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Spišská Nová Ves 
 

1. Rudňany spoplatnili pozemky pod čiernymi stavbami 
[29.05.2019; Korzár; REGIÓN; s. 6; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

PLÁNUJÚ ZRIADIŤ ŠKÔLKU,AUTOMAT NA VODU AJ NOVÉ BYTY 
Súčasťou nových zmlúv je aj poplatok za komunálny odpad. Rómovia dúfajú, že ak budú platiť, budú žiť 

dôstojnejšie. 

https://siacplus.sk/


RUDŇANY. Obec Rudňany v okrese Spišská Nová Ves ročne za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 

rómskych osád zaplatí takmer 20-tisíc eur. Neustále zvyšujúce sa výdavky zaťažujú obecný rozpočet. Zmierniť 
dopad na obecnú kasu a naučiť osadníkov väčšej zodpovednosti viedlo vedenie obce k zaujímavému kroku. S 
osadníkmi uzatvorili nájomné zmluvy na pozemky pod nelegálnymi stavbami. Ich súčasťou je aj poplatok za 
komunálny odpad. Ľudia už začínajú platiť. V Rudňanoch žije približne 4 600 obyvateľov, z toho 51 percent sú 
Rómovia. V lokalite Pätoraká, smerom na obec Poráč, v chatrčiach žije zhruba 800 Rómov. Ďalších 450 obýva 
lokalitu Zabijanec na opačnom konci Rudnian. Budovy, ktoré kedysi slúžili baniam ako administratívne budovy či 
obytné domy, dlhé roky užívajú Rómovia. Ich stav je žalostný. Vstup do obce v smere z Markušoviec je 
nelichotivý. V polorozpadnutých domoch sa tam tlačia aj pätnásti ľudia. 

Osadníci chcú lepšie bývať 
„Mám 45 rokov a žijem tu od detstva. No bývame pokope 11 ľudia. Za to, ako bývame, sa aj troška hanbím. 

Začali sme platiť za nájomné, aj za odpad. No nemáme tu ani vodu, ani byty, chceme žiť lepšie,“ posťažoval sa 
Bartolomej Horváth. Platenie mu neprekáža, verí, že ak bude platiť, dostane sa k lepšiemu bývaniu. „Áno, máme 
zmluvy na nájom. Obci platíme tri eurá mesačne. Nie je to veľa. Len by sme chceli mať byty s kúpeľňou a 
záchodom, aby aspoň deti mali lepší život, neboli choré a špinavé,“ pridala sa žena z maringotky, ktorú obýva 
spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi. „Nemáme tu vodu a žijeme s potkanmi. Je dobré, že spoplatnili pozemky. 
Budeme platiť. Starosta vravel, že to tu bude postupne lepšie a čistejšie. Aj nádoby na odpad nám sem dá,“ 
doplnila Mária Kročšenová. 

Mesačne platia tri eurá 
Ako uviedol starosta Rudnian Rastislav Neuvirth (nezávislý), začiatkom roka 2019 obecné zastupiteľstvo 

schválilo nové nájomné zmluvy, súčasťou ktorých bol aj miestny poplatok za tuhý komunálny odp ad. „Nie sú to 
vysoké sumy. Za meter štvorcový je poplatok 80 centov. Ide o ročný nájom, ktorý môžu platiť mesačne,“ spresnil 
starosta. Ročne obec z rozpočtu dávala nemalé finančné prostriedky za vývoz odpadu. Osadníci však poplatok 
neplatili. „Chcem u týchto ľudí vyvolať pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, aj to, že nemôžu všetko 
iba dostávať, že musia aj platiť. Keď si budú plniť svoje povinnosti, tak aj samospráva im to dokáže oplatiť a 
zlepšiť im bývanie. Týmto opatrením chceme aj zmierniť dopad na obecný rozpočet,“ doplnil starosta. Pri výbere 
nájomného nemá prehnané očakávania. Ak sa podarí do obce vrátiť aspoň 30 či 40 percent nákladov, bude 
spokojný. „V mesačných splátkach sa nám to darí plniť na tých 60 percent,“ uviedol. Helena Dunková (SRK) je 
poslankyňou obecného zastupiteľstva. Býva v tejto lokalite. „Žijeme tak, ako žijeme. Strechy sú už na spadnutie. 
Platenie nájomného je dobrá vec. Treba platiť. Aj za pozemky, aj za odpad. Niektorí už aj zaplatili. Pôjdem za 
ostatnými a vysvetlím im, aby sa prebudili a začali platiť. Hoci sú na sociálnych dávkach, tie tri či štyri eurá 
mesačne nie je vôbec veľa,“ zdôraznila poslankyňa. 

