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TEXTY 

Spišská Nová Ves 
 

1. Rýchlokorčuliari získali tri tituly majstra Slovenska 
[23.04.2018; Prešovský večerník; Šport; s. 16; vz] 

 
 

(vz) - Na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi usporiadal Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v spolupráci so 

Športovým klubom mládeže Akademik Prešov Majstrovstvá Slovenska v rýchlokorčuľovaní 
- short tracku. 
Na štart sa postavilo 46 pretekárov. Akademik Prešov sa tešil z troch titulov majstra Slovenska, ktoré 

vybojovali Adam Gubač, Ema Baricová, Emma Hympánová a piatich strieborných medailí. Tie získali – Jozef 
Medveď, Katarína Ondrejčáková, Michaela Ižárová, Oliver Onufer, Jakub Feňuš. 

[Späť na obsah] 

 
 

2. Návštevníkov lákajú lemury a dikdik! 
[23.04.2018; Nový Čas; Bratislava; s. 6,7; kz;red] 

 
 

Autor: kz, red I Foto: autor, Zoo Bratislava 
BRATISLAVA/SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Jar zavítala aj do slovenských zoologických záhrad. Na svet sa vypýtali 

mláďatká viacerých zvierat. V bratislavskej zoo sa narodili lemury kata, kozičky aj exotická antilopa dikdik Kirkov. 
V novoveskej zoo sa najväčšej pozornosti tešia takisto mláďatká lemurov, ale tiež dvaja ježkovia bielobruchí. 

ANTILOPA DIKDIK KIRKOV Mláďatko sa narodilo v bratislavskej zoo 11. apríla. Je to bylinožravec s nočnou 
aktivitou. Najmenšia antilopa dosahuje v kohútiku výšku len 35 centimetrov 



OVCA DOMÁCA OUESSANTSKÁ V priebehu niekoľkých dní sa v Zoo Bratislava narodili 3 prírastky ovce 
domácej. Otcom všetkých prírastkov je Oskar. Keď mláďatká vyrastú, poputujú do iných zoo alebo k 
súkromníkom. 

LEMURY KATA Lemury sú medzi návštevníkmi veľmi obľúbené. Mláďatá sa rodia modrooké, žijú v skupinách 
zložených z 5 - 30 jedincov, ktoré vedie dominantná samica. V Bratislave sa narodili dva, v Spišskej Novej Vsi 

doplnili počet opičiek o dva kusy z Maďarska. 
JEŽKO BIELOBRUCHÝ V novoveskej zoo pribudli 2 ježkovia bielobruchí. Tieto zvieratká majú pôvod v Afrike 

a dožívajú sa 3 - 4 roky. Ježko cez deň zväčša spí a aktívny je v noci. 
ADAX NÚBIJSKÝ Trojročnú samicu doviezli do Zoo Bratislava z francúzska 8. marca. Adaxy sú prispôsobené 

na život v púšti a bez vody vydržia celé týždne, pričom tekutiny prijímajú len z rastlín. 
[Späť na obsah] 

 
 

3. Unikátne dielo o pápežovi Jánovi Pavlovi II. uvidíte v Spišskej Novej Vsi 
[23.04.2018; Korzár; KULTÚRA; s. 10; mal] 

 
 

Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi bude o viac ako mesiac, 10. júna, dejiskom unikátneho multimediálneho 

diela o svätom Jánovi Pavlovi II. Vyše dvojhodinové predstavenie doteraz prilákalo tisícky divákov. Opäť priblíži 
pontifikát poľského pápeža, ktorý je neodmysliteľne spojený aj so Slovenskom. Podujatie je jednou zo 
sprievodných akcií tohtoročnej Levočskej púte. 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Predstaví sa vyše 120 umelcov, pozostávajúcich z 56 členov orchestra, 40 členov 

speváckeho zboru, 30členného detského zboru a 4 sólistov. Viac ako dvojhodinové putovanie po životných 
cestách Jána Pavla II. spríjemnia skladby svetoznámych hudobných diel Mozarta, Pucciniho, Čajkovského či 
Verdiho, ako aj sólový a zborový spev. „Skladby ako je Lacrimosa od Mozarta, Zbor Židov od Verdiho, ale aj 
Bárka – pieseň Jána Pavla II. v závere vás aspoň na chvíľu vytrhnú z prostredia každodenného zhonu a starostí,“ 
avizujú organizátori koncertu. 

Od detstva po posledné dni 
Sprievodné slová moderátorov, doplnené o obrazovú a video projekciu na veľkoplošných LED obrazovkách s 

krásnymi svetelnými a laserovými efektmi vám v dvoch častiach večera predstavia Jána Pavla II. ako malého 
Karola, študenta, divadelníka, športovca, ale aj ako kňaza, biskupa a v neposlednom rade ako pápeža až po 
posledné hodiny jeho života. Fotografie, reálne dokumenty, reportáže, ale aj výpovede ľudí, ktorí sa osobne s 
Jánom Pavlom II. stretli vám obnovia poznané, ale prinesú aj niečo nové a zaujímavé. 

Sedemnásťtisíc spokojných návštevníkov 
Multimediálne dielo, ktoré svojím námetom a spracovaním oživí návštevu pápeža z roku 1995 na Levočskej 

púti, sa uskutoční 10. júna o 18.00 hod. na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Toto dielo už bolo dvakrát 

uvedené v Košiciach a raz v Poprade. Na tri koncerty, nad ktorými prevzali záštitu biskupi, prišlo spolu vyše 17 
000 ľudí. Scenár ku koncertu pripravili kňaz Jozef Leščinský spolu s riaditeľom Štátneho divadla Košice Petrom 
Himičom. Režisérom diela je Ján Sabol, hudobnú dramaturgiu pripravuje dirigent Igor Dohovič. (mal) 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Veteráni s kompletnou zbierkou medailí 
[23.04.2018; Prešovský večerník; Šport; s. 16; vz] 

 
 

(vz) - Vo vode dvadsaťpäťmetrového bazéna v Spišskej Novej Vsi boli Medzinárodné majstrovstvá 

Slovenska v plávaní Masters. Svojich plaveckých veteránov tam vyslalo 46 klubov z Česka, Izraela, Maďarska, 
Rakúska a Slovenska. 

Nechýbali medzi nimi ani členovia Plaveckého klubu Delfín z Prešova, ktorí si vyplávali cenné kovy. 
Prešovčanky dokonale ovládli päťdesiatku prsiarskym spôsobom a obsadili prvé tri miesta. Najúspešnejšou na 
Spiši bola Zuzana Ptoňáková. Tri krát stála na najvyššom stupienku, a to v disciplínach 50 m voľný spôsob, 50 m 
prsiarsky spôsob a 100 m osobné polohové preteky a raz na druhom na 50 m znak. Patrícia Zichová si vyplávala 
zlato na 50 m motýlik a 50 m znak a striebro na 50 m voľný spôsob. Daniela Matejová si vybojovala prvenstvo na 
100 m prsia a na päťdesiatke bola druhá. Bronz na 50 metrových tratiach voľným spôsobom a prsia patrí Denise 
Kručayovej. Streibornú medailu si vyplávala na 50 m prsia Jana Brhlíková. Darilo sa aj v štafetách. Na 4x50 m 
voľný spôsob boli Prešovčanky prvé (Brhlíková, Kručayová, Zichová a Pitoňáková) a na 4x50 m v „polohovke“ 
druhé (Pitoňáková, Matejová, Zichová a Kručayová. Naprázdno neodišiel ani nestor prešovského plávania Milan 
Kručay. Vyplával si kompletnú zbierku medailí. Prvý bol na 50 m znak . Druhý na tej istej trati voľným spôsobom a 
tretí na stovke voľným spôsobom. Najlepší sa už pripravujú na Majstrovstvá Európy, ktoré budú v lete v Slovinku. 

[Späť na obsah] 



 
 

5. Prešov opraví zimný štadión 
[22.04.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Róbert Lata / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „V Prešove chcú opraviť zimný štadión. Doteraz fungoval len vďaka výnimke od 
statika. Mesto musí investovať najmä do spevnenia strechy. Kluby, ktoré tam trénovali, nevedia, kde budú 
pôsobiť. Radnica uvažuje, že im navýši dotáciu, aby mali za čo cestovať do iných miest.“ 

Róbert Latta, redaktor: „Prešovský zimný štadión stojí od roku 1967. Spoločnosť, ktorá ho má v prenájme, doň 
v posledných rokoch nemálo investovala.“ 

Jozef Baloga, konateľ spoločnosti KC Investment: „Na takomto veľkom zimnom štadióne to je kvapka v mori. 
Na začiatku sme prevzali zimný štadión v zúboženom stave, veľa vecí nefungovalo.“ 

Róbert Latta: „Problémom je statika, a preto je nutná väčšia rekonštrukcia. Posledné sezóny štadión fungoval 
iba vďaka výnimke.“ 

Milan Grejták, tlačový referent MsÚ Prešov: „Mesto má spracovaný statický posudok, z ktorého vyplýva, že je 
nevyhnutné halu zrekonštruovať.“ 

Róbert Latta: „Uvažovali aj nad zbúraním a postavením nanovo, no nakoniec rozhodla výnimočnosť stavby.“ 
Mária Čutková, hlavná architektka mesta Prešov: „V podstate zimný štadión má hlavnú os a vedľajšiu os. Čiže 

v smere hlavnej osi je parabola, v smere vedľajšej osi je parabola a toto je zavesené na lanovej konštrukcii.“ 
Róbert Latta: „Na svete sú podľa radnice okrem Prešova už iba tri takéto stavby. Jednou sú bratislavské 

Pasienky, ďalšia je v Spojených štátoch a tretia v holandskom Utrechte.“ 
Mária Čutková: „Vážme si to, čo na území mesta máme.“ 
Róbert Latta: „Ľad je už rozpustený a štadión koncom mesiaca firma odovzdá mestu. Odstavený bude aj časť 

budúcej sezóny. Kluby, ktoré tu pôsobili, budú zrejme musieť dochádzať do Bardejova či Spišskej Novej Vsi. 

Radnica uvažuje aj nad postavením tréningovej haly ako náhradného riešenia.“ 
Helena Zamborská, predsedníčka klubu Kraso Prešov: „Už tri roky o tom vieme a mohli najprv stavať tú 

tréningovú halu, kde sú nejaké projekty.“ 
Róbert Latta: „Problém to spôsobí najmä pri najmenších deťoch, s ktorými chodia na tréningy rodičia. 

Pomáhajú pri prezliekaní či zaväzovaní šnúrok.“ 
Ján Šťastný, predseda klubu rýchlokorčuliarov v Prešove: „Bez rodiča si nevieme predstaviť fungovanie. Čiže 

tým pádom, akonáhle by sme išli mimo Prešova, klub by prišiel, ja neviem, o päťdesiat percent členov minimálne.“ 
Róbert Latta: „Mesto s klubmi rokuje a hovorí, že sa snaží nájsť riešenie.“ 
Milan Grejták: „Či už navýšením finančných prostriedkov, alebo poskytnutím dopravy.“ 
Róbert Latta: „Na opravu strechy počíta radnica s takmer dvoma miliónmi eur. Neskôr chce rekonštruovať aj 

ďalšie časti štadióna.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

6. Bystrica nevyužila ani tretí mečbal, Trenčín si vynútil rozhodujúci siedmy 

zápas 
[22.04.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Šport; 00:00; SME.sk;SITA] 

 
https://mybystrica.sme.sk/c/20809576/bystrica-trencin-play-off-2018-online-6-finale.html 

 
 

Trenčania prehrávali v sérii už 0:3, vyrovnali však na 3:3. 
ONLINE PRENOS: Banská Bystrica - Trenčín (6. finále) >>> 
Tipsport liga 2017/2018 - finále play off: 
Banská Bystrica - Trenčín 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) 
Góly: 25. Pretnar (Hohmann), 49. Hrnka (J. Brejčák) - 14. J. Švec (Cebák, Deveaux), 31. T. Varga (Frühauf, 

Sádecký), 39. Radivojevič 
Vylúčení: 2:6 na min, navyše Kabáč (B. Bystrica) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 

rozhodovali: Baluška, Štefik - Gajan, Smrek, 2841 divákov 
Banská Bystrica: Lassila (39. Lukáš) - J. Brejčák, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, Kubka - 

Bortňák, T. Surový, Lamper - Hohmann, Hrnka, Brittain - Skalický, Faillé, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč - Giľák 
Trenčín: Hiadlovský - Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Hecl, L. Romančík - Bezúch, 

Sojčík, Radivojevič - Marcel Hossa, Ölvecký, Sádecký - O. Mikula, Dlouhý, T. Varga - J. Švec, Deveaux, D. 
Hudec 

BANSKÁ BYSTRICA. Finále play off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bude mať aj siedme 
pokračovanie, ktoré už musí rozhodnúť o majstrovi. 

https://mybystrica.sme.sk/c/20809576/bystrica-trencin-play-off-2018-online-6-finale.html


Šieste finále v nedeľu v Banskej Bystrici sa skončilo tesným víťazstvom Trenčína 3:2. 
Trenčania zaostávali vo finále už 0:3 na zápasy, aktuálne dorovnali na 3:3 a stále majú šancu stať sa prvým 

tímom v histórii, ktorý dovŕši stopercentný obrat. 
Siedme a posledné pokračovanie finálovej hokejovej drámy sa uskutoční v utorok 24. apríla od 18:00 v 

Trenčíne. 
Pozrite si momentky zo 6. finálového zápasu Banská Bystrica - Trenčín 
(10 fotografií) 
Priebeh finálovej série: 
1. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 3:4pp, 2. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 3:4sn, 3. zápas: Banská 

Bystrica - Trenčín 6:1, 4. zápas: Banská Bystrica - Trenčín 2:4, 5. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 6:0, 6. zápas: 
Banská Bystrica - Trenčín 2:3 

Online prenos: Banská Bystrica - Trenčín (Tipsport liga 2017/2018, play off, 6. finále) 
Kaufland play-off Tipsport ligy 
Finále 2017/2018 
22. April 2018 o 18:00 
B. Bystrica 
2:3 
60’ minúta 
Koniec 
Trenčín 
Stats 
Góly a asistencie: 25. Pretnar (Hohmann), 49. Hrnka (Brejčák) – 14. Švec (Cebák, Deveaux), 31. Varga 

(Frühauf, Sádecký), 39. Radivojevič. Rozhodca: Baluška, Štefik – Gajan, Smrek. Diváci: 2841. 
Prenos 
Neuveriteľné, neuveriteľné a ešte raz neuveriteľné! Dukla Trenčín znovu víťazí v Banskej Bystrici a vyrovnáva 

stav finálovej série na 3:3! S konštatovaním, že Banská Bystrica podľahla v šiestom zápase finálovej série Dukle 
Trenčín 2:3 sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok nedele. Dočítania priatelia! 

Koniec zápasu. 
59:50 
Posledné sekundy, posledná možnosť pre domácich. 
59:30 
Oddychový čas domácich. 
59:30 
Banská Bystrica znovu v obrovskom tlaku pred Tomášom Hiadlovským! 
59:01 
Minúta do konca riadneho hracieho času. 
58:40 
Faillého strelu nedokázal Hrnka zastaviť pred modrou čiarou, Trenčín sa na pár sekúnd oslobodzuje. 
58:22 
Banská Bystrica hrá power-play! 
58:01 
Začali sa posledné dve minúty riadneho hracieho času a bude to ešte nesmierne napínavé! 
57:25 
Klemen Pretnar pálil od modrej čiary, lenže puk sa od zadného mantinelu odrazil von z útočného pásma 

Banskej Bystrice. 
56:47 
Obrovský tlak domácich, obrana Dukly na čele s Hiadlovským s vypätím všetkých síl odoláva. 
56:01 
Čas letí ako bodnutý včelou a domáci už musia všetko vsadiť na jednu kartu. O puk sa bojuje za bránkou 

Trenčína. 
55:30 
Jozef Švec tvrdo poslal k ľadu Délisleho, no zdá sa, že ten bude napokon v poriadku. 
55:01 
Začalo sa posledných 5 minút riadneho hracieho času. 
54:50 
Výborná práca Juraja Bezúcha, ktorý získal puk a dobrou strelou poriadne vystrašil fanúšikov Banskej 

Bystrice. 
54:39 
Hostia znovu posielajú puk von z pásma. 
53:50 
Zakázané uvoľnenie v podaní Dukly Trenčín, vhadzovať sa bude po ľavej ruke Tomáša Hiadlovského. 
53:10 
Ďatelinka páli od modrej čiary, Skalický sa ku dorážke nedostal. 
52:19 
Pred Hiadlovským je teraz mimoriadne horúco a husto, Trenčín však získal puk a poslal ho aspoň do 

stredného pásma. Preťažená obrana vojakov si tak môže aspoň na pár sekúnd vydýchnuť. 
51:42 



Surový vyhral buly pred Hiadlovským, nabil Lamperovi, ktorý dobrou strelou brankára hostí prestrelil! Ten sa 
však rýchlo spamätal, otočil sa a stihol puk zastaviť pred bránkovou čiarou! 

51:25 
Domáci hokejisti sa dostali do tlaku v útočnom pásme, Frühauf však vyhodil puk von z klziska. Puk však 

smeroval von po odraze od plexiskla a vylučovať sa teda nebude. 
50:45 
V týchto chvíľach už je to doslova hra nervov, každopádne, stále vedú hokejisti Dukly Trenčín a na ťahu sú 

domáci Barani. 
50:01 
Začalo sa posledných 10 minút riadneho hracieho času. 
49:30 
Tak zápas nám dostáva úplne iný náboj, rozdiel už je len jeden jediný gól. 
48:59 
48:59 
Banská Bystrica dala gól! 
Tentoraz to však už TOMÁŠOVI HRNKOVI vyšlo, pretože sa dostal v medzikruží k puku a strelou z otočky 

dáva kontaktný gól svojho tímu! Asistencia: Ján Brejčák. 
48:50 
Tomáš Hrnka sa snažil z prvej páliť na bránku, tentoraz mu to nevyšlo. 
48:08 
Hrá sa znovu v dobrom tempe, Trenčania však hrajú veľmi jednoducho, striedajú vo veľmi krátkych 

intervaloch a držia vysoké tempo hry. Naopak, domáci akoby sa nemohli dostať do očakávaného tlaku. 
47:25 
Do hry sa dostáva už aj banskobystrický Giľak, ktorý prišiel pod Urpín z prvoligovej Spišskej Novej Vsi. 

47:00 
Trenčania už čakajú na domácich zoradení pred vlastnou modrou čiarou, Dukla skutočne do týchto chvíľ 

výborne bráni. 
46:24 
Hostia v plnom počte. 
46:05 
Dukla vo vlastnom pásme získala puk, ale nedokázala ho dostať cez modrú čiaru. 
45:24 
Domáci majú minútu presilovej hry za sebou. Po zakončení Hohmanna je však bránka hostí posunutá a hra 

prerušená. 
45:09 
Délisle sa oprel do strely od modrej čiary, puk si však cestu do bránky nenašiel. 
45:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút tretej tretiny, pod Urpínom je stále stav zápasu 1:3. 
44:37 
Obrovská šanca domáceho tímu! Hiadlovský vyzeral byť chvíľu dezorientovaný po strele Faillého a nevedel 

kde má puk, Skalický však z veľkého uhla netrafil prázdnu bránku Dukly Trenčín! 
44:24 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Dlouhý – 2 min., hákovanie). 
44:06 
Domáci hokejisti bojujú, snažia sa, ale zatiaľ sa im nedarí vytvoriť si súvislejší tlak. 
43:30 
Dnešné stretnutie sleduje 2841 divákov. 
43:05 
Faillého strelu ešte skúšal dorážať Asselin, neuspel však. Banská Bystrica ale napriek tomu ostáva v tlaku 

pred bránkou Tomáša Hiadlovského. 
42:48 
Cason Hohmann prekvapujúcou prihrávkou spoza bránky hľadal niektorého zo spoluhráčov, no nebol 

úspešný. 
42:20 
Hrá sa dlho bez prerušenia, čas momentálne hrá v prospech Dukly Trenčín. 
41:45 
Veľká možnosť hostí, pred Lukášom sa ocitol Jozef Švec, lenže puk mu v rozhodujúcom momente preskočil 

čepeľ hokejky. 
41:07 
Trenčania nahodili puk do útočného pásma, Jan Lukáš však zatiaľ nemusel zasahovať. 
40:31 
Domáci okamžite v tlaku, Asselin napriahol od modrej čiary, no Hiadlovský jeho pokus vytlačil betónom. 
40:01 
Úvodné buly tretej tretiny v prospech hokejistov Trenčína. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 



Po druhej tretine máme v Banskej Bystrici stav 1:3. Domáci vyrovnali na 1:1 v 25.minúte zásluhou Pretnara. 
Hostia však išli znovu do vedenia v 31. minúte gólom Vargu, ktorý Lassilu prekvapil z veľkého uhla. Lassilu takisto 
prekvapil aj Radivojevič v 39.minúte a zvýšil náskok Dukly na rozdiel dvoch gólov. Tretia tretina sa začne približne 
o 19:52. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:35 
Hráči Dukly Trenčín dostali puk s námahou do stredného pásma. 
39:01 
Začala sa posledná minúta druhej tretiny. 
38:50 
Striedanie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica: z ihriska odchádza Lassila, prichádza Lukáš. 
38:50 
38:50 
Trenčín dal gól! 
Domáci boli síce v tlaku, lenže do útoku sa dostal BRANKO RADIVOJEVIČ, ktorý skúsil strelu zápästím spoza 

Brejčáka a znovu našiel Lassilu nepozorného! Bez asistencií. 
38:39 
Tomáš Surový skúsil šťastie z veľkého uhla, Hiadlovský bol však pozorný. 
38:20 
Za pukom do útočného pásma vyšprintoval Pavol Skalický, čisto ho však od puku odstavil Lukáš Bohunický. 
37:48 
Domáci hokejisti sa trošku hnevajú, Lamperovi bolo odpískané postavenie mimo hru. 
37:09 
Pretnar tentoraz nahodil puk na bránku hostí na teč, no žiaden z jeho spoluhráčov ho nedokázal usmerniť za 

chrbát Tomáša Hiadlovského. 
36:45 
Klemen Pretnar sa už už dostával ku strele od modrej čiary, napokon však musel s pukom vyjsť z útočného 

pásma. 
36:25 
Tvrdé súboje o puk pri mantineli za bránkou Tomáša Hiadlovského, hra je napokon prerušená. 
35:44 
Casonovi Hohmannovi puk preskočil čepeľ hokejky a tak mu ho zobral Jozef Švec. Lenže Hohmann o puk 

príkladne zabojoval a získal ho späť. 
35:13 
Hostia v plnom počte. 
35:01 
Do konca tretej tretiny ostáva menej ako päť minút riadneho hracieho času, stav zápasu je 1:2. 
34:39 
Domáci hokejisti boli v tlaku pred Hiadlovským, skvelý obranný zákrok však predviedol Dlouhý, ktorý sa 

doslova rybičkou hodil po puku a poslal ho von z pásma. 
34:02 
Trenčania si výborne strážia stredné pásmo, ale domáci sa aj tak dokážu dostať do útočného pásma. 
33:13 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bezúch – 2 min., hákovanie). 
33:05 
Oba tímy striedajú svoje formácie na ľade počas hry. Hohmann sa snažil dostať do útočného pásma, bol však 

faulovaný a domáci budú hrať presilovú hru. 
32:26 
Hrá sa znovu v rýchlom tempe, Asselin skúsil kľučku na Romančíka, lenže ten si ho poctivo postrážil a 

odstavil ho od puku. 
31:44 
Tomáš Surový to skúšal podobne ako Tibor Varga z veľkého uhla, Hiadlovský si však dal pozor. 
30:59 
Strela Klemena Pretnara od modrej čiary končí v lapačke Tomáša Hiadlovského. 
30:44 
Jozef Švec sa ťažko zbiera z ľadu po strete s Brittainom, zdá sa však, že bude napokon v poriadku. 
30:22 
30:22 
Trenčín dal gól! 
Absolútne prekvapujúca akcia hostí, TIBOR VARGA od pravého mantinelu a z veľkého uhla nachytal Lassilu 

na hruškách a Dukla Trenčín znovu vedie! Asistencie: Peter Frühauf, Boris Sádecký. 
30:01 
Máme za sebou polovicu riadneho hracieho času a pod Urpínom máme stále stav 1:1. 
29:32 
Delovka Tomáša Starostu od modrej čiary končí v lapačke Lassilu. 
29:28 



Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Gabor – 2 min., sekanie). 
29:09 
Druhá tretina sa hrá vo veľmi rýchlom tempe, oba tímy dôrazne forčekujú rozohrávku svojho súpera. 
28:35 
Gélinas sa horko ťažko dostal na vlastnú striedačku, nuž, toto bol pomerne kuriózny moment. 
28:21 
Hostia v plnom počte. 
28:05 
Domácim však táto presilová hra príliš nevychádza, Ondrej Mikula zbiera cenné sekundy pre svoj tím. Na ľade 

ostáva ležať Gélinas, ale stále sa hrá. 
27:25 
Na ľade je znovu Klemen Pretnar, čo je pre Hiadlovského pri hre v oslabení stav maximálneho ohrozenia. 
26:55 
Domáci sa okamžite dostali do útočného pásma, lenže Bohunický dobre prečítal Brittainovu prihrávkou a 

poslal puk von z pásma. 
26:21 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bačik – 2 min., napadnutie). 
26:10 
Bačik napriahol k strele od modrej čiary, Brejčák však i za cenu zničenej vlastnej hokejky puk tečoval vedľa 

Lassilovej bránky. 
25:39 
Domáci hokejisti aj po skončení presilovej hry pokračujú v obrovskom tlaku na bránku Tomáša Hiadlovského. 
25:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút druhej tretiny a pod Urpínom už máme stav 1:1! 
24:37 
24:37 
Banská Bystrica dala gól! 
KLEMEN PRETNAR v typickej pozícii, slovinský obranca príklepom prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, 

vrátane Tomáša Hiadlovského! Asistencia: Cason Hohmann. 
24:35 
Tomáš Surový pri delovke z pravej strany zlomil hokejku. 
24:20 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bohunický – 2 min., sekanie). 
23:50 
Cebák nahodil puk do útočného pásma rýchlo striedal, domáci však takisto striedali a tak si mohli aj brankári 

oboch tímov trošku vydýchnuť. 
23:15 
Znovu hráme dlho bez prerušenia, oba tímy tak striedajú počas hry. 
22:40 
Starosta si pätičkou prikopol puk a nasledovala Radivojevičova strela, ktorá však bola nepresná. 
21:55 
Trenčania znovu stiahli puk za svoju bránku, striedať však veľmi nestihli, keďže domáci hokejisti znovu veľmi 

vysoko napádajú rozohrávku svojho súpera. 
21:20 
Domáci v plnom počte. 
21:02 
Pavol Skalický kvalitnou defenzívnou prácou zbiera cenné sekundy pre svoj tím. 
20:33 
Patrik Lamper sa vo vlastnom oslabení dostal do útočnej tretiny, skúsil strelu švihom, ale nemieril presne. 
20:01 
Úvodné buly druhej tretiny v prospech hokejistov Dukly Trenčín. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
Po prvej tretine máme v Banskej Bystrici stav 0:1. Hostia išli do vedenia v 14.minúte zásluhou Jozefa Šveca, 

ktorý z ľavej strany vymietol vinkel Lassilovej bránky. Druhá tretina sa začne približne o 18:58. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:52 
Radivojevič strelou od modrej čiary neuspel, následne puk upratal Vladimír Mihalik. 
19:40 
Dukla už nasťahovaná v útočnom pásme, puk lieta zo strany na stranu. 
19:20 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Hrnka – 2 min., sekanie). 
19:05 
Hecl dnes hýri aktivitou, po jeho prihrávke však ani Cebák a ani Dlouhý nedokázali puk tečovať za chrbát 

brankára domáceho tímu. 
19:01 



Začala sa posledná minúta prvej tretiny. 
18:41 
Domáci v plnom počte. 
18:05 
Pavol Skalický v ostrom súboji s Radivojevičom, vylučovať sa však nebude. 
17:39 
Hecl sa šikovne predral do útoku, hľadal Petra Sojčíka, lenže všetko napokon vyriešil pozorný Teemu Lassila, 

ktorý podržal svoj tím. 
17:05 
Presilová hra však Trenčanom zatiaľ nevychádza podľa predstáv, Lassila zatiaľ nemusel zasahovať. 
16:29 
Hostia stiahli puk za svoju bránku, trochu upokojili situáciu a prestriedali svoju formáciu na ľade. 
16:00 
Hostia v plnom počte. 
15:36 
Sledujeme veľké množstvo súbojov pri mantineloch, oba tímy úpenlivo bojujú o každý, i zdanlivo stratený, puk. 
15:01 
Do konca prvej tretiny máme necelých 5 minút, stav zápasu je 0:1. 
14:55 
Banská Bystrica výborne kombinuje, ale zatiaľ to Baranom neprináša požadovaný úspech. 
14:20 
Hráme teda 4 na 4, po návrate Branka Radivojeviča však bude Dukla znovu hrať presilovú hru. 
14:00 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Radivojevič – 2 min., nedovolené bránenie). 
14:00 
Nuž a na ľade ostáva ležať Patrik Lamper, bude sa vylučovať a máme tu prvú vážnejšiu potýčku v dnešnom 

zápase. 
13:41 
Nuž, Michal Kabáč v dnešnom zápase teda dohral, vyzerá to však, že dohral i Lukáš Bohunický, ktorý má 

zranené koleno a zamieril rovno do šatne. 
13:41 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Kabáč – 5 min., napadnutie + osobný trest do konca zápasu, 

napadnutie). 
13:24 
13:24 
Trenčín dal gól! 
JOZEF ŠVEC si zopakoval situáciu spred pár sekúnd, dostal sa do šance po ľavej strane a trafil to ideálne do 

vinkla Lassilovej bránky! Asistencie: Juraj Cebák, Andy Deveaux. 
12:00 
Na zápas do Banskej Bystrice dnes prišiel Trenčanov povzbudiť aj Marián Gáborík, ktorý sa len včera vrátil zo 

zámoria na Slovensko. 
11:36 
Domáci sa nadýchli k tlaku, nie je to však ani zďaleka taký výrazný tlak ako v úvodných zápasoch finálovej 

série. 
10:50 
Jozef Švec dostal dobrú prihrávku na krídlo, lenže nemal potrebnú rýchlosť a navyše sa k nemu už blížil Ján 

Brejčák. Nakoniec útočník hostí aspoň dobrou strelou prevetral betóny Lassilu. 
10:50 
Máme za sebou polovicu prvej tretiny, stav v Banskej Bystrici máme stále 0:0. 
09:58 
Hohmann posielal pred bránku hostí dobrú prihrávku pre Ďatelinku, ktorého však výborne pokryl Patrik Bačik 

a nedovolil mu tečovať puk do siete. 
09:01 
Asselin hľadal prihrávkou Hrnka, obrana Trenčína musel mať oči na stopkách. 
08:05 
Na oboch tímoch vidno obrovskú zodpovednosť a ťarchu dnešného zápasu, ani jeden tím nechce urobiť 

chybu v obrane ako prvý. 
07:38 
Hostia preverili Lassilovu pozornosť peknou strelou zápästím. Za dorážkou ešte šiel kapitán Dukly Branko 

Radivojevič, ktorý tak trošku zabrnkal na nervy domácim obrancom. 
07:15 
Tomáš Hiadlovský kryl ďalšiu strelu domácich, nasledovať tak bude buly pred bránkou Dukly Trenčín. 
06:58 
Kabáč obetavo zastavil Ondreja Mikulu v strednom pásme a vyslúžil si tak potlesk prítomných divákov. 
06:33 
Asselin sa dostal do dobrej pozície a skúsil strelu do vinkla Hiadlovského bránku, v poslednom momente však 

Holenda tečoval puk mimo klziska. 



06:02 
Surový vletel do súboja s Bezúchom a získal puk pre svoj tím, napokon všetko rieši do týchto chvíľ 

mimoriadne spoľahlivý Tomáš Hiadlovský. 
05:38 
Pekná akcia hostí, Mikula našiel Ölveckého, ktorý napriahol ku strele, lenže tento projektil napokon tečoval 

Branislav Kubka von z ľadovej plochy. 
05:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút prvej tretiny, pod Urpínom máme stále stav 0:0. 
04:34 
Hostia v plnom počte. 
04:25 
Tak Cason Hohmann vletel do šance ako rýchlik, no Hiadlovský mu aj s kusiskom šťastia pokazil gólovú 

radosť, keďže k dorážke sa už Tomáš Surový nedostal. 
04:02 
Lukáš Bohunický takisto poslal puk cez všetky čiary, domáci musia založiť útočnú akciu od vlastnej bránky. 
03:31 
Výborná obranná robota hostí, Starosta síce ešte puk nevyhodil z pásma, ale Patrik Bačik už áno. 
03:00 
Pekná akcia hosťujúceho Dlouhého, ktorý sa pokúsil o strelu spoza hráča. Teemu Lassila bol však pozorný a 

podržal svoj tím. 
02:44 
Prvá strela domácich v presilovej hre od modrej čiary, Hiadlovský tento puk bez problémov kryl. 
02:34 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Sojčík – 2 min., sekanie). 
02:15 
Domáci majú na ľade znovu Surového formáciu, to značí, že domáci aktuálne striedajú tri útočné formácie. 
01:58 
Hrá sa od začiatku doslova na doraz, Vladimír Mihalik skúsil strelu príklepom od modrej čiary, puk napokon 

končí v lapačke brankára Dukly Trenčín. 
01:22 
Domáci začali aktívne, Faillé sa snažil zdvihnúť puk ponad Hiadlovského rameno, ale prestrelil bránku hostí. 
00:49 
Úvod tretiny v znamení aktivity domáceho tímu, Gélinasovo nastrelenie puku radšej Hiadlovský poistil a 

podržal puk vo svojej lapačke. 
00:01 
Úvodné buly dnešného zápasu v prospech domácej Banskej Bystrice. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Na ľade máme oba tímy. Zaznie štátna hymna Slovenskej republiky a začne samotný zápas. 
Úvodné zostavy: 
HC 05 iClinic Banská Bystrica: Lassila – Ďatelinka, Brejčák, Mihalik, Pretnar, Gélinas, Delisle, Kubka, Giľák – 

Lamper, Surový, Bortňák – Brittain, Hrnka, Hohmann – Asselin, Faillé, Skalický – Kabáč, Češík, Gabor 
Dukla Trenčín: Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Hecl – 

Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Sádecký, Ölvecký, Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, Deveaux, Švec 
Rozhodca: Baluška, Štefik – Gajan, Smrek. 
Príspevok, ktorý zdieľa CCM Hockey Slovakia (@ccmhockeyslovakia), 22 Apr 2018 o 1:28 PDT 
Príjemný dobrý deň z Banskej Bystrice, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo šiesteho zápasu finálovej série 

Kaufland play-off hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HC 05 iClinic Banská Bystrica privítajú na svojom ľade 
hráčov Dukly Trenčín. Aktuálny stav série je 3:2, dnešný zápas sa začína o 18:00 a prípadným víťazstvom v ňom 
Banská Bystrica môže získať majstrovský titul. 

Finále play-off začalo dvomi zápasmi pod hradom Matúša Čáka. V prvom zápase sa zrodil výsledok 3:4 po 
predĺžení (góly Sojčík, Radivojević, Starosta – 2x Gélinas, Faillé, Asselin). V druhom zápase sa zrodil rovnaký 
výsledok, tentoraz však až po samostatných nájazdoch, v ktorých vynikol najmä Guillaume Asselin, ktorý 
premenil dva samostatné nájazdy. V treťom zápase v Banskej Bystrici to bola dlho dráma, keďže Trenčín viedol 
gólom Petra Ölveckého. V druhej tretine sa však domáci dostali do vedenia zásluhou Hohmanna a Hrnku. V tretej 
tretine Trenčín bojoval zo všetkých síl, no pri vylúčení Gašparoviča na 5 minút inkasoval dva góly v oslabení a o 
osude zápasu bolo rozhodnuté. Vo štvrtom zápase však hráči spod hradu Matúša Čáka Banskú Bystricu 
dokonale zaskočili a zvíťazili pomerom 2:4 (góly Skalický, Češík – Sádecký, Bezúch, Hossa, Radivojevič). V 
piatom zápase série Dukla doma potvrdila zlepšenie formy a vyprášila Banskú Bystricu jednoznačne 6:0 (góly 2x 
Bezúch, 2x Mikula, Ölvecký, Radivojevič). 

Sériu majú teda lepšie rozbehnutú Barani spod Urpína, no Trenčania istotne nepredajú svoju kožu lacno. 
Zápasom vás od 18:00 bude sprevádzať Dávid Švec. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
Rozpis 
HC 05 iClinic Banská BystricaZostavy : Zoradenie : Lassila – Ďatelinka, Brejčák, Mihalik, Pretnar, Gélinas, 

Delisle, Kubka, Giľák – Lamper, Surový, Bortňák – Brittain, Hrnka, Hohmann – Asselin, Faillé, Skalický – Kabáč, 
Češík, GaborLavička : 



Dukla TrenčínZostavy : Zoradenie : Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, 
Romančík, Hecl – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Sádecký, Ölvecký, Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, 
Deveaux, ŠvecLavička : 

Rozhodcovia 
Baluška, Štefik – Gajan, Smrek 
if (typeof gfyCollection != ‘undefined’) { 
gfyCollection.init() 
} 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Slovenská legenda: Sagan ďakuje kolegom iba preto, lebo sa to patrí 
[22.04.2018; sport.sme.sk; Šport / Cyklistika; 00:00; SITA] 
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Kamil Haťapka kritizuje Bora-Hansgrohe. Podľa neho dáva Petrovi Saganovi nedostatočnú podporu. 
BRATISLAVA. Historický triumf Petra Sagana na prestížnej klasike Paríž - Roubaix potešil aj dlhoročného 

trénera československej reprezentácie v cestnej cyklistike a jedného zo zakladateľov pretekov Okolo Slovenska 
Kamila Haťapku. 

Skúsenému odborníkovi imponoval najmä odvážny spôsob, ktorý si trojnásobný majster sveta zvolil na ceste 
za prvenstvom. Sagan ho svojím nezvyčajným manévrom na tzv. Pekle severu dokonca zaskočil. 

Presne tak, ako prekvapil a zmiatol aj súperov, ktorí ho dvesto kilometrov pozorne strážili. 
Ocenil Dilliera 
Prečítajte si tiež:Sagan je anjel aj démon, vraví jeho súper z úniku 
“Priznám sa, že ma nástupom, ktorý urobil 54 kilometrov pred cieľom, prekvapil. Nečakal som od neho takú 

odvahu, lebo do cieľa bolo vtedy ešte dosť ďaleko,” vrátil sa Haťapka k zlomovému okamihu nedávneho 116. 
ročníka Paríž - Roubaix. 

“Bol to risk totálne na hrane, ktorý, našťastie, vyšiel. Klobúk dolu pred jeho odvahou. Dokázal fantastickú vec. 
Lebo je to Sagan,” doplnil. 

Podľa neho Sagan mal šťastie na spolupracovníka v tomto dlhom úniku. Haťapkovi sa páčilo, ako s ním 
Švajčiar Silvan Dillier rovnomerne ťahal. Ako počas úniku nič nevymýšľal, nebrzdil tempo, vzorovo sa striedal na 
špici. 

“To sa tak často nevidí. Máloktorý cyklista tento rok tak vzorne spolupracoval s Petrom ako tento Švajčiar. 
Urobil dobre, lebo z úniku profitovali obaja. Peter vyhral prestížnu klasiku a Dillier bol na nej druhý,” pokračoval 
Haťapka. 

video http://www.youtube.com/embed/NsSv0bVzXDYKolegom ďakuje, lebo sa to patrí 
Mladý Švajčiar vzorovou spoluprácou nahral Haťapkovi na smeč. Legendárny tréner a športový funkcionár 

totiž už niekoľko rokov tvrdí, že Sagan by mal na konte oveľa viac triumfov na veľkých pretekoch, keby mal okolo 
seba v tíme jazdcov, ktorí by dokázali pre neho v pelotóne pracovať, ktorí by mu vedeli pripraviť ideálnu pozíciu 
na záverečný šprint. 

“Žiaľ, doteraz sa taká partia okolo Petra neutvorila. Nemal takých spolujazdcov ani v tíme Liquigas, ani v 
Cannondale, ani u Tinkoffa. A žiaľ, nemá ju ani v Bore,” hovoril otvorene a kriticky Haťapka. 

Kamil Haťapka. (zdroj: TASR) 
“Som rád, že si to už všimli šéfovia v Bore, lebo Peter si takých pomocníkov zaslúži. Momentálne je najlepším 

cyklistom vo svetovom pelotóne, no v záverečných 30 - 40 kilometroch si všetko musí vybojovať sám,” pokračoval 
Haťapka. 

“Samozrejme, všímam si, že po každých pretekoch ďakuje tímu za podporu, za pomoc na trati. Ale my, ktorí 
sa okolo cyklistiky krútime desaťročia, vieme svoje. Peter po pretekoch nehovorí celú pravdu. Kolegom ďakuje, 
lebo sa to patrí, lebo je to súčasť spolužitia v tíme,” vysvetľuje Haťapka. 

“Tak bol vychovaný. Ale mnohokrát vidíme, že často si musí v záverečných kilometroch poradiť sám, bez 
tímovej pomoci. Klobúk dole, že to dokáže,” pokračoval. 

“Spolujazdci mu napríklad pri 250-kilometrových pretekoch vedia perfektne strážiť špicu a chytať pokusy o 
úniky počas 200 - 210 kilometrovom úseku, záverečné kilometre už musí ísť sám, mnohokrát proti presile,” vraví 
Haťapka. 

“Už mu nikto z jeho tímu nepomôže, lebo na to jednoducho výkonnostne nemá. Jeho spolujazdci nestačia 
tempu a nasadeniu, s ktorým Peter útočí na víťazstvá v etapách. V tomto smere je Peter svetová extratrieda. 
Jeho záverečné šprinty sú zničujúce. V nich ide totálne nadoraz.” 

Stačí si spočítať, koľko víťazstiev má Quick-Step 
Haťapkove slová potvrdil nedávno aj športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Jens Zemke na tímovom webe po 

pretekoch Amstel Gold Race. 
“V záverečných 40 kilometroch pretekov sme mu už nedali takú podporu, akú potreboval. V stíhacej skupine 

bol z nášho tímu sám a bolo väčšinou na ňom, aby zachytával nástupy. V poslednom momente to už nedokázal. 

https://sport.sme.sk/c/20809538/kamil-hatapka-sagan-ma-malu-podporu-od-bora-hansgrohe.html


Napriek tomu skončil na výbornom štvrtom mieste, ukázal silu. Boli to mimoriadne náročné preteky s vysokým 
tempom v závere,” vravel o Saganovi Zemke. 

Prečítajte si tiež:Sagan varoval pred ich dominanciou. Podľa rivala teraz môžu za jeho triumf 
Ďalšia perfektná nahrávka na smeč pre legendárneho Haťapku. Preto stále tvrdí, že Bora by mala angažovať 

k nemu dvoch či troch špičkových jazdcov. 
“Stačí sa pozrieť, čo dnes praktizuje v pelotóne tím Quick-Step Floors. A spočítať si, koľko majú na konte 

víťazných vavrínov. Sú najlepším tímom v jarnej časti sezóny. Keď nezaberie Gilbert, nahradí ho Štybar. Keď si 
súperi ustrážia Štybara, presadí sa Terpstra. V zálohe je ešte Viviani, Jungels, Alaphilippe, čiže všetko jazdci, 
ktorí dokážu v koncovke zabojovať,” vysvetľuje Haťapka. 

“Tak si predstavujem fungovanie dobre zostaveného tímu. Preto sú Gilbert, Štybar, Terpstra tak vysoko v 
rebríčku UCI ako tím i ako jednotlivci. To by bola cesta aj pre Boru. Nájsť k Saganovi troch - štyroch ťahúňov. 
Jeden líder, aj keď je absolútna svetová špička, je v elitnom profesionálnom cyklistickom tíme veľmi málo,” 
zdôraznil 86-ročný rodák zo Spišskej Novej Vsi. 

Sagan: Toto nie je moja vec 
Sagan na túto tému pre agentúru SITA povedal: “Nie je to také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. 

Nedá sa to urobiť tak, že hneď po jarných klasikách kúpime do tímu štyroch - piatich špičkových jazdcoch, aby 
sme odteraz už všetci prichádzali do cieľa v prvej desiatke. Nie vždy to takto vyjde.” 

“Nedá sa to takto dopredu naplánovať. Môžem mať aj ja zlý deň, môžem spadnúť, môžem ma zradiť technika. 
Všetko je na úkor niečoho. Samozrejme, z chýb, ktoré sme počas jarnej časti sezóny urobili, sa poučíme,” priznal. 

“Rozoberieme si ich, aby sa už neopakovali, ale toto nie je moja vec. V tejto oblasti sa treba obrátiť na 
vedenie nášho klubu. O týchto veciach rozhoduje klub ako celok, nie jednotlivec. My sa snažíme ísť do každých 
pretekoch s cieľom, aby sme boli úspešní,” dodal Sagan. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Bystrica nevyužila ani tretí mečbal, Trenčín si vynútil rozhodujúci siedmy 

zápas 
[22.04.2018; mybystrica.sme.sk; Banská Bystrica / Šport; 00:00; SME.sk;SITA] 
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Trenčania prehrávali v sérii už 0:3, vyrovnali však na 3:3. 
ONLINE PRENOS: Banská Bystrica - Trenčín (6. finále) >>> 
Tipsport liga 2017/2018 - finále play off: 
Banská Bystrica - Trenčín 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) 
Góly: 25. Pretnar (Hohmann), 49. Hrnka (J. Brejčák) - 14. J. Švec (Cebák, Deveaux), 31. T. Varga (Frühauf, 

Sádecký), 39. Radivojevič 
Vylúčení: 2:6 na min, navyše Kabáč (B. Bystrica) 5+DKZ za napadnutie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 

rozhodovali: Baluška, Štefik - Gajan, Smrek, 2841 divákov 
Banská Bystrica: Lassila (39. Lukáš) - J. Brejčák, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, G. Gélinas, Kubka - 

Bortňák, T. Surový, Lamper - Hohmann, Hrnka, Brittain - Skalický, Faillé, Asselin - Gabor, Češík, Kabáč - Giľák 
Trenčín: Hiadlovský - Starosta, Bačik, Frühauf, Cebák, Holenda, Bohunický, Hecl, L. Romančík - Bezúch, 

Sojčík, Radivojevič - Marcel Hossa, Ölvecký, Sádecký - O. Mikula, Dlouhý, T. Varga - J. Švec, Deveaux, D. 
Hudec 

BANSKÁ BYSTRICA. Finále play off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže bude mať aj siedme 
pokračovanie, ktoré už musí rozhodnúť o majstrovi. 

Šieste finále v nedeľu v Banskej Bystrici sa skončilo tesným víťazstvom Trenčína 3:2. 
Trenčania zaostávali vo finále už 0:3 na zápasy, aktuálne dorovnali na 3:3 a stále majú šancu stať sa prvým 

tímom v histórii, ktorý dovŕši stopercentný obrat. 
Siedme a posledné pokračovanie finálovej hokejovej drámy sa uskutoční v utorok 24. apríla od 18:00 v 

Trenčíne. 
Pozrite si momentky zo 6. finálového zápasu Banská Bystrica - Trenčín 
(10 fotografií) 
Priebeh finálovej série: 
1. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 3:4pp, 2. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 3:4sn, 3. zápas: Banská 

Bystrica - Trenčín 6:1, 4. zápas: Banská Bystrica - Trenčín 2:4, 5. zápas: Trenčín - Banská Bystrica 6:0, 6. zápas: 
Banská Bystrica - Trenčín 2:3 

Online prenos: Banská Bystrica - Trenčín (Tipsport liga 2017/2018, play off, 6. finále) 
Kaufland play-off Tipsport ligy 
Finále 2017/2018 
22. April 2018 o 18:00 
B. Bystrica 
2:3 

https://mybystrica.sme.sk/c/20809579/bystrica-trencin-play-off-2018-online-6-finale.html


60’ minúta 
Koniec 
Trenčín 
Stats 
Góly a asistencie: 25. Pretnar (Hohmann), 49. Hrnka (Brejčák) – 14. Švec (Cebák, Deveaux), 31. Varga 

(Frühauf, Sádecký), 39. Radivojevič. Rozhodca: Baluška, Štefik – Gajan, Smrek. Diváci: 2841. 
Prenos 
Neuveriteľné, neuveriteľné a ešte raz neuveriteľné! Dukla Trenčín znovu víťazí v Banskej Bystrici a vyrovnáva 

stav finálovej série na 3:3! S konštatovaním, že Banská Bystrica podľahla v šiestom zápase finálovej série Dukle 
Trenčín 2:3 sa s vami lúčim, ďakujem za pozornosť a želám príjemný zvyšok nedele. Dočítania priatelia! 

