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Spišská Nová Ves 
 

1. V hladovej doline pribudnú nové pracovné miesta 
[11.10.2018; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

NEZAMESTNANOSŤJE STÁLE NAD 10 PERCENT 
Najväčší zamestnávateľ v Gelnici chce rozšíriť počty pracovných miest zo súčasných 129 zamestnancov na 

250. 
GELNICA. Firma Klauke sa zameriava na výrobu konektorov, kovových výliskov, kontaktov a káblových 

zväzkov. Venuje sa aj vývoju, návrhom a výrobe zákazníkom špecifikovaných produktov. V Dolnom Kubíne 
zamestnáva 500 zamestnancov. Nárast objemu zákaziek priviedol vedenie spoločnosti k rozširovaniu výrobných i 
personálnych kapacít. 

Halu si prenajali od mesta 
V roku 2017 svoju činnosť odštartovala výrobná prevádzka v Gelnici. Výroba káblových zväzkov tu má dlhú 

tradíciu, z čoho vyplýva, že je tu dostatok už kvalifikovanej pracovnej sily. Prenajatá hala od mesta Gelnica má 
celkovú plochu okolo dvetisíc metrov štvorcových. „Prví zamestnanci boli zaškolení a pripravení na spustenie 
výroby ešte v roku 2016 v Dolnom Kubíne,“ priblížila rozbeh výroby v Hnileckej doline Lenka Fedorová, 
personálna manažérka spoločnosti. 

Najväčší zamestnávateľ 
Začiatkom roka 2017 firma v Gelnici začínala s 52 zamestnancami, ich počet sa v súčasnosti rozrástol na 129. 

„Napriek tomu, že spoločnosť Klauke Slovakia, s.r.o., je aktuálne najväčším zamestnávateľom v Gelnici, súčasný 
plán je naďalej technologicky rozširovať výrobné kapacity a v nasledujúcich rokoch zvýšiť počet zamestnancov na 
200 až 250,“ doplnila Fedorová. Podľa vedúceho gelnického závodu Vladimíra Černického záujem je najmä o 
operátorov výroby a operátorov špecialistov. 

Fico firmu v Prakovciach podporil, skrachovala 
Hnilecká dolina s okresným mestom Gelnica sa pokladá za hladovú dolinu. Postupný rozvoj výroby situáciu 

mierne zlepšil. Ako informovala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Janka 

Brziaková, okres Gelnica však i naďalej patrí k znevýhodneným okresom. Pod tento fakt sa podpísalo aj nedávne 
skončenie výroby v závode na odlievanie podvozkov pre ruské železničné vozne v Prakovciach. Výroba, ktorú 
podporila vláda Roberta Fica (Smer) desaťmiliónovou dotáciou, po pol druha roku fungovania skončila. O prácu 
prišlo približne 200 ľudí. Pred piatimi rokmi bola miera nezamestnanosti v Gelnickom okrese na úrovni 17 percent. 
„Ku koncu augusta 2018 bola miera evidovanej nezamestnanosti vo výške 10,12 percenta. Disponibilný počet 
uchádzačov o zamestnanie je 1 441,“ upresnila Brziaková. Ako dodala, firme Klauke úrad posiela vhodných 
uchádzačov o aktuálne voľné pracovné pozície. Hoci nejde o vysokošpecializované profesie, mierny problém s 
kvalifikáciou u nezamestnaných tu je. „S kvalifikáciou je dnes všade problém. Firmy si to však vedia ošetriť cez 
vlastné vzdelávanie, alebo ako vo firmách pôsobiacich v Prakovciach, kde sa im veľmi dobre osvedčil systém 
duálneho vzdelávania,“ dodala Brziaková. 

Netreba za prácou cestovať ďaleko 
„Oceňujem, že môžem ako Gelničanka mať prácu v meste, kde bývam. Manžel pracuje mimo okresu, a tak ja 

sa musím viac starať o deti. Táto práca na dve zmeny mi vyhovuje. Viem si tak zladiť čas v práci aj doma. A k 
manželovmu zárobku pridať aj ten svoj do rodinného rozpočtu,“ povedala nám Gelničanka pracujúca v gelnickom 
závode. Zuzana Hudáková pracovala vo výrobnej spoločnosti v Čechách. Vydala sa a vrátila sa späť na Spiš. 
Rada by si našla prácu v mieste bydliska alebo aspoň v jeho blízkosti. „Počula som, že v Gelnici hľadajú nových 
zamestnancov. Bývam v neďalekých Helcmanovciach, práca v Gelnici by mi vyhovovala. Určite to pôjdem 
vyskúšať,“ poznamenala. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 



 
 

2. Dávajú do poriadku trápenia detí 
[11.10.2018; Pravda; Slovensko; s. 6,7; Ľubica Subalyová] 

 
 

Ľubica Suballyová 
V troch kategóriách po sedem ocenených sme spoznali na 15. ročníku podujatia Sociálny čin roka. Po 

ocenenie si prišla aj Dagmar Potočná zo Spišskej Novej Vsi, pre ktorú je každé dieťa výnimočné. Netají sa, že 

bez „mamovského" vnímania by svoju prácu nezvládla. Ale to zrejme ani jeden z tých, ktorým sa v utorok dostalo 
verejného poďakovania. 

Oceneným z celého Slovenska premiér Peter Pellegrini a minister práce Ján Richter v historickej budove 
Národnej rady v Bratislave poďakovali za prácu, ktorú vykonávajú so srdcom na dlani v detských domovoch či v 
úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Uznanie získali za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, deťom 
ohrozeným vyňatím z rodín alebo žijúcim v náhradnom rodinnom prostredí. Ocenení boli tiež za to, že vykonali 
mimoriadny humánny čin či originálnu aktivitu pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. „Chcem vyzdvihnúť 
nezameniteľnosť práce v sociálnej oblasti, ktorá je v našej spoločnosti čoraz žiadanejšia a potrebnejšia. 
Spoločenský vývoj prináša nielen množstvo informácií a inovácií, ale, žiaľ, sprievodným javom sú aj nové 
problémy, osobitne problémy v životoch jednotlivcov a rodín," prihovoril sa oceneným premiér. Podotkol, že 
význam práce všetkých, ktorí pôsobia v sociálnej oblasti, narastá a vníma celú veľkú a potrebnú komunitu 
sociálnych pracovníkov. Dagmar Potočná je vychovávateľkou v Krízovom stredisku Alžbetka. Tichá, pokorná 
žena, s upokojujúcim odhodlaním v hlase sa ostýcha, keď má hovoriť o sebe. Radšej sa rozhovorí o neveľkom 
tíme odborníkov, ktorí pre osemnásť klientov vytvárajú prostredie dôvery a rodinnej atmosféry. Do Alžbetky 
prichádzajú deti na čas nie dlhší ako rok a pol a každé dieťa je pre Dagmar Potočnú výnimočné. Žiadna situácia 
nie je pre ňu menej dôležitá. V jej opatere sú staršie deti. Narodili sa v rodine a zakúsili život v detskom domove, 
ale s nádejou na návrat k rodičom. „A predsa sa čosi zlomilo, rodiny sa opäť dostali do problémov, prišli o bývanie 
a deti o porozumenie domova a každodenné pohladenie," hovorí vychovávateľka. Deti to doviedlo do krízového 
centra na čas, kým príde rozhodnutie súdu, či je možný návrat do rodín, alebo umiestnenie do detského domova. 
Centrum sa stáva akousi prestupnou stanicou, kde vychovávatelia vedia liečiť zranenia, sklamania, očakávania… 
Kto si vie predstaviť traumu dieťaťa, druhýkrát odchádzajúceho od rodiča, z domova? Pani Dagmar načúva 
deťom v centre s porozumením a trpezlivosťou. „Je to veľmi zložité, aj keď deti u nás majú veľkú podporu. Vieme, 
v akom rozpoložení žijú. Ide nám o to, vyliečiť ich naším pôsobením, na všetkých úrovniach starostlivosti, vieme 
ich psychologickým vplyvom usmerniť," vo svojom rozprávaní nevynechá celý tím. Prichádzajú k nim deti s 
rôznymi psychologickými problémami aj s rôznym postihnutiami. „Neraz až u nás odhalíme aj zastarané 
zdravotné problémy a zanedbané ochorenia. Všetky trápenia detí dávame do poriadku," rozhovorí sa. 

Spomína chlapca, piataka, ktorý nedávno prišiel do centra z psychiatrického liečenia, mlčanlivý, uzavretý. S 
veľkou traumou, keď mu mamička povedala, že domov sa už nevráti… „Detská dušička je veľmi krehká," hovorí 
azda všeobecne, s rešpektom k citlivosti každého detského osudu. Postupuje opatrne, slovo za slovom otvára 
komunikáciu s malým klientom. Vľúdny prístup a postupná adaptácia sú jej kroky k napredovaniu chlapca. 

Všetko je zrazu a opäť iné, aj škola, do ktorej chlapec chodí. „Učím sa s ním, chodievame spo lu na 
vychádzky, je veľmi tichý, uzavretý. Som vďačná za každý signál, za každý náznak, že vníma veci, ktoré sa mu 
páčia," opisuje svoju prácu. Bez citlivého vnímania, ako sama hovorí - mamovského, si prácu nevie ani 
predstaviť. Kto takéto prepojenie v pomáhajúce profesii nemá, po čase odchádza. Dagmar Potočná má studnicu 
rodinnej láskavosti a podpory zažitú zo svojho detstva a toto zázemie dáva aj svojej vlastnej rodine s dvoma 
deťmi: „Veľmi mi pomáha vlastné rodinné zázemie, veľmi dôležité sú rodinné putá," hovorí. Podujatie Sociálny čin 
roka pripravilo ministerstvo práce so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev. Vnímajú ho ako 
pokračovanie v tradícii oceňovania pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, pomoci deťom 
ohrozeným vyňatím z rodín alebo žijúcim v náhradnom rodinnom prostredí. Premiér pripomenul, že systém 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štát vylepšuje, navýšili peňažné príspevky na kompenzácie pre 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, zvýši sa finančná podpora náhradnej starostlivosti. Vo finančnom 
vyjadrení opatrenia v sociálnej oblasti predstavujú asi 140 miliónov eur ročne. Minister Richter pripomenul 
tohtoročnú novelu zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Novela dáva napríklad nové 
možnosti, ako riešiť problematické situácie priamo v teréne a pracovať s rodičmi v oblasti rodičovských zručností. 
„Je dôležité, aby sa každé jedno dieťa vrátilo do rodiny. Toto je najlepšia cesta, ktorou sme sa vydali. Medzi 
najvýznamnejšie patrí zakotvenie záujmu dieťaťa ako prvoradého hľadiska pri rozhodovaní vo všetkých veciach, 
ktoré sa ho týkajú tak v prostredí rodinného práva, ako aj v prostredí sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately," pripomenul minister. Trikrát sedem šľachetných, oddaných práci s deťmi, rodinám, ako aj dospelým a 
seniorom, ktorých životné okolnosti nie sú priaznivé. Aby si nešťastne nezúfali a nepoddávali sa ťaživej etape 
života, odborníci a ostatní pracovníci v sociálnych službách pomáhajú odkázaným. Ďalších vedú z útrap, aby ich 
nasmerovali k samostatnosti a novým obzorom života. Profesionálne, ale najmä ľudskou spolupatričnosťou a 
láskavým osobným prístupom k svojim zverencom. 

Ocenení na 15. ročníku podujatia Sociálny čin roka 
Zamestnanci zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Viliam Gyürke, Detský domov Studienka Bratislava; 
Katarína Štefaničiaková, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Senec; 



Jaroslav Bryndzák, Detský domov Košická Nová Ves; 
Mária Sabatulová, Detský domov Prešov; 
Erika Garayová, Detský domov Mlynky - Biele Vody; 
Dagmar Potočná, Krízové stredisko Alžbetka, Spišská Nová Ves; 

Edit Fördösová, Detský domov Kolárovo 
Zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch oráce 
Mária Juhásová, Bardejov; 
Anna Lakatošová, Vranov nad Topľou; 
Iveta Pelcová, Banská Bystrica; 
Vladimír Suchánek, Čadca; 
Eva Kolenčíková, Nitra; 
Oľga Benetinová, Nové Mesto nad Váhom; 
Marcela Tutková, Michalovce 
Sociálny čin roka 
Mária Koreňová, vedúca odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny, Mestský úrad Zvolen; 
Jana Danišová, Bánovce nad Bebravou; 
rehoľná sestra Maristella, spoločnosti Congregatio Jesu, Prešov; 
Hudobné kapely Lamačské chvály a F6; 
Mária Cehelníková, Detský domov Košice; 
Juraj Malý, Saleziáni don Bosca 
Foto: 
Dagmar Potočná z Krízového strediska Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. ONLINE: Partizán Bardejov - FC Spartak Trnava 
[11.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.SK;onlajny.eu] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/360527/online-partizan-bardejov-fc-spartak-trnava/ 

 
 

Bardejov podáva v II. lige nevyrovanané výkony, no ako sa predvedie v Slovnaft Cupe proti Trnave? Sledujte 
zápas ONLINE na Šport.sk! 

Online prenos 
11.10.2018|15:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
Partizán Bardejov 
0 : 0(-:-)začiatok 15:00 
FC Spartak Trnava 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
Online prenos 
Favorit je jasný, trnavský Spartak by sa mal dostať do osemfinále Slovnaft Cupu. Otázne ale bude, ako s 

hosťami otrasie dlhá cesta do regiónu Horného Šariša. 
Cesta Slovnaft Cupom: 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: MFK Sobrance 0:5 Partizán Bardejov 
3. kolo: ŠK Sačurov 1:3 Partizán Bardejov 
1. kolo: voľný žreb 
2. kolo: FK Rača Bratislava 0:9 FC Spartak Trnava 
3. kolo: FK Slovan Most pri Bratislave 1:3 FC Spartak Trnava 
Partizán Bardejov 
Druholigistovi sa v dlhodobej súťaži veľmi nedarí. Po dvanástich dueloch je Bardejov na poslednej priečke, 

keď získali osem bodov za jediné víťazstvo a päť remíz. Aktuálna strata na záchranu činí body štyri. Skóre 
Partizána nie je tiež nijako očarujúce – 15:25. V ofenzíve to nie je najhoršie, trpí ale obrana, ktorá je druhou 
najhoršou v 16-člennom pelotóne. 

FC Spartak Trnava 
Spartakovcom sa splnil sen a po majstrovskom titule z minulej sezóny sa dostali aj do európskych súťaží, 

konkrétne do skupinovej fázy Európskej ligy, kde doma porazili Anderlecht, no v Turecku nestačili na Fenerbahce. 
V lige sa Trnave až tak nedarí. Po jedenástich zápasoch jej patrí až deviata priečka práve s jedenástimi bodmi 

za tri výhry a dve remízy. V stretnutiach Trnavčanov padá málo gólov, čo dokazuje aj nízke a negatívne skóre 
10:11. Horšiu ofenzívu má vo Fortuna lige už len Senica, na druhej strane je obrana Spartaka druhou najlepšou v 
celej súťaži. 

Vážení diváci, vitajte pri priamom textovom prenose zo zápasu 4. kola Slovnaft Cupu. Aktuálny majster 
Slovenska dnes cestuje na východ republiky, Bardejov hostí Trnavu. 

https://sport.aktuality.sk/c/360527/online-partizan-bardejov-fc-spartak-trnava/


Stretnutie sa začne o 15:00. 
#TímBZVPRSkóre 
Posledné zápasy Partizán Bardejov 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 6.10.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 29.9.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
1 : 1 22.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 1 15.9.2018 
FC Petržalka Petržalka 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
2 : 0 8.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
ŠK Sačurov Sačurov 
1 : 3 4.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
3 : 2 1.9.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 3 24.8.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
4 : 1 17.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 11.8.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
MFK Sobrance Sobrance 
0 : 5 7.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
2 : 2 4.8.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 28.7.2018 
KFC Komárno Komárno 
MŠK Žilina B Žilina B 
6 : 4 22.7.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
4 : 3 11.7.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 20.5.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 0 13.5.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
1 : 0 6.5.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 2 2.5.2018 
KFC Komárno Komárno 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 28.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
6 : 0 24.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 



3 : 1 21.4.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
Slavoj Trebišov Trebišov 
3 : 1 18.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 0 14.4.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 2 10.4.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 0 7.4.2018 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
1 : 2 31.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Poprad Poprad 
3 : 1 27.3.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 0 10.2.2018 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 4 8.2.2018 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 6.2.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 13.1.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 0 18.11.2017 
MFK Zvolen Zvolen 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

2 : 1 11.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
1 : 1 3.11.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
3 : 3 28.10.2017 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
Partizán Bardejov Bardejov 
7 : 0 20.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 13.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
0 : 0 7.10.2017 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina B Žilina B 
2 : 0 1.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 23.9.2017 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MFK Skalica Skalica 
1 : 0 16.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FK Sol Sol 
2 : 1 12.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 9.9.2017 



AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
KFC Komárno Komárno 
3 : 3 2.9.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
2 : 1 25.8.2017 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FK Inter Bratislava Inter 
5 : 0 19.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 0 12.8.2017 
FK Poprad Poprad 
FK Kechnec Kechnec 
1 : 3 8.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
MFK Zvolen Zvolen 
0 : 0 5.8.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy FC Spartak Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 1 7.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
Fenerbahce Fenerbahce 
2 : 0 4.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 29.9.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FK Slovan Most Pri Bratislave Most 
1 : 3 26.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
3 : 2 23.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 20.9.2018 
RSC Anderlecht Anderlecht 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 15.9.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FK Rača Bratislava Rača 
0 : 9 6.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 1 30.8.2018 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 26.8.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Olimpija Ľubľana Ľubľana 
0 : 2 23.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Nitra Nitra 
0 : 0 18.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 14.8.2018 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 0 11.8.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Crvena Zvezda Crvena Zvezda 