V pláne je škôlka, automat na vodu aj nové byty 
Ako starosta potvrdil, v tejto lokalite je naplánovaná výstavba materskej školy. Čoskoro vyriešia aj problém s 

pitnou vodou osadením automatu. „To sú prvé kroky, ktoré podnikneme. Chceme riešiť aj bývanie formou 
prestupného bývania. Pevne verím, že táto výzva bude pre nás aktuálna,“ načrtol plány starosta Rudnian. „S 
platením peňazí je stále problém. Aj bude. Títo ľudia to vnímajú trocha svojsky. No ak chcú do budúcna počítať 
so zaradením do poradovníka na sociálne byty, mali by si svoje záväzky voči obci plniť," dodal. MÁRIA 
ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 
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Súčasťou zmlúv je aj poplatok za komunálny odpad. 
S osadníkmi podpísali nájomné zmluvy na pozemky pod chatrčami 
(7 fotografií) 
RUDŇANY. Obec Rudňany v okrese Spišská Nová Ves ročne za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 

rómskych osád zaplatí takmer 20-tisíc eur. 
Neustále zvyšujúce sa výdavky zaťažujú obecný rozpočet. Zmierniť dopad na obecnú kasu a naučiť 

osadníkov väčšej zodpovednosti viedlo vedenie obce k zaujímavému kroku. 
S osadníkmi uzatvorili nájomné zmluvy na pozemky pod nelegálnymi stavbami. Ich súčasťou je aj poplatok za 

komunálny odpad. Ľudia už začínajú platiť. 
V Rudňanoch žije približne 4 600 obyvateľov, z toho 51 percent sú Rómovia. V lokalite Pätoraká, smerom na 

obec Poráč, v chatrčiach žije zhruba 800 Rómov. Ďalších 450 obýva lokalitu Zabijanec na opačnom konci 
Rudnian. 

Budovy, ktoré kedysi slúžili baniam ako administratívne budovy či obytné domy, dlhé roky užívajú Rómovia. 
Ich stav je žalostný. 

Vstup do obce v smere z Markušoviec je nelichotivý. V polorozpadnutých domoch sa tam tlačia aj pätnásti 
ľudia. 

Osadníci chcú lepšie bývať 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22131808/rudnany-spoplatnili-pozemky-pod-ciernymi-stavbami.html


„Mám 45 rokov a žijem tu od detstva. No bývame pokope 11 ľudia. Za to, ako bývame, sa aj troška hanbím. 
Začali sme platiť za nájomné, aj za odpad. No nemáme tu ani vodu, ani byty, chceme žiť lepšie,“ posťažoval sa 
Bartolomej Horváth. 

Platenie mu neprekáža, verí, že ak bude platiť, dostane sa k lepšiemu bývaniu. 
„Áno, máme zmluvy na nájom. Obci platíme tri eurá mesačne. Nie je to veľa. Len by sme chceli mať byty s 

kúpeľňou a záchodom, aby aspoň deti mali lepší život, neboli choré a špinavé,“ pridala sa žena z maringotky, 
ktorú obýva spolu s ďalšími deviatimi ľuďmi. 

