1963 (do 10. 6.), CHODBA - Zlatý súdok (do 25. 4.), 



GALÉRIA V CARAFFOVEJ VÄZNICI (Jarkova 28/A, ut - pia 13 - 17, so 10 - 14) - Stála expozícia: Ján Štovka 
MQEP: Príbeh mesta 770; ŽIDOVSKÁ ORTODOXNÁ SYNAGÓGA, Okružná ul. (ut, st 11 - 15, št, pia 9 - 13, ne 
14 - 16) - Zbierka judaík - výstava Bárkányovej zbierky, RÁKOCIHO PALÁC (Hlavná 86): Výstava: Minulosť 
odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši (do 30. 5.), Manželia na obrazoch a fotografiách (do 29. 4.), 
Jej veličenstvo cisárovná (do 11. 5.), Chlieb a hry - výstava fotografií ku Dňu (mesiacu) Rómov (do 3. 5.), 
NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA SOLIVAR: (po - so 9 - 17) Expozícia: Dejiny ťažby a výroby soli v Solivare, 
EXPOZÍCIA SKLAD SOLI, SABINOV: KC NA KORZE (po - pia 9 - 17) - Stále expozície: Historický Sabinov, 
fotografie PaedDr. Jozefa Mika; STARÁ ĽUBOVŇA: ĽUBOVNIANSKA KNIŽNICA: Stoly spisovateľov, POPRAD: 
TATRANSKÁ GALÉRIA - Prvá stála expozícia zo zbierkového fondu: Odkryté hodnoty; ART KLUB TG - Bedřiška 
Znojemská - Svet na gombík (do 20. 5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála expozícia: Tatry v umení; 
Výstava: Aaltova príroda - úloha ľudovej tradície v japonskom a fínskom staviteľstve v diele Alvara Aalta v 30. 
rokoch minulého storočia (do 10. 6.), , TATRANSKÁ LOMNICA: GALÉRIA ÚĽUV (ut - so) Majstri svojho remesla 
I. (do 27. 6.), SPIŠSKÁ STARÁ VES: GALÉRIA FERDINANDA KATONU (ulica SNP 44 po - pia 10 - 17, so 10 - 
12) - Stála expozícia Ferdinanda Katonu, SPIŠSKÁ BELÁ: MÚZEUM J. M. PETZVALA (ut - so 10 - 16.30) - Vývoj 
fotografickej a kinematografickej techniky na pozadí života a diela J. M. Petzvala. Ukážky prvých reportérskych a 
cestovných prístrojov a aparáty pre stereografiu, SMIŽANY: KAŠTIEĽ - Jonsy Gall: Z ateliéru (do 15. 5.), 
HUMENNÉ: MsKS (výstavná sieň) - Irén Törő - Spomienky na leto (do 30. 4.), SVIDNÍK: MÚZEUM 
UKRAJINSKEJ KULTÚRY - Kraslice 2018, 19. ročník prehliadky veľkonočných kraslíc (do 31. 5.), STROPKOV: 
KAŠTIEĽ - PRED a PO. Výstava karikatúr Fedora Vica a Vladimíra Jiránka (do 30. 4.), HANUŠOVCE N/T: 
KAŠTIEĽ a ARCHEOPARK (Zámocká 160/5) - 50 rokov vodného diela Domaša, BARDEJOV: BAŠTA 
KULTÚRNE A KOMUNITNÉ CENTRUM (Na hradbách 94/3) - Rodinná tradícia - zomrieť prepracovaní a 
chudobní (do 30. 4.) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Pohotovosť v lekárňach - štvrtok 19. apríla 
[19.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20805688/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-19-aprila.html 

 
 

Pohotovostné lekárne na východe. 
Košice 
Pohotovostná Lekáreň, Toryská, nonstop, 055/285 17 33 
Prešov 
Pohotovostná Lekáreň AMULETUM nonstop na Sabinovskej ulici č. 15, tel.: 0948 823 731; Lekáreň TaJ, 

Generála Svobodu 26 
Kežmarok 
Stála pohotovosť: Lekáreň Ľubka, Dr. Fischera 2231, t. č. 052/452 40 28. 
Medzilaborce 
Lekáreň Tretmen na Mierovej ulici. 
Stropkov 
UNIVERSA, Hlavná 1735/59 
Sabinov 
NA KORZE, Ružová 27/130 
Spišská Nová Ves 

Dr. MAX, Mlynská 2047/39 
Gelnica 
Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163 
St. Ľubovňa 
Dr. Max, Levočská 1/336 
Poprad 
BENU, Teplická cesta 4359/3 
Humenné 
Pri nemocnici Humenné s. r. o., Ul. 1. mája 5558 
Bardejov 
Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
SOFIA, Duklianskych hrdinov 1212 
Svidník 
Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
Avena pri nemocnici, Mieru 12 

https://korzar.sme.sk/c/20805688/pohotovost-v-lekarnach-stvrtok-19-aprila.html


Snina 
Vihorlat, Strojárska 607 
Trebišov 
ALEXIS, J. Záborského 3777/1A 
Michalovce 
DECIMA, Kpt. Nálepku 35 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

10. V centre Spišskej Novej Vsi sa zrazilo audi s taxíkom 
[19.04.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20807581/v-centre-spisskej-novej-vsi-sa-zrazilo-audi-s-taxikom.html 

 
 

Vodiči mali po nehode na jej príčiny rozdielne názory. 
Nehoda v centre Spišskej Novej Vsi 