1 : 1 7.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 0 4.8.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 31.7.2018 
Legia Varšava Varšava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 28.7.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
Legia Varšava Varšava 
0 : 2 24.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FK Senica Senica 
1 : 0 21.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
1 : 1 18.7.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 11.7.2018 
Zrinjski Mostar Zrinjski Mostar 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 1 4.7.2018 
Baník Ostrava Ostrava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 30.6.2018 
Sigma Olomouc Olomouc 
FC Spartak Trnava Trnava 
4 : 2 27.6.2018 
Slovácko Slovácko 
Vysočina Jihlava Jihlava 
1 : 1 20.6.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 16.6.2018 
FC Zbrojovka Brno Brno 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
6 : 0 12.5.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 5.5.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
2 : 1 28.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
MFK Ružomberok Ružomberok 
0 : 0 21.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 2 18.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 15.4.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 7.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 4.4.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
1 : 0 1.4.2018 



FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 0 17.3.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC Spartak Trnava Trnava 
2 : 0 13.3.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 0 3.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 24.2.2018 
FK Senica Senica 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 17.2.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 1 10.2.2018 
MFk Karviná Karviná 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 2 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
3 : 5 13.1.2018 
Opava Opava 
FC Spartak Trnava Trnava 
1 : 0 9.12.2017 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
0 : 1 5.12.2017 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 3 25.11.2017 
MŠK Žilina Žilina 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 
(0:1, 0:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 



MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 
(1:1, 0:2) 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
(0:0, 0:1) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
FK 09 Bacúch Bacúch 
1 : 3 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
(1:2, 0:1) 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
0 : 4 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
(0:1, 0:3) 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 11 
FK Senica Senica 
(0:5, 0:6) 
MFK Skalica Skalica 
4 : 1 
MFK Ružomberok Ružomberok 
(2:0, 2:1) 
Partizán Bardejov Bardejov 
15:00 
11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
7.15 5.05 1.35 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Firma Klauke chce v Gelnici vytvoriť nové pracovné miesta 
[11.10.2018; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/20934383/firna-klauke-chce-v-gelnici-vytvorit-nove-pracovne-miesta.html 

 
 

V pláne je zamestnávať do 250 ľudí. Teraz je ich 129. 
Firma Klauke v Gelnici 
(4 fotografie) 
GELNICA. Spoločnosť Klauke Slovakia so sídlom v Dolnom Kubíne plánuje vo svojom závode v Gelnici zvýšiť 

počet zamestnancov. 
Zameriava sa na výrobu konektorov, kovových výliskov, kontaktov a káblových zväzkov. 
Venuje sa aj vývoju, návrhom a výrobe zákazníkom špecifikovaných produktov za pomoci tímu 

špecializovaných konštruktérov, technikov a vlastnej nástrojárne. 
V Dolnom Kubíne firma zamestnáva 500 zamestnancov. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/20934383/firna-klauke-chce-v-gelnici-vytvorit-nove-pracovne-miesta.html


Nárast objemu zákaziek priviedol vedenie spoločnosti k rozširovaniu výrobných i personálnych kapacít. 
Halu si prenajali od mesta 
V roku 2017 svoju činnosť odštartovala výrobná prevádzka v Gelnici. 
Výroba káblových zväzkov tu má dlhú tradíciu, z čoho vyplýva, že je tu dostatok už kvalifikovanej pracovnej 

sily. 
Prenajatá hala od mesta Gelnica má celkovú plochu okolo dvetisíc metrov štvorcových, vrátane výrobnej 

plochy, sociálnych priestorov, kancelárií, parkoviska a podobne. 
"Prví zamestnanci boli zaškolení a pripravení na spustenie výroby ešte v roku 2016 v Dolnom Kubíne,“ 

priblížila rozbeh výroby v Hnileckej doline Lenka Fedorová, personálna manažérka spoločnosti. 
Najväčší zamestnávateľ 
Začiatkom roka 2017 firma v Gelnici začínala s 52 zamestnancami, ich počet sa v súčasnosti rozrástol na 129. 
„Napriek tomu, že spoločnosť Klauke Slovakia, s.r.o., je aktuálne najväčším zamestnávateľom v Gelnici, 

súčasný plán je naďalej technologicky rozširovať výrobné kapacity a v nasledujúcich rokoch zvýšiť počet 
zamestnancov na 200 až 250,“ doplnila Fedorová. 

((piano)) 
Podľa vedúceho gelnického závodu Vladimíra Černického záujem je najmä o operátorov výroby a operátorov 

špecialistov. 
Fico firmu v Prakovciach podporil, skrachovala 
Hnilecká dolina s okresným mestom Gelnica sa pokladá za hladovú dolinu. 
Postupný rozvoj výroby situáciu mierne zlepšil. 
Ako informovala riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Janka Brziaková, 

okres Gelnica však i naďalej patrí k znevýhodneným okresom. 
Pod tento fakt sa podpísalo aj nedávne skončenie výroby v závode na odlievanie podvozkov pre ruské 

železničné vozne v Prakovciach. 
Výroba, ktorú podporila vláda Roberta Fica (Smer) desaťmiliónovou dotáciou, po pol druha roku fungovania 

skončila. 
O prácu prišlo približne 200 ľudí. 
Pred piatimi rokmi bola miera nezamestnanosti v Gelnickom okrese na úrovni 17 percent. 
„Ku koncu augusta 2018 bola miera evidovanej nezamestnanosti vo výške 10,12 percenta. Disponibilný počet 

uchádzačov o zamestnanie je 1 441,“ upresnila Brziaková. 
Ako dodala, firme Klauke úrad posiela vhodných uchádzačov o aktuálne voľné pracovné pozície. 
Hoci nejde o vysokošpecializované profesie, mierny problém s kvalifikáciou u nezamestnaných tu je. 
„S kvalifikáciou je dnes všade problém. Firmy si to však vedia ošetriť cez vlastné vzdelávanie, alebo ako vo 

firmách pôsobiacich v Prakovciach, kde sa im veľmi dobre osvedčil systém duálneho vzdelávania,“ dodala 
Brziaková. 

Oceňujú možnosť zamestnať sa v Gelnici 
„Oceňujem, že môžem ako Gelničanka mať prácu v meste, kde bývam. Manžel pracuje mimo okresu a tak ja 

sa musím viac starať o deti. Táto práca na dve zmeny mi vyhovuje. Viem si tak zladiť čas v práci aj doma. A k 
manželovmu zárobku pridať aj ten svoj do rodinného rozpočtu,“ povedala nám Gelničanka pracujúca v Klauke. 

Aj jej kolegyňa z Prakoviec si prácu pochvaľuje. 
„Nie je náročná, dá sa zvládnuť. Do práce mám desať minút cesty autobusom či autom, takže je to fajn,“ 

doplnila. 
Zuzana Hudáková pracovala vo výrobnej spoločnosti v Čechách. Vydala sa a vrátila sa späť na Spiš. Rada by 

si našla prácu v mieste bydliska alebo aspoň v jeho blízkosti. 
„Počula som, že v Gelnici hľadajú nových zamestnancov. Bývam v neďalekých Helcmanovciach, práca v 

Gelnici by mi vyhovovala. Určite to pôjdem vyskúšať,“ poznamenala. 
[Späť na obsah] 

 
 

5. Tipy na dnes - štvrtok 11. októbra 
[11.10.2018; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/20923370/tipy-na-dnes-stvrtok-11-oktobra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne podujatia a spoločenské akcie. 
Parlament seniorov 
KOŠICE. Vo štvrtok 11. októbra o 13.30 hod. sa v obradnej sieni Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Juh 

na Smetanovej ulici č. 4 uskutoční 39. Parlament seniorov a občanov mestskej časti. 
Mesiac úcty k starším 
KOŠICE. Košický samosprávny kraj počas nasledujúcich dní organizuje niekoľko stretnutí pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším. Prvé stretnutie spojené s ocenením tých, ktorí sa snažia zlepšiť kvalitu života seniorov, sa 
uskutoční vo štvrtok o 10.00 hod. vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (podkrovie). Medzi ocenenými budú 
členovia Jednoty dôchodcov Slovenska a seniori, ktorí sú stále aktívni, organizujú rôzne kultúrne, športové 
podujatia a aj na dôchodku majú „plné ruky práce.“ 

https://korzar.sme.sk/c/20923370/tipy-na-dnes-stvrtok-11-oktobra.html


„Mezitím na jiném místě“ 
KOŠICE. Výstava s rovnomenným názvom s podtitulom „Století českého komiksu“ sa uskutoční od štvrtku 11. 

10. - vernisáž o 16.30 hod. do 24. 10. vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5. 
Výstavy 
KOŠICE. Východoslovenské múzeum v Košiciach pozýva na dve výstavy, ktorých spoločnou témou je 

fotografia ČLOVEK FOTOGRAFICKÝ. Košickí fotografi v medzivojnovom období a OBJEKTÍVOM V ČASE - 
autorská výstava Gabriela Bodnára. Vernisáž sa uskutoční o 16.00 hod. na NÁMESTÍ MARATÓNU MIERU 2. 
Výstavy potrvajú do 28. februára 2019. 

CINEMAX 
KOŠICE. Princezná a dráčik o 15.30, Prvý človek o 17.30, 20.35, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, 18.20, 

20.20, Zlé časy v El Royale o 20.50, Venom o 15.50, 3D o 18.10, Hell Fest: Park hrôzy o 17.50, Mníška o 16.20, 
Nebezpečná láskavosť o 20.00, Piadinôžka o 15.40, 16.30, Pivnica o 20.10, Po čom muži túžia o 18.40, Zrodila 
sa hviezda o 18.00, 20.40, Artmax film - Tieň Jaguára o 18.30 hod. 

STER CENTURY CINEMAS 
KOŠICE. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom o 

15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, 19.30, Hell Fest: Park hrôzy o 17.40, Pivnica o 15.30, Po 
čom muži túžia o 16.10 hod. 

ÚSMEV 
KOŠICE. Tajomstvo domu s hodinami o 16.30, Jefrrey Cinema: May ’68 Reel to Reel o 19.00 hod. 
CINEMAX 
PREŠOV. Princezná a dráčik o 16.00, Prvý človek o 17.50, 20.30, Tajomstvo domu s hodinami o 15.20, 

17.40, Zlé časy v El Royale o 20.10, Venom o 21.00, 3D o 18.10, Mníška o 20.50, Piadinôžka o 15.40, 16.20, Po 
čom muži túžia o 18.30, Zrodila sa hviezda o 18.00, 20.35, Artmax film - Tieň Jaguára o 16.30 hod., 

CINEMAX 
POPRAD. Princezná a dráčik o 15.50, Prvý človek o 20.40, Tajomstvo domu s hodinami o 16.00, Zlé časy v El 

Royale o 20.30, Venom o 21.00, 3D o 18.30, Piadinôžka o 16.20, Po čom muži túžia o 18.20, Zrodila sa hviezda 
o 17.50 hod., 

KINO FAJN 
HUMENNÉ. Zlé časy v El Royale o 19.30 hod. 
ŠTÁTNE DIVADLO 
KOŠICE. HISTORICKÁ BUDOVA - Rigoletto o 19.00 hod., MALÁ SCÉNA - Otec o 19.00 hod. 
STER CENTURY CINEMAS 
SP. N. VES. Prvý človek o 20.10, Tajomstvo domu s hodinami o 18.10, Zlé časy v El Royale o 20.30, Venom 

o 15.45, 17.50, 20.00, Zrodila sa hviezda o 15.40, 18.00, Po čom muži túžia o 16.10 hod. 
MESTSKÉ DIVADLO 
LEVOČA. Jánošík alebo Pravda je len jedna o 15.00 hod. 
DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO 
PREŠOV. HB: Nemé kráľovné o 18.30 hod. 
Nemé kráľovné 
PREŠOV. Hru Nemé kráľovné uvedie DJZ vo štvrtok o 18.30 v historickej budove. 
Cestovateľský festival Cestou necestou 
PREŠOV. Cestou necestou sa tentoraz pôjde z pohľadu milovníka extrémnych destinácií – cestovateľa Petra 

Gregora. Vo štvrtok o 18.00 hod. vo Wave klube. 
Výstava 
TREBIŠOV. Dotkni sa minulosti knihami je názov novej výstavy. Tá je venovaná venovaná 90. rokom, 

obsahuje najzaujímavejšie tituly kníh z daného obdobia, ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde. Sprístupnená v 
čase otváracích hodín knižnice. 

Klavírny recitál 
STRÁŽKY. V rámci „Klavírneho recitálu“ sa v priestoroch Slovenskej národnej galérie – Kaštieľa Strážky 

predstaví dnes od 18.00 hod. mladý a talentovaný slovenský klavirista Ladislav Fančovič, ktorý si pre svoje 
vystúpenie zvolil diela velikána klavírneho romantizmu, Frédérica Chopina. Nezmazateľný hudobný odkaz tohto 
výnimočného klavírneho virtuóza pretlmočí širokej verejnosti jemu podobným a nezameniteľným poetickým 
štýlom. 

Kino Mier 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. O 18.00 h. sa bude konať beseda s Michalom Sabovčíkom o Antarktíde spojená s 

premietaním. O 19.00 h. sa začne projekcia šiesteho bloku súťažných filmov Medzinárodného filmového festivalu 
horských filmov Poprad. 

Dom kultúry 
POPRAD. V divadelnej sále o 18.00 h. sa bude konať Pálenica Borisa Filana. 
Pre koho bolo (toto) mesto a pre koho je dnes? 
ROŽŇAVA. Pozývame Vás na prednášku Prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. 
Pre koho bolo (toto) mesto a pre koho je dnes? Dnes o 18.00 hod. v KC Kláštor. Prof. PhDr. Emil Višňovský, 

PhD. (1975) vyštudoval filozofiu a históriu na FF UK v Bratislave. Pôsobí ako profesor na Katedre filozofie a dejín 
filozofie na FF UK v Bratislave, a takisto ako samostatný vedecký pracovník v Ústave výskumu sociálnej 
komunikácie v SAV. Je autorom množstva odborných prác publikovaných doma i v zahraničí. Vo svojej 
pedagogickej a výskumnej činnosti sa sústredil napríklad na otázky sociálnej filozofie s dôrazom na problematiku 
ľudskej činnosti, konania či poznania, ako aj filozofiu pragmatizmu a neopragmatizmu, či filozofiu mysle. 



[Späť na obsah] 

 
 

6. Fiasko s lístkami už nepripustíme, aktívne vstupujeme do predaja 
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Prokop Tomáš 
Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja Martin Kohút vyriešil v uplynulých dňoch situáciu okolo nového 

hokejového loga, ktoré vyvolalo nepochopiteľné vášne. 
Na zväze si sľubujú, že nový marketingový prístup by mal pomôcť k zlepšeniu financovania hokeja. Martin 

Kohút sa snaží zlepšiť predajný systém vstupeniek na domáci svetový šampionát 2019. 
MARTIN KOHÚT: Až 85 percent doteraz predaných vstupeniek na majstrovstvá sveta sa dostalo k fanúšikom, 

nie k priekupníkom 
V hokejových debatách predošlého obdobia dominovalo nové logo, ktoré ste pripravili na zväze. Očakávali ste 

toľko búrlivých reakcií? 
„V prvom rade treba povedať, že vytvorenie nového loga a vizuálu nebol rýchly výmysel. Vizualizácia sa 

pripravovala dlhý čas. Najskôr sme dostali návrhy, potom vypísali súťaž a na záver procesu sme urobili priesku 
ako budú zmeny vnímať fanúšikovia. Navyše sme riešili legislatívne záležitosti na úrade priemyselného 
vlastníctva nielen u nás, ale aj v Európskej únii. Na úradoch sme registrovali ochrannú známku. Až potom sme 
logo predstavili.“ 

„Kľúčové bolo, že sme všetko komunikovali so špičkovými slovenskými hokejistami. Boli sme príjemné 
prekvapení z ich reakcií. Mariána Hossu sme nemuseli dlho presviedčať, aby prišiel na prezentáciu loga. 
Rovnako ako iným hráčom sa mu zapáčilo. Je to moderné, inovatívne logo. Nie je to žiaden nový štátny znak, ale 
je to logo Slovenského zväzu ľadového hokeja. Jeho príbeh má chuť po víťazstvách. Autor Peter Kačenka dostal 
už veľa ocenení za svoje práce.“ 

Zazneli vyhrážky, že ministerstvo školstva môže zobrať hokeju dotáciu. Bolo to reálne? 
„Reakcie politikov boli rôzne, od kladných po záporné. Mali sme už rokovania na ministerstve vnútra, sedeli s 

ministerkou školstva Martinou Lubyovou, s ktorou sme absolvovali korektné rozhovory. Našli sme riešenie vhodné 
pre obe strany. Nič sme z dresu nedali preč, len sme doplnili štátny znak na rukáv a nápis Slovensko. To ešte 
viac zadefinuje príslušnosť ku Slovensku a našej štátnosti.“ 

Nie je úsmevné, že hokej má veľa iných problémov, ale vy musíte riešiť, či je logo dobré alebo zlé? 
„Je pravda, že radšej by sme sa venovali iným veciam a nezdržiavali sa. Stále je toho veľa, čo treba riešiť. Na 

druhej strane poslancovi Hrnkovi sa môžeme poďakovať za marketing. Keď bude chcieť prísť na hokej, bude 
mojím hosťom na hociktorom zápase. Pracujeme na viacerých frontoch a toto je jeden z dôležitých príjmových 
kanálov hokeja v budúcnosti. Mohli by sme chodiť k politikom a žiadať od nich viac peňazí, ale radšej si chceme 
urobiť domácu úlohu a snažiť sa hokej premeniť na produkt, ktorý si dokáže peniaze zarobiť, aby mal na rozvoj 
mládeže a budovanie infraštruktúry.“ 

„Mohli by sme chodiť k politikom a žiadať od nich viac peňazí, ale radšej si chceme urobiť domácu úlohu a 
snažiť sa hokej premeniť na produkt, ktorý si dokáže peniaze zarobiť, aby mal na rozvoj mládeže a budovanie 
infraštruktúry.“ 

Martin Kohút 
prezident SZĽH 
Reálne to znamená, že všetky marketingové predmety, ktoré budú späté so slovenským hokejom a využije sa 

na nich logo, podliehajú schváleniu zväzu? 
„Áno, máme potvrdenú ochrannú známku na území Európskej únie. Každý, kto bude chcieť použiť náš znak 

na predmetoch, bude musieť získať súhlas Slovenského zväzu ľadového hokeja, ktorý je majiteľom ochrannej 
známky.“ 

Začiatok predaja vstupeniek na majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach dopadol fiaskom. Vyzerá to, že 
väčšina lístkov skončila u priekupníkov. Ako to celé vnímate? 