Koniec zápasu. 
59:50 
Posledné sekundy, posledná možnosť pre domácich. 
59:30 
Oddychový čas domácich. 
59:30 
Banská Bystrica znovu v obrovskom tlaku pred Tomášom Hiadlovským! 
59:01 
Minúta do konca riadneho hracieho času. 
58:40 
Faillého strelu nedokázal Hrnka zastaviť pred modrou čiarou, Trenčín sa na pár sekúnd oslobodzuje. 
58:22 
Banská Bystrica hrá power-play! 
58:01 
Začali sa posledné dve minúty riadneho hracieho času a bude to ešte nesmierne napínavé! 
57:25 
Klemen Pretnar pálil od modrej čiary, lenže puk sa od zadného mantinelu odrazil von z útočného pásma 

Banskej Bystrice. 
56:47 
Obrovský tlak domácich, obrana Dukly na čele s Hiadlovským s vypätím všetkých síl odoláva. 
56:01 
Čas letí ako bodnutý včelou a domáci už musia všetko vsadiť na jednu kartu. O puk sa bojuje za bránkou 

Trenčína. 
55:30 
Jozef Švec tvrdo poslal k ľadu Délisleho, no zdá sa, že ten bude napokon v poriadku. 
55:01 
Začalo sa posledných 5 minút riadneho hracieho času. 
54:50 
Výborná práca Juraja Bezúcha, ktorý získal puk a dobrou strelou poriadne vystrašil fanúšikov Banskej 

Bystrice. 
54:39 
Hostia znovu posielajú puk von z pásma. 
53:50 
Zakázané uvoľnenie v podaní Dukly Trenčín, vhadzovať sa bude po ľavej ruke Tomáša Hiadlovského. 
53:10 
Ďatelinka páli od modrej čiary, Skalický sa ku dorážke nedostal. 
52:19 
Pred Hiadlovským je teraz mimoriadne horúco a husto, Trenčín však získal puk a poslal ho aspoň do 

stredného pásma. Preťažená obrana vojakov si tak môže aspoň na pár sekúnd vydýchnuť. 
51:42 
Surový vyhral buly pred Hiadlovským, nabil Lamperovi, ktorý dobrou strelou brankára hostí prestrelil! Ten sa 

však rýchlo spamätal, otočil sa a stihol puk zastaviť pred bránkovou čiarou! 
51:25 
Domáci hokejisti sa dostali do tlaku v útočnom pásme, Frühauf však vyhodil puk von z klziska. Puk však 

smeroval von po odraze od plexiskla a vylučovať sa teda nebude. 
50:45 
V týchto chvíľach už je to doslova hra nervov, každopádne, stále vedú hokejisti Dukly Trenčín a na ťahu sú 

domáci Barani. 
50:01 
Začalo sa posledných 10 minút riadneho hracieho času. 
49:30 
Tak zápas nám dostáva úplne iný náboj, rozdiel už je len jeden jediný gól. 
48:59 
48:59 
Banská Bystrica dala gól! 
Tentoraz to však už TOMÁŠOVI HRNKOVI vyšlo, pretože sa dostal v medzikruží k puku a strelou z otočky 

dáva kontaktný gól svojho tímu! Asistencia: Ján Brejčák. 



48:50 
Tomáš Hrnka sa snažil z prvej páliť na bránku, tentoraz mu to nevyšlo. 
48:08 
Hrá sa znovu v dobrom tempe, Trenčania však hrajú veľmi jednoducho, striedajú vo veľmi krátkych 

intervaloch a držia vysoké tempo hry. Naopak, domáci akoby sa nemohli dostať do očakávaného tlaku. 
47:25 
Do hry sa dostáva už aj banskobystrický Giľak, ktorý prišiel pod Urpín z prvoligovej Spišskej Novej Vsi. 

47:00 
Trenčania už čakajú na domácich zoradení pred vlastnou modrou čiarou, Dukla skutočne do týchto chvíľ 

výborne bráni. 
46:24 
Hostia v plnom počte. 
46:05 
Dukla vo vlastnom pásme získala puk, ale nedokázala ho dostať cez modrú čiaru. 
45:24 
Domáci majú minútu presilovej hry za sebou. Po zakončení Hohmanna je však bránka hostí posunutá a hra 

prerušená. 
45:09 
Délisle sa oprel do strely od modrej čiary, puk si však cestu do bránky nenašiel. 
45:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút tretej tretiny, pod Urpínom je stále stav zápasu 1:3. 
44:37 
Obrovská šanca domáceho tímu! Hiadlovský vyzeral byť chvíľu dezorientovaný po strele Faillého a nevedel 

kde má puk, Skalický však z veľkého uhla netrafil prázdnu bránku Dukly Trenčín! 
44:24 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Dlouhý – 2 min., hákovanie). 
44:06 
Domáci hokejisti bojujú, snažia sa, ale zatiaľ sa im nedarí vytvoriť si súvislejší tlak. 
43:30 
Dnešné stretnutie sleduje 2841 divákov. 
43:05 
Faillého strelu ešte skúšal dorážať Asselin, neuspel však. Banská Bystrica ale napriek tomu ostáva v tlaku 

pred bránkou Tomáša Hiadlovského. 
42:48 
Cason Hohmann prekvapujúcou prihrávkou spoza bránky hľadal niektorého zo spoluhráčov, no nebol 

úspešný. 
42:20 
Hrá sa dlho bez prerušenia, čas momentálne hrá v prospech Dukly Trenčín. 
41:45 
Veľká možnosť hostí, pred Lukášom sa ocitol Jozef Švec, lenže puk mu v rozhodujúcom momente preskočil 

čepeľ hokejky. 
41:07 
Trenčania nahodili puk do útočného pásma, Jan Lukáš však zatiaľ nemusel zasahovať. 
40:31 
Domáci okamžite v tlaku, Asselin napriahol od modrej čiary, no Hiadlovský jeho pokus vytlačil betónom. 
40:01 
Úvodné buly tretej tretiny v prospech hokejistov Trenčína. 
40:01 
Začala sa tretia tretina. 
Po druhej tretine máme v Banskej Bystrici stav 1:3. Domáci vyrovnali na 1:1 v 25.minúte zásluhou Pretnara. 

Hostia však išli znovu do vedenia v 31. minúte gólom Vargu, ktorý Lassilu prekvapil z veľkého uhla. Lassilu takisto 
prekvapil aj Radivojevič v 39.minúte a zvýšil náskok Dukly na rozdiel dvoch gólov. Tretia tretina sa začne približne 
o 19:52. 

40:00 
Druhá tretina sa skončila. 
39:35 
Hráči Dukly Trenčín dostali puk s námahou do stredného pásma. 
39:01 
Začala sa posledná minúta druhej tretiny. 
38:50 
Striedanie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica: z ihriska odchádza Lassila, prichádza Lukáš. 
38:50 
38:50 
Trenčín dal gól! 
Domáci boli síce v tlaku, lenže do útoku sa dostal BRANKO RADIVOJEVIČ, ktorý skúsil strelu zápästím spoza 

Brejčáka a znovu našiel Lassilu nepozorného! Bez asistencií. 
38:39 



Tomáš Surový skúsil šťastie z veľkého uhla, Hiadlovský bol však pozorný. 
38:20 
Za pukom do útočného pásma vyšprintoval Pavol Skalický, čisto ho však od puku odstavil Lukáš Bohunický. 
37:48 
Domáci hokejisti sa trošku hnevajú, Lamperovi bolo odpískané postavenie mimo hru. 
37:09 
Pretnar tentoraz nahodil puk na bránku hostí na teč, no žiaden z jeho spoluhráčov ho nedokázal usmerniť za 

chrbát Tomáša Hiadlovského. 
36:45 
Klemen Pretnar sa už už dostával ku strele od modrej čiary, napokon však musel s pukom vyjsť z útočného 

pásma. 
36:25 
Tvrdé súboje o puk pri mantineli za bránkou Tomáša Hiadlovského, hra je napokon prerušená. 
35:44 
Casonovi Hohmannovi puk preskočil čepeľ hokejky a tak mu ho zobral Jozef Švec. Lenže Hohmann o puk 

príkladne zabojoval a získal ho späť. 
35:13 
Hostia v plnom počte. 
35:01 
Do konca tretej tretiny ostáva menej ako päť minút riadneho hracieho času, stav zápasu je 1:2. 
34:39 
Domáci hokejisti boli v tlaku pred Hiadlovským, skvelý obranný zákrok však predviedol Dlouhý, ktorý sa 

doslova rybičkou hodil po puku a poslal ho von z pásma. 
34:02 
Trenčania si výborne strážia stredné pásmo, ale domáci sa aj tak dokážu dostať do útočného pásma. 
33:13 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bezúch – 2 min., hákovanie). 
33:05 
Oba tímy striedajú svoje formácie na ľade počas hry. Hohmann sa snažil dostať do útočného pásma, bol však 

faulovaný a domáci budú hrať presilovú hru. 
32:26 
Hrá sa znovu v rýchlom tempe, Asselin skúsil kľučku na Romančíka, lenže ten si ho poctivo postrážil a 

odstavil ho od puku. 
31:44 
Tomáš Surový to skúšal podobne ako Tibor Varga z veľkého uhla, Hiadlovský si však dal pozor. 
30:59 
Strela Klemena Pretnara od modrej čiary končí v lapačke Tomáša Hiadlovského. 
30:44 
Jozef Švec sa ťažko zbiera z ľadu po strete s Brittainom, zdá sa však, že bude napokon v poriadku. 
30:22 
30:22 
Trenčín dal gól! 
Absolútne prekvapujúca akcia hostí, TIBOR VARGA od pravého mantinelu a z veľkého uhla nachytal Lassilu 

na hruškách a Dukla Trenčín znovu vedie! Asistencie: Peter Frühauf, Boris Sádecký. 
30:01 
Máme za sebou polovicu riadneho hracieho času a pod Urpínom máme stále stav 1:1. 
29:32 
Delovka Tomáša Starostu od modrej čiary končí v lapačke Lassilu. 
29:28 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Gabor – 2 min., sekanie). 
29:09 
Druhá tretina sa hrá vo veľmi rýchlom tempe, oba tímy dôrazne forčekujú rozohrávku svojho súpera. 
28:35 
Gélinas sa horko ťažko dostal na vlastnú striedačku, nuž, toto bol pomerne kuriózny moment. 
28:21 
Hostia v plnom počte. 
28:05 
Domácim však táto presilová hra príliš nevychádza, Ondrej Mikula zbiera cenné sekundy pre svoj tím. Na ľade 

ostáva ležať Gélinas, ale stále sa hrá. 
27:25 
Na ľade je znovu Klemen Pretnar, čo je pre Hiadlovského pri hre v oslabení stav maximálneho ohrozenia. 
26:55 
Domáci sa okamžite dostali do útočného pásma, lenže Bohunický dobre prečítal Brittainovu prihrávkou a 

poslal puk von z pásma. 
26:21 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bačik – 2 min., napadnutie). 
26:10 



Bačik napriahol k strele od modrej čiary, Brejčák však i za cenu zničenej vlastnej hokejky puk tečoval vedľa 
Lassilovej bránky. 

25:39 
Domáci hokejisti aj po skončení presilovej hry pokračujú v obrovskom tlaku na bránku Tomáša Hiadlovského. 
25:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút druhej tretiny a pod Urpínom už máme stav 1:1! 
24:37 
24:37 
Banská Bystrica dala gól! 
KLEMEN PRETNAR v typickej pozícii, slovinský obranca príklepom prepálil všetko, čo mu stálo v ceste, 

vrátane Tomáša Hiadlovského! Asistencia: Cason Hohmann. 
24:35 
Tomáš Surový pri delovke z pravej strany zlomil hokejku. 
24:20 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Bohunický – 2 min., sekanie). 
23:50 
Cebák nahodil puk do útočného pásma rýchlo striedal, domáci však takisto striedali a tak si mohli aj brankári 

oboch tímov trošku vydýchnuť. 
23:15 
Znovu hráme dlho bez prerušenia, oba tímy tak striedajú počas hry. 
22:40 
Starosta si pätičkou prikopol puk a nasledovala Radivojevičova strela, ktorá však bola nepresná. 
21:55 
Trenčania znovu stiahli puk za svoju bránku, striedať však veľmi nestihli, keďže domáci hokejisti znovu veľmi 

vysoko napádajú rozohrávku svojho súpera. 
21:20 
Domáci v plnom počte. 
21:02 
Pavol Skalický kvalitnou defenzívnou prácou zbiera cenné sekundy pre svoj tím. 
20:33 
Patrik Lamper sa vo vlastnom oslabení dostal do útočnej tretiny, skúsil strelu švihom, ale nemieril presne. 
20:01 
Úvodné buly druhej tretiny v prospech hokejistov Dukly Trenčín. 
20:01 
Začala sa druhá tretina. 
Po prvej tretine máme v Banskej Bystrici stav 0:1. Hostia išli do vedenia v 14.minúte zásluhou Jozefa Šveca, 

ktorý z ľavej strany vymietol vinkel Lassilovej bránky. Druhá tretina sa začne približne o 18:58. 
20:00 
Prvá tretina sa skončila. 
19:52 
Radivojevič strelou od modrej čiary neuspel, následne puk upratal Vladimír Mihalik. 
19:40 
Dukla už nasťahovaná v útočnom pásme, puk lieta zo strany na stranu. 
19:20 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Hrnka – 2 min., sekanie). 
19:05 
Hecl dnes hýri aktivitou, po jeho prihrávke však ani Cebák a ani Dlouhý nedokázali puk tečovať za chrbát 

brankára domáceho tímu. 
19:01 
Začala sa posledná minúta prvej tretiny. 
18:41 
Domáci v plnom počte. 
18:05 
Pavol Skalický v ostrom súboji s Radivojevičom, vylučovať sa však nebude. 
17:39 
Hecl sa šikovne predral do útoku, hľadal Petra Sojčíka, lenže všetko napokon vyriešil pozorný Teemu Lassila, 

ktorý podržal svoj tím. 
17:05 
Presilová hra však Trenčanom zatiaľ nevychádza podľa predstáv, Lassila zatiaľ nemusel zasahovať. 
16:29 
Hostia stiahli puk za svoju bránku, trochu upokojili situáciu a prestriedali svoju formáciu na ľade. 
16:00 
Hostia v plnom počte. 
15:36 
Sledujeme veľké množstvo súbojov pri mantineloch, oba tímy úpenlivo bojujú o každý, i zdanlivo stratený, puk. 
15:01 
Do konca prvej tretiny máme necelých 5 minút, stav zápasu je 0:1. 



14:55 
Banská Bystrica výborne kombinuje, ale zatiaľ to Baranom neprináša požadovaný úspech. 
14:20 
Hráme teda 4 na 4, po návrate Branka Radivojeviča však bude Dukla znovu hrať presilovú hru. 
14:00 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Radivojevič – 2 min., nedovolené bránenie). 
14:00 
Nuž a na ľade ostáva ležať Patrik Lamper, bude sa vylučovať a máme tu prvú vážnejšiu potýčku v dnešnom 

zápase. 
13:41 
Nuž, Michal Kabáč v dnešnom zápase teda dohral, vyzerá to však, že dohral i Lukáš Bohunický, ktorý má 

zranené koleno a zamieril rovno do šatne. 
13:41 
Vylúčenie v tíme HC 05 iClinic Banská Bystrica (Kabáč – 5 min., napadnutie + osobný trest do konca zápasu, 

napadnutie). 
13:24 
13:24 
Trenčín dal gól! 
JOZEF ŠVEC si zopakoval situáciu spred pár sekúnd, dostal sa do šance po ľavej strane a trafil to ideálne do 

vinkla Lassilovej bránky! Asistencie: Juraj Cebák, Andy Deveaux. 
12:00 
Na zápas do Banskej Bystrice dnes prišiel Trenčanov povzbudiť aj Marián Gáborík, ktorý sa len včera vrátil zo 

zámoria na Slovensko. 
11:36 
Domáci sa nadýchli k tlaku, nie je to však ani zďaleka taký výrazný tlak ako v úvodných zápasoch finálovej 

série. 
10:50 
Jozef Švec dostal dobrú prihrávku na krídlo, lenže nemal potrebnú rýchlosť a navyše sa k nemu už blížil Ján 

Brejčák. Nakoniec útočník hostí aspoň dobrou strelou prevetral betóny Lassilu. 
10:50 
Máme za sebou polovicu prvej tretiny, stav v Banskej Bystrici máme stále 0:0. 
09:58 
Hohmann posielal pred bránku hostí dobrú prihrávku pre Ďatelinku, ktorého však výborne pokryl Patrik Bačik 

a nedovolil mu tečovať puk do siete. 
09:01 
Asselin hľadal prihrávkou Hrnka, obrana Trenčína musel mať oči na stopkách. 
08:05 
Na oboch tímoch vidno obrovskú zodpovednosť a ťarchu dnešného zápasu, ani jeden tím nechce urobiť 

chybu v obrane ako prvý. 
07:38 
Hostia preverili Lassilovu pozornosť peknou strelou zápästím. Za dorážkou ešte šiel kapitán Dukly Branko 

Radivojevič, ktorý tak trošku zabrnkal na nervy domácim obrancom. 
07:15 
Tomáš Hiadlovský kryl ďalšiu strelu domácich, nasledovať tak bude buly pred bránkou Dukly Trenčín. 
06:58 
Kabáč obetavo zastavil Ondreja Mikulu v strednom pásme a vyslúžil si tak potlesk prítomných divákov. 
06:33 
Asselin sa dostal do dobrej pozície a skúsil strelu do vinkla Hiadlovského bránku, v poslednom momente však 

Holenda tečoval puk mimo klziska. 
06:02 
Surový vletel do súboja s Bezúchom a získal puk pre svoj tím, napokon všetko rieši do týchto chvíľ 

mimoriadne spoľahlivý Tomáš Hiadlovský. 
05:38 
Pekná akcia hostí, Mikula našiel Ölveckého, ktorý napriahol ku strele, lenže tento projektil napokon tečoval 

Branislav Kubka von z ľadovej plochy. 
05:01 
Máme za sebou úvodných 5 minút prvej tretiny, pod Urpínom máme stále stav 0:0. 
04:34 
Hostia v plnom počte. 
04:25 
Tak Cason Hohmann vletel do šance ako rýchlik, no Hiadlovský mu aj s kusiskom šťastia pokazil gólovú 

radosť, keďže k dorážke sa už Tomáš Surový nedostal. 
04:02 
Lukáš Bohunický takisto poslal puk cez všetky čiary, domáci musia založiť útočnú akciu od vlastnej bránky. 
03:31 
Výborná obranná robota hostí, Starosta síce ešte puk nevyhodil z pásma, ale Patrik Bačik už áno. 
03:00 



Pekná akcia hosťujúceho Dlouhého, ktorý sa pokúsil o strelu spoza hráča. Teemu Lassila bol však pozorný a 
podržal svoj tím. 

02:44 
Prvá strela domácich v presilovej hre od modrej čiary, Hiadlovský tento puk bez problémov kryl. 
02:34 
Vylúčenie v tíme Dukla Trenčín (Sojčík – 2 min., sekanie). 
02:15 
Domáci majú na ľade znovu Surového formáciu, to značí, že domáci aktuálne striedajú tri útočné formácie. 
01:58 
Hrá sa od začiatku doslova na doraz, Vladimír Mihalik skúsil strelu príklepom od modrej čiary, puk napokon 

končí v lapačke brankára Dukly Trenčín. 
01:22 
Domáci začali aktívne, Faillé sa snažil zdvihnúť puk ponad Hiadlovského rameno, ale prestrelil bránku hostí. 
00:49 
Úvod tretiny v znamení aktivity domáceho tímu, Gélinasovo nastrelenie puku radšej Hiadlovský poistil a 

podržal puk vo svojej lapačke. 
00:01 
Úvodné buly dnešného zápasu v prospech domácej Banskej Bystrice. 
00:01 
Stretnutie sa práve začalo. 
Na ľade máme oba tímy. Zaznie štátna hymna Slovenskej republiky a začne samotný zápas. 
Úvodné zostavy: 
HC 05 iClinic Banská Bystrica: Lassila – Ďatelinka, Brejčák, Mihalik, Pretnar, Gélinas, Delisle, Kubka, Giľák – 

Lamper, Surový, Bortňák – Brittain, Hrnka, Hohmann – Asselin, Faillé, Skalický – Kabáč, Češík, Gabor 
Dukla Trenčín: Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík, Hecl – 

Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Sádecký, Ölvecký, Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, Deveaux, Švec 
Rozhodca: Baluška, Štefik – Gajan, Smrek. 
Príspevok, ktorý zdieľa CCM Hockey Slovakia (@ccmhockeyslovakia), 22 Apr 2018 o 1:28 PDT 
Príjemný dobrý deň z Banskej Bystrice, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo šiesteho zápasu finálovej série 

Kaufland play-off hokejovej Tipsport ligy, v ktorom hokejisti HC 05 iClinic Banská Bystrica privítajú na svojom ľade 
hráčov Dukly Trenčín. Aktuálny stav série je 3:2, dnešný zápas sa začína o 18:00 a prípadným víťazstvom v ňom 
Banská Bystrica môže získať majstrovský titul. 

Finále play-off začalo dvomi zápasmi pod hradom Matúša Čáka. V prvom zápase sa zrodil výsledok 3:4 po 
predĺžení (góly Sojčík, Radivojević, Starosta – 2x Gélinas, Faillé, Asselin). V druhom zápase sa zrodil rovnaký 
výsledok, tentoraz však až po samostatných nájazdoch, v ktorých vynikol najmä Guillaume Asselin, ktorý 
premenil dva samostatné nájazdy. V treťom zápase v Banskej Bystrici to bola dlho dráma, keďže Trenčín viedol 
gólom Petra Ölveckého. V druhej tretine sa však domáci dostali do vedenia zásluhou Hohmanna a Hrnku. V tretej 
tretine Trenčín bojoval zo všetkých síl, no pri vylúčení Gašparoviča na 5 minút inkasoval dva góly v oslabení a o 
osude zápasu bolo rozhodnuté. Vo štvrtom zápase však hráči spod hradu Matúša Čáka Banskú Bystricu 
dokonale zaskočili a zvíťazili pomerom 2:4 (góly Skalický, Češík – Sádecký, Bezúch, Hossa, Radivojevič). V 
piatom zápase série Dukla doma potvrdila zlepšenie formy a vyprášila Banskú Bystricu jednoznačne 6:0 (góly 2x 
Bezúch, 2x Mikula, Ölvecký, Radivojevič). 

Sériu majú teda lepšie rozbehnutú Barani spod Urpína, no Trenčania istotne nepredajú svoju kožu lacno. 
Zápasom vás od 18:00 bude sprevádzať Dávid Švec. 

Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. 
Rozpis 
HC 05 iClinic Banská BystricaZostavy : Zoradenie : Lassila – Ďatelinka, Brejčák, Mihalik, Pretnar, Gélinas, 

Delisle, Kubka, Giľák – Lamper, Surový, Bortňák – Brittain, Hrnka, Hohmann – Asselin, Faillé, Skalický – Kabáč, 
Češík, GaborLavička : 

Dukla TrenčínZostavy : Zoradenie : Hiadlovský – Bačik, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, 
Romančík, Hecl – Radivojevič, Sojčík, Bezúch – Sádecký, Ölvecký, Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, 
Deveaux, ŠvecLavička : 

Rozhodcovia 
Baluška, Štefik – Gajan, Smrek 
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Autorka a režisérka uviedla úspešnú hru Leni v SND aj ľadovú šou Máša a medveď 
Vyštudovali ste divadelnú réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Bolo odjakživa vaším snom 

pôsobiť v tejto oblasti? 
Možno to bude znieť absurdne, ale keď som mala asi desať rokov, vyhlásila som, že budem operná režisérka. 

Ako dieťa som spievala v detskom zbore, spievali sme aj v Opere, klasiku ako napríklad Carmen, Toscu. 
Absolvovala som jedno celé skúšobné obdobie opery Šťastný princ v SND. A práve tento zážitok považujem za 
zlomový. A asi tam vznikol nápad, že budem režisérkou. 

Aké boli vaše režisérske začiatky? 
Ak nepočítam nejaké školské besiedky, keď som rada „režírovala“ svojich spolužiakov, tak naozajstný 

režisérsky debut som zažila v prvom ročníku na vysokej škole v Bielom divadle. Režírovala som Beckettovo 
Čakanie na Godota a do hlavných postáv som obsadila dievčatá. Napríklad spolužiačku Slávku Halčákovú. 
Dopadlo to celkom dobre, ale našťastie sa to hralo len raz. 