(4 fotografie) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. V centre Spišskej Novej Vsi sa stala vo štvrtok, krátko po pol jednej popoludní, 

dopravná nehoda dvoch osobných áut. 
Zrážka pri križovatke pri veľkej pošte výrazne spomalila premávku na frekventovanom úseku. 
Ľavá strana škodovky ostala po nehode celá zdemolovaná. Náraz musel byť silný, v audi na strane 

spolujazdca sa po nehode aktivovali airbagy. 
Spor vodičov na mieste 
Šofér audi kričal po nehode na šoféra taxíka zo škodovky, ktorý mu podľa jeho slov vbehol do cesty. 
„Vychádzal som z cesty od pošty a odbočoval doprava. Zaradil som sa postupne do ľavého pruhu a vtom 

náraz,“ tvrdil na mieste privolanej policajnej hliadke taxikár. 
Šofér audi, ktorý pred nehodou prechádzal križovatkou po hlavnej ceste, však celú situáciu vidí inak. 
„Nevidíš, ako máš celú ľavú stranu vozidla spučenú? Auto máš otočené kolmo na smer jazdy. Ty si musel 

prechádzať kolmo cez cestu, cez dva jazdné pruhy,“ vykrikoval na taxikára. 
Ani policajnej hliadke sa nepozdávala verzia taxikára. Tiež ho upozornili na polohu, v ktorej autá po nehode 

ostali. 
Navyše, taxikár vychádzal na hlavnú cestu z vedľajšej cesty, takže mal dať prichádzajúcemu vozidlu 

prednosť. 
Presnú príčinu ešte určia 
Polícia na mieste vykonávala potrebné úkony. 
Príčina a miera zavinenia dopravnej nehody bude predmetom vyšetrovania. 
Pri nehode sa nikto vážnejšie nezranil. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Hokejisti SR proti Lotyšsku aj s Jánošíkom: Nadviazať na Nemecko 
[19.04.2018; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/hokejisti-sr-proti-lotyssku-aj-s-janosikom-nadviazat-na-nemecko-cl581175.html 

 
 

Na snímke Adam Jánošík. 
Poprad 19. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odohrajú v závere týždňa dva zápasy proti 

Lotyšsku v rámci Euro hockey challenge. V Michalovciach a v Poprade sa pokúsia nadviazať na nedávne 
úspešné výsledky proti Nemecku, keď vyhrali 2:1 po sn a 4:1. Stretnutia na východe republiky budú mať 
špeciálnu príchuť pre viacerých hráčov, ktorí sa predstavia v známom prostredí. 

Do hry už zasiahne aj obranca Adam Jánošík, ktorý počas uplynulého cyklu trénoval s tímom, ale proti 
Nemcom nenastúpil. Rodák zo Spišskej Novej Vsi uvítal, že sa zápasy budú konať na východe Slovenska. “Je 

to na východe, je to naše. Som za to veľmi rád. Som už pripravený hrať zápasy a teším sa na ne. Verím, že 
nadviažeme na výkony i výsledky zo zápasov proti Nemecku,” poznamenal. 

Nemenej špeciálnu príchuť bude mať najmä druhý zápas pre trojicu útočníkov Dávida Buca, Patrika Svitanu a 
Davida Bondru. V sezóne 2017/2018 spoločne pôsobili práve v HK Poprad. “Bude zaujímavé hrať doma. Počas 
sezóny sme spolu nehrávali, no v zápasoch proti Nemecku nám to celkom išlo a dúfam, že nám to tak pôjde aj 
naďalej,” poznamenal Dávid Buc. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20807581/v-centre-spisskej-novej-vsi-sa-zrazilo-audi-s-taxikom.html
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Na podporu v hľadisku sa bude môcť spoľahnúť aj Dávid Bondra, ktorého bude sledovať aj jeho slávny otec 
Peter. “Otec prišiel z Ameriky a na zápase bude celá rodina. Dve sezóny som odohral za Poprad, no teraz budem 
hrať v Poprade za reprezentáciu. Je to pre mňa niečo výnimočné,” poznamenal Bondra. 

Po Švédsku a Nemecku čaká na Slovákov ďalší súper z inej hokejovej školy. Uvedomuje si to aj tréner Craig 
Ramsay. “Bude to zase niečo iné. Lotyši majú svoje silné stránky a určite sa budú spoliehať aj na zohranosť 
hráčov, najmä z Dinama Riga. Nič ľahké nás nečaká, no verím, že potešíme svojich fanúšikov.” 

Reprezentanti uzavrú zápasom s Lotyšskom ďalší blok prípravy na svetový šampionát. Na budúci týždeň ich 
čakajú ďalšie spoločné tréningy, po ktorých budú nasledovať zápasy s Francúzskom v Nitre a v Piešťanoch. 

Nominácia SR na prípravné zápasy s Lotyšskom: 
Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio), Dávid Hrenák (St. Cloud State Univ.), Patrik Rybár (Mountfield Hradec 

Králové) 
Obrancovia: Adam Jánošík (HC Bílí Tygři Liberec), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg), Marek 

Ďaloga (HC Sparta Praha), Martin Fehérváry (IK Oskarshamn), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové), 
Mário Grman, Juraj Valach (obaja Piráti Chomutov), Peter Trška (HC Vitkovice), Andrej Sekera (Edmonton Oilers) 

Útočníci: Martin Bakoš (HC Bílí Tygři Liberec), Lukáš Cingel (Mountfield Hradec Králové), Dávid Bondra, 
Dávid Buc, Patrik Svitana (všetci HK Poprad), Michal Krištof, Matej Paulovič (obaja HK Nitra), Matúš Sukeľ (MHk 
32 Liptovský Mikuláš), Andrej Kudrna (HC Sparta Praha), Michel Miklík, Ladislav Nagy, Marek Hovorka (všetci 
HC Košice), Eduard Šimun (HC Nové Zámky) 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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