„Urobili sme dobrý krok, že do predaja išlo len 21 percent vstupeniek. Ostatné lístky stále máme a pôjdu von v 
ďalších fázach predaja. Spoľahli sme sa na to, že partner, s ktorým sme mali podpísanú zmluvu, je odborníkom 
na tieto veci a vyrieši ich. Záujem o lístky je oveľa väčší ako bol pred siedmimi rokmi. Takisto sme vo vysokej fáze 
rozpredanosti skyboxov. Toto ma veľmi teší. Čo sa udialo s lístkami nám ukázalo, že nemôžeme nechať ďalší 
priebeh len na Ticketportal. Oficiálnym listom sme požiadali jeho vedenie za ospravedlnenie pre poškodenie 
povesti. Zároveň rokujeme o tom, aby sme vstúpili do procesu predaja. V najbližších týždňoch ho detailne 
predstavíme.“ 

Vstupenky na MS v hokeji 2019. Zdroj: TASR 
Znamená to, že teraz budete predávať vstupenky iným spôsobom? 
„Urobili sme kroky, aby sa k lístkom dostali hokejové kluby, rozdeľovali by sa podľa počtu tímov. Môžu si kúpiť 

vstupenky prednostne, nerozdávame ich zadarmo. Už máme od klubov aj spätnú väzbu. Následne pôjdu do 
predaja aj lístky pre ďalších fanúšikov. Nebudem ešte zachádzať do detailov, časom o tom budeme podrobne 
informovať.“ 

https://sport.aktuality.sk/c/360611/fiasko-s-listkami-uz-nepripustime-aktivne-vstupujeme-do-predaja/


Predajca priznal, že ho zaskočil veľký nápor v internetovom predaji. Vyžadovali ste od neho pred oficiálnym 
predajom vyskúšanie systému? 

„Konzultovali sme všetko dopredu, aj tak ich to zaskočilo. Až 84 percent z celého predaja išlo cez internet, v 
ktorom sa na začiatku spustilo veľa robotov, ktoré zahlcovali systém. Predajca sa ich snažil odpájať a tým pádom 
presúval na koniec radu aj fanúšikov. Napriek tomu to vyzerá, že roboty nezafungovali a 85 percent vstupeniek sa 
dostalo ku skutočným fanúšikom. V kamenných predajniach vznikol problém, že si priekupníci postavili do radov 
brigádníkov, ktorí im vykúpili lístky. Tomu sme na zväze nemali ako zabrániť.“ 

Nemali by byť lístky predávané na občiansky preukaz, ako to napríklad býva v anglickej futbalovej Premier 
League? 

„Áno, vstupenky mali byť registrované.“ 
Pri cenách lístkov ste sa zachovali biznisovo, sumy za vstupenky na slovenské zápasy sa pohybujú v 

priemere okolo sto eur. Nie je to privysoká cena vzhľadom na to, že okolie Košíc nemá také finančné možnosti, 
aké sú v Bratislave? 

„Išli sme do toho s porovnávaním s inými krajinami, nemohli sme ísť pod cenu. Cenovú politiku sme určili po 
konzultácii s marketingovým partnerom Medzinárodnej hokejovej federácie. Snažili sme sa to čo najviac priblížiť 
Česku, ktoré organizovalo šampionát v roku 2015. V najnižších cenách sme lacnejší ako Dánsko či Nemecko, 
ktoré usporiadali predchádzajúce šampionáty.“ 

V Trenčíne otvárate prvú akadémiu, ktorá by mala zlepšiť situáciu v mládežníckom hokeji, čo od nej 
očakávate? 

„Nie je to len akadémia, ale ukážka, ako by mal systém fungovať. V tom nám veľmi pomohol Richard 
Pavlikovský. Pracovali sme dlho, aby sme získali podporu mestskej samosprávy, žúp, riaditeľov škôl, kultúrnych 
pracovníkov a miestnych podnikateľov. V Trenčíne sa to podarilo. Postaví sa celý komplex s novým zimným 
štadiónom. To bude stredoškolská akadémia. Pri základných školách sme vyškolili ambasádorov športovania, 
ktorí sú v kraji a chodia po školách, družinách a hrajú sa s deťmi, aby ich prilákali k pohybu a športu.“ 

„Druhý krok je, že deti od ôsmich rokov sa bez výdavkov naučia v rámci školy korčuľovať. Zlepší sa 
metodológia, všade budú kamery a podľa výsledkov testov vyberieme talenty, ktoré budú mať v štrnástich rokoch 
najväčší potenciál byť úspešní. Následne budú pokračovať v stredoškolskej akadémii, kde dostanú vzdelanie, 
jazykovú vybavenosť a tréningový proces, ktorý nebude musieť rodič platiť. Deti budú mať k dispozícii celý areál 
so štadiónom, halou, jedálňou, internátmi. Podobných komplexov by sme chceli mať po Slovensku osem.“ 

Stále zaostávate za futbalom v infraštruktúre, v najvyššej súťaži majú už skoro všetky futbalové kluby 
vynovené štadióny, hokej nemá ani jeden. Ako to zmeniť? 

„Možno nerobíme marketing ako futbalový zväz, ktorý dostal od štátu veľké peniaze, aby zlepšil infraštruktúru. 
Financie nevygeneroval, ale dostal. My zatiaľ opravujeme infraštruktúru pre mládež. Treba sa ísť pozrieť do 
Gelnice, Považskej Bystrice, Spišskej Novej Vsi, kde sa modernizujú priestory. Ligové štadióny nemôžeme 

opraviť priamo zo zväzu, lebo nie sme ich vlastníkmi. Môžeme pomôcť mestám. Opravili sa teraz štadióny v 
Michalovciach či Liptovskom Mikuláši. Máme pripravené ďalšie projekty.“ 

„Oproti futbalu máme jeden zásadný problém, že hokejový zimný štadión vytvára ekologickú záťaž. Príkladom 
je Trenčín, kde sme spoločne s mestom opravili chladenie a znížili sme ekologickú záťaž z deväť ton čpavku na 
jednu. To by si mali uvedomiť aj politici, že takýchto ekologických bômb majú po Slovensku veľké množstvo. 
Snažíme sa nájsť model, ktorým by sme to odstránili. Sme na dobrej ceste, aby sme pripravili s vládou projekt, 
ktorý komplexne zastreší štadióny na Slovensku. To je však na dlhšiu dobu, aj futbal všetko robí deväť či desať 
rokov. Pozitívnym príkladom je Trenčín, ktorý už má nové chladenie, budúci rok bude mať nové sedadlá a mesto 
prisľúbilo, že zmodernizuje aj ostatné veci.“ 

Denník Šport 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Z vlastného vrecka 
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OKRÚHLE NARODENINY CHCE OSLÁVIŤ AJ OTVORENÍM FERRATY 
Pre tromi rokmi vymyslel trasu prvej ferraty v Slovenskom raji, v týchto dňoch ho vídať na Čingove s ťažkou 

vŕtačkou v rukách pri montáži oceľových stúpačiek pre prvú detskú ferratku. KAROL DZURIK (79). 
Ak o niekom možno povedať, že je bytostne, akoby pupočnou šnúrou spätý s roklinami, tiesňavami, planinami 

tohto krasového územia, s ich sprístupňovaním aj menej zdatnejším turistom, s pomocou skalolezcom a turistom, 
ktorí sa ocitli v núdzi, či dokonca v ohrození života, tak to stopercentne platí o Karolovi Dzurikovi. 

Jaskyňa s neandertálcami 
„O Karolovi vravíme, že je profesionálnym zakladateľom, ak sa mu v hlave zrodí zaujímavý nápad, urobí 

všetko pre to, aby ho aj uviedol do života. Keď začiatkom 60. rokov vznikol v Spišskej Novej Vsi potápačský klub 

Manta Karol pri tom, akože inak, nemohol chýbať,“ hovorí dlhoročný dobrovoľný člen horskej služby a amatérsky 
regionálny historik Ján Petrík. A pokračuje: „Rok po tom, ako skončil po pätnástich rokoch kariéru v horskej 
službe pre oblasť Slovenského raja, založil so svojím synom v Spišskej Novej Vsi zoologickú záhradu, lebo 

popri lození po skalách a tiesňavách sú zvieratá jeho ďalším veľkým koníčkom. No a Karolov ,zakladateľský‘ 
talent sa prejavil aj pri plánovaní a budovaní náročného turistického chodníka Via ferrata v rokline Kyseľ. A aby 



nebodaj nevyšiel z cviku, zakladá teraz detskú ferratku na nevysokej skale na Čingove. Niekedy si ho doberáme, 
že ho pánboh poslal na svet kvôli dvom veciam: aby pomáhal ľuďom a aby niečo nové zakladal.“ Keď začala 
Karolovi Dzurikovi nástojčivo vŕtať v hlave myšlienka na vybudovanie nenáročnej, maximálne bezpečnej, ale aj 
primerane adrenalínovej ferraty pre deti každého veku, v kútiku duše ho trápili obavy, čo mu na tento nápad 
povedia na Správe Národného parku Slovenský raj a na Obecnom úrade Spišské Tomášovce. 

„Chvalabohu, na moju veľkú radosť sa môj zámer na oboch úradoch stretol s veľkým pochopením. U riaditeľa 
správy národného parku Tomáša Dražila, rovnako aj u starostky Spišských Tomášoviec Zuzany Nebusovej, 
ferrata bude v katastrálnom území tejto obce. Sedemdesiat oceľových stúpačiek privedie deti do vyššie položenej 
neveľkej jaskyne, ktorú ľudia volajú Medvedia. A tam ich bude čakať prekvapenie, rodinka neandertálcov 
odpočívajúca na kožušinách pri ohníku. Samozrejme, že to bude len elektrická replika ohňa,“ povedal pre Život 
autor prvej detskej ferratky v Slovenskom raji. 

Ferratku pre deti mu pomáhajú za dobré slovo a dobrý pocit osadiť na nevysokom skalnom brale nad cestou 
na Čingove kamaráti Laco Cvengroš a Jožo Richnavský. Aj keď sú na skale každý deň, keď neprší, tejto jesene 
už montáž oceľových stúpačiek, bezpečnostného lana ani nasťahovanie neandertálcov do Medvedej jaskyne 
nestihnú. Napokon, treba našetriť aj ďalšiu kôpku peňazí, Karol Dzurik financuje ferratu z vlastnej peňaženky. Nie 
je to ani zďaleka suma, ktorá by nestála za reč – detská ferrata ho vyjde na takých 3 000 eur. Pre dôchodcu 
horibilná suma. Začiatkom apríla bude mať osemdesiat a okrúhle narodeniny by rád oslávil ruka v ruke 
s otvorením ferraty. 

Šesť obetí požiaru 
Karol Dzurik je považovaný aj za otca prvej ferraty v Slovenskom raji, ktorá vedie tiesňavou Kyseľ v centrálnej 

časti Slovenského raja. Na mieste nazývanom Rázcestie sa tiesňava delí na dve vetvy: severne položený Malý 
Kyseľ a južný Veľký Kyseľ, ktorý je poslednou tiesňavou sprístupnenou turistom v Slovenskom raji. 

Ján Petrík, jeden zo spoluautorov publikácie o tejto tiesňave, zdôrazňuje, že ju poznali už v 19. storočí spišskí 
uhliari, ktorí tu ťažili drevo na pálenie drevného uhlia v milieroch. 

„Žiaľ, do povedomia turistov sa tiesňava dostala tragickými udalosťami. Prvá sa odohrala v roku 1926, keď tu 
zahynul advokát JUDr. Jozef Pavlas. Pátrali po ňom turisti, lesníci, skauti, vojaci, bola to vlastne prvá známa 
rozsiahla záchranná akcia v Slovenskom raji. Druhou tragickou udalosťou bol veľký požiar, z ktorého sa Kyseľ 
spamätáva dodnes.“ 

Ako Jánovi Petríkovi prezradili dobové listiny, požiare v Slovenskom raji neboli ničím výnimočným: „Určite ich 
bolo v minulosti veľa. Zapríčinili ich nielen blesky, ale predovšetkým neopatrní ľudia, či už pri klčovaní lesa, tavbe 
železnej a medenej rudy v primitívnych taveniskách pred dobývacími štôlňami i pálenie drevného uhlia 
v milieroch. Požiare neobchádzali Slovenský raj ani v jeho novodobých dejinách.“ 

V periodickej situačnej správe lesného závodu našiel aj zmienku o prvom zaznamenanom požiari na Čingove 
v lese, ktorý patril statkárovi Jančovi z Mečedeľoviec. Plamene vtedy hasilo 145 vojakov z popradskej posádky. 
V roku 1946 vypukol na Veľký piatok z nezistených príčin veľký požiar v lesoch grófa Csákyho. V lokalite 
Kamenná cesta požiar spustošil 23 hektárov lesa. Najničivejší požiar zasiahol Slovenský raj v októbri 2000 
v lokalite Predná Krompľa. Pri tomto požiari prišli o život šiesti ľudia, popolom ľahlo až 64 hektárov lesa. 
Naposledy horelo v národnom parku v lete 2007 pri obci Vernár, keď červený kohút zapálený bleskom pohltil viac 
než 18 hektárov lesa. 

Stop turistike 
„Najnavštevovanejšiu tiesňavu zasiahla katastrofa 17. júla 1976 počas celoslovenského zrazu turistov 

v kempingu Podlesok. Požiar sa rozhorel v ústí Kyseľa na malej ploche 10 x 12 metrov od neuhaseného ohniska 
turistov, ktorých sa nepodarilo vypátrať. Plamene, ktoré až po piatich dňoch uhasil výdatný dážď, zachvátili lesy 
v lokalitách Veľký Kyseľ, Zadný Pirč a Biely potok. Do boja s nebezpečným živlom sa zapojili stovky hasičov, 
vojakov a pracovných jednotiek civilnej obrany. Ich zápas s ohňom bol však v neprístupnom horskom teréne 
márny. Dokonca sa uvažovalo o žiadosti o pomoc sovietskemu letectvu, ktoré malo vo svojej výbave špeciálne 
lietadlá na hasenie požiarov, u nás ešte také neboli k dispozícii. Keďže požiar bol podzemný, udržal sa ešte 
niekoľko týždňov, jeho skryté ložiská sa opäť rozhoreli v lokalite Pirč v druhej polovici augusta. No plamene už 
boli rýchlo uhasené,“ zaspomínal si na udalosti spred štyroch desaťročí Ján Petrík. 

Samozrejme, že po požiari, pri ktorom bolo poškodených okolo 35 hektárov ihličnatého lesa, bola štátna 
prírodná rezervácia Kyseľ pre turistov zatvorená. Plameňmi zohriaty vápenec pri chladnutí praskal, uvoľnené 
vápencové skaly a balvany pripomínali vojnovú kanonádu. Tiesňava bola zavalená zhorenými stromami 
a skalami. Členovia horskej služby, medzi ktorými nechýbal ani Karol Dzurik, pár dní po požiari demontovali 
v Kyseli rebríky na Barikádovom, Kaplnkovom i Obrovskom vodopáde. Rok po požiari mohli turisti obdivovať 
tiesňavu iba z náhradnej trasy. 

Poriadna zaberačka 
Bol to Karol Dzurik, kto začal obchádzať kompetentných, aby ich presvedčil, že po štyridsiatich rokoch, ktoré 

uplynuli od požiaru, by sa mohol Kyseľ opäť otvoriť turistom aspoň v obmedzenej miere. 
„Chodník Via ferrata pre skúsenejších turistov sme vytýčili tak, aby neboli ohrozené vzácne biotopy na dne 

tiesňavy a turisti mohli spoznávať v Kyseli pravú divočinu. Ferratu dlhú 1,5 kilometra sa nám podarilo vybudovať 
za 4 mesiace, bola to pre profesionálnych i dobrovoľných členov horskej služby pre oblasť Slovenského raja 
poriadna zaberačka. Všetko sme vynášali na vlastných pleciach a chrbtoch. A bolo toho neúrekom. Či už 
50 kilogramov ťažké vŕtačky, elektrocentrály, alebo oceľové stúpačky, kotviace skoby, istiace laná. Visieť na lane 
a vŕtať diery do skaly ťažkou vŕtačkou nám dalo poriadne zabrať, no technický majster ferraty Laco Cvengroš, 
Ivan Krajčír, Tomáš Katriňák, Paľo Klobušník, Paľo Šiser či Marek Knuteľ a ďalší kamaráti to zvládli v rekordnom 
čase. Dnes vieme, že tá námaha stála za to, v sezóne prejde kyseľskou ferratou za deň aj 300 turistov. Lenže 
o dobrý stav technických zariadení v Prielome Hornádu, roklinách a tiesňavách sa treba sústavne starať. Myslím, 



že nadišiel čas na zriadenie neveľkej správy technických zariadení, ktorá by garantovala ich bezpečnosť,“ 
zamýšľa sa nad bezpečnosťou turistických chodníkov v Slovenskom raji autor dvoch ferrát. 

TEXT A FOTO: PETER LIČÁK 
foto: 
Aj oceľové stúpačky zaplatil z vlastného. 
Ferrata pre deti ešte nie je dobudovaná, vstup je dnes zakázaný. 
KAROL DZURIK plánuje sprístupniť ferratku na jar budúceho roka. 
V jaskyni na Čingove bude sídliť rodina neandertálcov. 
Detskú ferratu tvorí 70 oceľových stúpačiek. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. 9.kolo St.Nicolaus ligy: V Topoľčanoch 112 trestných minút a prehra, Krajči 

zdolal Humenčanov 
[10.10.2018; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 22:07; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-stnicolaus-ligy-v-topolcanoch-112-trestnych-minut-a-prehra-
krajci-zdolal-humencanov/85208 

 
 

Hokejová St.Nicolaus liga mala v stredu na programe zápasy 9.kola. 
St.Nicolaus liga 2018/19 - 9.kolo - 10.10.2018 
TRNAVA - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 

Góly: 37. Klema (Lukačovič) – 8. Vartovník (Nagy, Olejník), 13. Vartovník (Nagy), 23. Nagy (Zekucia, 
Vantroba), 32. Cvengroš (Osuský, Ondov), Rozhodovali: Jonák, Mĺkvy - Ziolkovsky, Michna, Vylúčení: 7:9, 
navyše Mikeš (Trnava) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 0:1, 145 divákov. 