((piano)) 
„Nemáme tu vodu a žijeme s potkanmi. Je dobré, že spoplatnili pozemky. Budeme platiť. Starosta vravel, že 

to tu bude postupne lepšie a čistejšie. Aj nádoby na odpad nám sem dá,“ doplnila Mária Kročšenová. 
Mesačne platia tri eurá 
Ako uviedol starosta Rudnian Rastislav Neuvirth (nezávislý), začiatkom roka 2019 obecné zastupiteľstvo 

schválilo nové nájomné zmluvy, súčasťou ktorých bol aj miestny poplatok za tuhý komunálny odp ad. 
„Nie sú to vysoké sumy. Za meter štvorcový je poplatok 80 centov. Ide o ročný nájom, ktorý môžu platiť 

mesačne,“ spresnil starosta. 
Ročne obec z rozpočtu dávala nemalé finančné prostriedky za vývoz odpadu. Osadníci však poplatok 

neplatili. 
„Chcem u týchto ľudí vyvolať pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú, aj to, že nemôžu všetko iba 

dostávať, že musia aj platiť. Keď si budú plniť svoje povinnosti, tak aj samospráva im to dokáže oplatiť a zlepšiť 
im bývanie. Týmto opatrením chceme aj zmierniť dopad na obecný rozpočet,“ doplnil starosta. 

Pri výbere nájomného nemá prehnané očakávania. Ak sa podarí do obce vrátiť aspoň 30 či 40 percent 
nákladov, bude spokojný. 

„V mesačných splátkach sa nám to darí plniť na tých 60 percent,“ uviedol. 
Helena Dunková (SRK) je poslankyňou obecného zastupiteľstva. Býva v tejto lokalite. 
„Žijeme tak, ako žijeme. Strechy sú už na spadnutie. Platenie nájomného je dobrá vec. Treba platiť. Aj za 

pozemky, aj za odpad. Niektorí už aj zaplatili. Pôjdem za ostatnými a vysvetlím im, aby sa prebudili a začali platiť. 
Hoci sú na sociálnych dávkach, tie tri či štyri eurá mesačne nie je vôbec veľa,“ zdôraznila poslankyňa. 

V pláne je škôlka, automat na vodu aj nové byty 
Ako starosta potvrdil, v tejto lokalite je naplánovaná výstavba materskej školy. Čoskoro vyriešia aj problém s 

pitnou vodou osadením automatu. 
„To sú prvé kroky, ktoré podnikneme. Chceme riešiť aj bývanie formou prestupného bývania. Pevne verím, že 

táto výzva bude pre nás aktuálna,“ načrtol plány starosta Rudnian. 
„S platením peňazí je stále problém. Aj bude. Títo ľudia to vnímajú trocha svojsky. No ak chcú do budúcna 

počítať so zaradením do poradovníka na sociálne byty, mali by si svoje záväzky voči obci plniť," dodal. 
Splnomocnenec vlády pre rómske menšiny Ábel Ravasz: 
„Chcú posunúť túto komunitu na inú úroveň a vytvoriť tam lepšie podmienky bývania. Je to symbolický test aj 

tých ľudí, ako sa vedia prispôsobiť požiadavkám obce. Je to pozitívne iba v prípade, ak sa to nevyužíva na 
vydieranie týchto ľudí, na tvorenie nejakých dlhov. Ak ide o to, aby otestovali tú spoluprácu tých občanov, alebo 
zvyšovali ich zodpovednosť, tak to hodnotím pozitívne." 

[Späť na obsah] 

 
 

3. TIPY NA VOĽNÝ ČAS 
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Košice Friedrich Schiller: Mária Stuartová 
30. 5. 2019 – 19:00 – Štátne divadlo Košice, Historická budova. 
Škótsku kráľovnú, katolíčku Máriu Stuartovú obvinili zo sprisahania proti Alžbete I. a z vraždy svojho druhého 

manžela. U Schillera sa stretávame so ženou vášnivou, ale aj ako s kajúcnicou zmierenou so smrťou. Alžbeta I. 
ako panenská kráľovna je pyšná, chladná súperka o moc, ale i v láske. V momente, keď podpíše Márii Stuartovej 
rozsudok smrti, vyhráva politicky, ale morálne prehráva. Neprichádza žiadna úľava, pokoj a ani spokojnosť. 
Friedrich Schiller vytvoril strhujúcu drámu o politike, láske, viere, o zložitosti nášho vnútra, o zložitosti rozhodnutí 
politikov a o obetiach, ktoré ich rozhodnutia sprevádzajú. Romantickú drámu o osudovom stretnutí v živote dvoch 
veľkých vládkyň režijne pripraví slovinský režisér Diego de Brea. 