Viackrát režírovali hru, ktorú ste si aj sama napísali alebo preložili z originálu. Vnímate to ako výhodu? 
Určite! Mám rada, keď si môžem text sama preložiť, pretože sa s ním viem lepšie stotožniť. Človek sa dokáže 

lepšie vžiť do myslenia autora, do štruktúry textu. Takže režijná práca sa začína už pri preklade. A vlastné hry sú 
prostredníctvom réžie zhmotnením či dokončením príbehu. Obsah, ktorému dáte konkrétnu formu. Realizovaná 
téma a idea. 

Valeria Schulczová Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde absolvovala magisterské 
štúdium divadelnej réžie a dramaturgie, ako dramaturgička sa podieľala na viacerých projektoch na Slovensku i v 
Českej republike (Divadlo Ludus v Bratislave, HaDivadlo v Brne, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Studio Rubín v 
Prahe), v súčasnosti sa venuje divadelnej réžii, písaniu textov pre divadlo v tandeme s Romanom Olekšákom, 
prekladu hier z anglického jazyka a ako scenáristka je podpísaná pod viacerými slovenskými a českými 
televíznymi projektmi (Za sklom, Doktorka Kellerová, Detektív Dušo, Horúca krv, Nevinní, Odsúdené), ako 
režisérka nadviazala spoluprácu s viacerými divadlami (Činohra SND, Slovenské komorné divadlo v Martine, 
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave, Divadlo Na zábradlí v Prahe), v MDPOH sa predstaví s 
najnovšou hrou Perníková dáma od 3. mája 2018. 

Divadelné hry ako Doktor Macbeth, Rodáci alebo Leni ste napísali spoločne s Romanom Olekšákom. Ako 
vznikla vaša spolupráca? 

S Romanom sme sa spoznali ešte počas vysokej školy, ale ak mám byť úprimná, neboli sme si príliš 
sympatickí. Potom sme sa stretli pri tvorbe seriálu Odsúdené a povedali sme si, že skúsime spoločne písať aj hry. 

Naše texty majú väčšinou klasickú štruktúru – dodržiavame jednotu deja, času a miesta. Sú výsledkom 
dialógu nielen v zmysle replík, ale aj v zmysle námetu. Prakticky to vyzerá tak, že jeden z nás príde s nápadom, 
ktorý potom dôsledne rozoberáme. Nevyhneme sa ani vzájomnej kritike. 

Výbornou školou bolo písanie pre televízie. Tam vaše texty prejdú tvrdou kritikou, niekoľkými fázami 
pripomienok. Je to výborné cvičenie pre ego. Viete, najmä na začiatku, každý svoj text považujete za najlepší, 
vnímate ho ako svoje dieťa. Pri „kolektívnom“ písaní nemôžete byť samoľúby a urážlivý. 

Musíte vedieť prijímať kritiku, ktorá môže byť aj naozaj drsná. Dôležitý je však celok. Ste súčasťou organizmu, 
ktorý vami sa začína a končí sa divákom. 

Prezradíte, ako vznikajú divadelné inscenácie? Ponúknete divadlu hotový text alebo ho vytvárate podľa 
zadania? 

Je to rôzne. Sú divadlá, ktoré zadajú len žáner, napríklad komédia. Alebo hľadajú tému. Snažím sa ponúknuť 
viaceré texty a čakám, či niektorý z nich bude pre divadlo zaujímavý. Inde vám dramaturgia ponúkne konkrétny 
titul. To je pri existujúcich hrách. Keď nás oslovujú ako autorov, prebieha to podobne. Niekedy majú divadlá veľmi 
presnú predstavu, niekedy je zadaním len jedna veta. 

S Romanom Olekšákom, samozrejme, ponúkame aj vlastné témy. Napríklad Leni vznikla tak, že sme 
Slovenskému národnému divadlu ponúkli dramatizáciu známeho románu Hodiny. Nápad ich zaujal, bohužiaľ, na 
titul neboli voľné autorské práva. Tak prišla ponuka napísať hru „na telo“ Zdene Studenkovej. 

“Je pravda, že mám rada témy, ktoré nie sú čierno-biele, kde nemáte vopred jasné odpovede. 
„Valeria Schulczová 
V Modrom salóne chceli vytvoriť projekt hier napísaných pre konkrétnych hercov. Prišli sme asi s troma 

témami a nakoniec sme s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou vymysleli štvrtú a tou bola osoba Leni 
Riefenstahlovej, ktorá bola známa aj ako „Hitlerova režisérka“. 

S Romanom sme potom hľadali spôsob, ako tému uchopiť – či sa budeme na Leni pozerať ako na úspešnú 
režisérku, ktorá bola možnou Hitlerovou milenkou a slúžila nacizmu, a poskladáme mozaiku z reálnych situácií z 
jej života. Nakoniec sme sa rozhodli pre talkshow. Napísali sme si storyline, čiže niečo ako dejovú osnovu, a 
potom sme začali písať situácie a dialógy. 

Zvyčajne sa stretneme u mňa doma, pretože mám krásnu terasu a zimnú záhradu, a tu píšeme. Osobne rada 
píšem na zákazku, pre konkrétne divadlo, podľa konkrétneho zadania a pre konkrétnych hercov. Vtedy si viem 
text lepšie vizualizovať, počujem hlasy konkrétnych hercov. 

Vizáž a styling: ByG Studio (zdroj: Petra Bošanská) 
Je oblasť, ktorá vás láka? Na čom by ste chceli pracovať? 

https://zena.sme.sk/c/20807531/valeria-schulczova-treba-vediet-prijimat-kritiku-ktora-moze-byt-aj-naozaj-drsna.html
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Mám rada klasiku, ktorú som však paradoxne nemala šancu režírovať, čo ma trošku mrzí. Takého 
Shakespeara alebo Čechova diváci poznajú, vedia, o čom je príbeh, a práve ja ako režisérka im môžem 
ponúknuť konkrétnu interpretáciu, nový výklad. 

Tematicky sa orientujete na ťažšie žánre, ktoré diváci často vnímajú ako kontroverzné. Je to váš zámer? 
Vidíte, to som si nikdy neuvedomila. Je pravda, že mám rada témy, ktoré nie sú čierno-biele, kde nemáte 

vopred jasné odpovede. Rozporné veci sú predsa príťažlivé. Divadlo sa vždy vyjadrovalo k stavu sveta a 
spoločnosti. Samozrejme, vždy malo aj podobu zábavy. Ale odjakživa malo potrebu reflektovať súčasnosť. 

Ja osobne mám veľmi rada aj komédie, ale nie tie prvoplánové, bulvárne komédie. Veď ako sa hovorí, každá 
tragédia sa dá rozprávať ako komédia a opačne. Keď je dobrý príbeh a silná téma, má potenciál byť 
sprostredkovaná ako oba žánre, ide o uhol pohľadu. 

V roku 2015 ste mnohých prekvapili ľadovou šou Máša a medveď, ktorú ste nielenže režírovali, ale podieľali 
ste sa aj na scenári. Prečo ste sa zapojili do tohto projektu? 

Práca na tomto projekte bola pre mňa obrovskou výzvou. Vážim si, že som mohla byť súčasťou tímu, ktorý 
realizoval prvú pôvodnú ľadovú šou na Slovensku. Licenciu na rozprávku síce vlastnia Rusi a naozaj všetko sme 
im museli dávať schvaľovať – od hudby po jednotlivé kostýmy. Ale príbeh je náš vlastný. Máša a medveď bola pre 
mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou. 

Na Slovensku sa dá, vzhľadom na veľkosť štadiónu, táto ľadová šou zahrať len na troch miestach – v 
Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Bratislave. Producenti, ktorí prišli s nápadom pripraviť takýto náročný projekt, 

majú môj obdiv. Pustili sa do oblasti, ktorá je u nás neprebádaná a výsledok je naozaj skvelý. A projekt už ocenili 
aj v zahraničí. Šou videli diváci v Spojených arabských emirátoch, Litve, Chorvátsku, Slovinsku a teraz sa chystá 
turné v Poľsku. 

Na čom v súčasnosti pracujete? 
V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave skúšame hru Neila Simona s názvom Perníková dáma. 

Hlavnú postavu hrá Zuzana Fialová. Text je napísaný v sedemdesiatych rokoch, ale je atraktívny aj pre 
súčasného diváka. Príbeh je o bývalej alkoholičke, ktorej sa rozpadla rodina, bojuje so svojou závislosťou a snaží 
sa v sebe znovu objaviť rolu matky. Po rokoch sa k nej nasťahuje dcéra, ktorá stojí o jej lásku. 

Jej najbližšími ľuďmi sú neúspešný herec, ktorému sa dosiaľ nepodarilo preraziť, a najlepšia kamarátka, ktorá 
je obrazom ideálnej americkej manželky – s veľkou oddanosťou si ctí svojho manžela, snaží sa byť preňho 
dokonalá a krásna. Všetkým týmto postavám sa život obráti naruby. A napriek tomu, že ide o komédiu, má trpký 
podtón. Práve vďaka tejto trpkosti máme možnosť vnímať autenticitu života. Vďaka nej vynikne humor. Pretože 
nikto z nás nie je len utrápený alebo naopak vždy vysmiaty. Máme lepšie aj horšie dni. Život je o kontrastoch, 
ktoré sa dopĺňajú. 

Mali ste možnosť vybrať si hercov, ktorí budú v hre účinkovať? 
To je výhoda divadla bez vlastného hereckého súboru. Všetkých hercov si vyberiete. Nie je to však také 

jednoduché, ako by sa to mohlo zdať. Väčšina hercov má angažmán v niektorom z divadiel. Občas je ťažké zladiť 
ich tak, aby mohli hru skúšať a zároveň ju aj pravidelne hrať. Keby bolo viac voľnejších hercov na trhu, tak by to 
bolo jednoduchšie. 

Ale v prípade Perníkovej dámy sa nám podarilo dať dokopy skvelých hercov, ktorým spoločne skvelo funguje 
„chémia“ a výborne sa s nimi pracuje. A tak sa na javisku stretnú Zuzana Fialová, Diana Mórová, Marian Mitaš, 
Judit Bárdoš, Peter Kadlečík a Martin Varinský. 

Vizáž a styling: ByG Studio (zdroj: Petra Bošanská) 
Netrpíte profesionálnou deformáciou? Dokážete si užiť divadelné predstavenie alebo film? 
Neviem, či dokážem byť obyčajným divákom, ale do divadla chodím rada. A prajem si, aby inscenácia bola 

dobrá, aby sa kolegom podarilo urobiť kvalitné divadlo. 
Moja profesia ma ovplyvňuje najmä pri sledovaní televízie. Tam pozerám i to, čo sa mi nepáči, aby som 

poznala kontext, v akom pracujem. Samozrejme, nemučím sa každým dielom nekonečného seriálu. Musím sa 
však orientovať v tom, čo sa u nás robí. 

Čo sa týka zahraničných seriálov, tak si vyberám to najlepšie. Teda z môjho pohľadu. Inšpirujem sa, učím sa 
myslieť v iných kontextoch a rozpoznať remeslo. Obdivujem príbeh, spôsob rozprávania, formálnu realizáciu. 
Snažím sa ich sledovať v originálnom jazyku (samozrejme s titulkami), pretože slovenský a český dabing je často 
veľmi skresľujúci. 

Som veľmi rada, keď natrafím na seriál, keď neviem predpovedať dej. Keď ma tvorcovia prekvapia. Najmä pri 
kriminálkach. Minule som si uvedomila, že nahlas kričím, aký je autor génius, lebo v príbehu sa objavili také 
zvraty, ktoré som nepredpokladala ani náhodou. 

Veľmi si prajem, aby sme sa aj my v uvažovaní a tvorbe seriálov priblížili k zahraničným produkciám. Je to 
totiž o myslení a odvahe, a nie o peniazoch. Problém je však v tom, že slovenský trh je veľmi malý a nikto nechce 
riskovať. Ale ak televízie nenájdu odvahu a nepochopia, že budúcnosť je v žánroch, vytlačia ich jedného dňa 
nové médiá. 

Čo by ste robili, keby ste neboli režisérkou? 
Robím presne to, čo som vždy chcela. Mám naozaj šťastie, že moja práca je zároveň mojím koníčkom. V 

minulosti som premýšľala o medicíne, práve, histórii, ale teraz vážne. Keby som musela zmeniť zamestnanie, asi 
začnem pôsobiť v treťom sektore. 

V slovenskej filmovej brandži ste svojou tvorbou nastavili latku veľmi vysoko. Veď seriály ako Odsúdené či Za 
sklom sú podľa môjho názoru na Slovensku prelomové… 

Ďakujem. Keď sme odštartovali Odsúdené, veľmi sme sa tešili, že to bude znamenať prelom. Že sme vytvorili 
základ, od ktorého sa budeme môcť odraziť a prídu nové zaujímavé projekty. No a potom prišiel prvý turecký 
seriál… 



Máte ešte nesplnený profesionálny sen? 
Veľmi si prajem, aby sa na Slovensku robili dobré veci. Aby som z divadla odchádzala nadšená. Vždy sa 

teším, keď sa mojim kolegom podarí vytvoriť niečo kvalitné. Je to pre mňa veľmi motivujúce a inšpirujúce. Pre 
umelca je najhoršie, keď sa uzatvorí do svojich predstáv, nechce byť konfrontovaný a nepraje svojmu okoliu. 
Neuvedomuje si, že v tej chvíli sa zastavil a úspešne sa postavil na štart vlastného konca. 

[Späť na obsah] 
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Vyštudovali ste divadelnú réžiu a dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení. Bolo odjakživa vaším snom 
pôsobiť v tejto oblasti? 

Možno to bude znieť absurdne, ale keď som mala asi desať rokov, vyhlásila som, že budem operná režisérka. 
Ako dieťa som spievala v detskom zbore, spievali sme aj v opere, klasiku ako napríklad Carmen, Toscu. 
Absolvovala som jedno celé skúšobné obdobie opery Šťastný princ v SND. A práve tento zážitok považujem za 
zlomový. A asi tam vznikol nápad, že budem režisérkou. Ste známa tým, že ste viackrát režírovali hru, ktorú ste si 
aj sama napísali alebo preložili z originálu. Vnímate to ako výhodu? Určite! Mám rada, keď si môžem text sama 
preložiť, pretože sa s ním viem lepšie stotožniť. Človek sa dokáže lepšie vžiť do myslenia autora, do štruktúry 
textu. Takže režijná práca sa začína už pri preklade. A vlastné hry sú prostredníctvom réžie zhmotnením či 
dokončením príbehu. Obsah, ktorému dáte konkrétnu formu. Realizovaná téma a idea. 

Divadelné hry ako Doktor Macbeth, Rodáci alebo Leni ste napísali spoločne s Romanom Olekšákom. Ako 
vznikla vaša spolupráca? 

S Romanom sme sa spoznali ešte počas vysokej školy, ale ak mám byť úprimná, neboli sme si príliš 
sympatickí. Potom sme sa stretli pri tvorbe seriálu Odsúdené a povedali sme si, že skúsime spoločne písať aj hry. 
Naše texty majú väčšinou klasickú štruktúru dodržiavame jednotu deja, času a miesta. Sú výsledkom dialógu 
nielen v zmysle replík, ale aj v zmysle námetu. Prakticky to vyzerá tak, že jeden z nás príde s nápadom, ktorý 
potom dôsledne rozoberáme. Nevyhneme sa ani vzájomnej kritike. Výbornou školou bolo písanie pre televízie. 
Tam vaše texty prejdú tvrdou kritikou, niekoľkými fázami pripomienok. Je to výborné cvičenie pre ego. Viete, 
najmä na začiatku, každý svoj text považujete za najlepší, vnímate ho ako svoje dieťa. Pri „kolektívnom“ písaní 
nemôžete byť samoľúby a urážlivý. Musíte vedieť prijímať kritiku, ktorá môže byť aj naozaj drsná. Dôležitý je však 
celok. Ste súčasťou organizmu, ktorý sa vami začína a končí sa divákom. 

Prezradíte, ako vznikajú divadelné inscenácie? Ponúknete divadlu hotový text alebo ho vytvárate podľa 
zadania? 

Je to rôzne. Sú divadlá, ktoré zadajú len žáner, napríklad komédia. Alebo hľadajú tému. Snažím sa ponúknuť 
viaceré texty a čakám, či niektorý z nich bude pre divadlo zaujímavý. Inde vám dramaturgia ponúkne konkrétny 
titul. To je pri existujúcich hrách. Keď nás oslovujú ako autorov, prebieha to podobne. Niekedy majú divadlá veľmi 
presnú predstavu, niekedy je zadaním len jedna veta. S Romanom Olekšákom, samozrejme, ponúkame aj 
vlastné témy. Napríklad Leni vznikla tak, že sme Slovenskému národnému divadlu ponúkli dramatizáciu známeho 
románu Hodiny. Nápad ich zaujal, bohužiaľ, na titul neboli voľné autorské práva. Tak prišla ponuka napísať hru 
„na telo“ Zdene Studenkovej. V Modrom salóne chceli vytvoriť projekt hier napísaných pre konkrétnych hercov. 
Prišli sme asi s troma témami a nakoniec sme s dramaturgičkou Darinou Abrahámovou vymysleli štvrtú a tou bola 
osoba Leni Riefenstahlovej, ktorá bola známa aj ako „Hitlerova režisérka“. S Romanom sme potom hľadali 
spôsob, ako tému uchopiť – či sa budeme na Leni pozerať ako na úspešnú režisérku, ktorá bola možnou 
Hitlerovou milenkou a slúžila nacizmu, a poskladáme mozaiku z reálnych situácií z jej života. Nakoniec sme sa 
rozhodli pre talkshow. Napísali sme si storyline, čiže niečo ako dejovú osnovu, a potom sme začali písať situácie 
a dialógy. Zvyčajne sa stretneme u mňa doma, pretože mám krásnu terasu a zimnú záhradu, a tu píšeme. 
Osobne rada píšem na zákazku, pre konkrétne divadlo, podľa konkrétneho zadania a pre konkrétnych hercov. 
Vtedy si viem text lepšie vizualizovať, počujem hlasy konkrétnych hercov. 

Je oblasť, ktorá vás láka? Na čom by ste chceli pracovať? 
Mám rada klasiku, ktorú som však paradoxne nemala šancu režírovať, čo ma trošku mrzí. Takého 

Shakespeara alebo Čechova diváci poznajú, vedia, o čom je príbeh, a práve ja ako režisérka im môžem 
ponúknuť konkrétnu interpretáciu, nový výklad. 

Tematicky sa orientujete na ťažšie žánre, ktoré diváci často vnímajú ako kontroverzné. Je to váš zámer? 
Vidíte, to som si nikdy neuvedomila. Je pravda, že mám rada témy, ktoré nie sú čierno-biele, kde nemáte 

vopred jasné odpovede. Rozporné veci sú predsa príťažlivé. Divadlo sa vždy vyjadrovalo k stavu sveta a 
spoločnosti. Samozrejme, vždy malo aj podobu zábavy. Ale odjakživa malo potrebu reflektovať súčasnosť. Ja 
osobne mám veľmi rada aj komédie, ale nie tie prvoplánové, bulvárne komédie. Veď ako sa hovorí, každá 
tragédia sa dá rozprávať ako komédia a opačne. Keď je dobrý príbeh a silná téma, má potenciál byť 
sprostredkovaná ako oba žánre, ide o uhol pohľadu. 

V roku 2015 ste mnohých prekvapili ľadovou šou Máša a medveď, ktorú ste nielenže režírovali, ale podieľali 
ste sa aj na scenári. Prečo ste sa zapojili do tohto projektu? 

Práca na tomto projekte bola pre mňa obrovskou výzvou. Vážim si, že som mohla byť súčasťou tímu, ktorý 
realizoval prvú pôvodnú ľadovú šou na Slovensku. Licenciu na rozprávku síce vlastnia Rusi a naozaj všetko sme 



im museli dávať schvaľovať – od hudby po jednotlivé kostýmy. Ale príbeh je náš vlastný. Máša a medveď bola pre 
mňa veľmi zaujímavou skúsenosťou. Na Slovensku sa dá, vzhľadom na veľkosť štadióna, táto ľadová šou zahrať 
len na troch miestach v Košiciach, Spišskej Novej Vsi a Bratislave. Producenti, ktorí prišli s nápadom pripraviť 

takýto náročný projekt, majú môj obdiv. Pustili sa do oblasti, ktorá je u nás neprebádaná a výsledok je naozaj 
skvelý. A projekt už ocenili aj v zahraničí. Šou videli diváci v Spojených arabských emirátoch, Litve, Chorvátsku, 
Slovinsku a teraz sa chystá turné v Poľsku. 

Na čom v súčasnosti pracujete? 
V Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave skúšame hru Neila Simona s názvom Perníková dáma. 

Hlavnú postavu hrá Zuzana Fialová. Text je napísaný v sedemdesiatych rokoch, ale je atraktívny aj pre 
súčasného diváka. Príbeh je o bývalej alkoholičke, ktorej sa rozpadla rodina, bojuje so svojou závislosťou a snaží 
sa v sebe znovu objaviť rolu matky. Po rokoch sa k nej nasťahuje dcéra, ktorá stojí o jej lásku. Jej najbližšími 
ľuďmi sú neúspešný herec, ktorému sa dosiaľ nepodarilo preraziť, a najlepšia kamarátka, ktorá je obrazom 
ideálnej americkej manželky – s veľkou oddanosťou si ctí svojho manžela, snaží sa byť preňho dokonalá a 
krásna. Všetkým týmto postavám sa život obráti naruby. A napriek tomu, že ide o komédiu, má trpký podtón. 
Práve vďaka tejto trpkosti máme možnosť vnímať autenticitu života. Vďaka nej vynikne humor. Pretože nikto z 
nás nie je len utrápený alebo naopak vždy vysmiaty. Máme lepšie aj horšie dni. Život je o kontrastoch. 

Mali ste možnosť vybrať si hercov, ktorí budú v hre účinkovať? 
To je výhoda divadla bez vlastného hereckého súboru. Všetkých hercov si vyberiete. Nie je to však také 

jednoduché, ako by sa to mohlo zdať. Väčšina hercov má angažmán v niektorom z divadiel. Občas je ťažké zladiť 
ich tak, aby mohli hru skúšať a zároveň ju aj pravidelne hrať. Ale v prípade Perníkovej dámy sa nám podarilo dať 
dokopy skvelých hercov, ktorým spoločne skvelo funguje „chémia“ a výborne sa s nimi pracuje. A tak sa na 
javisku stretnú Zuzana Fialová, Diana Mórová, Marian Mitaš, Judit Bárdoš, Peter Kadlečík a Martin Varinský. 

Netrpíte profesionálnou deformáciou? Dokážete si užiť divadelné predstavenie alebo film? 
Neviem, či dokážem byť obyčajným divákom, ale do divadla chodím rada. A prajem si, aby inscenácia bola 

dobrá, aby sa kolegom podarilo urobiť kvalitné divadlo. Moja profesia ma ovplyvňuje najmä pri sledovaní televízie. 
Tam pozerám i to, čo sa mi nepáči, aby som poznala kontext, v akom pracujem. Samozrejme, nemučím sa 
každým dielom nekonečného seriálu. Musím sa však orientovať v tom, čo sa u nás robí. Čo sa týka zahraničných 
seriálov, tak si vyberám to najlepšie. Teda z môjho pohľadu. Inšpirujem sa, učím sa myslieť v iných kontextoch a 
rozpoznať remeslo. Obdivujem príbeh, spôsob rozprávania, formálnu realizáciu. Snažím sa ich sledovať v 
originálnom jazyku (samozrejme s titulkami), pretože slovenský a český dabing je často veľmi skresľujúci. Som 
veľmi rada, keď natrafím na seriál, keď neviem predpovedať dej. Keď ma tvorcovia prekvapia. Najmä pri 
kriminálkach. Minule som si uvedomila, že nahlas kričím, aký je autor génius, lebo v príbehu sa objavili také 
zvraty, ktoré som nepredpokladala ani náhodou. Veľmi si prajem, aby sme sa aj my v uvažovaní a tvorbe seriálov 
priblížili k zahraničným produkciám. Je to totiž o myslení a odvahe, a nie o peniazoch. Problém je však v tom, že 
slovenský trh je veľmi malý a nikto nechce riskovať. Ale ak televízie nenájdu odvahu a nepochopia, že budúcnosť 
je v žánroch, vytlačia ich jedného dňa nové médiá. 

Čo by ste robili, keby ste neboli režisérkou? 
Robím presne to, čo som vždy chcela. Mám naozaj šťastie, že moja práca je zároveň mojím koníčkom. V 

minulosti som premýšľala o medicíne, práve, histórii, ale teraz vážne. Keby som musela zmeniť zamestnanie, asi 
začnem pôsobiť v treťom sektore. 