Trnava: Kutej – Schmidt, Klein, Kuna, Burian, Kormúth, Šanko, Kiss – Szalay, Hrbáčik, Ševčík – Škokor, Valo, 
Hudec – Ftáčnik, Klema, Lukačovič – Mikeš, Lindeman, Olša. 

Tréner: Rudolf Macko. 
Sp.Nová Ves: Surák - Zekucia, Vantroba, Osuský, Cvengroš, Kyčák, Krmenčík – Vartovník, Nagy, Olejník – 

Ondov, Macko, Zwick – Raáb, Pastucha, Polomský. 
Tréner: Vladimír Turan. 
HUMENNÉ - DUBNICA 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) 
Góly: 55. Jokeľ (Ondrej, Petráš), 55. Solomončak (Babinets, Bylina) – 42. Krajči (Ďuriš, Kokavec), 44. Krajči 

(Rehák, Kokavec), 47. Krajči (Serkin, Kokavec), Rozhodovali: Korba – Gavalier, Ordzovenský, Vylúčení: 8:8, 
Presilovky: 0:1, Oslabenia: 0:0, 626 divákov. 

Humenné: Škorvánek – Evstigneev, Ondrej, Pavúk, Mačkovič, Michalčin, Krempaský, Lesňák – Solomončak, 
Bylina, Babinets – Vaško, Majerník, Fedorko – Jokeľ, Vrábeľ, Petráš – Kamenický, Markuš, Šiňanský. 

Tréner: Milan Staš. 
Dubnica: Gibl – Brňák, Jarábek, Rehák, Serkin, Hlaváček, Hohl, Vladimirov, Kozačuk – Kristín, Lantoš, Macek 

– Kokavec, Ďuriš, Krajči – Kútny, Jakubík, Kanaet – Medek, Vakhrameev, D. Trenčan. 
Tréner: Tibor Melichárek. 
POVAŽSKÁ BYSTRICA - BRATISLAVA 4:3pp (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0) 
Góly: 4. Rodionov (Koleda, Fančovič), 49. L.Ďurkech (J.Ďurkech, Dolinajec), 54. Mokrohajský (Bednár), 62. 

L.Ďurkech (Rodionov) – 34. Musliu, 42. Danišovský (Musliu, Prokop), 60. Brodek (Valjent, Kalináč), Rozhodovali: 
Štefík, Purgat - Frimmel, Junek, Vylúčení: 7:5, navyše L. Ďurkech (P.Bystrica) 2+10 za vrazenie na mantinel, 
Pavešic (Bratislava) 5+DKZ za pád pod nohy, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 289 divákov. 

P.Bystrica: Kompas - J. Ďurkech, L. Ďurkech, Niník, Augustín, Frančovič, Trška – M. Dolinajec, Zlocha, Cíger 
– Danielčák, Pšurný, Mokrohajský – Turan, Koleda – Miro, Németh, Bednár, Rodionov, Drevenák, Špankovič 

Tréner: Miroslav Nemček. 
Bratislava: Němec - Kuzmín, Valjent, Guoth, Ficel, Hřebíček, Pavešic, Čech, Vidovič – Mikolášek, Kalináč, 

Klučiar – Danišovský, Prokop, Musliu – Šalka, Smolka, Ondris – Bednarič, Brodek, Mlynčár. 
Tréner: Rudolf Verčík. 
MARTIN - PREŠOV 7:2 (2:0, 3:2, 2:0) 
Góly: 8. Themár (Tabaček, Poliaček), 14. Dírer (Oravec), 21. Rudzan (Langhammer, Markovič), 30. Brezniak 

(Jurášek, Poliaček), 37. Dírer (Pokrivčák, Rusina), 44. Poliaček (Oravec, Rusina), 47. Zeliska (Pokrivčák, Dírer) – 
25. Halama (Magdolen), 40. Tužinský (Magdolen), Rozhodovali: Krist – Hanko, Jurčiak, Vylúčení: 3:2, Presilovky: 
0:0, Oslabenia: 1:0, 938 divákov. 

Martin: Gavalier - Tabaček, Themár – Pacalaj, Burzík – Rusina, Oravec – Markovič, Langhammer, Rudzan – 
Poliaček, Jurášek, Brezniak – Zeliska, Dírer, Pokrivčák – Rechtorík, Brveník. 

Tréner: Róbert Spišák. 
Prešov: Bábik - Gábor, Kohút – Nociar, Španko – Dubina, Kováč – Rudy – Novák, Tužinský, Novotný – 

Lupták, Stena, Miščík – Magdolen, Halama, Hrabčák – Ševčenko, Lamač. 
Tréner: Slavomír Chlebec. 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/9kolo-stnicolaus-ligy-v-topolcanoch-112-trestnych-minut-a-prehra-krajci-zdolal-humencanov/85208
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TOPOĽČANY - SKALICA 4:5pp (3:0, 1:1, 0:3 - 0:1) 
Góly: 7. Tomčák (Ďurčo, Podstavek), 9. Tomčák (Podstavek, Bečka), 19. Dvonč (Bystričan), 36. Uhnák 

(Bystričan, Kluka) – 38. Dufek (Kotzman), 47. Straka (Štumpf), 50. Hujsa (Kutálek, Vaškovič.), 60. Janík (Škapik, 
Kutálek), 62. Štumpf (Kutálek, Trávniček), Rozhodovali: Novák, Valko - Valo, Jedlička, Vylúčení: 9:9, navyše 
Laššo (Topoľčany) 2+5+10+20+DKZ za krosček + hrubosť, Mowrey (Skalica) 2+5+10+20+DKZ za napadnutie + 
hrubosť, P. Kotzman (Skalica) 2+10+20+DKZ za podrazenie + nešportové správanie, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 
0:0, 954 divákov. 

Topoľčany: Halo – Kováčik, Hrudík, Hruška, Bystričan, Ďurčo, Král, Duran, Gergel A. – Kluka, Laššo, Tábi – 
Dvonč, Uhnák, Bogoslovskii – Podstavek, Bečka, Tomčák – Gergel D., Klenko, Pekarčík. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Skalica: Romančík – Janík, Škápik, Straka, Trávniček, Kotzman, Hílek, Mrázik, Kniazev – Kutálek, Hujsa, 

Vaškovič – Janáč, Jurák, Štumpf – Okoličány, Dufek, Kotzman – Trnka, Jaša, Mowrey. 
Tréner: Michal Ružička. 
NOVÉ ZÁMKY B - MICHALOVCE 2:9 (0:3, 1:4, 1:2) 
Góly: 32. Maroš (Buc, Sabo), 43. König (Sorokin, Ondrušek) - 1. Piatak (Kolba, Gavrik), 9. Mašlonka (Kolba, 

Piatak), 15. Hamráček (Balko, Mesároš), 21. Bdžoch (Mašlonka, Piatak), 28. Linet (Róth), 29. Mašlonka (Kolba, 
Piatak), 40. Cútt (Valečko, Banovský), 44. Toma (Mesároš, Balko), 52. Linet (Róth, Pulščák), Rozhodovali: Stano, 
Hatala - Crman, Číž, Vylúčení: 6:3, Presilovky: 1:2, Oslabenia: 0:0, 42 divákov. 

Nové Zámky B: Glosár - Kudrna, Sabo, König, Sorokin, Štefánik, Židulják, Evdokimov, Jesenský - Kucsera, 
Buc, Maroš - Dobrotina, Ondrušek, Adámik - Hariš, Danilov, Janka - Ryšavý, Vörös, Gubó. 

Tréner: Garip Saliji. 
Michalovce: Lamper - Bdžoch, Kolba, Hančák, Valečko, Hopkovič, Novický, Balko, Korenko - Gavrik, Piatak, 

Mašlonka - Chalupa, Cútt, Banovský - Pulščák, Linet, Róth - Mesároš, Toma, Hamráček. 
Tréner: Miroslav Chudý. 
Foto: HC Topoľčany 
Sledujte hokejové prenosy naživo 
s bonusom 4000 € + 15 € ZADARMO! 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Medzinárodný festival horských filmov 
[10.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Kristína Plajdicsková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Fanúšikovia horolezectva, lyžovania aj dobrodruhovia mieria v najbližších dňoch 
do Popradu. Pod Tatrami otvorili dvadsiaty šiesty ročník festivalu horského filmu, prinesie päťdesiatsedem 
súťažných filmov zo šestnástich krajín aj besedy so zaujímavými hosťami. Festival vlani prilákal viac ako 
desaťtisíc ľudí.“ 

Kristína Plajdicsková, redaktorka: „Lezecké výzvy na prvý pohľad nedostupných skál, spoznávanie odľahlých 
oblastí, adrenalínové pokušenia v extrémnych podmienkach či profily osobností horolezeckého sveta. Tohtoročnú 
ponuku festivalu tvoria filmy, ktoré vyberali z takmer dvojnásobného počtu prihlásených.“ 

Mária Hámorová, riaditeľka festivalu: „Tie zábery sú úchvatné a hlavne pri tých zjazdoch. Niekedy môže byť tá 
kamera horšia, ale samozrejme, ten príbeh musí byť silný.“ 

Kristína Plajdicsková: „Okrem Popradu premietnu niektoré snímky aj v Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a po 

prvý raz v Tatranskej Lomnici. Pod Tatry už dorazila aj trojčlenná medzinárodná porota, ktorá si pozrie a zhodnotí 
všetky filmy, aby sme sa v nedeľu mohli dozvedieť, ktoré sú tie najlepšie.“ 

Boris Hlaváček, spisovateľ, horolezec, člen poroty (preklad z češtiny): „Dávam veľký dôraz tiež na to, aby sa 
tam ukázali aj morálne vlastnosti športovcov a tiež aby tam bolo niečo nového.“ 

Kristína Plajdicsková: „O Grand Prix či cenu diváka zabojuje aj osem slovenských snímok, medzi nimi diela 
režisérov ako Pavol Barabáš alebo Rasťo Hatiar, ktorý takmer päť rokov pracoval na filmovom portréte horolezca 
Petra Hámora. Vrcholová príťažlivosť vznikla v koprodukcii RTVS.“ 

Rasťo Hatiar, režisér: „Petra Hámora chcem ponúknuť takého, aký v skutočnosti je. Snažil som sa, aby ten 
film bol objektívny, aby bol naozaj reálny, aby ľudia nemohli povedať, že sme robili nejakú modlu.“ 

Kristína Plajdicsková: „Festival doplnia stretnutia s ľuďmi, pre ktorých sú hory významnou súčasťou života.“ 
Mária Hámorová: „My sme veľmi radi, že sa nám do Popradu podarilo pritiahnuť rakúsku horolezkyňu 

Gerlinde Kaltenbrunner, ktorá ako prvá žena bez kyslíka dokázala dosiahnuť všetkých štrnásť osemtisícoviek.“ 
Kristína Plajdicsková: „Na festival príde aj extrémny lezec Leo Houlding, v sobotu pokrstia knihu o úplnom 

prelezení hrebeňa Vysokých Tatier a tento deň spestrí aj slovenská súťaž v lezení na nízkej umelej stene bez 
lana boulderingu.“ 

[Späť na obsah] 

 
 



10. Medzinárodný festival horských filmov 
[10.10.2018; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:32; Ivana Ratkovská / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Príbehy spod najvyšších štítov, ale aj stretnutie s prvou ženou na svete, ktorá bez 
kyslíka vyliezla na všetky himalájske osemtisícovky. To všetko prináša dvadsiaty šiesty ročník Medzinárodného 
festivalu horských filmov v Poprade. Do hlavnej súťaže tento rok postúpilo päťdesiatsedem filmov zo šestnástich 
krajín sveta.“ 

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Lezecké výkony, extrémne skoky, splavovanie nedostupných riek na kajaku či 
obrázky z najväčších hlbinných jaskýň. Filmy z Brazílie, Kanady, Amazónie, slovenské snímky aj animované 
príbehy vtiahnu diváka do exkluzívneho sveta pre vyvolených. Technika je ľahšia, kvalitnejšia, nezastupiteľné 
miesto majú drony. Zábery sú o to jedinečnejšie. V zóne smrti, kde si aj nádych žiada nadľudské sily, však treba 
na nakrúcanie hľadať obrovskú motiváciu.“ 

Peter Hámor, horolezec, himalájista, spoluorganizátor festivalu: „Lezie sa, tlačí vás čas, je zlé počasie. Takže 
väčšinou sa tým horolezcom nechce filmovať, a potom sa vrátia domov a sú smutní, že nefilmovali.“ 

Ivana Ratkovská: „Počasie paradoxne robí vrásky na čele aj organizátorom festivalu. Aj do Tatier totiž dorazilo 
babie leto.“ 

Mária Hámorová, riaditeľka MFHF 2018: „Čo je naozaj, dá sa povedať, že pre nás nevýhoda, samozrejme, 
lebo ľudia nesedia v kine, prídu až večer a cez deň sú v prírode. Dúfajme, že ako naozaj nám zostanú verní.“ 

Ivana Ratkovská: „Ťahákom pre divákov môže byť aj beseda s exkluzívnou rakúskou horolezkyňou Gerlinde 
Kaltenbrunner, ktorá patrí vo svete horolezectva medzi najväčšie osobnosti.“ 

Peter Hámor: „Je to prvá žena, ktorá vystúpila na všetkých štrnásť osemtisícoviek bez použitia umelého 
kyslíka.“ 

Ivana Ratkovská: „Vlani navštívilo festival desaťtisíc divákov. Tento rok sa bude opäť premietať tu v Poprade v 
kinosále, v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku a po prvý raz aj vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

11. V strojárstve môžete nájsť prácu so zaujímavým platom 
[10.10.2018; hnonline.sk; hnonline; 16:58; zdz] 

 
https://hnonline.sk/expert/1823178-v-strojarstve-mozete-najst-pracu-so-zaujimavym-platom 

 
 

Názov: Zmenový majster výroby 
Miesto: Malacky 
Spoločnosť: RF, spol. s r.o. 
Informácie: Riadenie a organizácia výroby na zmene podľa plánov výroby. Zabezpečenie 
plynulého chodu výroby. Stanovenie priorít a rozdeľovanie denných úloh. Riadenie objemu a kvality výroby 

podľa požiadaviek logistiky. Zadeľovanie pracovníkov do 
zmien a iné. 
Základná zložka mzdy: 1190 E za mesiac 
Názov: Majster výroby VZT 
Miesto: Pezinok 
Spoločnosť: TINRON, s.r.o. 
Informácie: Výroba VZT komponentov. Riadenie a zaškolovanie pracovníkov výrobnej dielne, rozdeľovanie 

pracovných úloh vo výrobe, vlastná výroba. Činnosti vyplývajúce z tejto pozície. 
Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Názov: Projektový inžinier 
Miesto: Krakovany 
Spoločnosť: KAISER Eastern Europe, s.r.o. 
Informácie: Konštrukcia 3D CAD a optimalizácia vyrábaných typov nadstavieb. Detailovanie jednotlivých 

skupín 3D-CAD. Vytvorenie normalizovanej 2D výrobnej dokumentácie podľa normy ISO. Samostatná 
implementácia vývoja. Úzka spolupráca s oddeleniami výroby, logistiky, medzinárodného predaja a materskou 
firmou v Lichtenštajnsku 

Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Názov: Konštruktér 
Miesto: Dunajská Streda 
Spoločnosť: SCHINDLER ESKALÁTORY, s.r.o. 
Informácie: Technické výkresy a kusovníky eskalátora. Vytvorenie špeciálnych riešení podľa požiadaviek 

zákazníka. Nezávislé spracovanie komplexných zákaziek. Práca s nástrojmi AUTOCAD, SAP, SEPE, SEOP, MS 
Office. 

Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 

https://hnonline.sk/expert/1823178-v-strojarstve-mozete-najst-pracu-so-zaujimavym-platom


Názov: Technológ 
Miesto: Nové Mesto nad Váhom 
Spoločnosť: Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o. 
Informácie: Vypracovanie a príprava technnologických dokumentov, príprava strojárskej výroby, toku 

materiálu. Zabezpečenie technológií a technologických postupov. Koordinácia nábehu nových tehchnológií a 
nových projektov. Starostlivosť o technickú dokumentáciu pri nábehu nových projektov a iné. 

Základná zložka mzdy: 1400 E za mesiac 
Názov: CNC horizontár (SIEMENS, MEFFI) 
Miesto: Dubnica nad Váhom 
Spoločnosť: STM POWER a.s. 
Informácie: Obsluha, nastavovanie a údržba všetkých zverených CNC strojov. Nastavovanie riadiaceho 

systému Heidenhain alebo Siemens. Využívanie CNC strojov pre kusovú a sériovú výrobu v súlade s 
technologickými postupmi na presné súradnicové vyvŕtavanie, vŕtanie a frézovanie stredne veľkých doskových a 
skriňových obrobkov z liatiny, ocele a podobne. 

Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Názov: Nástrojár/nastavovač lisu - automotive 
Miesto: Šurany 
Spoločnosť: INZI SK s.r.o. 
Informácie: Obsluha prideleného stroja podľa požiadaviek výroby. Nastavenie a kontrola parametrov stroja. 