Dobšinského rozprávky 
1. 6. 2019 – 16:00 – Štátne divadlo Košice, Malá scéna. Príbehy kráľa slovenských slovenských rozprávok v 

podaní trojice hercov v spojení s tieňohrou a živou hudbou, o ktorých oživenie sa môžu postarať aj samotní 
diváci. Divadlo Actor pod Vežou a Štátne divadlo Košice v spolupráci s OZ Chi3 a spoločnosťou Muzikál 
Slovensko, s. r. o., pripravili nielen pre deti, ale aj pre rodičov prekvapenie v podobe netradičného čítania 
rozprávok Pavla Dobšinského. 

— 
Stará Ľubovňay 
Kam nemôže čert, pošle ženu 
3. 6. 2019 – 14 .6. 2019 – 9:00 – 14:00 – Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni. 



Zábavno-edukačný program pre žiakov základných škôl, počas ktorého deti plnia rôzne úlohy a neminie ich 
ani odmena. Čakajú na nich Sokoliari sv. Bavonna zo Štiavnických Baní, ktorí im predstavia rôznych dravcov a 
ich let. 

4. Ľubovniansky majáles 
31. 5. 2019 – 2. 6. 2019 – 11:00 – Námestie gen. Štefánika (park pri pošte). 
Súčasťou podujatia sú vystúpenia škôl, folklórnych súborov a tiež Súťaž o naj chlieb regiónu Stará Ľubovňa, 

ktorej výsledky budú vyhlásené v sobotu 1. 6. 2019 o 17:00. Návštevníci si môžu prezrieť aj Trh tradičných 
remesiel. 

— 
Spišská Nová Ves Lekárom proti svojej vôli 

31. 5. 2019 – 19:00 – Spišské divadlo, Veľká sála. 
Spišské divadlo pripravilo ďalšiu komédiu tentoraz od známeho francúzskeho dramatika, herca a básnika J. B. 

P. Molira. Vysmieval sa nerestiam a ľudským slabostiam a pranieroval morálku svojej doby. Aj v tejto hre 
zosmiešňuje zlé ľudské vlastnosti, ako sú: pokrytectvo, chamtivosť, opitosť a nadradenosť. Hrdina Sganarelle pod 
hrozbou ďalšej bitky predstiera, že je lekárom, ktorý dokáže vyliečiť každú chorobu. 

— 
Poprad Festival Krojované bábiky 2019 
1. 6. 2019 – 10:00 – Námestie sv. Egídia. Otvorenie 23. ročníka Medzinárodného festivalu detských 

folklórnych súborov, v ktorom vystúpia folklórne súbory a hostia zo zahraničia. 
Kežmarok Oblastná výstava nemeckých ovčiakov 
2. 6. 2019 – 9:00 – Areál Kynológie Kežmarok. 
MŠK Kynológia Kežmarok , pozýva na oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov, ktorá sa uskutoční v areáli 

Kynológie Kežmarok. 
— 
Michalovce Týždeň otvorených dverí 
27. 5. – 31. 5. 2019 – kancelária SZZP, Námestie osloboditeľov 77, Michalovce. 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých pozýva na masáže, meranie krvného tlaku a hladiny cukru v krvi. 
Humenné Alexandrovci european tour 2019 
3. 6. 2019 – 19:00 – Zimný štadión Humenné. 
V rámci svojho turné sa ruské zoskupenie predstaví aj slovenským priaznivcom. Legendárnu Kaťušu či 

Kalinku ponúknu aj v Humennom. 
— 
Trebišov FRAGILE 
29. 5. 2019 – 19:00 – Mestské kultúrne stredisko v Trebišove. 
Hudobné zoskupenie FRAGILE vystupuje bez použitia hudobných nástrojov, teda ako a cappella. Skupina 

zinterpretuje známe rock/ pop/jazzové hity svetových umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov, 
akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. 

Hitom svetových autorov a interpretov dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. 
[Späť na obsah] 

 
 

4. OLCNAVSKÁ OSMIČKA 
[28.05.2019; Prešovské noviny; ŠPORT; s. 25; DANICA BOŽOVÁ] 

 
 

Krosový beh Olcnavská osmička napísal svoju siedmu kapitolu. V kategórii mužov sa z víťazstva tešil Jozef 
Dubašák, zatiaľ čo medzi ženami Slavomíra Uličná. 