V slovenskej filmovej brandži ste svojou tvorbou nastavili latku veľmi vysoko. Veď seriály ako Odsúdené či Za 
sklom sú podľa môjho názoru na Slovensku prelomové… 

Ďakujem. Keď sme odštartovali Odsúdené, veľmi sme sa tešili, že to bude znamenať prelom. Že sme vytvorili 
základ, od ktorého sa budeme môcť odraziť a prídu nové zaujímavé projekty. No a potom prišiel prvý turecký 
seriál… 

Máte ešte nesplnený profesionálny sen? 
Veľmi si prajem, aby sa na Slovensku robili dobré veci. Aby som z divadla odchádzala nadšená. Vždy sa 

teším, keď sa mojim kolegom podarí vytvoriť niečo kvalitné. Je to pre mňa veľmi motivujúce a inšpirujúce. Pre 
umelca je najhoršie, keď sa uzatvorí do svojich predstáv, nechce byť konfrontovaný a nepraje svojmu okoliu. 
Neuvedomuje si, že v tej chvíli sa zastavil a úspešne sa postavil na štart vlastného konca. 

Valeria Schulczová (43) sa narodila v Bratislave. Študovala na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, 
kde absolvovala magisterské štúdium divadelnej réžie a dramaturgie v roku 1999 a v roku 2009 postgraduálne 
štúdium v odbore divadelné umenie. Ako dramaturgička sa podieľala na viacerých projektoch na Slovensku i v 
Českej republike (Divadlo Ludus v Bratislave, HaDivadlo v Brne, Divadlo Petra Bezruča v Ostrave, Studio Rubín v 
Prahe). V súčasnosti sa venuje divadelnej réžii, písaniu textov pre divadlo v tandeme s Romanom Olekšákom, 
prekladu hier z anglického jazyka a ako scenáristka je podpísaná pod viacerými slovenskými a českými 
televíznymi projektmi (Za sklom, Doktorka Kellerová, Detektív Dušo, Horúca krv, Nevinní, Odsúdené). Ako 
režisérka nadviazala spoluprácu s viacerými divadlami (Činohra SND, Slovenské komorné divadlo v Martine, 
Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave, Divadlo Na zábradlí v Prahe). V MDPOH sa predstaví s 
najnovšou hrou Perníková dáma od 3. mája 2018. 

[Späť na obsah] 

 
 

11. Čelom k vlaku… 
[21.04.2018; TV JOJ; Krimi; 19:00; Matúš Gavlák / Pavol Michalka] 



 
 

Pavol Michalka, moderátor: „Počas posledných tridsiatich dní záchranné zložky zasahovali na Spiši pri troch 
zrážkach ľudí a vlaku. Podarilo sa im oživiť iba jedného muža. Ďalší dvaja zomreli. Včera tragickú štatistiku 
rozšíril ďalší muž v Krompachoch.“ 

Matúš Gavlák, redaktor: „Táto nehoda, ktorá sa udiala na začiatku Krompách, skomplikovala život na 
železnici. Vo vlaku uviazli rodiny s deťmi aj pracujúci. Osobák mieril zo Spišskej Novej Vsi do Krompách. Pred 

stanicou začal spomaľovať. Vtom sa do koľajiska postavil muž. Rušňovodič už zastaviť nestihol.“ 
Daniel, cestujúci: „Iba naraz zastavil vlak. A potom tam nahlásil ako ten sprievodca, že budeme ako čakať dva 

a pol hodiny.“ 
Matúš Gavlák: „Pred ťažký kolos sa postavil miestny muž, podľa Krompašanov bezdomovec. Ten žil v 

sociálnom zariadení neďaleko od trate. Pri koľajniciach v mieste zrážky zostala fľaša nedopitého lacného vína.“ 
Katarína Načiniaková, hovorkyňa záchranárskej skupiny: „Na miesto bola privolaná posádka RLP Krompachy. 

Privolaný lekár mohol už len skonštatovať smrť.“ 
Matúš Gavlák: „Pri nehode sa hovorilo o tom, že Krompašan sa postavil čelom k vlaku a prežehnal sa. 

Osobák, ktorý stál blízko stanice, mohol v ceste pokračovať až po zadokumentovaní nehody políciou po približne 
dvoch hodinách.“ 

Daniel: „Ja som už vyčerpaný. Tiež vstávam ráno o tretej a niekoho keď mrzel život, trpia to ďalší ako 
cestujúci. Malé deti už sú tam nespokojné vo vlaku.“ 

Beáta Blahová, obhliadajúca lekárka: „Pravdepodobnou príčinou smrti boli mnohopočetné poranenia 
nezlučiteľné so životom.“ 

Matúš Gavlák: „56-ročný Peter vraj svoj život ukončil pre dlhy. Telo bude prevezené na pitvu.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Potrebujete relax po ťažkom období? 5 slovenských termálov, ktoré musíte 

vyskúšať: Ako vás tu rozmaznajú? 
[21.04.2018; casprezeny.azet.sk; Čas pre ženy; 13:00; KaD] 

 
https://casprezeny.azet.sk/clanok/131196/potrebujete-relax-po-tazkom-obdobi-5-slovenskych-termalov-
ktore-musite-vyskusat-ako-vas-tu-rozmaznaju 

 
 

Na týchto slovenských miestach si ho užijete až-až. 
Na Slovensku je množstvo možností, kde si môžete oddychnúť. 
Thermal Corvinus Veľký Meder 
Ak si chcete užiť úžasnú termálnu vodu 365 dní v roku aj cez sviatky a piatky, ak sa chcete nadýchať 

čerstvého vzduchu v lesoparku, ktorý obklopuje celý rekreačný areál, vyberte sa do aquaparku Thermal Corvinus 
Veľký Meder medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. 

Čo vás čaká 
Poteší vás nový saunový svet so štyrmi saunami a s rekreačnou miestnosťou so soľnými kvádrami, ktorý 

otvorili len nedávno. Voda v bazénoch s vodnými dýzami a masážnymi sprchami uvoľňuje svalstvo a pôsobí 
priaznivo na pohybový aparát človeka. Teplota vody sa pohybuje od 28 do 38 °C, čo vás príjemne prehreje. Deti 
si prídu na svoje v Rodinnom zábavnom bazéne s interaktívnym vodným ihriskom s vodnou vežou, vodopádmi, 
vodnými sprchami, 500-litrovým vedrom, vodnými clonami, delami a kĺzačkami. Kto chce plávať, núka sa mu krytý 
plavecký bazén s dĺžkou 25 metrov. V rekreačnom areáli nájdete stravovacie zariadenia, obchodíky aj vinárničku. 
Vo vstupnej hale funguje detské ihrisko, kde sa deti môžu vyšantiť, pričom rodičia môžu oddychovať pri káve v 
susediacej reštaurácii. 

Čo na to vaša peňaženka 
Za trojhodinový vstup počas pracovných dní zaplatíte 6 eur. Počas víkendov je vstup o 1 euro drahší. Viac na 

www.thermalcorvinus.sk 
Vadaš Thermal Resort 
Tento rekreačný komplex je známy nielen doma, ale aj za hranicami Slovenska. Niet divu. 
Čo vás čaká 
Stredisko nedávno otvorilo na ploche 900 m2 nové wellness centrum. Ponúka tri bazény, vírivku s 

exkluzívnym výhľadom na Ostrihomskú baziliku, saunový svet s parnou, fínskou a infra saunou, zážitkové sprchy 
so svetelnou a zvukovou terapiou, soľnú kabínu a salónik na masáže. Denne si wellness centrum môže užiť až 
300 návštevníkov. V jeho areáli nájdete bazény s kvalitnou termálnou vodou. Vonkajší sedací bazén dosahuje 
teplotu až 36 °C. Dĺžka plaveckého bazéna je 25 m, teplota vody dosahuje príjemných 30 – 32 °C. Súčasťou 
sauny je, samozrejme, aj ochladzovací bazén na ochladzovanie rozohriateho tela po saune. Pobyt v stredisku 
vám okrem iného spríjemní aj výborná cukráreň. 

Čo na to vaša peňaženka 

https://casprezeny.azet.sk/clanok/131196/potrebujete-relax-po-tazkom-obdobi-5-slovenskych-termalov-ktore-musite-vyskusat-ako-vas-tu-rozmaznaju
https://casprezeny.azet.sk/clanok/131196/potrebujete-relax-po-tazkom-obdobi-5-slovenskych-termalov-ktore-musite-vyskusat-ako-vas-tu-rozmaznaju


Cena za vstup do krytej plavárne pre dospelú osobu na štyri hodiny je 4,50 eura. Ceny za služby vo wellness 
časti sú individuálne podľa typu služby. Viac na www.vadas.sk 

Holiday park Kováčová 
Už viac ako štyri roky funguje celoročne otvorený Holidaypark Kováčová, ktorý rovnako ako priľahlé kúpele 

poskytuje relax v liečivej termálnej vode. 
Čo vás čaká 
Voda má niekoľko zdraviu prospešných vlastností – pôsobí priaznivo pri liečbe pohybového aparátu, chorôb 

tráviaceho ústrojenstva, nervových ochorení, chorôb obličiek, močových ciest a ženských ochorení. Počas zimy je 
otvorených 6 bazénov s teplotou vody od 26 do 38 °C. V bazénoch sú umiestnené vírivky a dýzy s prúdmi vody, 
ktoré vymasírujú jednotlivé časti tela. Ak by niekto potreboval pomoc odborníka, k dispozícii sú čiastočné aj 
celotelové masáže. Obec Kováčová je dopravne vynikajúco dostupná, pretože sa nachádza medzi mestami 
Zvolen a Banská Bystrica, priamo pri rýchlostnej komunikácii, ktorá spája Bratislavu s Banskou Bystricou. Termál 
Holidaypark Kováčová je otvorený denne od 12.00 až do 21.00 hod. Počas víkendov, sviatkov a prázdnin otvára 
už o 10.00 hod. a ponúka pravidelný animačný program pre deti i dospelých. 

Čo na to vaša peňaženka 
Trojhodinový vstup vyjde dospelého návštevníka 9 eur. www.holidaypark.sk 
Doprajte si oddych aspoň raz za mesiac. 
Aquaruthenia Svidník 
Aj na východe Slovenska nájdeme kvalitné aquaparky. Jedným z nich je Aquaruthenia Svidník. Známe letné 

kúpalisko sa pred tromi rokmi zmenilo na celoročný areál, ktorý sa stal vyhľadávanou destináciou odpočinku a 
relaxu. Prešlo rozsiahlou rekonštrukciou a vybudovali v ňom nové atrakcie. 

Čo vás čaká 
Aquaruthenia celoročne ponúka relaxačný bazén s vírivkou či dýzami a soľný masážny bazén s teplotou vody 

od 30 do 35 stupňov Celzia. Veľmi obľúbená je soľná parná sauna s pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. 
Nechýba tu ani fínska, aróma a infra sauna. Samozrejmosťou je ochladzovacia kaďa a banské vedro. Čoraz 
obľúbenejšia je soľná jaskyňa vhodná aj pre ľudí s vysokým krvným tlakom a dojčiace ženy. Slaný vzduch tlmí 
alergické prejavy. Pobyt v jaskyni prospieva ľuďom s respiračnými ochoreniami a keďže podporuje činnosť 
imunitného systému, pôsobí výrazne preventívne proti sezónnym ochoreniam. 

Čo na to vaša peňaženka 
Dvojhodinový vstup do bazénov stojí 9 eur. Keby ste chceli ušetriť, dajte si bezplatne zriadiť klubovú kartu s 

10 % zľavou. Viac na www.aquaruthenia. 
Thermal Park Vrbov 
Potrebujete zregenerovať po náročnom období? Thermal Park Vrbov predstavuje vhodnú kombináciu na 

šport, turistiku aj relax v príjemnej geotermálnej vode. 
Čo vás čaká 
Mineralizovaná voda, ktorá svojím zložením patrí k najbohatším známym minerálnym vodám na Slovensku. V 

areáli je desať bazénov, z toho štyri detské. Na svoje si prídu rodiny s deťmi, športovci aj seniori. K relaxácii 
prispievajú dýzy s prúdmi tečúcej vody, uvoľňujú a masírujú stuhnuté svalstvo, tak ako thajská masáž, ktorá je k 
dispozícii. Thermal Park Vrbov leží v centre križujúcich sa cyklotrás a do 15 km sú mestá Poprad, Kežmarok, 
Levoča, Spišská Nová Ves, hlavný hrebeň Vysokých Tatier a turistické chodníky v Slovenskom raji. Stredisko 

prešlo viacerými rekonštrukciami, ktoré celý areál zmodernizovali a spríjemnili pre návštevníkov. Otvorené je 
denne od 10.00 do 21.00 hodiny. 

Čo na to vaša peňaženka 
Cena vstupu na 2,5 hodiny sa pohybuje už od 5 eur. Viac na www.termalnekupalisko.com 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Hrady, zámky a kaštiele otvárajú brány a vítajú novú sezónu 
[21.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Zaujímavosti; 00:00; Daniela Marcinová] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20807833/hrady-zamky-a-kastiele-otvaraju-brany-a-vitaju-novu-sezonu.html 

 
 

Kam a kedy sa oplatí zájsť? 
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, ktoré vypovedajú o dejinách vtedajšej 
spoločnosti i hradu samotného. Vystavené sú aj mnohé historické zbrane a expozície stredovekej feudálnej 
justície. Až do ukončenia letnej sezóny, 30. septembra, bude hrad otvorený denne od 9.00 do 19.00. 

https://korzar.sme.sk/c/20807833/hrady-zamky-a-kastiele-otvaraju-brany-a-vitaju-novu-sezonu.html


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. 

Kežmarský hrad 
Od 1. mája až do 30. septembra bude otvorený každý deň od 9.00 do 16.00. Vstúpiť doň môžete každú celú 

hodinu s výnimkou pravého poludnia a v jeho vnútri strávite približne 80 minút. 
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. 

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 
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. 
A kto má rád dobrodružstvá a dobrú hudbu, nech tam zájde 19. mája na podujatie pripravené v rámci Noci 

múzeí a galérií. 
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. 
Zámok 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 zámok 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 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, umelecko-historickej 

či etnografickej. 
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. 
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. 
Momentálne tu prebieha výstava „50 rokov vodného diela Domaša“, ktorá potrvá do 17. mája. Budúcu sobotu, 

28. apríla, nezabudnite prísť na Archeofestival, ktorým sa otvoria brány Archeoparku. 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Športový víkend na východe - servis výsledkov a faktov 
[21.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Šport; 00:00; Róbert Bejda;TASR;SITA] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20809085/sportovy-vikend-na-vychode-servis-vysledkov-a-faktov.html 

 
 

Ako sa skončili zápasy a podujatia v rôznych športoch. 
Prehľad domácich športových výsledkov súťaží, klubov a jednotlivcov z východného Slovenska počas víkendu 

21. a 22. apríla 2018. 
SOBOTAHokej 
5. zápas Euro Hockey Challenge: 
Slovensko - Lotyšsko 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Slovenskí hokejisti opäť zdolali Lotyšov, vyhrali už štvrtý zápas za sebou 
Futbal 
Fortuna liga 2017/2018 - nadstavbová časť - skupina o udržanie - 6. kolo: 
FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 2:2 
(2:0) 
Prečítajte si tiež: 
Prečítajte si tiež:Michalovskí futbalisti si zo Zlatých Moraviec vezú jeden bod 
II. liga, 25. kolo: 
Partizán Bardejov - MŠK Žilina B 3:1 (1:1) 
Góly: 66. a 90. Hamuľak, 25. Jacko - 45. Suľa. Rozhodoval: Mastiš, ŽK: Santos - Krela, 355 divákov 
FK Noves Spišská Nová Ves - AFC Nové Mesto nad Váhom 1:2 (1:2) 

Góly: 15. Zekucia - 11. Perea, 16. Mikuš (z 11 m). Rozhodoval: Libiak, ŽK: Otruba, Vilkovský, Zekucia - 
Kubrický, Kosorín, 463 divákov 

FK Poprad - Slavoj Trebišov 0:0, 
ŽK: 81. Kukoľ (Poprad), rozhodovali: Ježík - Roszbeck, Smolíková, 355 divákov 
Hádzaná 
Slovnaft handball extraliga mužov - semifinále play-off 
Tatran Prešov - HKM Šaľa 40:19 (14:8) - stav série 1:0 
Najviac gólov: D. Krok 7, Číp 6, Rábek 6/3 - Polakovič 5/1, Dudáš 4, Guzy 3/1, pok. hody: 5/5 - 3/2, vylúčení: 

3 - 4, rozhodovali: Budzák a Záhradník, 215 divákov, stav série 1:0 
ŠKP Bratislava - Tatran Prešov II. 23:26 (12:13) 
Najviac gólov: Janoška 5/1, D. Tobiaš 5/4, B. Sivák 4 - Carapkin a Rečičár po 6, Kríž a K. Radčenko po 4, M. 

Šárpataky 4/3, pok. hody: 9/5 - 4/3, vylúčení: 2 - 5, ČK: 55. Carapkin (Prešov II.) za 3 vylúčenia, rozhodovali: 
Oťapka a Zubo, 150 divákov 

MOL liga - 26. kolo: 
Iuventa Michalovce - ŠŠK Prešov 37:26 (20:13) 
Najviac gólov: M. Holešová 10, Wollingerová 7/4, Habánková 6 - Bačíková 7/2, Harčarufková 5, Čirčová a 

Pavúková po 4 Pok. hody: 5/4 - 3/2, vylúčené: 5 - 5, rozhodovali: Cipov a Klus (obaja SR), 650 divákov 
Basketbal 
SBL v 5. zápase semifinále 
BK Inter Bratislava - KB Košice 103:85 (61:44) 
Najviac bodov: Rančík 18, Horton 16, Barač 12 - Fletcher 25, K”rner 18, Sedmák 16, 1100 divákov /na zápasy 

2:3/ 
Vodné pólo 
Semifinále play-off extraligy mužov 
ŠK Hornets Košice - ŠKP Modrí Draci Košice 11:4 (3:0, 3:0, 2:1, 3:3) 
Konečný výsledok série: 3:0, ŠK Hornets Košice postúpil do finále. Góly: Šuster 4, Vojtenko 3, Markoč 2, 

Gazsi a Baran po 1 - Molnár 2, Dilý a Kiernosz po 1 
[Späť na obsah] 
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15. Krompšan sa postavil pred vlak. Pred zrážkou sa prežehnal 
[21.04.2018; noviny.sk; Slovensko; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/IM] 

 
https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/328285-krompsan-sa-postavil-pred-vlak-pred-zrazkou-sa-
prezehnal 

 
 

SPIŠ / Počas posledných tridsiatich dní záchranné zložky zasahovali na Spiši pri troch zrážkach ľudí a vlaku. 
Podarilo sa im oživiť iba jedného muža. Dvaja ľudia zraneniam podľahli. V piatok sa do tragickej štatistiky zapísal 
v Krompachoch ďalší muž. 

Nehoda, ktorá sa udiala na začiatku Krompách, skomplikovala život na železnici. Vo vlaku uviazli rodiny s 
deťmi aj pracujúci. Osobák mieril zo Spišskej Novej Vsi do Krompách. Pred stanicou začal spomaľovať. V tom 

sa do koľajiska postavil muž. Rušňovodič už zastaviť nestihol. 
“Iba naraz zastavil vlak. A potom tam nahlásil sprievodca, že budeme čakať dve a pol hodiny,” opisuje 

cestujúci Daniel. Pred ťažký kolos sa postavil miestny muž. Podľa Krompašanov, bezdomovec. Ten žil v 
sociálnom zariadení neďaleko od trate. Pri koľajniciach v mieste zrážky ostala nedopitá fľaša lacného vína. 

“Na miesto bola privolaná posádka RLP Krompachy. Privolaný lekár mohol už len skonštatovať smrť,” 
informuje hovorkyňa Falck Katarína Načiniaková. Pri nehode sa hovorilo o tom, že Krompašan sa postavil čelom 
k vlaku a prežehnal sa. Osobák, ktorý stál blízko stanice, mohol v ceste pokračovať až po zadokumentovaní 
nehody políciou, po približne dvoch hodinách. 

“Pravdepodobnou príčinou smrti boli mnohopočetné poranenia nezlučiteľné so životom,” povedala 
obhliadajúca lekárka Beáta Bláhová. Päťdesiatšesťročný Peter vraj svoj život ukončil pre dlhy. Telo bude 
prevezené na pitvu. 

Jozef pochádzajúci z Vyhní si na začiatku apríla ľahol na koľajnice vlaku: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Vlani bol mladý Slovák na MS iba maskotom. Teraz strelil dva góly Čechom 
[21.04.2018; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/20808946/slovensko-zdolalo-cesko-na-ms-u18-2018-reakcie.html 

 
 

Šesťnásťročný útočník Liptovského Mikuláša strelil úvodné dva góly duelu medzi Slovenskom a Českom. 
ČEĽABINSK. Tri body z úvodných dvoch zápasov a najmä skvelý triumf nad rovesníkmi z Česka (5:2) dávajú 

slovenským hokejistom do 18 rokov na majstrovstvách sveta v Rusku dobré vyhliadky na postup do štvrťfinále. 
Zatiaľ čo proti Fínom (2:5) Slováci v zápase len doťahovali a v závere neustáli tlak úradujúcich vicemajstrov 

sveta, s Čechmi odohrali vyrovnanú partiu, premieňali šance a v defenzíve príkladne bojovali. 
Vylúčení boli až deviati Slováci 
Prečítajte si tiež:Slovenskí mladíci porazili Čechov, na MS získali prvé body 
“Bol to veľmi náročný a odbojovaný zápas. Mali sme v nohách súboj s Fínmi, trochu sme sa teda aj obávali, 

ako to bude so silami. Do zápasu sme vstúpili veľmi dobre, pomohla nám presilovka. Tie dva góly zo signálov nás 
nakopli a dodali nášmu výkonu šťavu,” uviedol tréner Viliam Čacho vo videu na webe SZĽH. 

Čacho si váži najmä obrovskú bojovnosť svojho tímu, ale aj dodržiavanie herného systému po pohovoroch s 
hráčmi. 

“Keď vediete 5:2, tlak súpera je enormný. My sme však podali nadštandardný výkon v oslabeniach, preto sme 
zvíťazili. Chlapci zablokovali možno až 30 striel, to som snáď ešte ani nezažil,” nadchýnal sa slovenský tréner. 

V piatkovom súboji v Čeľabinsku až deväť slovenských hráčov sedelo na trestnej lavici za menšie tresty, 
Čachových zverencov to však nezlomilo. 

“Rozhodcovský meter bol prísnejší ako v zápase proti Fínom, preto bolo toľko vylúčených. Defenzíva na čele 
s brankárom Vyletelkom to však zvládla. Na dobrý výsledok treba mať perfektného brankára a veľa 
zablokovaných striel. Boli sme dobrí aj v odpratávaní pukov spred našej bránky,” podotkol Čacho. 

video http://www.youtube.com/embed/ZtHtk2Jwq6MPred rokom bol iba maskotom 
Faktor bojovnosti vyzdvihol aj dvojgólový slovenský strelec Michal Mrázik. Stále iba 16-ročný útočník 

Liptovského Mikuláša počas 5-minútovej presilovej hry strelil prvé dva góly slovenského tímu a to bol dobrý 
odrazový mostík k trom bodom. 

https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/328285-krompsan-sa-postavil-pred-vlak-pred-zrazkou-sa-prezehnal
https://www.noviny.sk/slovensko/kosice/328285-krompsan-sa-postavil-pred-vlak-pred-zrazkou-sa-prezehnal
https://sport.sme.sk/c/20808946/slovensko-zdolalo-cesko-na-ms-u18-2018-reakcie.html


“Vyhral ten, čo viac bojoval. Hrali sme dobre. Presilovky sme nacvičovali naozaj dlho, veľa sme sa tomu 
venovali. Padlo to tam a vyšlo podľa našich predstáv,” uviedol Mrázik v pozápasovom videu pre 
hockeyslovakia.sk. 

“ 
Dúfam, že perfektne zregenerujeme a proti Francúzom to musíme zvládnuť. Pôjdeme do zápasu ako favoriti a 

nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame. 
„Michal Mrázik 
Vlani na MS do 18 rokov v Poprade a Spišskej Novej Vsi sa predvádzal divákom v oblečení maskota - vĺčika 

Goolyho. Teraz prevzal omnoho zodpovednejšiu úlohu. Ako člen prvého útoku (Sojka, Džugan, Mrázik) strelil dva 
dôležité góly Čechom. 

“Po prvom zápase proti Fínom sme si so Sojkom a Džuganom povedali, že by bolo dobré so sebou niečo 
spraviť, keďže sme prvá lajna. Chceli sme to trochu potiahnuť a sme radi, že nám to konečne vyšlo,” pokračoval 
Mrázik. 