Zabezpečenie plynulého chodu výroby. Spolupráca na údržbe stroja. 
Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Názov: Strojársky technológ 
Miesto: Nitra 
Spoločnosť: SEC spol. s r. o. 
Informácie: Tvorba programov TOPS pre vysekávacie a ohýbacie CNC stroje TRUMATIC. 
Základná zložka mzdy: 900 E za mesiac 
Názov: Manažér v strojárskej výrobe 
Miesto: Ladomerská Vieska 
Spoločnosť: MET-KOV s.r.o. 
Informácie: Riadenie výroby komunikácia zo zákazníkmi. 
Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Názov: Programátor CNC 
Miesto: Ladomerská Vieska 
Spoločnosť: Nemak Slovakia s.r.o. 
Informácie: Príprava CNC programov podľa požiadavky na základe 3D modelov za účelom opráv/ úprav 

zlievarenského náradia (oceľové formy - kokily, jadrovníky, strihadlá). Výroba nových náhradných dielov a nového 
náradia. Sledovanie produktivity na CNC frézach 

a pod. 
Základná zložka mzdy: 900 E za mesiac 
Názov: Zvárač, zámočník 
Miesto: Stará Bystrica 
Spoločnosť: Pavol Jurina 
Informácie: Hľadám zvárača, obrábača kovov, prípadne zámočníka, ide o výrobu a následne montáž 

nerezových i kovových brán, plotov, zábradlí, gastro zariadení, a pod., nie je nutnosť zváracieho preukazu. 
Základná zložka mzdy: 1500 E za mesiac 
Názov: CNC Frézar - 3 osí CNC stroj 
Miesto: Sučany 
Spoločnosť: TFM Slovakia s.r.o. 
Informácie: Výroba súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, čítanie dokumentácie, príprava nástrojov, 

programovanie, práca s programátorom, zoradenie stroja + výroba, meranie + odihlenie, operačný systém 
Heidenhein - zručnosť vítaná. 

Základná zložka mzdy: 1000 E za mesiac 
Názov: LEKTOR /KE/- Automatizácia systémov riadenia v strojárstve 
Miesto: Košice-Staré Mesto 
Spoločnosť: J&D OFFICE s.r.o. 
Informácie: Materiálová príprava kurzov. Zodpovednosť za vedenie kurzu. Vzdelávanie v oblasti strojárskych 

technológií. 
Základná zložka mzdy: 1300 E za mesiac 
Názov: Horizontár CNC 
Miesto: Spišská Nová Ves 

Spoločnosť: AGA priemyselný park s.r.o. 
Informácie: Mechanické opracovanie detailov, podzostáv a zostáv zvarencov na horizontkách CNC - 

vyvrtávačkach. Aktívna práca s riadiacimi systémami Heidenhain iTNC530i. 
Základná zložka mzdy: 1100 E za mesiac 
Názov: Inžinier kvality 
Miesto: Svit 
Spoločnosť: Nissens Slovakia, s.r.o. 



Informácie: Zodpovednosť za riadenie metrológie Nissens SK. Riešenie zákazníckych reklamácií a externých 
nezhôd. Riešenie reklamácií na dodávateľa. Dodržiavanie systému kvality podľa normy ISO TS 16949. 

Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
Názov: Vedúci výroby 
Miesto: Poprad 
Spoločnosť: SK - MONT, s.r.o. 
Informácie: Riadenie technickej a výrobnej agendy malej strojárskej firmy. Príprava a vydávanie výrobných 

podkladov, sprievodiek, technologických postupov. Objednávanie materiálu, vyhodnocovanie výrobných zákaziek. 
Príprava cenových ponúk, odhady prácnosti. Správa strojového parku, zabezpečovanie údržby. Kontrola kvality. 

Základná zložka mzdy: 1500 E za mesiac 
Názov: Majster v strojárenskej výrobe 
Miesto: Veľká Lomnica 
Spoločnosť: BJ Energy, s.r.o. 
Informácie: Koordinácia zamestnancov výroby na pridelenej zmene. Riadenie a organizácia zmeny podľa 

výrobného plánu. Riadenie objemu a kontrola dodržiavania kvality výroby. Evidencia a kontrola odpracovaných 
hodín. Organizácia zaškolenia a preškolenia pracovníkov a pod. 

Základná zložka mzdy: 1200 E za mesiac 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Medzinárodný festival horských filmov 
[10.10.2018; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Ivana Ratkovská / Simona Simanová] 

 
 

Simona Simanová, moderátorka: „Príbehy spod najvyšších štítov, ale aj stretnutie s prvou ženou na svete, 
ktorá bez kyslíka vystúpila na všetky himalájske osemtisícovky. To všetko prináša dvadsiaty šiesty ročník 
Medzinárodného festivalu horských filmov v Poprade. Do hlavnej súťaže tento rok postúpilo päťdesiatsedem 
filmov zo šestnástich krajín sveta.“ 

Ivana Ratkovská, redaktorka: „Lezecké výkony, extrémne skoky, splavovanie nedostupných riek na kajaku či 
obrázky z najväčších hlbinných jaskýň. Filmy z Brazílie, Kanady, Amazónie, slovenské snímky aj animované 
príbehy vtiahnu diváka do exkluzívneho sveta pre vyvolených. Technika je ľahšia, kvalitnejšia, nezastupiteľné 
miesto majú drony. Zábery sú o to jedinečnejšie. V zóne smrti, kde si aj nádych žiada nadľudské sily, však treba 
na nakrúcanie hľadať obrovskú motiváciu.“ 

Peter Hámor, horolezec, himalájista, spoluorganizátor festivalu: „Lezie sa, tlačí vás čas, je zlé počasie. Takže 
väčšinou sa tým horolezcom nechce filmovať, a potom sa vrátia domov a sú smutní, že nefilmovali.“ 

Ivana Ratkovská: „Počasie paradoxne robí vrásky na čele aj organizátorom festivalu. Aj do Tatier totiž dorazilo 
babie leto.“ 

Mária Hámorová, riaditeľka MFHF 2018: „Čo je naozaj, dá sa povedať, že pre nás nevýhoda, samozrejme, 
lebo ľudia nesedia v kine, prídu až večer a cez deň sú v prírode. Dúfajme, že ako naozaj nám zostanú verní.“ 

Ivana Ratkovská: „Ťahákom pre divákov môže byť aj beseda s exkluzívnou rakúskou horolezkyňou Gerlinde 
Kaltenbrunner, ktorá patrí vo svete horolezectva medzi najväčšie osobnosti.“ 

Peter Hámor: „Je to prvá žena, ktorá vystúpila na všetkých štrnásť osemtisícoviek bez použitia umelého 
kyslíka.“ 

Ivana Ratkovská: „Vlani navštívilo festival desaťtisíc divákov. Tento rok sa bude opäť premietať tu v Poprade v 
kinosále, v Spišskej Novej Vsi, v Kežmarku a po prvý raz aj vo Vysokých Tatrách v Tatranskej Lomnici.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

13. Medzinárodný festival horských filmov 
[10.10.2018; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12:00; Ivana Ratkovská / Kristína 

Jurčišinová] 

 
 

Ivana Ratkovská, redaktorka, Poprad: “Sfilmované príbehy spod najvyšších štítov sveta, zo skalných stien či 
extrémnych športových výkonov. To všetko prináša 26. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov 
v Poprade. Do hlavnej súťaže tento rok postúpilo 57 filmov zo 16-tich krajín sveta. Riaditeľka festivalu Mária 
Hámorová priznáva, že sa bude na čo pozerať. Vrásky na čele jej však robí počasie. Aj do Tatier totiž dorazilo 
babie leto.” 

Mária Hámorová, riaditeľka festivalu: “Čo je naozaj pre nás nevýhoda samozrejme, lebo ľudia nesedia v kine, 
prídu až večer a cez deň sú v prírode. Ale dúfajme, že nám zostanú verní a aspoň večer tu bude stále nabité.” 

Ivana Ratkovská: "Festival sa začína dnes o 18-tej, premietať sa bude v Poprade, Kežmarku, Spišskej Novej 
Vsi a tento rok aj po prvý raz priamo v Tatrách v Tatranskej Lomnici. Víťazov vyhlási porotu v nedeľu podvečer." 



[Späť na obsah] 

 
 

14. Pred viac ako 20 rokmi si ich adoptovali švédske páry, teraz sa vrátili do 

osád na Slovensku, kde sa narodili 
[10.10.2018; dennikn.sk; Rodina a vzťahy; 11:24; Katarína Kišová] 

 
https://dennikn.sk/1254658/pred-viac-ako-20-rokmi-si-ich-adoptovali-svedske-pary-teraz-sa-vratili-do-
osad-na-slovensku-kde-sa-narodili/ 

 
 

Film Švédi z osady ukazuje, ako adopcia dokáže zachrániť dieťa pred chudobou. Zároveň hovorí, prečo je 
dôležité poznať svoje korene. 

Alexander Armbäck má 28 rokov, švédske meno, vysokú školu, prácu, vlastný byt a manželku. Pre jeho 
tmavšiu pokožku a čierne kučeravé vlasy ľudia tipujú, že pochádza z Talianska alebo Španielska. 

V skutočnosti sa Alexander narodil v rómskej osade na východe Slovenska. Ako 1,5-ročného si ho adoptoval 
švédsky pár. 

Alexander a ďalší dvaja adoptovaní chlapci zo Slovenska Christofer a Erik sa rozhodli zistiť, ako vyzerajú 
a žijú ich biologické rodiny.  Katarína Farkašová im ich našla a pripravila cestu, na ktorej ich sprevádzala - aj 
s filmovým štábom. A tak prišli na miesto, kde sa narodili a kde by vyrastali, keby nebolo všetko inak. A videli aj 
to, ako by dopadol ich život, keby v osade ostali. 

Dokumentárny film Švédi z osady bude mať premiéru 13. októbra na festivale Jeden svet. Koncom roka ho 
uvedie aj RTVS na Dvojke. Na filme spolupracovali Aliancia žien a RTVS. 

„Cigánov aj tak nikto nechcel“ 
Celý príbeh sa začína v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v malej dedinke Mlynky, v okrese Spišská 

Nová Ves, konkrétne v detskom domove Mlynky - Biele vody. Riaditeľka domova, detská lekárka Terézia 

Leksová, sa už nechcela dívať, ako neustále v detskom domove pribúdajú opustené alebo zanedbané rómske 
deti. Záujem o ich adopciu bol však na Slovensku nízky. 

Tak je to doteraz, prieskum pre občianske združenie Návrat dokázal, že ešte menej ľudí ako pred dvadsiatimi 
rokmi by bolo ochotných si adoptovať rómske dieťa - z ľudí, ktorí o adopcii uvažovali, by rómske dieťa prijala len 
 necelá štvrtina. 

Medzinárodné adopcie boli v deväťdesiatych rokoch na Slovensku na začiatku, ale zakázané neboli. Terézia 
Leksová vedela, že to bude zrejme jediná možnosť, ako týmto deťom nájsť rodinu. 

Na otázku, prečo prišli na východné Slovensko práve Švédi, neexistuje jednoznačná odpoveď. Podľa 
Leksovej to bola jednoducho náhoda. Rovnako sa o naše deti zaujímali aj ľudia z iných kútov sveta, napríklad 
z Južnej Ameriky. 

Armbäckovci boli medzi rodinami, ktoré doktorka Leksová pozvala do detského domova. Niekoľko dní tam 
ostali ubytovaní. Tak objavili 1,5-ročného Alexandra. 

„Keď som videla Alexandra, povedala som: Aha, náš syn,“ hovorí Alexandrova adoptívna mama Christine 
v dokumente Švédi z osady od filmárky Kataríny Farkašovej. 

„V rohu bol jeden malý chlapček. Pozeral sa tými veľkými očami. A len, čo sa k nemu niekto priblížil, začal 
plakať. Akoby hovoril: Nedotýkaj sa ma, neber ma, neublíž mi. A my sme si prikývli: To je on. Sadli sme si asi 
meter od neho. Nebol zvyknutý na mužov a bral ich ako nebezpečných. Postupne sa po štyroch pustil ku 
Christine a sadol si jej na kolená a už sa odtiaľ nepohol,“ spomína si adoptívny otec. 

Keď Leksová stretla adoptovaných chlapcov po rokoch, bola šťastná, že jej práca mala zmysel. „Deti 
z ústavov sa dajú zachrániť. Tu je dôkaz. A Cigánov aj tak nikto nechcel.” 

Z ústavu nakoniec odišlo v tom čase 17 detí. Aj vďaka aktivitám doktorky Leksovej sa nakoniec Slovensko 
upravilo pravidlá medzinárodných adopcií a dnes sú bežnou praxou. 

Farkašová rozpráva, ako sa mení prístup rodín k svojim adoptovaným deťom. Kedysi sa adopcia tajila 
a deťom nielenže zmenili meno, ale sa aj presťahovali na miesto, kde ich nikto nepoznal. Na Západe naopak 
rozprávajú deťom rozprávku na dobrú noc o tom, ako museli prechodiť pol sveta, aby ich našli. Takýto prístup je 
už bežnejší aj u nás. „Aj v mojom okolí poznám niekoľko ľudí, ktorí si adoptovali rómske dieťa, tešia sa z neho  a 
chvália sa ním. Viem, že z neho vychovajú dobrého človeka,“ hovorí Farkašová. 

Je dôležitejšia výchova či genetika? 
Záujemcovia o dieťa na adopciu na Slovensku zvyčajne rómske deti odmietajú - úlohu hrajú predsudky 

a obavy, že deti zdedia správanie svojich biologických rodičov. Nebáli sa toho aj švédski rodičia? Farkašová 
hovorí, že to bola jedna z prvých otázok, ktorú položila jednému švédskemu páru ešte v Bratislave, ktorý 
u Farkašovcov býval. 

„Spýtala som sa ich, či vedia niečo o biologických rodičoch. Ukázali mi nejaký papier, ktorý im dali pri adopcii. 
Bol v slovenčine. V liste sa písalo, v akých zlých podmienkach sa dieťa narodilo, aké choroby prekonal a nedali si 
liečiť jeho rodičia a aj to, že dosiahli veľmi nízke vzdelanie. „So stiahnutým hrdlom som im to prečítala. Boli 
šokovaní. Ale z úplne iného dôvodu, akoby sme očakávali. Povedali, že to dieťa malo byť už dávno adoptované. 
Z čím horšieho prostredia pochádza, tým skôr mu treba pomôcť,“ opisuje Farkašová svoj rozhovor. 
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Sama pátrala, či je určujúca genetika alebo prostredie a výchova, čo má a čo nemá človek vo svojich rukách. 
„Jednoznačnú odpoveď som nedostala. Ale viem, že milujúca rodina, okolie a výchova dokážu malé dieťa 
preniesť cez všeličo zlé.“ 

Potreboval vedieť, prečo sa ho vzdali 
Prečo sa vlastne Alexander vracal na Slovensko? 
Keď mal 15 rokov, začal sa hlbšie zamýšľať nad svojím životom a adopciou. Kto som? Kam patrím? Aké sú 

moje korene? Aká je moja biologická rodina? Kde sú, ako vyzerajú? Chcú ma stretnúť? Cítil, že potrebuje 
odpovede. V opačnom prípade by ho otázky prenasledovali do konca života. 

„Chcel som najmä vedieť, prečo ja. Prečo ma nechceli? Prečo sa ma zriekli? Na strednej škole som sa cítil 
opustený, a tak ma to ťahalo k týmto otázkam.“ 

On bol aj prvým z chlapcov, ktorý navštívil svoju biologickú rodinu. Potom zvažoval, čo povie Christoferovi 
a Erikovi, ďalším chlapcom, ktorí sa na návštevy svojich biologických rodičov do osád ešte len chystali. „Poviem 
im, že to tiež musia urobiť. Neviem vysvetliť prečo, ale musia.“ 

Z osady prekvapený nebol, čakal horšie 
Ako vyzerá návrat do osady vo filme: Alexander sedí v aute, neďaleko sa týči Krásna Hôrka a pod ňou veľa 

domov a chatrčí. Míňajú jednu za druhou. Alexander je nervózny. Nedokáže si dať ani kúsok čokolády. O chvíľu 
sa totiž stretne s biologickou rodinou. 

Zaparkujú na kraji dedinky Krásnohorské Podhradie a Alexander vidí, ako pred starými domami postávajú 
početné skupinky mladých aj starých a sledujú, kto to prišiel. 

Žene v strednom veku predstavia Alexandra - jej syna. Tá ho bez ostychu objíma a neustále hladká po tvári. 
Hovorí: „Môj Janík. Nemyslela som si, že na mňa bude myslieť.“  Na Alexandrovi skôr vidno zmätenie a nervozitu. 
Sám priznáva: „Je to šok. Neviem, čo mám cítiť.“ 

Alexandra neprekvapili životné podmienky jeho rodiny. Keď sa začal hlbšie zaujímať o svoj pôvod, snažil sa 
zistiť čo najviac informácii o Rómoch na Slovensku. Mal toho veľa napozeraného a načítaného. Krásnohorské 
Podhradie z hľadiska chudoby teda nebolo to najhoršie, na čo by na Slovensku mohol naraziť. 

Situácia ho skôr hnevala. Vo svojej diplomovej práci na univerzite v Budapešti preto porovnával integráciu 
Rómov na Slovensku a vo Švédsku. Aspoň svojím výskumom chcel prispieť k riešeniu problému. 

Návšteva  svojej rómskej rodiny bola pre neho dôležitá ešte kvôli jednej veci. Chcel im povedať, aby nemali 
výčitky za to, že sa ho vzdali. V skutočnosti im bol vďačný. 

„Ak by som nebol adoptovaný, zrejme by som mal rovnaký život ako mojich 17 súrodencov. To znamená: 
žiadne vzdelanie, žiadna práca, žiadne peniaze, nedostatok vody a elektriny, veľa detí, byť diskriminovaný 
majoritou a nikdy sa nedostať mimo hraníc Slovenska. Znie to prehnane, ale úprimne, toto je pravda. Aj keď veľa 
ľudí na Slovensku si to nechce priznať. Takýto by bol môj život.“ 

Alexander sa k rodine neskôr vrátil ešte dvakrát. Začal sa aj učiť po slovensky, aby sa s nimi mohol lepšie 
porozprávať a hlbšie ich spoznať. 

Alexander okrem psychológie a manažmentu vyštudoval odbor etnické a menšinové štúdiá na univerzite 
v Budapešti. Semester študoval aj v Bratislave na Univerzite Komenského. Práve tam stretol Saru, svoju budúcu 
nevestu. Vo Švédsku pracoval v utečeneckom tábore a pomáhal opusteným deťom, ktoré sa do tábora dostali 
bez sprievodu rodičov. Neskôr odcestoval do Nepálu, kde pomáhal ľuďom ako dobrovoľník. 