OLCNAVA Podujatie zaradené do bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves malo staronového víťaza. Piaty 

triumf si do Popradu odniesol 42-ročný veterán Jozef Dubašák. 
Bežecký kráľ Tatier ( za rok 2018) nedal šancu ani pretekárom mladším o celú generáciu, hoci okrem 

Slovenska zastúpenie na štarte malo i Poľsko. Okrem rokov 2014 a 2017 zvíťazil v každom ročníku. 
Medzi ženami si palmu víťazstva odniesla neustále sa zlepšujúca 34-ročná Slavomíra Uličná z Krompách. 

Obdiv prítomných i neprítomných, ale sledujúcich výsledkové listiny, si zaslúži i najstaršia účastníčka 61-ročná 
Drahomíra Popracová z Kežmarku, víťazka kategórie od 50 rokov. I ona potvrdila paradox veku. 

„V tomto ročníku bola najlepšia trať. Strmý kopec, ktorý zdolávali bežci počas prvých piatich ročníkov, teraz 
organizátori vhodne rozdelili na dve časti. Účastníci si užili mierne stúpania i klesania v nádhernej prírode. 
Vynechaný bol i úsek po obci, ktorý sa z vlaňajška neosvedčil. Som spokojná,“ dodala cieľavedomá bežkyňa, 
ktorá podujatie absolvovala v rámci prípravy na európsky šampionát v behu do vrchu. 

A v závere sa nedá nespomenúť účasť nestora behov na Spiši, teraz už čerstvého sedemdesiatnika Rudolfa 
Mikolaja, ktorý okrem organizačnej úlohy v rámci Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves zvládol i trať v teréne 

po vlastných. 
Výsledky: 
Muži (absolútne poradie): 1. Jozef Dubašák – AK Steeple Poprad – 27:30 min, 2. Jozef Košík – Vítkovce – 

28:42 min, 3. Dominik Jakubkovič – MARAS team Prešov – 28:49 min 



Ženy (absolútne poradie): 1. Slavomíra Uličná – STG Krompachy – 36:56 min, 2. Lenka Baronová – Spišská 
Nová Ves – 37:09 min, 3. Helena Spišáková – STG Krompachy – 39:09 min. DANICA BOŽOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Jednoznačným majstrom SBL je Inter 
[28.05.2019; Žilinský večerník; šport; s. 39; Ján Hatala] 

 
 

Bez jedinej prehry v play-off dokráčal bratislavský Inter k majstrovskému titulu. V klubovej histórii sa stal 
majstrom deviaty raz, v ére samostatnosti piatykrát. V play-off postupne vyradil Spišskú Novú Ves, Svit a vo 

finále aj Prievidzu - 4:0 na zápasy, v troch z nich vyhral výrazným rozdielom. 
Finálové výsledky 87:54, 83:77, 102:73, 84:69 hovoria jasnou rečou. Počas celej extraligovej sezóny Inter 

prehral iba štyri zápasy, jeden z nich so žilinským PP & TV RAJ (19. decembra 2018 v Žiline 67:72). Titul získal 
najlepší tím. 

Pri porovnaní s umiestnením tímov v základnej časti súťaže došlo po play-off k jedinej zmene, v tabuľke tretia 
Prievidza „preskočila" druhé Levice. 

Bude žilinské derby? 
Čo prinesie budúca sezóna? Na členskej schôdzi SBL jej členovia schválili zmeny v pravidlách. Opäť sa bude 

hrať štvorkolovo a vyzerá to tak, že v základnej časti bude ešte viac zápasov, ako v skončenej sezóne, nakoľko 
sa o slovo hlási víťaz 1. ligy Academic ŽU Žilina. Na schôdzi už bol prítomný aj predseda klubu a tréner 
Academicu ŽU Milan Rožánek, ktorý informoval o aktuálnom stave a prejavenom záujme hrať extraligu. 