V sobotu majú mladí Slováci deň voľna, v nedeľu na nich v B-skupine od 16:30 čaká výber Francúzska. Ide 
zrejme o kľúčový zápas z hľadiska postupu do štvrťfinále. 

“Dúfam, že perfektne zregenerujeme a proti Francúzom to musíme zvládnuť. Pôjdeme do zápasu ako favoriti 
a nič iné ako víťazstvo si nepripúšťame,” uzavrel Mrázik. 

video http://www.youtube.com/embed/lnwM2q540-Y 
[Späť na obsah] 

 
 

17. Modernizácia futbalových štadiónov 
[20.04.2018; Rádio Regina BA; Žurnál Rádia Regina; 17:00; Marie Balážová Melníková;Dáša Hodálová / Marta 

Výbošteková] 

 
 

Marta Výbošteková, moderátorka: „Viaceré slovenské futbalové štadióny začínajú modernizovať. Na ich 
rekonštrukciu prispieva Slovenský futbalový zväz, samosprávy, ale aj štát. Dlho očakávané opravy prispejú ku 
skultúrneniu starých tribún, hracích plôch či sociálnych zariadení. Mali by tiež prilákať na štadióny viac fanúšikov. 
Stavebné práce aktuálne prebiehajú aj na štadióne FC Nitra. Dnes sú približne v polovici opráv.“ 

Dáša Hodálová, redaktorka: „Aktuálny pohľad na futbalový štadión v Nitre pripomína skôr stavenisko. 
Futbalistov nahradili robotníci a ťažké mechanizmy. Pokračuje primátor Nitry Jozef Dvonč.“ 

Jozef Dvonč, primátor Nitry: „My rekonštruujeme kompletne starú tribúnu včítane predĺženia strechy. Ten 
štadión, ktorý sa robí, bude v kategórii tri alebo kategórii C pre UEFA a všetky miesta musia byť na sedenie 
a musia byť zakryté.“ 

Dáša Hodálová: „Po kompletnej rekonštrukcii sa tak zvýši komfort nielen hráčov, ale i fanúšikov. Pribudnú 
nové tribúny a takmer sedem a pol tisíca miest na sedenie. Počíta sa aj s novým vyhrievaným trávnikom. Starý 
totiž podľa generálneho manažéra FC Nitra Jozefa Petrániho nespĺňal licenčné podmienky najvyššej súťaže.“ 

Jozef Petráni, manažér FC Nitra: „Toto pokiaľ by sme neodstránili, tak určite by nám neudelili možnosť hrať 
doma zápasy, čo nám z dlhodobého pohľadu nedávalo vôbec žiadny význam hrať najvyššiu súťaž a nemôcť ju 
hrať doma.“ 

Dáša Hodálová: „Najväčšia investícia v meste v tomto roku bude stáť približne osem miliónov eur. Asi 
polovicu nákladov poskytne mestom zriadená Nitrianska investičná spoločnosť. Zvyšok pokryje štátna dotácia 
a Slovenský futbalový zväz. Celá rekonštrukcia by mala byť hotová ešte v júni tohto roka. Na prelome leta 
a jesene chcú s rekonštrukciou štadióna začať aj v Spišskej Novej Vsi, kde na opravy čakajú už päťdesiatpäť 

rokov od jeho vzniku. Dopĺňa Ján Magdoško, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení.“ 
Ján Magdoško, riaditeľ Správy telovýchovných zariadení v Spišskej Novej Vsi: „Plocha sa opravovať zatiaľ 

nebude, čiže hrať futbal Áčko prakticky bude na tejto ploche. Počítame, že milión sedemstopäťdesiattisíc do 
dvoch miliónov by to malo stáť.“ 

Dáša Hodálová: „Opraví sa stará tribúna, priestory pre novinárov, VIP divákov a postavia sa ďalšie tri tribúny. 
Pod nimi budú šatne pre futbalistov, bufety i sociálne zariadenia. Zvyšok preplatí mesto. Kapacita štadióna bude 
takmer tritisíc divákov. Spišskonovoveský štadión by mal byť hotový na budúce leto.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

18. O 31 voľných rozhlasových frekvencií má záujem deväť uchádzačov 
[20.04.2018; strategie.hnonline.sk; Stratégie; 12:24; TS] 

 
https://strategie.hnonline.sk/media/1731759-o-frekvencie-z-jarneho-vyberoveho-konania-ma-zaujem-
devat-uchadzacov 
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Do jarného výberového konania, v ktorom je zaradených 31 voľných rozhlasových frekvencií, sa prihlásili 
deviati žiadatelia; popri ôsmich súčasných vysielateľoch aj jeden žiadateľ o novú licenciu na vysielanie 
rozhlasovej programovej služby – spoločnosť Šírava, s.r.o., ktorá plánuje spustiť vysielanie Rádia Šírava a Radu 
žiada o pridelenie štyroch frekvencií. 

Najväčší záujem je o frekvencie uvoľnené po spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., ktoré Rada odňala na žiadosť 
vysielateľa vlani na jeseň. O frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov sa uchádza šesť subjektov, 
o výkonnú frekvenciu v Snine majú záujem štyri spoločnosti a o uvoľnenú rožňavskú frekvenciu dvaja vysielatelia. 

Žiaden záujemca sa neprihlásil o frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, ktorú Rada vlani v máji odňala z dôvodu 
nevyužívania spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. Vzhľadom na technické parametre je frekvencia vhodná len pre 
vysielanie Rádia One. 

O 22 frekvencií, na ktorých v súčasnosti vysiela Rádio Jemné, sa uchádza jediný záujemca – súčasný 
vysielateľ tejto programovej služby, TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. Frekvencie budú voľné vo februári 2020, 
keď vysielateľovi uplynie platnosť súčasnej licencie, ktorú zo zákona nie je možné viac predĺžiť. 

Zvyšných päť frekvencií jarného výberového konania je individuálne skoordinovaných. O každú z nich sa 
uchádza len jeden záujemca – koordinátor frekvencií. 

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu Rady o pridelení frekvencií, sa bude konať v 
utorok, 22. mája 2018 od 10:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu (Palisády 36, Bratislava). 

Zoznam všetkých frekvencií a žiadateľov jarné výberového konania: 
Lokalita 
Frekve

ncia 
[MHz] 
Žiadateľ 
Verejné 

vypočutie 
Bratislava Devínska 
94,9 
INTERSONIC RADIO VIVA, 

s.r.o. 
10:00 hod. 
Michalovce 
89,7 
Šírava, 

s.r.o. 
12:20 

hod. 
Michalovce 
104,4 
C.S.M. group 

s.r.o. 
10:20 hod. 
Rimavská Sobota 
91,1 
C.S.M. group 

s.r.o. 
10:20 hod. 
Nové Mesto nad Váhom 
93,7 
Rádio LUMEN, spol. s 

r.o. 
11:40 hod. 
Žarnovica 
99,6 
žiaden 

záujemca 
Rožňava 
89,0 
GES Slovakia, 

s.r.o. 
10:40 hod. 
INICIATÍVA s.r.o. 
12:00 

hod. 
Snina 
95,9 
GES Slovakia, 

s.r.o. 



10:40 hod. 
C.S.M. group s.r.o. 
10:20 

hod. 
INICIATÍVA s.r.o. 
12:00 

hod. 
Šírava, s.r.o. 
12:20 

hod. 
Medzilaborce 
97,8 
Marek 

Petráš 
12:40 

hod. 
D.EXPRES, k.s. 
11:00 

hod. 
GES Slovakia, s.r.o. 
10:40 

hod. 
Medzilaborce 
97,8 
Rádio LUMEN, spol. s 

r.o. 
11:40 hod. 
INICIATÍVA s.r.o. 
12:00 

hod. 
Šírava, s.r.o. 
12:20 

hod. 
Stropkov 
97,8 
Marek 

Petráš 
12:40 

hod. 
D.EXPRES, k.s. 
11:00 

hod. 
GES Slovakia, s.r.o. 
10:40 

hod. 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
11:40 

hod. 
INICIATÍVA s.r.o. 
12:00 

hod. 
Šírava, s.r.o. 
12:20 

hod. 
Frekvencie, ktoré budú voľné ku dňu 5.2.2020 
Banská Bystrica 
87,7 
TAM ART PRODUCTION, 

s.r.o. 
11:20 hod. 
Nitra 
8

7,8 
Nové Mesto nad Váhom 
8

8,0 
Košice 



9
8,6 

Tornaľa 
9

8,5 
Brezno 
9

9,6 
Lučenec 
9

9,6 
Rožňava 
9

9,4 
Levice 
1

04,2 
Štúrovo 
1

04,5 
Bratislava 
1

06,6 
Liptovský Mikuláš 
9

6,3 
Námestovo 
8

9,7 
Nová Baňa 
9

2,5 
Poprad 
1

03,6 
Rimavská Sobota 
9

3,8 
Ružomberok 
1

01,3 
Spišská Nová Ves 

9
8,1 

Stará Ľubovňa 
1

07,7 
Trstená 
9

2,4 
Žilina 
1

06,9 
Zlaté Moravce 
9

1,9 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Alexandrovci oslávia 90. výročie veľkým turné, prídu aj na Slovensko 
[20.04.2018; dobrenoviny.sk; 09:36; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/130056/alexandrovci-oslavia-90-vyrocie-velkym-turne-pridu-aj-na-
slovensko 
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Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb. 

Na snímke tanečníci ruského armádneho súboru Alexandrovci. — Foto: TASR/AP 
Bratislava 20. apríla (TASR) - Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928, na 

turné k výnimočnému výročiu vystúpi historicky najväčší počet členov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú 
budúci rok 11 koncertov v desiatich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach. Po tvrdej a viac ako 
rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. výročiu. 

Alexandrovci vôbec prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetiam nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne 
vyberal kandidátov na jednotlivé hlasy. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z 
Alexandrovcov súbor, ktorý sám seba prekonáva, a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a 
výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Turné Alexandrovci European Tour 2019 začne 12. mája v Prievidzi, zbor vystúpi aj v Brezne, Žiline, Martine, 
Spišskej Novej Vsi, Východnej, Trenčíne, Banskej Bystrici, Nitre a dvakrát v Bratislave. Na koncertoch zaznejú 

najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci poznať z repertoáru súboru, a chýbať nebude ani 
divákmi obľúbený Majster Kalinka - Vadim Ananev, jeden zo základných pilierov súčasných Alexandrovcov. 

“Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je originálnym zoskupením mladých talentovaných 
hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá 
prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,” povedal organizátor turné Karol Jagoš. 

“Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme ich navštívili priamo v 
Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich vystúpenie na domácej 
pôde,” dopĺňa manažér Alexandrovcov pre strednú Európu Rudolf Héger. 

TASR informovala PR manažérka koncertov Andrea Čurná. 
× 
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Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb. 

Bratislava 20. apríla (TASR) - Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928, na 
turné k výnimočnému výročiu vystúpi historicky najväčší počet členov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú 
budúci rok 11 koncertov v desiatich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebieha li 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach. Po tvrdej a viac ako 
rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. výročiu. 

Alexandrovci vôbec prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetiam nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne 
vyberal kandidátov na jednotlivé hlasy. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z 
Alexandrovcov súbor, ktorý sám seba prekonáva, a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a 
výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Turné Alexandrovci European Tour 2019 začne 12. mája v Prievidzi, zbor vystúpi aj v Brezne, Žiline, Martine, 
Spišskej Novej Vsi, Východnej, Trenčíne, Banskej Bystrici, Nitre a dvakrát v Bratislave. Na koncertoch zaznejú 

najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci poznať z repertoáru súboru, a chýbať nebude ani 
divákmi obľúbený Majster Kalinka - Vadim Ananev, jeden zo základných pilierov súčasných Alexandrovcov. 

http://www.teraz.sk/kultura/alexandrovci-oslavia-90-vyrocie-velkym-t/320562-clanok.html


“Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je originálnym zoskupením mladých talentovaných 
hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá 
prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,” povedal organizátor turné Karol Jagoš. 

“Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme ich navštívili priamo v 
Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich vystúpenie na domácej 
pôde,” dopĺňa manažér Alexandrovcov pre strednú Európu Rudolf Héger. 

TASR informovala PR manažérka koncertov Andrea Čurná. 
[Späť na obsah] 
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Do jarného výberového konania o voľné rozhlasové frekvencie sa prihlásilo deväť žiadateľov. Je medzi nimi aj 
nový subjekt – vznikajúce Rádio Šírava, ktoré chce začať vysielať na východe. Celkovo je v hre 31 frekvencií 
vrátane kmitočtov Rádia Jemné, ktorému v roku 2020 vyprší licencia. 

Zdroj: Profimedia 
Rádio Šírava žiada licenčnú radu o pridelenie štyroch frekvencií. Jednu z nich – 89,7 MHz Michalovce – si 

skoordinovalo individuálne. O licenciu na vysielanie sa uchádza eseročka Šírava, ktorú podľa obchodného 
registra vlastnia Michalovčania Vladimír Bučko a Štefan Pokoželec. 

Vznikajúce Rádio Šírava sa uchádza aj o tri frekvencie uvoľnené po Rádiu Kiss. To vlani požiadalo o odňatie 
celkovo štyroch frekvencií – v Medzilaborciach, Snine, Stropkove a Rožňave – po tom, čo sa sústredilo na 
vysielanie v Košiciach a okolí. 

V prípade najvýkonnejšej 10-kilowattovej frekvencie 95,9 MHz Snina sú záujemcami popri Rádiu Šírava aj 
Rádo Anténa Rock, Rádio Aktual a Rádio Roma. 

Najviac záujemcov je o frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov. O obe sa prihlásilo šesť 
subjektov: Rádio Expres, Rádio Anténa Rock, Rádio Košice, Rádio Lumen, Rádio Roma a Rádio Šírava. 

Poslednú z frekvencií po Kisse 89,0 MHz Rožňava chcú získať Rádio Anténa Rock a Rádio Roma. 
Žiaden záujemca sa neprihlásil o frekvenciu 99,6 MHz Žarnovica, ktorú Rada vlani v máji odňala z dôvodu 

nevyužívania Rádiu One. Vzhľadom na technické parametre je frekvencia vhodná len pre túto stanicu. 
Ďalšie štyri frekvencie jarného výberového konania sú individuálne skoordinované. O každú z nich sa uchádza 

len jeden záujemca – koordinátor frekvencií. V Devínskej Novej Vsi chce rozšíriť pokrytie Rádio Viva, v 
Michalovciach a Rimavskej Sobote Rádio Aktual a v Novom Meste nad Váhom Rádio Lumen. 

V jarnom výberovom konaní je k dispozícii aj 22 frekvencií, na ktorých vysiela Rádio Jemné. V roku 2020 mu 
skončí už raz predĺžená licencia, ktorú podľa zákona nie je možné viac predĺžiť. Jemné tak musia žiadať o nové 
povolenie. Vysielateľ stanice Tam Art Production je jediným prihláseným záujemcom o 22 frekvencií. 

Verejné vypočutie žiadateľov, ktoré predchádza rozhodnutiu o pridelení frekvencií, sa bude konať v utorok 22. 
mája od 10:00 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 

Zoznam frekvencií a žiadateľov vo výberovom konaní 
Lokalita Frekvencia 

(MHz) 
Žiadateľ 

Bratislava 
Devínska 

94,9 INTERSONIC RADIO VIVA, s.r.o. 

Michalovce 89,7 Šírava, s.r.o. 
Michalovce 104,4 C.S.M. group s.r.o. 
Rimavská 

Sobota 
91,1 C.S.M. group s.r.o. 

Nové Mesto 
nad Váhom 

93,7 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

Žarnovica 99,6 žiaden záujemca 
Rožňava 89,0 GES Slovakia, s.r.o., INICIATÍVA s.r.o. 
Snina 95,9 GES Slovakia, s.r.o., C.S.M. group s.r.o., INICIATÍVA s.r.o., Šírava, 

s.r.o. 
Medzilaborce 97,8 Marek Petráš, D.EXPRES, k.s., GES Slovakia, s.r.o., Rádio LUMEN, 

spol. s r.o., INICIATÍVA s.r.o., Šírava, s.r.o. 
Stropkov 97,8 Marek Petráš, D.EXPRES, k.s., GES Slovakia, s.r.o., Rádio LUMEN, 

spol. s r.o., INICIATÍVA s.r.o., Šírava, s.r.o. 
Banská Bystrica 87,7* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Nitra 87,8* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 

https://medialne.etrend.sk/radia/o-frekvencie-po-kisse-sa-biju-viacere-stanice-do-eteru-sa-chysta-aj-nove-radio.html
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Nové Mesto 
nad Váhom 

88* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 

Košice 98,6* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Tornaľa 98,5* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Brezno 99,6* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Lučenec 99,6* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Rožňava 99,4* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Levice 104,2* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Štúrovo 104,5* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Bratislava 106,6* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Liptovský 

Mikuláš 
96,3* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 

Námestovo 89,7* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Nová Baňa 92,5* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Poprad 103,6* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Rimavská 

Sobota 
93,8* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 

Ružomberok 101,3* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Spišská Nová 

Ves 
98,1* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 

Stará Ľubovňa 107,7* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Trstená 92,4* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Žilina 106,9* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Zlaté Moravce 91,9* TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
* - frekvencie budú voľné k 5. februáru 2020, zdroj: RVR 
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22. Alexandrovci oslávia 90. výročie veľkým turné, prídu aj na Slovensko 
[20.04.2018; 24hod.sk; Kultúra; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
http://www.24hod.sk/alexandrovci-oslavia-90-vyrocie-velkym-turne-pridu-aj-na-slovensko-cl581306.html 

 
 

Na snímke tanečníci ruského armádneho súboru Alexandrovci. 
Bratislava 20. apríla (TASR) - Najznámejší ruský armádny zbor Alexandrovci bol založený v roku 1928, na 

turné k výnimočnému výročiu vystúpi historicky najväčší počet členov na jednom pódiu. Na Slovensku absolvujú 
budúci rok 11 koncertov v desiatich mestách. 

Zatiaľ posledné turné, ktoré Alexandrovci absolvovali na Slovensku, bolo mimoriadne emotívne a výrazne 
poznačené tragickou leteckou nehodou z decembra 2016, pri ktorej zahynulo 92 osôb, pričom 60 z nich tvorili 
práve členovia súboru. Napriek smútku, ktorý udalosť sprevádzal, sa ruský armádny súbor nevzdal a venoval 
veľa pozornosti tomu, aby tradičný symbol ruskej kultúry ostal zachovaný. Po konkurzoch, ktoré prebiehali 
začiatkom roka 2017, boli Alexandrovci pripravení pokračovať v dohodnutých vystúpeniach. Po tvrdej a viac ako 
rok trvajúcej práci štartujú turné k svojmu 90. výročiu. 

Alexandrovci vôbec prvýkrát vo svojej histórii vystúpia na turné v počte 130 ľudí na jednom pódiu, pričom 
speváci, ktorí zbor doplnili v priebehu minulého roka, svojimi výkonmi už teraz vzdávajú viac než len hold 
pamiatke obetiam nehody. Výber nových spevákov vôbec nebol jednoduchý, vedúci súboru veľmi dôsledne 
vyberal kandidátov na jednotlivé hlasy. Dnes možno hovoriť o tom, že udalosti posledných dvoch rokov urobili z 
Alexandrovcov súbor, ktorý sám seba prekonáva, a turné k jeho 90. výročiu bude ešte emotívnejšie a 
výnimočnejšie ako v roku 2017. 

Turné Alexandrovci European Tour 2019 začne 12. mája v Prievidzi, zbor vystúpi aj v Brezne, Žiline, Martine, 
Spišskej Novej Vsi, Východnej, Trenčíne, Banskej Bystrici, Nitre a dvakrát v Bratislave. Na koncertoch zaznejú 

najväčšie a najúspešnejšie hity, ktoré majú možnosť diváci poznať z repertoáru súboru, a chýbať nebude ani 
divákmi obľúbený Majster Kalinka - Vadim Ananev, jeden zo základných pilierov súčasných Alexandrovcov. 

“Pred koncertom vždy vystúpi kapela Kollárovci, ktorá je originálnym zoskupením mladých talentovaných 
hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá 
prináša nadšenie, dobrú náladu a úsmev na tvári,” povedal organizátor turné Karol Jagoš. 

“Je pre nás česť, že môžeme pripravovať toto mimoriadne turné. Tento rok sme ich navštívili priamo v 
Moskve, kde sme doladili niektoré detaily a zároveň sme mali možnosť opäť vidieť ich vystúpenie na domácej 
pôde,” dopĺňa manažér Alexandrovcov pre strednú Európu Rudolf Héger. 

TASR informovala PR manažérka koncertov Andrea Čurná. 
Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Ak si kdekoľvek pozriete odporúčania, čo sa na Slovensku oplatí vidieť, Spišský hrad 

tam nikdy nebude chýbať. Mohutný komplex, obklopený nádherným prostredím, je skutočnou dominantou a 
symbolom Slovenska. História Spišského hradu sa začala písať už pred takmer tisícročím. 

Prečítajte si celý článok>> 
[Späť na obsah] 
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45. ročník najstaršej automobilovej súťaže na Slovensku sa uskutoční v posledný májový víkend 25. - 26. 
mája 2018. 

Usporiadatelia z AOS klubu Poprad pripravili náročnú rely, ktorá je rozdelená do dvoch dní a okrem 
obľúbeného mestského nočného okruhu v Poprade sa súťažné posádky predstavia aj v okolí Spišskej Novej 
Vsi. Ide o druhé kolo Majstrovstiev Slovenskej republiky (MSR), Majstrovstiev Slovenska historických automobilov 

(MSR HA), Slovenského Rally Pohára (SRP), Rally Legend (SRP), Rallyškoly, 1. ročník Green Rallye Tatry 
(súťaž vozidiel na elektrický alebo hybridný pohon) a 2. ročník Tatransko-Valašského pohára, ktorý odštartoval v 
rámci Valašskej rally v marci v Českej republike. 

Prípravy tatranskej rely finišujú. V minulých dňoch sa konalo pravidelné zasadnutie organizačného výboru, 
kde sa riešili posledné detaily pred štartom súťaže. Boli schválené a zverejnené Zvláštne ustanovenia a 
odtajnená trať aktuálneho ročníka, ktorá zavíta aj do nádherného prostredia Hornádskej doliny a Slovenského 
raja. Trať Rallye Tatry 2018, s asfaltovým povrchom, meria celkom 318 km a obsahuje 8 rýchlostných skúšok v 
celkovej dĺžke 95 km. Rýchlostné skúšky s názvami Poprad – okruh (9,75 km) Huta (dĺžka 19,70 km), Poprad 
(5,40 km) a Vikartovce (14,80 km) dokonale preveria pripravenosť štartového poľa. Usporiadatelia predpokladajú 
účasť približne 70 posádok. Májový termín konania tatranskej rely by mal prilákať okrem domácich posádok aj 
súťažiacich z Českej republiky, Poľska, Maďarska a ďalších štátov. 

Uzávierka prihlášok je stanovená na pondelok 14. mája, pričom s redukovaným vkladom už v piatok 11. mája. 
Registrácia súťažiacich na obhliadku trate a výdaj itinerárov začne už vo štvrtok 24. mája. Technické preberanie 
sa uskutoční v piatok 25. mája od 7. do 13 hodiny v areáli bývalých kasární na popradskom sídlisku Západ, kde 
bude umiestnené aj servisné parkovisko. Shakedown, čiže testovacia rýchlostná skúška, prebehne počas 
piatkového dopoludnia od 10. do 13. hodiny na ceste medzi obcami Šuňava a Štrba. Dĺžka testovacej rýchlostnej 
skúšky je 2,4 km. 

Získať spoločnú fotografiu a podpisy najlepších jazdcov a hviezdy európskeho formátu Felixa Rosenqvista, 
budú fanúšikovia môcť na autogramiáde v OC Forum v sobotu 26. mája o 16.30 h. Súťažné tímy sa v plnej 
paráde predstavia o 18. hodine na slávnostnej rampe na Námestí sv. Egídia v Poprade pri obchodnom centre 
Forum. Cieľ súťaže a odovzdanie cien bude na rovnakom mieste v sobotu 26. mája od 16.30 hodiny. Riaditeľstvo 
súťaže bude svoju činnosť vykonávať v priestoroch Národného tréningového centra (NTC) Slovenského 
futbalového zväzu vedľa Aquacity Poprad. 