„Skúsenosti s mojou biologickou rodinou aj s utečencami a z Nepálu ma veľmi ovplyvnili. Videl som, ako 
vyzerá skutočná chudoba,“ hovorí Alexander. 

cabrioSI(37735,“”);Prečítajte si tiežProsím si jedno dievčatko, môže byť rómske, ale zdravé 
Detstvo bez hračky 
Keď sa opýtate Kataríny Farkašovej, prečo nakrútila film o adoptovaných chlapcoch, nemá na to jednoduchú 

odpoveď, skôr sa dá povedať, že počas práce na filme sa vynárali ďalšie otázky. Jedným z pohľadov na osudy 
chlapcov je aj úvaha o rodine a rodičovstve. 

„V mojej rodine bola tradícia vážiť si dieťa a naplno sa mu venovať. Ja sama dodnes žijem zo spomienok na 
prekrásne detstvo. Bralo sa to tak už od detstva mojej starej mamy. Rodičovstvo sa u nás považuje za niečo, čo 
dáva životu zmysel,“ hovorí Farkašová. 

Keď Alexandrovej biologickej mame pustila video, na ktorom sa švédski rodičia v kruhu hrajú s deťmi 
a spievajú si, bola prekvapená. Nevedela, že toto je bežné.  Niektorí ľudia z osád priznali, že nikdy nemali doma 
žiadnu hračku ani kočík. 

„Myslím, že každý človek robí to najlepšie, čo vie. Pri výchove detí, bohužiaľ, väčšinou všetci podvedome len 
napodobňujeme svojich rodičov. Mali by sme sa venovať rómskym rodičom a učiť ich, ako sa starať o deti. Nejde 
len o to, ako prebaliť dieťa, ale aj o to, ako sa s ním hrať a venovať sa mu. Mimoriadne dobre to robia učiteľky 
Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková z organizácie Detstvo deťom v Dobšinej,“ dodáva Farkašová. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pri Sliači sa zrútilo vojenské lietadlo, príčinou pádu bolo zlyhanie motora 
[10.10.2018; hnonline.sk; hnonline; 00:00; kl] 

 
https://slovensko.hnonline.sk/1823078-pri-sliaci-sa-zrutilo-vojenske-lietadlo-pricinou-padu-bolo-zlyhanie-
motora 
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Medzi Sliačom a Kováčovou sa dnes približne o 14:15 zrútilo cvičné vojenské lietadlo Albatros L-39. 
Príčinou pádu lietadla v katastri mesta Sliač bola technická chyba, a to zlyhanie motora. Dvojčlenná posádka 

sa katapultovala, nie je v ohrození života. Na brífingu na mieste nehody to uviedol minister obrany Peter Gajdoš 
(SNS). 

Nehoda vojenského lietadla pri Sliači 
Snímka: MO SR 
17 fotografií 
“Predtým, ako lietadlo havarovalo, bolo vidieť dva padáky. Obaja piloti sa zachránili. Lietadlo bolo 

nasmerované do neobývaného priestoru,” povedal Gajdoš. Zároveň doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia 
záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej správy na riešenie takýchto udalostí. 

Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde. 
“Výcvik týchto pilotov bude zabezpečený,” uzavrel. 

Vo vyjadrení pre HNonline minister priznal, že je “nesmierne rád, že neprišlo k stratám na ľudských životoch.” 
Minister dodal, že boli okamžite prevezení do nemocnice na pozorovanie. “Máme správy o tom, že sú po 
lekárskom vyšetrení a budú, možno už aj sú prepustení z nemocnice,” dodal vo vyjadrení minister s tým, že sa 
pripravuje na návštevu pilotov. 

Vypovedal motor 
Veliteľ Vzdušných síl OS SR genmjr. Ľubomír Svoboda upresnil okolnosti nehody. “Lietadlo vykonávalo 

štandardný výcvikový let, nachádzalo sa v poslednej fáze letu. v tejto fáze došlo zo zatiaľ nezistených príčin k 
vysadeniu motora,” povedal pre HNonline a vyzdvihol prácu pilotov, ktorí podľa neho konali rýchlo a správne. 

Vyjadrenie ministra Gajdoša pre HNonline: 
Toto vyzdvihol aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR genpor. Daniel Zmeko. “Chcel by som 

poďakovať všetkým zúčastneným, najmä našim pilotom, ktorí situáciu zvládli a lietadlo naviedli do neobývanej 
oblasti.” 

Lietadlo L-39 Albatros 
Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 Albatros československej výroby 

s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej konštrukcie, dolnoplošník s 
lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom 
čelového typu. 

Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný výcvik vojenských pilotov, ich zdokonaľovanie sa 
v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, tak aj v zložitých poveternostných podmienkach. 

S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, 
nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na 
pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou 
kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom. 

V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa 
lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú dodnes. 

Letecké nehody na Slovensku 
Slovenská armáda zaznamenala v minulosti niekoľkých leteckých nehôd. Napríklad pred tromi rokmi pri 

nehode armádneho vrtuľníka na východnom Slovensku zahynul pilot. 
Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa 29. októbra 2002 

zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani vojenské 
osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli 
prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku. 

Krátko na to, 6. novembra 2002 sa pri Spišskej novej vsi zrútili dve stíhačky MiG-29. Jedného z pilotov po 

katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 7. 
novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v 
Slovenskom raji. 

Vôbec najtragickejšou leteckou katastrofou v novodobej histórii Slovenska bola v roku 2006 havária 
slovenského vojenského lietadla An-24 na severovýchode Maďarska, pri ktorej zahynulo 42 ľudí. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Výberová chronológia slovenských vojenských leteckých nešťastí 
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Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu zrútilo cvičné vojenské lietadlo L-39. Prinášame výberovú 
chronológiu slovenských vojenských leteckých nešťastí. 
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3. júla 1956 – Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba 
dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom 
kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. V 
Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti 
hospodárenie a zásobovanie armády. Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 
21 dôstojníkov československej armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali. 

27. apríla 1994 – Pri plnení výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského 
lietadla SU-22. Pilot sa katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel 
ľahké popáleniny. 

15. marca 1995 – Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii 
lietadla L-29 letectva Armády SR. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul. 

6. júna 1999 – Tragická havária britského lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa 
odohrala na 5. medzinárodných leteckých dňoch SIAD ’99 v Bratislave. 

3. júna 2000 – Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot major Ľuboš Novák, člen 
skupiny Biele albatrosy. Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických vzdušných akrobatov v rámci Dňa 
otvoreného letiska a Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači. 

14. septembra 2000 – Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce 
Ožďany v Rimavskosobotskom okrese. Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. 
Pilotovi sa podarilo včas katapultovať a haváriu prežil. 

29. októbra 2002 – Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa 
o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani 
vojenské osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a 
boli prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku. 

6. novembra 2002 – Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z 

pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 
7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v 
Slovenskom raji. 

19. januára 2006 – Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. Tragédia si 
vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z 
vojakov, npor. Martin Farkaš. 

[Späť na obsah] 

 
 

17. FC Lokomotíva Košice - AS Trenčín 
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Futbalový Slovnaft Cup pokračuje zápasmi 4. kola. Futbalisti AS Trenčín narazia na druholigovú Lokomotívu 
Košice. Duel sledujte ONLINE na ŠPORT.sk! 

Online prenos 
10.10.2018|15:00|Slovenský pohár - Slovnaft cup|5. kolo 
FC Lokomotíva Košice 
1 : 5(1:3)koniec zápasu 
AS Trenčín 
Obnoviť 
Live komentárPrehľadŠtatistikyZostavyLive tabuľkaPosledné zápasy 
Góly 
76’ Sleegers, 54’ Sleegers, 35’ Kleščík, 31’ El Mahdioui, 27’ Človečko, 16’ Mance 
Online prenos 
Hlavný rozhodca nenadstavil ani jednu minútu, o víťazovi a postupujúcom do ďalšieho kola Slovnaft Cupu je 

po jednoznačnom výsledku 5:1 v prospech Trenčína rozhodnuté. 
S kým sa Trenčania stretnú v ďalšom kole, určí žreb. Ďakujem za pozornosť, prajem príjemný zvyšok dňa. 
90 
Koniec zápasu. 
90 
Fabini chytil čistý gól, zoči-voči hosťujúcemu hráčovi bol úspešný! 
90 
Lopta do behu na Umeha, ten si ale evidentne v súboji 1 na 1 pomáhal rukami. 
89 
Straty lôpt na oboch stranách, napokon pri lopte ostali hostia, ale smerom dopredu nič nevymysleli. 
87 
Priamy kop domácich z 20-tich metrov sa skončil len strelou do múru. Trenčania rýchlo zaútočili, ale Ubbinkov 

pokus bol zblokovaný. 

https://sport.aktuality.sk/c/360475/online-fc-lokomotiva-kosice-as-trencin/


84 
Vysoký útočník Umeh sa dostal k hlavičkovému zakončeniu v bezprostrednej blízkosti brány, ale Fabini mal 

ľahkú prácu. 
83 
Sympatická snaha domácich vsietiť ešte jeden gól končí nepresným centrom do územia, kde kraľuje Hrdlička. 
77 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Bukari, prichádza Kvocera. 
76 
Trenčín dal gól! 
Hostia pridávajú už svoj piaty gól v zápase, strieľa ho JOEY JOHANNES MARTINUS SLEEGERS. 
75 
Striedanie v tíme FC Lokomotíva Košice: z ihriska odchádza Človečko, prichádza Terpaj. 
75 
Pri lopte sú aj domáci hráči, ktorí potiahli akciu po ľavom krídle, M. Tóth zakončoval, ale bránu prestrelil. 
74 
Hostia pekne kombinovali, no Zubairuho zastavil ofsajd. 
74 
Trenčania ukľudňujú hru a postupnou rozohrávkou sa približujú na dostrel Fabiniho brány. 
72 
Umeh sa dostával do prvej šance, ale bol čisto odzbrojený. 
71 
Silva podržal loptu a vypýtal si faul na vlastnej polovici. 
71 
Na druhej strane po akcii Korijkova vyráža aj Hrdlička. 
70 
Trenčín zahrával priamy kop, Fabini boxuje. 
68 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Paur, prichádza Zubairu. 
68 
Striedanie v tíme AS Trenčín: z ihriska odchádza Mance, prichádza Umeh. 
67 
Košice a ich priamy kop, zahrával ho Pavúk, Ilinjo predĺžil center na Človečka, ktorý ale neuspel. 
66 
Žltú kartu dostáva El Mahdioui (AS Trenčín). 
65 
Paurova pätička v strede poľa Trenčanom moc nepomohla, ale mohli si vydýchnuť, keďže Jano sa s loptou 

ďaleko nedostal. 
63 
Striedanie v tíme FC Lokomotíva Košice: z ihriska odchádza L. Tóth, prichádza Silva. 
63 
Hrdlička sa musel mať na pozore po strele jedného z domácich, zdalo sa, že bude zakončovať aj druhý, no v 

poslednej chvíli Trenčania nebezpečenstvo zažehnávajú. 
62 
Kleščík si splnil obranné povinnosti a loptu odkopáva na istotu do autu. 
60 
Trenčín sa baví futbalom, Sleegers prešiel cez niekoľkých hráčov, vnikol až do šestnástky, kde prihral 

Ubbinkovi, ten ešte na druhej strane hľadal Paura, ktorý už bol blízko vybehnutému brankárovi a tak nestihol 
zakončiť. 

58 
Sleegers vnikol až do pokutového územia, spätnou prihrávkou hľadal spoluhráčov, no tam nebol nik v 

červeno-bielom. Lokomotíva ale loptu rýchlo stratila, Ubbink napriahol, no trafil len pred ním stojaceho hráča. 
57 
Trenčín je pri chuti, Bukari však strelou našiel len náruč Fabiniho. 
56 
Ďalšia lopta letela do pokutového územia domácich, ale Mance na ňu nedosiahol. 
54 
Trenčín dal gól! 
Hostia zrejme definitívne rozhodujú o osude stretnutia. JOEY JOHANNES MARTINUS SLEEGERS dostal 

priveľa priestoru pred Fabinim a na dvakrát ho prekonal. 
53 
Človečk bol pri rohovej zástavke zdvojený, ale Košice budú kopať ďalší roh. Po ňom zasahuje Hrdlička. 
51 
Bukari centroval z hranice 16-tky, no jeho prudký pokus nenašiel ani číhajúceho Manceho, ani Sleegersa. 
50 
Jano dostal dobrú prihrávku do priestoru, šprintoval, čo mu sily stačili, no kĺzačkou mu loptu razantne vykopol 

vracajúci sa Van Arnhem. 
49 



Hráči nakopávajú lopty v strede poľa, hra sa tiež kúskuje. 
47 
Mohlo byť znížené! Po rohovom kope sa k zakončeniu hlavou dostal jeden z domácich hráčov, no Yem bol na 

správnom mieste a z bránkovej čiary loptu vyhlavičkoval! 
46 
Priamy kop pre Košice, center do ohňa odvrátil Mance, lopta sa ale dostala od Ubbinka na kopačky Mihálika, 

ktorý vybojoval roh. 
46 
Striedanie v tíme FC Lokomotíva Košice: z ihriska odchádza Kuľha, prichádza Hovančík. 
46 
Začal sa druhý polčas. 
Trenčania najprv nevedeli nájsť recept na domácu obranu, potom sa ale s gólmi roztrhlo vrece. Mance 

skóroval, z protiútoku vyrovnal Človečko a následne Trenčania pridali ďalšie dva góly, o ktoré sa postarali El 
Mahdioui a Kleščík. Stav po prvom polčase je teda 1:3, bližšie k postupu do ďalšieho kola je favorizovaný 
Trenčín. Stať sa ale môže všeličo, uvidíme, v druhom polčase, ktorý sa začne o 16:00. 

45 
Prvý polčas sa skončil. 
45 
Záverečná akcia prvého polčasu patrila Trenčínu, Mance videl nabiehajúceho Bukariho, ktorý si pýtal loptu do 

behu, avšak domáca obrana včas vystúpila a Bukari sa ocitol v ofsajde. 
44 
Aj domáci ukázali svoje ofenzívne chúťky, L. Tóth sa neprebil, potom sa ale domácim hráčom podarilo 

odcentrovať do pokutového územia, kde loptu odvrátil Bukari. 
42 
Trenčania s ľahkosťou kombinujú, napokon sa ale rozhodli pre dlhý center ktorý mal nájsť Manceho, avšak 

lopta bola privysoká a pridlhá. 
40 
Pred bránou Lokomotívy to horí neustále častejšie, teraz mali domáci aj šťastie, že po Bukariho hlavičke 

neinkasovali. 
38 
Ďalšie zakončenie Trenčína končí v náručí brankára Fabiniho. O malú chvíľu Paur centroval, zdalo sa, že 

lopta poletí nad brvno, no Fabini ju radšej vyboxoval na roh. 
35 
Trenčín dal gól! 
Po rohovom kope na vzdialenejšiu žrď sa dostala lopta na hlavu trenčianskeho hráča, ktorý ju poslal na 

prednú žrď na osamoteného PETRA KLEŠČÍKA, ktorý hlavou bez problémov prekonáva Fabiniho. 
34 
El Mahdioui vymysel pekný oblúčik za obranu na Paura, ktorý dobre hlavičkoval, Fabini jeho pokus len tak-tak 

vytesnil spomedzi troch žrdí, lenže napokon je vzrušenie aj tak zbytočné, pretože Paur bol v ofsajde. 
31 
Trenčín dal gól! 
Kapitánovi hostí ACHRAFOVI EL MAHDIOUIMU sadla strela z väčšej vzdialenosti a prestrelil všetko, čo mu 

stálo v ceste. Fortunaligista sa ujíma vedenia 2:1. 
30 
Bukari neuspel v súboji s Ilinjom, ktorý mu nedovolil odcentrovať, nasledovať bude však trenčiansky roh. Po 

skrumáži zakončoval Yem z veľkej diaľky, tesne minul pravú žrď. 
28 
Žltú kartu dostáva Človečko (FC Lokomotíva Košice). 
27 
Lokomotíva Košice dala gól! 
Z ničoho nič je vyrovnané! Lokomotíva podnikla rýchly protiútok, okabátila Trenčanov v strede poľa, hráči si 

pekne vymenili loptu, Pavúk ju potiahol po ľavom krídle a prihral RADOSLAVOVI ČLOVEČKOVI, ktorý sa ocitol v 
dobrej pozícii, nedostatočne pokrytý loptu umiestnil k vzdialenejšej žrdi! 

26 
Fabini pomáha s rozohrávkou, no loptu vykopol len na trenčianske kopačky. Ubbinkova prvá strela bola 

zblokovaná, následne tento hráč páli mimo brány. 
24 
Útočnú sanhu Lokomotívy zastavil ofsajd, na druhej strane nikým nepokrytý Mance hlavičkoval v dobrej 

pozícii, bránu ale netrafil. 
23 
Ubbink sám prešiel veľký kus ihriska, aj cez viacerých hráčov, jeho center sa od Mihálikovho chrbta odrazil k 

Bukarimu, ktorý hlavičkoval kúsok pred seba, ešte Paur sa nohou snažil dotlačiť loptu do siete, no Fabini bol pri 
nej prvý a úspešne zasiahol. 