Ďalší spravodajský servis o 45. Rallye Tatry 2018 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené 
budú postupne aj na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovej mutácii. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

25. Hokejový zväz odmenil kluby za prácu s mládežou: Ktoré získali najviac? 
[20.04.2018; dnes24.sk; Poprad; 00:00; TASR/Dnes24.sk] 

http://www.topky.sk/cl/1000680/1704557/FOTO-Toto-miesto-je-ozajstnym-symbolom-Slovenska--Miestni-z-neho-kradli-a-nechali-ho-schatrat
http://www.topky.sk/cl/1000680/1704557/FOTO-Toto-miesto-je-ozajstnym-symbolom-Slovenska--Miestni-z-neho-kradli-a-nechali-ho-schatrat
http://poprad.dnes24.sk/oblubene-preteky-rallye-tatry-sa-blizia-start-uz-o-pat-tyzdnov-297131


 
http://poprad.dnes24.sk/hokejovy-zvaz-odmenil-kluby-za-pracu-s-mladezou-ktore-ziskali-najviac-297033 

 
 

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. 

Hokej Slovensko: viac aktuálnych správ z ligového hokeja 
Kto získa za prácu s mládežou najviac (za hráčov v seniorskom hokeji v eurách) 
Por

adie 
Klub Su

ma 
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 
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. 

Výška príspevku podľa súťaže (za hráča do 26 rokov v eurách) 
Por

adie 
Súťaž Na 

hráča 
Počet 

hráčov 
Spol

u 
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 
Foto: ilustračné 
Zdroj: TASR/Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

26. TA3 pripravila cyklus dokumentov o dielach Majstra Pavla 
[20.04.2018; ta3.com; Spoločnosť; 00:00; TA3] 

 
https://www.ta3.com/clanok/1126354/ta3-pripravila-cyklus-dokumentov-o-dielach-majstra-pavla.html 

 
 

Tvorcovia 17-dielneho dokumentárneho cyklu Po stopách Majstra Pavla finišujú s prípravou na jeho 
odvysielanie v programe televízie TA3. Dlhé mesiace navštevovali mestá a obce na východe Slovenska, aby 
mohli verejnosť zoznámiť s 500 rokov starým dielom tak, ako ho doteraz nepoznala. 

http://poprad.dnes24.sk/hokejovy-zvaz-odmenil-kluby-za-pracu-s-mladezou-ktore-ziskali-najviac-297033
https://www.ta3.com/clanok/1126354/ta3-pripravila-cyklus-dokumentov-o-dielach-majstra-pavla.html


Kedy vysielame cyklus o Majstrovi Pavlovi: 
Premiéry: UT 21:30, SO 16:30 
Reprízy: PI 17:45, NE 10:45 
V 17 častiach tvorcovia predstavia diela Majstra Pavla v mestách Levoča, Spišská Nová Ves, Banská 

Bystrica, Prešov, Bardejov, Lipany, Sabinov, Spišské Vlachy, Kežmarok, Spišské Podhradie a v obciach Stratená, 
Chyžné, Slovenská Ves, Mlynica, Okoličné, Lomnička, Spišská Sobota, Ľubica a Hrabušice. 

[Späť na obsah] 

 
 

27. V Košickom samosprávnom kraji sa číta nielen v marci 
[20.04.2018; vucke.sk; 00:00; JUDr. Ana Činčárová] 

 
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/kultura/aktuality/v-kosickom-samospravnom-kraji-cita-nielen-
marci.html 

 
 

Už 63 rokov je v našom kalendári marec – mesiacom knihy a to na počesť Mateja Hrebendu, slovenského 
popularizátora čítania. Vo všeobecnosti platí, že čítanie podporuje takmer všetky oblasti myslenia, ľudia, ktorí 
čítajú, majú vyššiu inteligenciu a bohatšie všeobecné vedomosti. 

Zo štatistík knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja vyplýva, že čitateľov je stále 
viac, a to nielen v marci. V roku 2017 evidovali knižnice 25 263 aktívnych čitateľov, čo je o 600 viac, než v roku 
2014. 

V piatich regionálnych knižniciach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je aktuálne takmer 576-tisíc knižničných 
jednotiek. Okrem samotnej literatúry sa knižnice stávajú čoraz častejšie centrami rôznych kultúrno-spoločenských 
a vzdelávacích podujatí. Napríklad vlani sa ich konalo spolu 1 753. 

„Nové technológie a médiá, ktoré denne využívame, vo všeobecnosti oslabili vzťah k čítaniu. Výskumy 
Európskej únie preukazujú, že kvalita kultivovaného čítania na Slovensku poklesla a čítanie s porozumením je na 
nedostatočnej úrovni. O to viac ma teší skutočnosť, že knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK robia všetko 
preto, aby opäť prilákali čitateľov do svojich priestorov, či už atraktívnymi knižnými titulmi alebo zaujímavými 
podujatiami. Zodpovedne pracujú so všetkými kategóriami návštevníkov, o čom svedčí aj pestrá ponuka aktivít v 
tomto roku,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. 

Košický samosprávny kraj napomáha k rozvoju knižničných služieb a dbá o zvyšovanie kvality štandardov 
činnosti knižníc. Každoročne nakupuje nové knižné tituly a zavádza aj tzv. štandardy činnosti knižníc. Zamerané 
sú na aktuálne trendy v rozvoji a inovatívne ukazovatele tak, aby sa knižničné služby v regióne rozvíjali. 

NIEKTORÉ Z AKTIVÍT KNIŽNÍC V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PôSOBNOSTI KSK V ROKU 2018: 
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach 
tematické výstavy regionálneho a tradičného umenia 
neformálne vzdelávanie pre deti, rodičov i seniorov 
spustený je unikátny literárny portál „Knihy na dosah“ 
Zemplínska knižnica v Trebišove 
projekt „Donáška kníh do domu,“ najmä pre imobilných a dlhodobo chorých 
projekt „Balíček kníh“ – výber kníh šitých na mieru 
akcia „Týždeň vo farbách dúhy,“ počas ktorej je každý deň venovaná špeciálna pozornosť inému typu 

návštevníkov (rodiny s deťmi, seniori, mládež… ) 
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave 
literárna súťaž „Perly poznania,“ kde môžu čitatelia posúvať hranice svojej kreativity a poznania 
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi 

projekt „Jednu knihu ročne,“ v rámci ktorého môžete knižnici darovať knihu, ktorú ste si kúpili alebo dostali 
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach 
na celospoločenské trendy a problémy reagujú prácou so znevýhodnenými skupinami obyvateľov, prevenciou 

voči šikane a nežiaducemu správaniu u detí a mládeže 
Autor/zdroj: JUDr. Anna Činčárová 
Zverejnil: Mgr. Zuzana Bobríková 
Vytvorené: 20.04.2018 12:00 
Upravené: 20.04.2018 13:27 
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28. Kam za kultúrou - piatok 20., sobota 21. a nedeľa 22. apríla 
[20.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20806514/kam-za-kulturou-piatok-20-sobota-21-a-nedela-22-aprila.html 
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Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Košický kraj 
KINÁ 
KOŠICE: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Apoštol Pavol o 17.50 - v nedeľu o 18.30, Backstage o 15.50, 

Besnenie o 20.30 - v sobotu a nedeľu aj o 13.30, 3D o 18.00, Deň čo deň o 16.10, Dubček o 18.40, 20.50, Dve a 
pol kačky o 15.10, 16.30 - v sobotu a nedeľu aj o 14.10, Fakjú pán profesor 3 o 18.20, Králik Peter o 15.30 - v 
sobotu a nedeľu aj o 13.20, 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 - v nedeľu o 17.20, 20.55, Vadí nevadí o 21.00, (piatok, sobota) 
Červená volavka o 17.10, (sobota) Leo da Vinci: Misia Mona líza o 13.10, Pacific Rim: Povstanie 3D o 13.50, 
(sobota, nedeľa) Chloe a trpaslíci o 13.00, DETSKÉ KINO - Včielka Maja 2: Sladké hry o 14.30, (nedeľa) 
Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 14.30, Earth: Deň na zázračnej planéte o 16.30 hod., STER CENTURY 
CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Dubček o 18.40, Dve a pol kačky o 14.00, 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, Sherlock Gnomes o 14.50, Králik Peter o 14.20, Pacific Rim: Povstanie o 13.45, 
Backstage o 16.10, 18.10 hod., ÚSMEV - (piatok) Vnútorné slnko o 16.40, Dubček o 18.30, Stratili sme Stalina o 
20.15, Vadí nevadí o 22.15, (sobota) Dve a pol kačky o 15.30, Mesiac Jupitera o 17.15, Dubček o 19.30, Vadí 
nevadí o 21.15, (nedeľa) Dve a pol kačky o 15.30, Dubček o 17.15, Deň Zeme s Úsmevom! o 19.00, Before the 
flood o 20.00 hod., SPIŠSKÁ NOVÁ VES: STER CENTURY CINEMAS - (piatok, sobota, nedeľa) Dubček o 

18.40, Dve a pol kačky o 16.00 - v sobotu a nedeľu aj o 14.00, 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, (sobota, nedeľa) Sherlock Gnomes o 14.50, Králik Peter o 14.20 hod., MIER - (piatok) Dve a 
pol kačky o 17.00 hod., Pepa o 19.00 hod., (sobota) Pepa o 19.00 hod., (nedeľa) Mária Magdaléna o 19.00 hod. 

DIVADLÁ 
KOŠICE: ŠTÁTNE DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA - (piatok) Falstaff o 19.00 hod., (sobota) Labutie 

jazero o 19.00 hod., (nedeľa) Ronja, dcéra lúpežníka o 16.00 hod., MALÁ SCÉNA - (sobota) Ešte sa to dá 
zachrániť o 19.00 hod., BÁBKOVÉ DIVADLO (Alžbetina 38) - (piatok) Ako šlo vajce na vandrovku o 9.00 a 10.30 
hod., (nedeľa) Ako šlo vajce na vandrovku o 14.30 a 16.30 hod., (Tajovského 4) - (nedeľa) Nevesta Myška o 
16.30 hod., DIVADLO ROMATHAN (Štefánikova 4) - (piatok) Stratená láska o 18.00 hod., SP. N. VES: SPIŠSKÉ 
DIVADLO - (piatok) Kráska a netvor o 10.00 hod., Škriepky na korze o 19.00 hod., (nedeľa) Tri zlaté vlasy deda 
Vševeda o 16.00 hod., DIVADLO NA OPÄTKOCH (Zimná 68 - podkrovie) - (piatok) Karavána rýb o 19.00 hod., 
KONTRA (Zimná 68) - (sobota) Sólo o 19.00 hod., DOM KULTÚRY MIER - (nedeľa) Tanečné divadlo ATak: 
D4V1D o 16.00 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; Bienále maľby IV. - Abstrakcia / Metóda a metafora, Biedermeier C+S, Soody 
Sharifi: Maxiatúry / Moslimské tínedžerky (do 1. 7.), (piatok) Ženy online: Svetlo Zeme / umenie z odpadu o 16.00 
hod., 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: KAŠTIEĽ - 
Ako sa princezné obliekali a rytieri zachraňovali, LETOHRÁDOK DARDANELY - Keď drevo spieva, SMIŽANY: 
MÚZEUM - Vajíčko maľované 

ZÁBAVA 



KOŠICE: TABAČKA KULTURFABRIK - (piatok) - koncert - Vec & Škrupo/FVLCRVM o 20.00 hod., (sobota, 
nedeľa) - workshop - Living Dancing Spine so Zunou Vesan Kozánkovou od 10.00 hod., (sobota) - koncert - 
Heymoonshaker o 20.00 hod., (nedeľa) Kizomba o 19.00 hod., Filmový klub: Miesto splnených túžob o 19.00 
hod., (tanec) Pre Gaiu - Tanečno- hudobný koncert pre našu Zem o 19.00 hod., HALMISPACE (Hlavná 21) - 
Výstava: Lenka Slniečková (do 4. 5.), (sobota) Koncert: Longital o 20.00 hod., ARTFORUM (Mlynská 4) - 
prezentácia knihy - Kornel Földvári O sebe v piatok o 19.00 hod., SP. N. VES: RADNIČNÉ NÁMESTIE - (sobota) 
Deň tanca od 10.00 do 16.00 hod., TRHOVISKO (sídl. Východ) - (sobota) Spišská burza starožitností a kuriozít 
od 8.00 hod., OC MADARAS - (sobota, nedeľa) LEGO víkend o 13.00 hod., ČAJOVŇA ALCHÝMKA (nedeľa) 
Nespi Spiš / Beseda ku Dňu Zeme o 17.00 hod. 

Prešovský kraj 
KINÁ 
PREŠOV: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) 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 okrem nedele), Apoštol Pavol 
o 18.40, Vadí nevadí o 21.00 hod., iba v piatok a sobotu: Leo da Vinci: Misia Mona Líza o 14.40, iba v sobotu a 
nedeľu navyše: Dve a pol kačky o 13.10, Králik Peter o 14.10, Včielka Maja 2: Sladké hry o 14.00, Chloe a 
trpaslíci o 13.50, iba v nedeľu: Putovanie tučniakov: Volanie oceánu o 14.30, Earth: Deň na zázračnej planéte o 
16.30 hod., POPRAD: CINEMAX - (piatok, sobota, nedeľa) Dubček o 16.30, 20.50 - v nedeľu o 18.40, 20.50, Dve 
a pol kačky o 15.30 - v sobotu a nedeľu aj o 13.20, Pepík o 16.00, 20.40, Fakjú pán profesor 3 o 18.10, Ready 
Player One: Hra sa začína o 17.40, Besnenie o 20.30, (sobota, nedeľa) Králik Peter o 13.50, DETSKÉ KINO - 
Včielka Maja 2: Sladké hry o 13.30, (piatok, sobota) Vadí nevadí o 18.30, (nedeľa) Earth: Deň na zázračnej 
planéte o 16.30 hod., HUMENNÉ: FAJN - (piatok) Vadí nevadí o 20.00, (sobota) Dve a pol kačky o 15.30, Dubček 
o 17.30, Vadí nevadí o 19.30, (nedeľa) Pepík o 20.00 hod. 

DIVADLÁ 
PREŠOV: DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO - (piatok) MS: Kati o 18.30 hod., (nedeľa) SOLIVAR: 

KULTÚRNY DOM - (nedeľa) O malom nervóznom prasiatku o 16.00 hod., HUMENNÉ: KAŠTIEĽ (koncertná sieň) 
- 57. humenská hudobná jar “Hudobná prechádzka storočiami” o 19.00 hod., MsKS (divadelná sála) - (nedeľa) 
Ščamba o 17.00 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; ELEKTRÁREŇ TG - 
Daniel Szalai, Jozef Baus - Predobraz, vernisáž v piatok o 17.00 hod., koncert zoskupenia Ensemble Ricercata, 
ART KLUB TG - Bedřiška Znojemská - Svet na gombík (do 20. 5.), STARÝ SMOKOVEC: VILA FLÓRA - Stála 
expozícia: Tatry v umení zo zbierok Tatranskej galérie, 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.) 

ZÁBAVA 
PREŠOV: SCALA - (sobota) Duo Jamaha o 17.00 hod., HUMENNÉ: ZÁMOK (koncertná sieň) - (piatok) 

Hudobná prechádzka storočiami o 19.00 hod. 
[Späť na obsah] 



 
 

29. Do Michaloviec zavítajú basketbalové nádeje 
[20.04.2018; dolnyzemplin.korzar.sme.sk; Dolný Zemplín Korzár / Šport v Dolnom Zemplíne; 00:00; Róbert 

Andrejov] 

 
https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20804749/do-michaloviec-zavitaju-basketbalove-nadeje.html 

 
 

Špičkový mládežnícky klub GBA Praha tu odohrá dva prípravné zápasy. 
MICHALOVCE. Basketbalový klub 1. BKD Michalovce koncom tohto mesiaca usporiada v metropole 

Zemplína zaujímavé podujatie. 
Špičkový mládežnícky basketbalový klub GBA Praha odohrá v Michalovciach dva prípravné zápasy, ktoré by 

mali byť vyvrcholením prípravy družstva U19 z tohto klubu z hlavného mesta Čiech na turnaj Final four, ktorý sa 
uskutoční začiatkom mája v Prahe. 

Priaznivci tohto podkošového športu sa rozhodne majú na čo tešiť, lebo v akcii uvidia množstvo talentovaných 
basketbalistov. 

„Prevažná väčšina týchto nádejných basketbalistov tejto kategórie po skončení Final four odchádza do 
výberových kempov v USA, kde sa budú snažiť dostať do špičkových amerických univerzitných družstiev,“ 
prezradil prezident 1. BKD Ladislav Janošov. 

V družstve GBA Praha hrá aj niekoľko reprezentantov Slovenska, ktorí hájili farby našej krajiny na ME U18 
kategórie A v lete minulého roka v Bratislave a Piešťanoch. 

„Sú to napríklad Maroš Želiznák, odchovanec KB Košice, či Dávid Javorský, odchovanec Spišskej Novej Vsi, 

ktorého otec v minulosti hrával za Michalovce. Pre nás mimoriadne zaujímavý hráč je Milan Janošov mladší, náš 
odchovanec, ktorý v GBA Praha pôsobí už dva roky. Ide tiež o syna nášho bývalého úspešného hráča,“ uviedol 
Janošov. 

A proti komu vlastne Pražania v Michalovciach nastúpia? V piatok 27. apríla o 17. hodine sa stretnú s KB 
Košice a o deň neskôr o 10.30 hod. si zmerajú sily so slovenskou reprezentáciou do 18 rokov. 

Obe stretnutia sa uskutočnia v športovej hale Gymnázia Pavla Horova. 
[Späť na obsah] 

 
 

30. Pohotovosť v lekárňach - piatok 20., sobota 21. a nedeľa 22. apríla 
[20.04.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Služby; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20806504/pohotovost-v-lekarnach-piatok-20-sobota-21-a-nedela-22-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 
20. 4. - 22. 4. UNIVERSA, Hlavná 1735/59 
Sabinov 
20. 4. - 22. 4. NA KORZE, Ružová 27/130 
Levoča 
21. 4. – 22. 4. U BARBORKY, Sídl. Západ, V. Greschika 1 
Spišská Nová Ves 

20. 4. - 22. 4. Dr. MAX, Mlynská 2047/39 
Gelnica 
20. 4. - 22. 4. Gelnica, Športová 46, +421 534489514 
Rožňava 
20. 4. – 22. 4. Dr. Max, Krasnohorská 3894/5, MAX, OD Kaufland, Šafárikova 114/4200, +421 0901 961 163, 
St. Ľubovňa 
20. 4. Schneider, Obrancov mieru 8, 21. 4. Dr. Max, Popradská cesta 1777/71, 22. 4. Adria, Obrancov mieru 3 

https://dolnyzemplin.korzar.sme.sk/c/20804749/do-michaloviec-zavitaju-basketbalove-nadeje.html
https://korzar.sme.sk/c/20806504/pohotovost-v-lekarnach-piatok-20-sobota-21-a-nedela-22-aprila.html


Poprad 
20. 4. ADUS, Mnoheľova 2, 21. 4. BENU, Teplická cesta 4359/3, 22. 4. ADUS, Mnoheľova 2 
Humenné 
20. 4. MEDIA, Družstevná 1470/7, 21. 4. Dr. Max, M. R. Štefánika 5684/50, 22. 4. Schneider, Štefánikova 

6295/16 
Bardejov 
20. 4. - 22. 4. Átrium, Partizánska 4 
Vranov 
20. 4. Blíženci, M. R. Štefánika 143/169, 21. 4. Centrum, Pribinova 82, 22. 4. FARMIS, M. R. Štefánika 869 
Svidník 
20. 4. - 22. 4. Medic SK, Poliklinika MEDIC SK, MUDr. Pribulu 462/15 
Sobrance 
20. 4. - 21. 4. Avena pri nemocnici, Mieru 12 
Snina 
20. 4. - 22. 4. Vihorlat, Strojárska 607 
Trebišov 
20. 4. Dr. MAX, M. R. Štefánika 3504/14, 21. 4. SCHNEIDER, Hypermarket Tesco, M. R. Štefánika 3824/208, 

22. 4. Dr. MAX, OC Kaufland, Komenského 3884/6 
Michalovce 
20. 4. BENU, Humenská cesta 5822/2, 21. 4. Dr. Max, Tesco, Sobranecká cesta 5910, 22. 4. Dr. MAX, OC 

Kaufland, P. O. Hviezdoslava 5917/1 
Zmena pohotovostnej služby vyhradená! 

[Späť na obsah] 

 
 

31. Ošetrenie pacienta s disekciou hrudnej aorty z pohľadu zdravotníckeho 

záchranára 
[13.04.2018; Sestra; UZS; s. 22,23,24,25,26; Daniela Rybárová] 

 
 

PhDr. Daniela Rybárová, PhD., NsP Spišská Nová Ves, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava, Detašované 

pracovisko bi. Sáry Salkaházi Rožňava 
Bc. Matej Stoffa, Falck Záchranná, a. s., Raslavice 
SÚHRN: Disekcia aorty je závažné ochorenie postihujúce brušnú a hrudnú aortu. Je spojené s vysokou 

mortalitou. Cieľom príspevku je poukázať na možné úskalia manažmentu ošetrenia pacienta s akútnou disekciou 
hrudnej aorty v podmienkach prednemocničnej starostlivosti. Opísaná je klasifikácia, etiológia vzniku disekcie, 
diagnostika a liečba disekcie v nemocničných podmienkach. Pozornosť je venovaná manažmentu ošetrenia 
pacienta s disekciou hrudnej aorty v prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Disekcia hrudnej aorty. Manažment ošetrenia pacienta. Prednemocničná starostlivosť. 
Úvod 
Disekcia aorty je akútny stav, ktorý si žiada okamžitý chirurgický zásah. Takmer polovica pacientov 

postihnutých týmto ochorením zomiera už pri prvých príznakoch disekcie. Z hľadiska štatistík ide o najčastejšie 
diagnostikované ochorenie aorty spôsobujúce smrť. Jeho výskyt je u mužov dvakrát častejší ako u žien a viac ako 
70 % pacientov je zároveň postihnutých hypertenziou. Vznik disekcie je podmienený nielen genetickými faktormi, 
ale aj pridruženými ochoreniami ako je spomínaná hypertenzia, rôzne ochorenia aorty, ale aj disekcia 
traumatického pôvodu a v neposlednom rade iatrogénne poškodenie steny aorty katetrizačnými vyšetrovacími 
metódami. 

Disekcia aorty 
Disekcia aorty, teda rozštiepenie aortálnej steny prúdom krvi je známa viac ako 200 rokov. Ako prvý tento stav 

popísal Morgagni a po ňom anglický lekár Nicholls. Iniciálnou léziou je väčšinou priečna, často pomerne dlhá 
trhlina intimy a priľahlej medie. Touto trhlinou do steny preniká prúd krvi, čím sa aortálna stena rozštiepi (obr. 1). 
Toto rozštiepenie je väčšinou lokalizované vo vonkajších vrstvách medie. Šíri sa cirkulárne až do 2/3 obvodu 
aorty, antegrádne v smere krvného prúdu a menej často aj retrográdne. V stene aorty vzniká druhý, krvou 
vyplnený vak, často zasahujúci až do ilickej tepny. V krátkom čase môže dôjsť k ruptúre tohto tenkostenného 
vaku. Cez adventíciu do okolitých štruktúr, najčastejšie však do perikardu, či ľavej pleurálnej dutiny, menej často 
do zadného mediastina, či retroperitonea. Môže sa taktiež prevaliť späť do pôvodného aortálneho lumenu s 
následným spontánnym zhojením (Benedík a kol., 2006). Disekujúce môžu byť súčasne koronárne artérie, 
aortálna chlopňa a taktiež akákoľvek z hlavných odstupujúcich artérií spolu so vznikom symptómov 
malperfúzneho syndrómu vnútorných orgánov, mozgu alebo končatín. Malperfúziou interkostálnych alebo 
lumbálnych artérií môže byť spôsobená ischémia miechy a paraplégia (Gašparovič a kol., 2013). 