21 
Center Trenčanov a zakončenie hlavou, Fabini pozorný. Následne Mance sám zakončuje prízemnou strelou, 

Fabini zasahovať nemusel, lopta minula ľavú žrď. 
20 



Potlesk domácich tribún po centri, ktorý Hrdlička schováva vo svojich rukaviciach. 
19 
Trenčania ožili, začali si viac veriť a idú opäť dopredu. Zakončiť sa im však nepodarilo. V následnej akcii už 

áno, prihrávka na malom priestore v 16-tke však úspech neslávila, situáciu si postrážil Fabini. 
16 
Trenčín dal gól! 
Trenčanom vyšla rýchla kombinačná akcia, keď vyšachovali súperovu defenzívu. Na oblúčik za brániaceho 

hráča si nabehol ANTONIO MANCE a z voleja krásne rozvlnil sieť! Favorit zápasu vyhráva 1:0. 
15 
Domáci pekne zakombinovali, ale museli sa rýchlo vrátiť späť, po tom čo Človečko o loptu prišiel, zakončiť 

nestihol. 
14 
Domácim sa črtala možnosť založiť protiútok, ale Mihálik stroskotal ešte na poliacej čiare. Lokomotíva nevie 

podržať loptu dlhšie ako pár sekúnd. 
13 
Bukari dlhú loptu nespracoval, hrá sa ale prakticky neustále na jednu bránu – domácu. 
12 
Yem posielal oblúčik do pokutového územia, ktorý ale presný nebol. Trenčanom sa zatiaľ nedarí nič vymyslieť 

proti defenzíve Lokomotívy. 
10 
Trenčín prišiel o loptu na vlastnej polovici a mohol za to pykať, domáci hráč sa vydal dopredu, výborným 

obranným zákrokom ho zastavil vracajúci sa Kleščík. 
9 
Center z hranice 16-tky domáca obrana odhlavičkovala, ale musí sa brániť opäť. 
8 
Sledujeme trenčianske kombinácie na polovici súpera, domáci sa ale zatiaľ úspešne bránia, keď protihráčov 

zdvojujú. 
7 
Po rohu sa lopta niekoľkokrát poodrážala, domácich zachránil aj hvizd hlavného rozhodcu po útočnom faule. 
6 
Trenčania zaútočili stredom ihriska, ale tade cesta neviedla. Následne prišla dlhá nakopávaná lopta na 

Sleegersa, ktorému sa nepodarilo odcentrovať do 16-tky, vybojoval aspoň roh. 
5 
Lokomotíva nakopla loptu dopredu po čiare, ale Pavúk ju tesne nestihol dobehnúť, domáci sa však na chvíľu 

dostali do blízkosti Hrdličku. 
3 
Hostia s trpezlivou rozohrávkou, zatiaľ sa im ale veľmi nedarí preklenúť domácu defenzívu, ktorá je vysunutá 

vysoko a teraz takmer Lokomotíva vybojoval loptu zásluhou pressingu. 
2 
Center Trenčanov do pokutového územia bol odvrátený, následne aj druhý, odkopávať bude Fabini. 
1 
Trenčania s úvodným výkopom a loptou na kopačkách, na prvýkrát sa im loptu nepodarilo vyviezť. 
1 
Stretnutie sa práve začalo. 
Úvodné zostavy: 
FC Lokomotíva Košice: Fabini – Ilinjo, L. Tóth, Človečko, Cicman (C), Pavúk, M. Tóth, Mihálik, Kuľha, 

Korijkov, Jano 
Náhradníci: Bardetskyi, Silva, Terpaj, Zajac, Novotný, Kolbas, Hovančík 
AS Trenčín: Hrdlička – Skovajsa, Yem, Paur, Ubbink, Sleegers, Bukari, Van Arnhem, El Mahdioui (C), Kleščík, 

Mance 
Náhradníci: Chudý, Zubairu, Umeh, Mbombo, Corryn, Petro, Kvocera 
Rozhodca: Ziemba – Perát, Poracký. 
Dnes sú na programe zápasy 5. kola Slovnaft Cupu, medzi nimi aj stretnutie FC Lokomotíva Košice – AS 

Trenčín. Úvodný výkop na štadióne Družstevná pri Hornáde je naplánovaný na 15:00, zápas povedie 
rozhodcovské trio Ziemba – Perát, Poracký. Prajem príjemný športový zážitok! 

FC LOKOMOTÍVA KOŠICE je účastníkom II. ligy, kde jej po dvanástich odohraných zápasoch patrí až 14. 
priečka zo 16-tich, s počtom bodov 10 za tri výhry, jednu remízu a osem prehier. V uplynulom ligovom kole 
Lokomotíva doma remizovala s Pohroním 1:1. 

AS TRENČÍN pôsobí v našej najvyššej súťaži, odohral v nej túto sezónu 11 zápasov, na konte má 17 bodov 
za päť výhier, dve remízy a štyri prehry a nachádza sa na piatom mieste v tabuľke. V minulom kole Trenčania na 
svojom trávniku nestačili na Michalovce a podľahli im 1:2. 

Doterajšie výsledky tímov v Slovnaft Cupe v sezóne 2018/2019: 
3. kolo: OŠK Baník Stráňavy – FC Lokomotíva Košice 1:4 
4. kolo: ŠK Čierne – FC Lokomotíva Košice 0:1 
3. kolo: OŠK Švošov – AS Trenčín 3:6 
4. kolo: TJ Družstevník Liptovská Štiavnica – AS Trenčín 0:6 
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00. 



Rohové kopy 2 5 
#TímBZVPRSkóre 
Vzájomné zápasy 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 2 3.9.2014 
AS Trenčín Trenčín 
Posledné zápasy FC Lokomotíva Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 1 5.10.2018 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
FK Inter Bratislava Inter 
1 : 0 29.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 0 21.9.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
KFC Komárno Komárno 
0 : 2 15.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 3 9.9.2018 
MŠK Žilina B Žilina B 
TJ Štart Hrabušice Hrabušice 
2 : 3 5.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
ŠK Čierne Čierne 
0 : 1 5.9.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 31.8.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
FK Poprad Poprad 
2 : 1 25.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 17.8.2018 
MFK Skalica Skalica 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
5 : 1 11.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
OSK Stráňavy Stráňavy 
1 : 4 8.8.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 2 3.8.2018 
MFK Dukla Banská Bystrica Ban. Bystrica 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
2 : 1 28.7.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 2 20.7.2018 
FC Petržalka Petržalka 
Cegléd Cegléd 
0 : 0 7.7.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Slavoj Trebišov Trebišov 
0 : 2 23.6.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
5 : 0 20.5.2018 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 



FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
2 : 1 13.5.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 5.5.2018 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
3 : 2 2.5.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Partizán Bardejov Bardejov 
1 : 3 28.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
3 : 3 25.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 0 20.4.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
MŠK Žilina B Žilina B 
2 : 2 15.4.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 10.4.2018 
Slavoj Trebišov Trebišov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 3 6.4.2018 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
MFK Skalica Skalica 
2 : 1 31.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Inter Bratislava Inter 
0 : 3 27.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
KFC Komárno Komárno 
4 : 0 17.3.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Kisvarda FC Kisvarda FC 
1 : 0 18.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 0 10.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
1 : 1 1.2.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Nyíregyháza Nyíregyháza 
1 : 0 25.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
MFK Ružomberok Ružomberok 
3 : 0 19.1.2018 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
0 : 1 17.11.2017 
FK Poprad Poprad 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 0 11.11.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Spišská Nová Ves Spiš. Nová Ves 

1 : 1 4.11.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 2 27.10.2017 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
1 : 2 21.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 



2 : 0 13.10.2017 
Partizán Bardejov Bardejov 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 1 6.10.2017 
FK Železiarne Podbrezová B Podbrezová B 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2 : 1 1.10.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
TJ Iskra Borčice Borčice 
3 : 1 27.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 22.9.2017 
MŠK Žilina B Žilina B 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
1 : 1 15.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FK Pokrok SEZ Krompachy Krompachy 
0 : 1 12.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
2 : 0 8.9.2017 
MFK Skalica Skalica 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
0 : 3 2.9.2017 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
Zobraziť viac 
Posledné zápasy AS Trenčín 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 10.10.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
2 : 0 29.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
FC Nitra Nitra 
2 : 1 25.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 22.9.2018 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
FK Senica Senica 
0 : 2 15.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
TJ Družstevník Liptovská Štiavnica Lipt. Štiavnica 
0 : 6 12.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
OŠK Švošov Švošov 
3 : 6 5.9.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 0 2.9.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
3 : 0 30.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
3 : 3 26.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 23.8.2018 
AEK Larnaca AEK Larnaca 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 3 19.8.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 



Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
1 : 1 16.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
2 : 3 12.8.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 0 9.8.2018 
Feyenoord Rotterdam Feyenoord 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 1 5.8.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 1 2.8.2018 
Gornik Zabrze Zabrze 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 4 29.7.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Gornik Zabrze Zabrze 
0 : 1 26.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 1 19.7.2018 
Podgorica Podgorica 
Podgorica Podgorica 
0 : 2 12.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Rostov Rostov 
1 : 1 5.7.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Bohemians 1905 Bohemians 
5 : 1 26.6.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 2 27.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
4 : 2 23.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
FC Spartak Trnava Trnava 
0 : 2 19.5.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
3 : 1 12.5.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 6.5.2018 
MŠK Žilina Žilina 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
0 : 3 28.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 22.4.2018 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 3 14.4.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 8.4.2018 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
MŠK Žilina Žilina 
1 : 5 31.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
Honvéd Budapešť Honvéd Budapešť 
2 : 2 23.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Ružomberok Ružomberok 



2 : 1 17.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 10.3.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
1 : 4 3.3.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
2 : 0 24.2.2018 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
FC Nitra Nitra 
1 : 1 18.2.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
7 : 0 10.2.2018 
FK Inter Bratislava Inter 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 3 30.1.2018 
Dinamo Moskva Dinamo Moskva 
AS Trenčín Trenčín 
9 : 0 20.1.2018 
AFC Nové Mesto n/ Váhom Nové Mesto N. V. 
Baník Ostrava Ostrava 
3 : 0 13.1.2018 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
5 : 2 9.12.2017 
MŠK Žilina Žilina 
ŠK Slovan Bratislava Slovan 
1 : 1 2.12.2017 
AS Trenčín Trenčín 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
1 : 1 28.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
AS Trenčín Trenčín 
1 : 2 25.11.2017 
MFK Ružomberok Ružomberok 
Mattersburg Mattersburg 
5 : 2 9.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
1 : 8 3.11.2017 
AS Trenčín Trenčín 
Zobraziť viac 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Slovenský pohár / 5. kolo 
1 
X 
2 
MFK Vranov nad Topľou Vranov 
2 : 5 
FC DAC 1904 Dunajská Streda D. Streda 
(2:2, 0:3) 
FC VSS Košice Košice 
1 : 0 
FK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:0, 0:0) 
OFK Malženice Malženice 
1 : 2 
FK Železiarne Podbrezová Podbrezová 
(1:0, 0:2) 
ŠK FC Vydrany Vydrany 
0 : 3 
FC Nitra Nitra 



(0:1, 0:2) 
FC Lokomotíva Košice Lok. Košice 
1 : 5 
AS Trenčín Trenčín 
(1:3, 0:2) 
FTC Fiľakovo Fiľakovo 
2 : 4 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš Lipt. Mikuláš 
(1:2, 1:2) 
MFK Zvolen Zvolen 
1 : 2 
FC ViOn Zlaté Moravce Zlaté Moravce 
(0:2, 1:0) 
TJ Mladosť Kalša Kalša 
1 : 3 
FK Poprad Poprad 
(1:1, 0:2) 
1. FC Tatran Prešov Prešov 
15:00 
10.10.2018 
MŠK Žilina Žilina 
7.50 4.80 1.30 
MŠK Považská Bystrica Pov. Bystrica 
0 : 1 
FC ŠTK 1914 Šamorín Šamorín 
(0:0, 0:1) 
FK 09 Bacúch Bacúch 
15:00 
10.10.2018 
ŠK Odeva Lipany Lipany 
5.90 5.00 1.35 
ŠK Slovan Šimonovany - Partizánske Šimonovany 
15:30 
10.10.2018 
MFK Zemplín Michalovce Michalovce 
6.30 5.00 1.33 
TJ Iskra - Horné Orešany Orešany 
0 : 7 
FK Senica Senica 
(0:5) 
MFK Skalica Skalica 
18:00 
10.10.2018 
MFK Ružomberok Ružomberok 
4.15 4.00 1.70 
Partizán Bardejov Bardejov 
15:00 
11.10.2018 
FC Spartak Trnava Trnava 
7.15 5.05 1.35 
FK Pohronie Žiar/D.Ždaňa Pohronie 
18:00 
16.10.2018 
ŠKF iClinic Sereď Sereď 
2.40 3.40 2.50 
Zobraz viac zápasov 
Celý program Slovenský pohár >> 

[Späť na obsah] 

 
 

18. V posledných rokoch spadlo pri výcviku viacero vojenských lietadiel 
[10.10.2018; domov.sme.sk; Domov; 00:00; TASR] 

 
https://domov.sme.sk/c/20934492/chronologia-vojaci-armada-lietadlo-letectvo-slovensko.html 

https://domov.sme.sk/c/20934492/chronologia-vojaci-armada-lietadlo-letectvo-slovensko.html


 
 

Výberová chronológia slovenských vojenských leteckých nešťastí. 
3. júla 1956 - Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba 

dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom 
kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. 

V Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti 
hospodárenie a zásobovanie armády. 

Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 21 dôstojníkov československej 
armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali. 

Prečítajte si tiež:Pri Sliači spadlo vojenské lietadlo, obaja piloti prežili 
27. apríla 1994 - Pri plnení výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského 

lietadla SU-22. 
Pilot sa katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel ľahké 

popáleniny. 
15. marca 1995 - Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii 

lietadla L-29 letectva Armády. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul. 
6. júna 1999 - Tragická havária britského lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa 

odohrala na 5. medzinárodných leteckých dňoch SIAD ’99 v Bratislave. 
3. júna 2000 - Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot major Ľuboš Novák, člen 

skupiny Biele albatrosy. 
Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických vzdušných akrobatov v rámci Dňa otvoreného letiska a 

Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači. 
14. septembra 2000 - Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce 

Ožďany v Rimavskosobotskom okrese. 
Prečítajte si tiež:Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo lietadlo (fotogaléria) 
Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. Pilotovi sa podarilo včas katapultovať 

a haváriu prežil. 
29. októbra 2002 - Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa 

o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani 
vojenské osoby. 

Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli prevezení 
na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku. 

6. novembra 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z 

pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. 
Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov 

južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v Slovenskom raji. 
19. januára 2006 - Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. 
Tragédia si vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil 

iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo L-39 + prvé foto 
[10.10.2018; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.24hod.sk/medzi-sliacom-a-kovacovou-sa-zrutilo-vojenske-lietadlo-l-39-prve-foto-
cl622945.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na miesto nehody smeruje minister obrany SR Peter Gajdoš. 
Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu približne o 14.15 h zrútilo cvičné vojenské l ietadlo L-39. Obaja 

členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, prežili. Informoval o tom po rokovaní vlády minister obrany Peter 
Gajdoš (SNS). 

“Predtým, ako lietadlo havarovalo, bolo vidieť dva padáky. Obaja piloti sa zachránili. Lietadlo bolo 
nasmerované do neobývaného priestoru,” povedal Gajdoš. Zároveň doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia 
záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej správy na riešenie takýchto udalostí. 

Na miesto nehody po rokovaní vlády odišiel aj minister obrany. Gajdoš doplnil, že dôvody a príčiny leteckej 
nehody v súčasnosti nevie komentovať. “Keďže išlo o lietadlo L-39, tak museli letieť dvaja, teda inštruktor a jeden, 
ktorý sa zdokonaľoval. Kto tam bol konkrétne, neviem,” uviedol. 

Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde. 
“Výcvik týchto pilotov bude zabezpečený,” uzavrel. 

Profil lietadla L-39 Albatros 

https://www.24hod.sk/medzi-sliacom-a-kovacovou-sa-zrutilo-vojenske-lietadlo-l-39-prve-foto-cl622945.html
https://www.24hod.sk/medzi-sliacom-a-kovacovou-sa-zrutilo-vojenske-lietadlo-l-39-prve-foto-cl622945.html


Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 Albatros československej výroby 
s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej konštrukcie, dolnoplošník s 
lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom 
čelového typu. Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný výcvik vojenských pilotov, ich 
zdokonaľovanie sa v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, tak aj v zložitých 
poveternostných podmienkach. 

S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, 
nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na 
pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou 
kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom. 

V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa 
lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú dodnes. 

Chronológia slovenských vojenských leteckých nešťastí 
3. júla 1956 - Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba 

dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom 
kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. V 
Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti 
hospodárenie a zásobovanie armády. Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 
21 dôstojníkov československej armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali. 

27. apríla 1994 - Pri plnení výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského 
lietadla SU-22. Pilot sa katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel 
ľahké popáleniny. 

15. marca 1995 - Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii 
lietadla L-29 letectva Armády SR. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul. 

6. júna 1999 - Tragická havária britského lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa 
odohrala na 5. medzinárodných leteckých dňoch SIAD ’99 v Bratislave. 

3. júna 2000 - Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot major Ľuboš Novák, člen 
skupiny Biele albatrosy. Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických vzdušných akrobatov v rámci Dňa 
otvoreného letiska a Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači. 

14. septembra 2000 - Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce 
Ožďany v Rimavskosobotskom okrese. Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. 
Pilotovi sa podarilo včas katapultovať a haváriu prežil. 

29. októbra 2002 - Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa 
o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani 
vojenské osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a 
boli prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku. 

6. novembra 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z 

pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 
7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v 
Slovenskom raji. 

19. januára 2006 - Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. Tragédia si 
vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil iba jeden z 
vojakov, npor. Martin Farkaš. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. FOTO: Medzi Sliačom a Kováčovou sa zrútilo vojenské lietadlo L-39 
[10.10.2018; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; Teraz.sk/TASR Daniel Forgács] 
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Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu 10. októbra 2018 približne o 14.15 h zrútilo cvičné vojenské lietadlo 
L-39. Obaja členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, prežili. Na snímke miesto pádu vojenského lietadla 
L-39. Foto: TASR - Lenka Krošláková 

Na miesto nehody smeruje minister obrany SR Peter Gajdoš. 
,aktualizované 
Bratislava 10. októbra (Teraz.sk/TASR) - Medzi Sliačom a Kováčovou sa v stredu približne o 14.15 h zrútilo 

cvičné vojenské lietadlo L-39. Obaja členovia posádky, ktorí sa v lietadle nachádzali, prežili. Informoval o tom po 
rokovaní vlády minister obrany Peter Gajdoš (SNS).“Predtým, ako lietadlo havarovalo, bolo vidieť dva padáky. 
Obaja piloti sa zachránili. Lietadlo bolo nasmerované do neobývaného priestoru,” povedal Gajdoš. Zároveň 
doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej 
správy na riešenie takýchto udalostí. Nehoda sa stala asi dva kilometre vzdušnou čiarou od kúpeľov Sliač, v poli 
pri rieke Hron. Priestor je v súčasnosti uzavretý. Očití svedkovia na mieste pre TASR priblížili, že videli, ako v 
priestore medzi Sliačom a Zvolenom cvičia dve vojenské lietadlá a pri cvičných manévroch sa jedno z nich zrútilo. 

http://www.teraz.sk/slovensko/medzi-sliacom-a-kovacovou-sa-zrutilo/353760-clanok.html


Dvoch ľudí mala odviezť záchranka. Podľa rezortu obrany je posádke lietadla v súčasnosti poskytovaná 
zdravotnícka pomoc v jednej z nemocníc. 

Na miesto nehody po rokovaní vlády odišiel aj minister obrany. Spolu s náčelníkom Generálneho štábu 
Ozbrojených síl (OS) SR Danielom Zmekom a veliteľom Vzdušných síl OS SR Ľubomírom Svobodom poskytnú 
na mieste leteckého nešťastia približne o 17.00 h bližšie informácie. Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude 
nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde. “Výcvik týchto pilotov bude zabezpečený,” 
uzavrel. Profil lietadla L-39 Albatros Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 
Albatros československej výroby s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej 
konštrukcie, dolnoplošník s lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so 
zaťahovacím trojbodovým podvozkom čelového typu. Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný 
výcvik vojenských pilotov, ich zdokonaľovanie sa v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, 
tak aj v zložitých poveternostných podmienkach. S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových 
prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj 
umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia 
samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu 
na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom. V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 
1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú 
dodnes. 

3. júla 1956 - Jedna z najväčších povojnových leteckých katastrof v bývalom Československu sa stala zhruba 
dve hodiny potom, ako sa vojenské lietadlo americkej výroby D-47 so šiestimi členmi posádky a náčelníkom 
kádrovej služby 22. výsadkovej brigády Bohumilom Bullom vydalo z pražského letiska Kbely do Prešova. V 
Pardubiciach vyzdvihlo 14 ďalších dôstojníkov, väčšinou z intendančnej služby, ktorá mala na starosti 
hospodárenie a zásobovanie armády. Lietadlo sa zrútilo neďaleko obce Lom nad Rimavicou. Pri havárii zahynulo 
21 dôstojníkov československej armády. Tragédiu oficiálne miesta dlho utajovali.27. apríla 1994 - Pri plnení 
výcvikových úloh na III. leteckej základni v Malackách došlo k havárii vojenského lietadla SU-22. Pilot sa 
katapultoval, lietadlo dopadlo do priestoru letiska. Jeden vojak základnej služby utrpel ľahké popáleniny. 15. 
marca 1995 - Vo vojenskom výcvikovom priestore Kežmarok došlo pri plnení výcvikových úloh k havárii lietadla L-
29 letectva Armády SR. Pilot lietadla pri leteckom nešťastí zahynul.6. júna 1999 - Tragická havária britského 
lietadla HAWK 200, pri ktorej zahynul jeho pilot a jedna diváčka, sa odohrala na 5. medzinárodných leteckých 
dňoch SIAD ’99 v Bratislave. 3. júna 2000 - Pri havárii lietadla L-39 zahynul neďaleko letiska Sliač 38-ročný pilot 
major Ľuboš Novák, člen skupiny Biele albatrosy. Letecké nešťastie sa stalo počas vystúpenia košických 
vzdušných akrobatov v rámci Dňa otvoreného letiska a Dňa polície na 31. leteckej základni na Sliači.14. 
septembra 2000 - Cvičné vojenské lietadlo L-39 Albatros sa zrútilo približne o 17. hodine neďaleko obce Ožďany 
v Rimavskosobotskom okrese. Stroj, ktorý vzlietol na Sliači, spadol iba 800 metrov od obytných domov. Pilotovi 
sa podarilo včas katapultovať a haváriu prežil.29. októbra 2002 - Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda 
cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa o 11.37 h zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri 
leteckej havárii neboli zranené civilné a ani vojenské osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády 
Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci 
výcviku.6. novembra 2002 - Dve lietadlá sa zrútili pri Spišskej Novej Vsi. Išlo o stíhačky typu MiG-29. Jedného z 

pilotov po katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 
7. novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v 
Slovenskom raji. 19. januára 2006 - Slovenské vojenské lietadlo AN-24 havarovalo pri maďarskej obci Hejce. 
Tragédia si vyžiadala životy 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí sa vracali z misie v Kosove. Nehodu prežil 
iba jeden z vojakov, npor. Martin Farkaš. 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Zvolen bude už o pár dní žiť spevom. Rozospievajú ho zbory z niekoľkých 

krajín 
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Festival, ktorý rozospieva Zvolen. Milovníci hudby si už onedlho prídu na svoje. 
Jubilujúci 135 ročný Zvolenský spevácky zbor pozýva na 10. ročník Zvolenského festivalu speváckych zborov. 

Konať sa bude od 12. do 14. októbra pod záštitou primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej. Na čo všetko sa 
môžete tešiť? 

Program festivalu 
Piatok 12. októbra o 17:00 
Kongresové centrum Technickej univerzity vo Zvolene 
- Krst knihy vydanej k 135. výročiu vzniku zboru 
- Zvolenský spevácky zbor 

http://zvolen.dnes24.sk/zvolen-bude-uz-o-par-dni-zit-spevom-rozospievaju-ho-zbory-z-niekolkych-krajin-311549
http://zvolen.dnes24.sk/zvolen-bude-uz-o-par-dni-zit-spevom-rozospievaju-ho-zbory-z-niekolkych-krajin-311549


- PinkHarmony – mládežnícky spevácky zbor Zvolen 
- Štvorlístok – detský spevácky zbor Zvolen 
- Univerzitný spevácky zbor Mladosť PF UMB Banská Bystrica 
- Ozvena – spevácky zbor slovenských učiteliek Trenčianske Teplice 
Sobota 13. októbra o 17:30 
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene 
- Oslavy 135. výročia vzniku zboru 
- Zvolenský spevácky zbor 
- Ozvena – budapeštiansky slovenský spevácky zbor, Maďarsko 
- Cantus Villa Nova – spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves 

- Pěvecké sdružení Vítězslav Novák Znojmo, ČR 
- Ozvena – spevácky zbor slovenských učiteliek Trenčianske Teplice 
Nedeľa 14. októbra o 10:30 
Zvolenský zámok – Rytierska sieň 
- Záver X. ročníka festivalu a osláv 135. výročia 
- Zvolenský spevácky zbor 
- Ozvena – budapeštiansky slovenský spevácky zbor, Maďarsko 
- Pěvecké sdružení Vítězslav Novák Znojmo, ČR 
- Betacanta – spevácky zbor Zvolen 
Foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

22. I. liga: Martin jasne zdolal Prešov, Skalica otočila duel v Topoľčanoch 
[10.10.2018; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 
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St. Nicolaus I. hokejová liga mala v stredu na programe zápasy 9. kola. 
I. liga - 9. kolo: 
HC Topoľčany - HK Skalica 4:5 pp (3:0, 1:1, 0:3 - 0:1) 
Góly: 7., 9. Tomčák, 19. Dvonč, 36. Uhnák – 38. Dufek, 47. Straka), 50. Hujsa, 60. Janík, 62. Štumpf. 

Rozhodovali: Novák, Valko - Valo, Jedlička, vylúčení: 6:5, navyše: Laššo - Mowrey obaja 5+10+DKZ za pästný 
súboj, hrubosť, Kotzman OT za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 954 divákov. 

HK Martin - HC Prešov 7:2 (2:0, 3:2, 2:0) 
Góly: 14., 37., 47. Dírer, 8. Themár, 21. Rudzan, 30. Brezniak, 44. Poliaček – 25. Halama, 40. Tužinský. 

Rozhodovali: Krist - Hanko, Jurčiak, vylúčení: 3:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 938 divákov. 
MHK Humenné - MHK Dubnica nad Váhom 2:3 (0:0, 0:0, 2:3) 
Góly: 55. Jokeľ, 55. Solomončak – 42., 44., 47. Krajči. Rozhodovali: Korba - Gavalier, Ordzovenský, vylúčení: 

9:7, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0. 
HK Gladiators Trnava - HK Spišská Nová Ves 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) 

Góly: 7. Klema – 8., 13. Vartovník, 23. Nagy, 32. Cvengroš. Rozhodovali: Jonák, Mĺkvy - Ziolkovský, Michna, 
vylúčení: 5:9, navyše: Mikeš (Trnava) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:1, 145 
divákov. 

HK’95 Považská Bystrica - HC Bratislava 4:3 pp (0:0, 1:1, 2:2 - 1:0) 
Góly: 49., 62. L. Ďurkech, 24. Rodionov, 54. Mokrohajský – 34. Musliu, 42. Danišovský, 60. Brodek. 

Rozhodovali: Štefik, Purgat - Frimmel, Junek, vylúčení: 5:3, navyše: L. Ďurkech 10 minút za vrazenie na mantinel 
- Pavešic 5+DKZ /pád pod nohy/, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 289 divákov 

Predohrávka 42. kola: 
MHC Mikron Nové Zámky B - HK Dukla Ingema Michalovce 2:9 (0:3, 1:4, 1:2) 
Góly: 32. Maroš, 43. König - 9., 29. Mašlonka, 28., 52. Linet, 1. Piatak, 15. Hamráček, 21. Božoch, 40. Cútt, 

44. Toma. Rozhodovali: Stano, Hatala - Crman, Číž, vylúčení: 6:3, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 42 divákov. 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 50. kolo 
1 
X 
2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
18:00 
14.10.2018 
HK Orange 20 Orange 20 

https://sport.aktuality.sk/c/360668/i-liga-martin-jasne-zdolal-presov-skalica-otocila-duel-v-topolcanoch/


Celý program 1. liga >> 
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23. Pri Sliači sa zrútilo vojenské lietadlo. Na miesto smeruje minister 
[10.10.2018; hnonline.sk; hnonline; 00:00; kl] 
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Medzi Sliačom a Kováčovou sa dnes približne o 14:15 zrútilo vojenské lietadlo Albatros L-39. Informoval o tom 
rezort obrany. 

Bližšie informácie budú poskytnuté neskôr. Na miesto nehody smeruje minister obrany Peter Gajdoš. 
“Predtým, ako lietadlo havarovalo, bolo vidieť dva padáky. Obaja piloti sa zachránili. Lietadlo bolo 

nasmerované do neobývaného priestoru,” povedal Gajdoš. Zároveň doplnil, že bolo zdvihnutá letecká pátracia 
záchranná služba a do priestoru vyrazila aj komisia odboru štátnej správy na riešenie takýchto udalostí. 

Šéf obrany potvrdil, že lietadlo sa bude nahradzovať a výcvik pilotov sa bude musieť riešiť aj niekde inde. 
“Výcvik týchto pilotov bude zabezpečený,” uzavrel. 

Gajdoš chystá priamo z miesta nehody brífing, ktorý vám krátko po 17-tej prinesieme naživo. 
Lietadlo L-39 Albatros 
Jednomotorové prúdové dvojmiestne podzvukové ľahké cvičné lietadlo L-39 Albatros československej výroby 

s leteckým dvojprúdovým motorom AI-25W (TL). Lietadlo je celokovovej konštrukcie, dolnoplošník s 
lichobežníkovým krídlom, tandemovým usporiadaním kabíny posádky a so zaťahovacím trojbodovým podvozkom 
čelového typu. 

Svojimi vlastnosťami lietadlo umožňuje vykonávať základný výcvik vojenských pilotov, ich zdokonaľovanie sa 
v technike pilotáže vo dne aj v noci, a to ako v jednoduchých, tak aj v zložitých poveternostných podmienkach. 

S lietadlom L-39 tiež možno uskutočňovať nácvik bojových prvkov pri dobrej viditeľnosti a, predovšetkým, 
nácvik bojových situácií, na čo slúži výzbroj lietadla. Výzbroj umožňuje mierenú paľbu neriadenými raketami na 
pozemné ciele v zostupnom lete, simuláciu odpálenia samonavádzacích rakiet pri vzdušnom boji s možnosťou 
kontroly zásahov, mierené bombardovanie a fotostreľbu na vzdušné aj pozemné ciele fotoguľometom. 

V československej armáde sa lietadlo používalo v rokoch 1971 – 1992. V Ozbrojených silách (OS) SR sa 
lietadlá L-39 Albatros po modernizácii na normy ICAO a IFF používajú dodnes. 

Letecké nehody na Slovensku 
Slovenská armáda zaznamenala v minulosti niekoľkých leteckých nehôd. Napríklad pred tromi rokmi pri 

nehode armádneho vrtuľníka na východnom Slovensku zahynul pilot. 
Bez strát na životoch sa zaobišla letecká nehoda cvičného lietadla L-39 Albatros, ktoré sa 29. októbra 2002 

zrútilo pri obci Kalša v okrese Košice-okolie do poľa. Pri leteckej havárii neboli zranené civilné a ani vojenské 
osoby. Pilot lietadla a inštruktor, obaja príslušníci Armády Maďarskej republiky, sa včas katapultovali a boli 
prevezení na lekársku prehliadku. Let sa uskutočnil v rámci výcviku. 

Krátko na to, 6. novembra 2002 sa pri Spišskej novej vsi zrútili dve stíhačky MiG-29. Jedného z pilotov po 

katapultovaní asi po piatich hodinách pátrania našli a zachránili. Druhého z pilotov dvoch stíhačiek našli 7. 
novembra mŕtveho v kokpite. Nehoda sa stala asi 12 kilometrov južne od sídla Spiša smerom na Mlynky v 
Slovenskom raji. 

Vôbec najtragickejšou leteckou katastrofou v novodobej histórii Slovenska bola v roku 2006 havária 
slovenského vojenského lietadla An-24 na severovýchode Maďarska, pri ktorej zahynulo 42 ľudí. 

Správu budeme aktualizovať. 
[Späť na obsah] 
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Po štvrtý raz zostavil inštitút INEKO rebríček slovenských nemocníc. Ako dopadli tie z východu? 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Inštitút INEKO zverejnil rebríček slovenských nemocníc. Prihliadalo sa na 

spokojnosť pacientov, kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, náročnosť diagnóz, hospodárenie a 
transparentnosť za obdobie rokov 2014-2017. 

Kým rebríčku všeobecných nemocníc dominovali zariadenia z východu, v kategórii štátnych univerzitných a 
fakultných nemocníc zostali ich dvaja zástupcovia v jeho druhej polovici. 

Košická aj prešovská v horšej polovici 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach (UNLP) sa dokonca umiestnila v konkurencii 11 podobných 

zariadení na úplnom chvoste rebríčka, keď si medziročne pohoršila o dve priečky. 

https://slovensko.hnonline.sk/1823078-pri-sliaci-sa-zrutilo-vojenske-lietadlo-na-miesto-smeruje-minister


Naopak, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove (FNsP) poskočila z 8. na 7. miesto. 
Napriek tomu zostala stále v horšej polovici rebríčka. 

Podľa jeho zostavovateľov má UNLP podpriemerne spokojných pacientov, ktorí podávajú sťažnosti na úrade 
pre dohľad v najväčšej intenzite. „Košická univerzitka je druhá najhoršia v hospodárení a tiež v transparentnosti. 
Na urgentnom príjme UNLP čakajú záchranky na odovzdanie pacienta najdlhšie – mediánový čas tu dosahuje až 
vyše 22 minút, pričom sa tento ukazovateľ za ostatné štyri roky zhoršil až o takmer 4 minúty,“ uvádza INEKO. 
Dodáva však, že najnižšie bodové zisky pri kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti by sa dali čiastočne 
vysvetliť pacientmi s náročnými diagnózami. 

V prípade prešovskej FNsP vidí inštitút najväčší nedostatok v jej hospodárení, keď nemocnica skončila ako 
tretia najhoršia. Zostala za ňou už iba spomínaná UNLP a Univerzitná nemocnica Bratislava. Naopak za 
pozitívum je možné považovať hodnotenie prešovskej nemocnice pri transparentnosti, kde dosiahla druhé 
najlepšie miesto. 

K výsledkom FNsP sa vyjadrilo aj jej vedenie, ktoré vyzdvihlo práve zlepšenie transparentnosti i vyššie 
postavenie v rebríčku. 

„Čo nás teší, ale aj zaväzuje, zvýšila sa spokojnosť pacientov,“ povedala hovorkyňa zariadenia Renáta 
Cenková. „Priestor na zlepšenie v jednotlivých zložkách hodnotenia sa určite nájde. Budeme naďalej postupovať 
tak, aby sme pokračovali v riadení nemocnice smerom k funkčnej a bezpečnej nemocnici jednak pre pacientov, a 
jednak pre zamestnancov,“ doplnila Cenková. 

Najvyššie ocenenie medzi štátnymi univerzitnými a fakultnými nemocnicami získali nakoniec zariadenia z 
Banskej Bystrice, Martina a Ružomberka. 

Ocenenie Nemocnica roka do Starej Ľubovne 
V kategórii všeobecných nemocníc dominovali zdravotnícke zariadenia z východu. V tomto rebríčku získala 

titul Nemocnica roka už štvrtýkrát v rade Ľubovnianska nemocnica, n.o. Riaditeľ tohto nemocničného zariadenia 
Peter Bizovský pripisuje pozitívne hodnotenia najmä personálu nemocnice. 

„Ako dlhoročný riaditeľ som pochopil, že robota a pracovitý personál sú to najdôležitejšie. Je ľahšie získať ľudí 
vo veľkých mestách, kde je hierarchia mladých ľudí celkom iná. Aby sme si udržali ľudí, musí byť zabezpečená 
vynikajúca personálna politika,“ povedal pre TASR. 

Zlepšiť by sa však nemocnica mala pri pokutách od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). 
Dominancia zariadení z východu 
Vysoko nadpriemerné bodové hodnoty má vo všetkých skúmaných oblastiach aj druhá Nemocnica v 

Košiciach v Šaci a tiež tretia v poradí Nemocnica Poprad. 
Zaujímavosťou tohto rebríčka môže byť, že sa v ňom od prvého až po šieste miesto umiestnili zdravotnícke 

zariadenia iba z východu. 
Za spomínaným triom nasledovali nemocnice z Humenného, Spišskej Novej Vsi a Vranova. 

MICHAL LENDEL 
Foto: 
Areál a hlavná budova Ľubovnianskej nemocnice. Tá v rebríčku obstála vynikajúco. FOTO: TASR 
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