Klasifikácia disekcie aorty 
Na základe postihnutia jednotlivých častí sa akútna disekcia delí podľa dvoch uznávaných klasifikácií: 

Stanfordskej a DeBakeyho (obr. 2) (Benedík a kol., 2006). 
Podľa Stanfordskej klasifikácie delíme disekciu aorty na dva typy (Benedík a kol. 2006, s. 27): 



- Typ A - postihujúci ascendentnú aortu. 
- Typ B - nepostihujúci ascendentnú aortu, je disekovaná descendentná aorta v ľubovoľnom rozsahu, 

poprípade zasahuje aj do oblúka aorty. 
DeBakeyho klasifikácia delí disekciu aorty na tri typy (Benedík a kol. 2006, s. 27): 
- Typ I - disekcia postihuje celú aortu, vstup do disekčného kanála sa spravidla nachádza na ascendentnej 

aorte. 
- Typ II - disekcia postihuje len ascendentnú aortu. 
- Typ III - disekcia postihuje descendentnú aortu, kde je aj vstup do disekčného kanála. 
Obr. 2 Klasifikácia akútnej disekcie aorty podľa DeBakeyho a Stanforda 
Etiológia a faktory ovplyvňujúce vznik disekcie hrudnej aorty 
Rizikovými faktormi spôsobujúcimi vznik disekcie sú kongenitálne ochorenia spojivového tkaniva pri 

Marfanovom alebo EhlersDanlosovom syndróme, koarktácia aorty, anuloaortálna ektázia, hypertenzia, dlhodobo 
neliečená posttraumatická ruptúra intimy (najčastejší je mechanizmus decelerácie, ktorý postihuje v 95 % oblasť 
aortálneho isthmu) a v niektorých prípadoch ide o iatrogénne poškodenie steny aorty, napríklad pri katetrizačných 
technikách, či po predchádzajúcich kardiochirurgických výkonoch (Gašparovič a kol., 2013). 

Predispozícia sa delí aj z hľadiska pohlavia. U mužov sa vyskytuje dvakrát častejšie ako u žien. Výskyt 
disekcie u mladších pacientov je spojený najmä s ochoreniami spojivového tkaniva. Podľa The Internat ional 
Registry of Acute Aortic Dissection (IRAAD) je v 72 % akútna disekcia spojená s hypertenziou. V 65 % ide o 
trhlinu postihujúcu ascendentnú časť aorty, v 10 % o aortálny oblúk a v 20 % ide o oblasť descendentnej aorty 
(Gašparovič a kol, 2013). 

Veľké riziko rozvoja disekcie stúpa u tehotných, u ľudí s abúzom kokaínu, pri aortálnej traume (autonehody, 
pády z výšky), u pacientov s už existujúcim aneuryzmatickým zväčšením steny brušnej a hrudnej aorty. Opísaná 
bola aj cirkardiánna variácia rozvoja príznakov u ľudí s akútnou aortálnou disekciou s vyšším výskytom v ranných 
až obedňajších hodinách (6:00 - 12:00 hod.) a v zimných mesiacoch (Felšöci a kol., 2008). 

Klinický obraz disekujúcej hrudnej aorty 
Všeobecné symptómy sa viažu hlavne na vznik disekcie aorty. Dominantné sú bolesti na hrudi, ktoré zvyčajne 

vyžarujú do krku a pri distálnom šírení disekcie môžu vyžarovať aj do chrbta. Samotná prítomnosť disekcie je 
nebolestivá, okrem hypertenzných špičiek, kedy je viac namáhaná adventícia. Symptómy sú mnohokrát spojené s 
vysokým krvným tlakom, čo má za následok bolesti hlavy, pulzácie v spánkoch, nevoľnosť, tinitus a podobne. 
Disekcia môže byť aj úplne bezbolestná, až na jeden atypický symptóm, a tým je obrna hlasivky. V dôsledku 
častého presakovania krvi cez adventíciu, ktorá je tenkostenná, môže dôjsť plnením perikardu krvou až k 
tamponáde, čo má za následok kardiogénny šok. Náhlym pretrhnutím adventicie dochádza vo väčšine prípadov k 
smrti jedinca. Pri ruptúre disekcie sa môže vyvinúť hemoragický šok spôsobený akútnym krvácaním do pleurálnej 
dutiny, mediastina alebo retroperitonea. Ako ďalší pôsobiaci faktor môže byť dráždenie nervus vagus, čo 
vyvoláva hypotenziu až bradykardiu (Benedík a kol., 2006). 

Orgánové symptómy sú vyvolané bezprostredným pôsobením patologického procesu disekujúcej aorty na 
orgány zásobené postihnutou cievou, prípadne na štruktúry bezprostredne súvisiace s patologicky zmenenou 
cievnou stenou (Benedík a kol. 2006, s. 30). Postihnutými časťami hrudnej aorty môže byť aortálny koreň, 
ascendentná aorta, aortálny oblúk a descendentná aorta (Gašparovič a kol, 2013). 

Diagnostika disekcie hrudnej aorty v nemocničných podmienkach 
Podstatnou časťou diagnostiky v nemocničných podmienkach, keďže v prednemocničnej fáze to nie je možné, 

sú zobrazovacie metódy. Tie sa používajú aj na monitorovanie pacientovho stavu počas hospitalizácie. Ide o 
rôntgenové (RTG) snímky pľúc a srdca, magnetickú rezonančnú angiografm (MRA), transtorakálnu (TTE) a 
transezofageálnu echokardiografiu (TEE), katetrizačnú angiografm, intravaskulárny ultrazvuk (IVUS) (Benedík a 
kol., 2006). 

Medzi najvyužívanejšie zobrazovacie metódy patrí CT vyšetrenie a CT angiograŕia, pri ktorej sa vpraví 
pacientovi venózne kontrastná látka. Toto vyšetrenie má veľmi vysokú špecificitu a senzitivitu (90 -100%) a 
napomáha pri stanovení operačnej taktiky lokalizáciou intimálnej trhliny - entry, výstupnej trhliny - reentry, rozsahu 
nepravého lúmenu, postihnutí koronárnych artérií, hlavových a ostatných aortových vetiev, paraaortálnom 
presakovaní, aterosklerotickom procese v aortálnej stene a perikardiálnej a pleurálnej efúzii (Gašparovič a kol., 
2013). Vyšetrenie TEE je v zobrazovacím vyšetrením s vysokou senzitivitou (90 - 99%) a špecificitou (85 - 98 %). 
Poskytuje obraz, v ktorom je lúmen dynamicky identifikovaný počas systoly expanziou a počas diastoly kolapsom 
(Gašparovič a kol, 2013). Magnetická rezonančná angiografia (MRA) patrí medzi zobrazovacie metódy blížiace 
sa svojou senzitivitou a špecificitou k 100 %. Pacienta pri ňom zbytočne nevystavujeme ionizujúcemu žiareniu a 
nevyžaduje podanie jódovej kontrastnej látky (Benedík a kol, 2006). Ostatné zobrazovacie metódy sa v 
súčasnosti využívajú v menšej miere (Gašparovič a kol., 2013). 

Liečba disekcie hrudnej aorty v nemocničných podmienkach 
Na základe všetkých v zdravotníckom zariadení vykonaných vyšetrení sa kardiológ rozhoduje pre adekvátnu 

liečbu. Záleží na charaktere a závažnosti postihnutia aorty, aká metóda liečby sa zvolí. Medzi možnosti liečby 
môžeme zaradiť konzervatívnu liečbu, chirurgickú liečbu alebo liečbu endovaskulárnu. Záleží na konečnej 
diagnóze, či sa jedná o typ A alebo B. Akonáhle sa potvrdí diagnóza, je potrebné pacienta stabilizovať, monitoruje 
sa EKG, saturácia O2, krvný tlak je vhodné merať invazívnym spôsobom. Odporúča sa udržiavať systolický krvný 
tlak na hodnote 100 až 120 mmHg, alebo stredný arteriálny tlak na hodnote 60 - 75 mmHg, a to z dôvodu 
udržania správnej funkcie a perfúzie orgánov (Češka, 2010). Netreba zabúdať na analgetickú liečbu pacienta, 
keďže ochorenie je zväčša sprevádzané silnými bolesťami, ktoré môžu mať za následok vzostup krvného tlaku s 
následným zhoršením bolestí a v horších prípadoch ruptúru steny aorty. 



Liečba disekcie aorty typu A je chirurgická a je ňou resekcia - odstránenie postihnutej časti aorty. Týmto sa 
zabráni prenikaniu krvi do nepravého lúmenu aorty a teda aj zväčšovaniu samotnej disekcie (Gašparovič a kol., 
2013). 

Liečba disekcie aorty typu B (ak ide o tzv. nekomplikovanú disekciu typu B, je konzervatívna) - stabilizácia 
pacienta a následná liečba pacienta hypotenzívami. Ak je ale disekcia u pacienta spojená s príznakmi akými sú 
vnútorné krvácanie, pretrvávajúca nezistiteľná bolesť, príznaky viscerálnej ischémie, končatinová ischémia, 
nekorigovateľná hypotenzia, hroziaca ruptúra, závažná dilatácia falošného lúmenu (viac ako 22 mm), paréza n. 
reccurens a bronchopneumonia z utláčania bronchu, je uprednostnená endovaskulárna alebo chirurgická liečba 
(Češka, 2010). 

Pri endovaskulárnej liečbe sa zavádza samoexpandibilný stentgraf (obrázok 3) zväčša pod odstup ľavej a. 
subclavia, na miesto, kde obvykle disekcie začínajú. Tento stentgraf by mal pokryť takmer všetky vstupy do 
nepravého lúmenu, čím je znemožnená jeho reexpanzia. To by malo navodiť trombózu nepravého lúmenu. Po 
implantácii zväčša dôjde k remodelácii aorty, a tým aj k zlepšeniu perfúzie viscerálnych orgánov. Táto liečba nie 
je vhodná u pacientov s Marianovým syndrómom (Češka, 2010). 

Ošetrenie pacienta v prednemocničných podmienkach 
Disekcia hrudnej aorty v prednemocničnej fáze patrí medzi ochorenia, ktorých diagnostika je obtiažna a 

mnohokrát symptómy zavedú záchranára k nesprávnej diagnóze. 
Prvotným vyšetrením sa snažíme zistiť charakter, prítomnosť a kvalitu vedomia, prítomnosť pulzu a dýchania. 

Celé vyšetrenie by malo trvať nanajvýš 30 sekúnd. U pacientov s disekujúcou stenou aorty môže byť zmenené 
správanie alebo môže vzniknúť bezvedomie z dôsledku nedostatočného zásobenia mozgu kyslíkom, čo je 
zapríčinené vznikom disekčného kanála na odstupujúcich karotídach. Ak pacient pri vedomí nie je, môže to 
znamenať zhoršenie stavu s následným možným zastavením krvného obehu. Stav vedomia hodnotíme pomocou 
škály Glasgow Coma Scale (GCS). Pri hodnotení dýchania sledujeme frekvenciu dýchania, či je hlboké alebo 
povrchné, či pacient dýcha plytko, lapavo a či nezapája pomocné dýchacie svaly. Zistením prítomnosti krvného 
obehu a jeho kvality zisťujeme priamo aj abnormality pulzácií, a to na a. carotis externá a na a. femoralis. Ak 
nedokážeme nahmatať pulzácie na niektorej z artérií, je možné, že ide o disekciu aorty, či už brušnej alebo 
hrudnej. Ak máme podozrenie, že ide o disekciu aorty traumatického pôvodu, mali by sme zistiť, či nie je prítomné 
krvácanie. Ak nájdeme krvácanie, je nutné ho okamžite zastaviť. Ak je pacient pri vedomí, môžeme začať 
druhotné vyšetrenie, no ak nie je, treba zaistiť krvný obeh a dýchacie cesty. Ak by sme zistili zastavenie krvného 
obehu, je potrebné začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR) podľa ERC 2015 (Dobiáš a kol., 2012). 

Cieľom druhotného vyšetrenia pacienta s podozrením na disekciu aorty je odhaliť čo možno najviac 
symptómov, ktoré by nám túto diagnózu potvrdili alebo aspoň upozornili na jej možný výskyt u daného pacienta 
(Dobiáš a kol, 2012). Vzhľadom na to, že disekcia aorty vzniká aj na základe mnohých genetických predispozícií, 
je potrebné odobrať rodinnú anamnézu a anamnézu terajšieho ochorenia. Nutnosťou je odber aj ostatných 
anamnéz, ktorými sú osobná anamnéza, lieková anamnéza, alergická anamnéza a gynekologická anamnéza (ak 
sa jedná o ženu). To znamená, že je nutné sa pacienta pýtať na čo sa lieči, či sú v jeho rodine nejaké ochorenia 
ciev a srdca, ktoré by sa mohli prejaviť aj u neho, či sa pacient nelieči na hypertenziu, a ak sa lieči, treba si 
vyžiadať lekárske správy, ktoré pomôžu záchranárovi zorientovať sa. Ak má pacient EKG záznamy z 
predchádzajúcich vyšetrení, je nutné porovnať ich s aktuálnym EKG záznamom, a to z dôvodu, či sa nejedná o 
ischemickú bolesť. Ďalej by sme sa mali pýtať na lieky, aké pacient užíva, či ich poprípade užil ako mal, či je na 
nejaké lieky alergický. Ďalej sa pýtame, aké má subjektívne pocity, kde udáva pripadnú bolesť a pod. Keďže u 
pacientov s disekciou hrudnej aorty sa vyskytujú prudké bolesti vyžarujúce hlavne do chrbta, niekedy 
kombinované s bolesťami na hrudi podobné bolestiam pri akútnom infarkte myokardu. Pri postihnutí brušnej aorty 
disekciou budú prítomné aj prudké bolesti brucha alebo lumbálnej časti chrbta. 

Pri vyšetrení pacienta začíname od hlavy. Pokiaľ by sa jednalo o pacienta s určitou traumou, musíme 
postupovať krok po kroku vyšetrením od hlavy po päty. Vyšetrenie končatín nám vo veľkej miere pomôže pri 
diagnostike disekcie aorty, keďže o disekujúcej aorte svedčí rozdielny tlak nameraný na oboch horných 
končatinách. Sú aj prípady vymiznutia pulzácií na horných končatinách spôsobené vznikom disekcie na mieste 
aorty, na ktorom disekcia utláča z nej odstupujúce artérie. Treba brať ohľad aj na to, že daný stav môže byť 
spôsobený ischémiou, prípadné opuchy dolných končatín môžu svedčiť o zlyhávaní srdca. 

Medzi meranie vitálnych funkcií patrí meranie krvného tlaku, saturácie O2 počet pulzov za minútu, počet 
dychov za minútu, získanie hodnoty glykémie z kapilárnej krvi, meranie telesnej teploty. Tieto merania treba 
opakovať. Pretrvávajúca bolesť na hrudníku bez zmien na EKG zázname budí podozrenie, že nemusí ísť len o 
NSTEMI IM, ale môže ísť práve o disekciu aorty (Dobiáš a kol., 2012). 

Diferenciálna diagnostika 
Pri diferenciálnej diagnostike pripadajú do úvahy kardiovaskulárne ochorenia, ale aj ochorenia iných 

systémov. Patrí k nim: akútny koronárny syndróm (AKS), akútna komplikácia ischemickej choroby srdca (ICHS), 
masívna embolizácia pľúcnej tepny, cievna mozgová príhoda, stavy po úrazoch, polytrauma, náhla brušná 
príhoda, akútne cievne uzávery tepien dolných končatín, akútne neurologické príhody a (Benedík a kol., 2006). 

Liečba 
Liečba v prednemocničnej fáze z pohľadu zdravotníckeho záchranára alebo lekára je veľmi diskutabilná. 

Keďže sa jedná o akútne ochorenie aorty, nie je možné určiť definitívnu liečbu. Preto ostáva akútna disekcia 
hrudnej aorty len pracovnou diagnózou, ku ktorej sa dopracujeme dôkladným odobratím anamnézy a dôkladným 
fyzikálnym vyšetrením prvotným aj druhotným. 

Základom prednemocničnej liečby pri takomto ochorení je zníženie krvného tlaku (TK), keďže býva v takýchto 
prípadoch vysoký, a to môže mať za následok zhoršenie stavu, teda postupné šírenie disekcie až ruptúru aorty. 
Systolický krvný tlak je liekmi potrebné udržiavať na hodnote 100-120 mmHg. Tu máme na výber dva lieky 



znižujúce krvný tlak, ktorými sú Ebrantil (účinná zložka urapidil) a Tensiomin (účinná zložka kaptopril). Ebrantil sa 
podáva intravenózne z čoho vyplýva výhoda jeho podania vzhľadom na rýchly nástup jeho účinku. V ambulancii 
sa nachádza Ebrantil 25 mg. Riedime ho do 20 ml striekačky pre presnejšie podávanie. Začíname s úvodnou 
dávkou 6,25 mg a podávame až kým nedosiahneme optimálny TK. Tensiomin sa podáva sublinguálne vo forme 
tabliet, čiže jeho účinok má dlhší čas nástupu, ktorý závisí od rýchlosti rozpustenia samotnej tablety. V ambulancii 
sa nachádza Tensiomin 25 mg a zvyčajne sa pri vysokom TK podáva celá tableta. Indikované sú lieky zo skupiny 
betablokátorov blokujúce adrenergné betareceptory ako napríklad Betaloc 5 mg (účinná zložka metoprolol 
tartarát), ktorý je indikovaný pri supraventrikulárnej tachykardii. Podáva sa intravenózne v dávke 5 mg (5 ml) 
rýchlosťou 1 - 2 mg za minútu. Dávka sa môže opakovať v 5 minútových intervaloch, až kým nedosiahneme 
požadovanú srdcovú frekvenciu. Väčšinou postačuje celková dávka 10 15 mg (10 - 15 ml). Maximálna 
odporúčaná intravenózna dávka je 20 mg (20 ml). Ďalej sú to lieky zo skupiny vazodilatancií, teda lieky 
zväčšujúce priesvit ciev. Isoket (účinná zložka izosorbitdinitrát) je liek zo skupiny nitrátov, s ktorým sa v 
ambulancii stretneme v i. v. forme, teda Isoket 10 mg a aj vo forme spreja, teda Nitromint 10g- 180 dávok. Pri 
podaní Isoketu i. v. je počiatočná dávka 1 - 2 mg/h. Dávka sa upravuje podľa individuálnych potrieb pacienta. 
Odporúčaná dávka 2-7 mg/h. Maximálna dávka by nemala byť viac ako 10 mg/h. Je vhodné podávať ho cez 
injektomat. Sprej aplikujeme na sublinguálnu sliznicu, cez ktorú sa veľmi rýchlo vstrebáva. V jednom vstrekuje 0,4 
mg účinnej zložky. Podávame po jednom vstreku a opakovane meriame tlak. Je vhodné navodiť miernu 
bradykardiu, ktorou sa šetria postihnuté časti aorty tým, že sa zníži srdcová frekvencia. Dosiahneme to 
blokátorom kalciového kanála, ktorým je Isoptin 5 mg (účinná zložka verapamil). Tento liek podávame pomocou 
injektomatu v takej dávke, aby sa TK ustálil na požadovanej hodnote (Apostolakis, 2010). Ak je pacient 
dýchavičný, sťažuje sa na sťažené dýchanie, aplikujeme kyslík pomocou kyslíkovej masky alebo kyslíkových 
okuliarov. Kyslík dávkujeme v takom množstve, aby sme udržiavali saturáciu O2 od 96 % do 98 %. Je vhodné 
primárne použiť masku, ktorú však niektorí pacienti netolerujú. V tom prípade je vhodné použiť kyslíkové okuliare. 
Ak by bol pacient v bezvedomí, sledujeme GCS. Ak by kleslo pod 8 bodov, je nutná intubácia pacienta s 
následným použitím umelej pľúcnej ventilácie (UPV). Ak má pacient silné bolesti, nesmieme v žiadnom prípade 
zabúdať na ich tíšenie. Pokiaľ sú tieto bolesti neznesiteľné, je vhodné tak ako pri akútnom koronárnom syndróme 
použiť opioidy. V ambulancii záchrannej zdravotnej služby sa stretneme s Morphinom (účinná zložka morfín) a 
Sufentou (účinná zložka sufentanil). Je výhodné použiť Morphin vďaka jeho bronchodilatačným a analgetickým 
účinkom. Ďalším jeho pozitívom je znižovanie nárokov srdca na kyslík, no s dávkovaním treba byť opatrný kvôli 
možnému útlmu dýchania. Tieto opioidy podávame frakcionovane do vymiznutia alebo zmiernenia bolesti. 

Monitorovanie fyzikálnych funkcií 
Tak ako pri každom závažnom stave, aj pri disekcii je nutné pravidelne premeriavať vitálne funkcie: krvný tlak, 

pulz, saturáciu O , dychovú frekvenciu. Je vhodné tiež zistiť glykémiu, zmerať telesnú teplotu, a ak je to možné, 
tak aj vydychované etCO2 Krvný tlak by mal byť meraný na oboch horných končatinách, keďže pokles tlaku na 
jednej z končatín môže znamenať vývin disekcie. Nesmieme zabúdať na kontrolovanie pulzácií jednotlivých artérií 
na horných končatinách - a. radialis a dolných končatinách - a. femoralis. 

Pokiaľ sa vyskytnú súčasne aj bolesti na hrudi, mal by byť opakovane vyhotovený EKG 12 zvodový záznam, 
ktorý poukáže na prípadné ischemické zmeny myokardu. Pri monitorovaní fyzikálnych funkcií nesmieme zabúdať 
na kontrolu pacienta pohľadom. Všímame si zmeny kože, ktoré nás môžu upozorniť na rozvíjajúci sa vážny stav. 

Transport 
Problémom pri disekcii je práve jej maskovanie príznakmi iných vážnych ochorení, a to nielen z oblasti 

kardiológie, ale aj z oblasti chirurgie. Preto je naozaj nutné dôkladne pacienta vyšetriť a správne zvoliť spôsob a 
miesto transportu. Ak máme pacienta s podozrením na disekciu hrudnej aorty, je potrebné čo najrýchlejšie ho 
transportovať do kardiochirurgického centra. Spôsob transportu sa odvíja od času za aký sa dokážeme do 
zvoleného zdravotníckeho zariadenia dostať. To znamená, že ak cesta vozidlom záchrannej zdravotnej služby 
môže trvať pridlho, je nutný transport vrtuľníkovou záchrannou službou najčastejšie v rámci sekundárneho 
transportu. 

Pre úspešný transport pacienta na špecializované pracovisko k chirurgickej liečbe by mali byť splnené tieto 
podmienky (Černý, 2014): kontinuálne monitorovanie krvného tlaku s cieľovým systolickým tlakom 100 - 120 
mmHg a frekvenciou srdca 60 - 75/ min., kvalitný žilový prístup, oxygenoterapia, tlmenie bolesti - v prípade 
výrazného nepokoja, nespolupráce a pretrvávajúcich bolestí i sedacia, intubácia a UPV, zavedenie močového 
katétra a monitorovanie diurézy, prípadne jej podpora (kvôli začínajúcej renálnej insuficiencii v dôsledku 
malperfúzie obličiek a podania kontrastnej látky pri CT vyšetrení). Transport by mal byť šetrný, pacient by mal byť 
vo Fowlerovej alebo semiFowlerovej polohe (napr. z dôvodu dušnosti), ak nezaujíma úľavovú polohu alebo v 
polohe na chrbte pri obehovej nestabilite. 

Prognóza 
Ak je disekcia nesprávne diagnostikovaná a liečená, mortalita je vysoká. Pokiaľ pacient nezomrie na 

nezvládnuteľné akútne komplikácie ako napríklad krvácanie, mozgová smrť či srdcové zlyhanie, môže nastať 
zlyhanie životne dôležitých orgánov v nasledujúcich dňoch po disekcii, či už ako následok hypoxie alebo 
diseminovanej intravaskulárnej koagulopatie. Po dvoch týždňoch trvania sa disekcia považuje za chronickú a jej 
prognóza je výrazne lepšia. Disekcia sa môže zhojiť spontánne trombotizáciou falošného lúmenu alebo naopak, 
krv si nájde novú cestu práve falošným lúmenom. Pacient sa ale naďalej považuje za rizikového (Marek, 2001). 

Záver 
Vzhľadom na závažnosť tohto ochorenia je potrebné uvedomiť si dôležitosť diagnostiky disekcie v 

prednemocničnej fáze, keďže prevažná väčšina pacientov sa dostáva do prvého kontaktu so záchrannou 
zdravotnou službou. Z toho vyplýva, že zdravotnícki záchranári, ale aj lekári pracujúci v záchrannej zdravotnej 
službe svojim konaním ovplyvňujú prognózu pacienta postihnutého disekciou aorty. V prednemocničnej fáze sa 



bez dodatočných zobrazovacích vyšetrení veľmi ťažko určuje či sa jedná o toto ochorenie, nakoľko symptómy 
často zodpovedajú iným ochoreniam, niekedy nie tak závažným ako je disekcia aorty. 
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Zdroj: Porovnanie zdravej aorty s disekujúcou aortou, 2014 
Zdroj: Gian M. Novaro, 2014 
Obr. 3 Endovaskulárna liečba stentgraftom Zdroj: Endovaskulárna liečba stentgraftom, 2014 

[Späť na obsah] 

 
 
 
 

Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, 831 03  Bratislava, Slovenská republika 

 