„Po víťazstve v 1. lige nám veľa ľudí blahoželalo a ponúklo aj sponzorskú pomoc. Dôležité bude, aké 
stanovisko zaujme vedenie Žilinskej univerzity. Máme jedného veľkého sponzora, ktorý nám veľkoryso ponúkol 
dosť veľkú sumu. Ak zoženieme ešte troch takých, môžeme hrať. Zohnať potrebné peniaze nebude ľahké, ale v 
každom prípade sa o to pokúsime," povedal Milan Rožánek. Všetko bude jasné po uzávierke prihlášok do 
extraligy 8. júna, konštatoval pre ligový web Peter Mičuda, šéf SBL. 

Bude sa hrať v budúcej sezóne v SBL opäť mestské, tentoraz žilinské derby? 
Konečné poradie SBL 2018/2019: 
1. BK Inter Bratislava, 2. BC Prievidza, 3. BK Levickí Patrioti, 4. BK Iskra Svit, 5. PP & TV RAJ Žilina, 6. MBK 

Rieker Com-therm Komárno, 7 MBK Handlová, 8. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 9. BKM Lučenec. 

Ján Hatala 
[Späť na obsah] 

 
 

6. BASKETBAL 
[28.05.2019; Zvolensko-Podpolianske noviny; ŠPORT; s. 31; Redakcia] 

 
 

ZVOLEN 
Basketbalistky BK ZŠ Zvolen v kategórii kadetky U17 odohrali posledné zápasy v skupine o postup do 

finálovej štvorky na palubovkách súperov zo severu republiky. 
V prvom zápase proti poslednému Popradu Zvolenčanky od začiatku dominovali, ovládli hru pod obidvomi 

košmi a domácim hráčkam nedali ani najmenšiu šancu na priaznivejší výsledok, ako prehru o 29 bodov. 
V druhom zápase proti Spišiačkam hodili všetky teórie za hlavu, pretože domáce mohli ešte skončiť na 

štvrtom mieste. Celý zápas si udržiavali mierny bodový rozdiel a domácim nepomohol ani bojovný výkon na 
úspech v zápase, Zvolenčanky splnili úlohu mierneho favorita a zvíťazili o 9 bodov. Potvrdili tak pekné tretie 
miesto a postup zo skupiny do finálových bojov o majstra Slovenska, ktoré sa konajú v košickej Angels Aréne na 
prelome mája a júna. 

Kadetky 1. ligaU17,skupina o 1. - 8. miesto: BAM Poprad - BK ZŠ Zvolen 44:73 (14:22, 22:41, 32:58, 44:73) 
Body za ZV: Janštová 21, Bahledová 16/2x3, Holíková 16/1x3, Nováková 7, Bieliková 4, Mikulová, Poliaková, 
Hrčková a Adamcová po 2, ŠKBD Spišská Nová Ves - BK ZŠ Zvolen 46:55 (9:14, 19:24, 27:42, 46:55) Body za 

ZV: Janštová 18, Holíková 14/1x3, Bahledová 10, Neuschlová 5/1x3, Nováková 3/1x3, Mikulová 3, Bieliková 2 
foto:(JH) 

[Späť na obsah] 

 
 

7. V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI OČAKÁVALI OPÄŤ NÍZKU ÚČASŤ 
[28.05.2019; Noviny Východu; SPRAVODAJSTVO/INZERCIA; s. 5; ĽP] 



 
 

Spišská Nová Ves Obyvatelia obce a členovia volebnej komisie boli ohľadom výsledkov volieb do 
Európskeho parlamentu skeptickí. Zhodli sa v tom, že účasť bude nízka aj tento rok. V roku 2014 bola Spišská 
Nová Ves druhým najhorším mestom pri súhrnných výsledkoch hlasovania podlá obvodov. Účasť voličov vo 

voľbách neprekročila hranicu desať percent (9,37 %). Podlá predsedníčky spišského volebného okrsku č. 21 
Dany Hrubej sú obyvatelia Spišskej Novej Vsi k voľbám flegmatickí. 

„Buď lúdia nechcú ísť voliť, alebo sa o to málo zaujímajú. Tento rok to bude možno trochu lepšie, lebo to 
povedomie u ľudí sa dvihlo vďaka tlači, televízii a správam, ale zatiaľ prišlo málo ľudí. Do večer sa to ešte môže 
zmeniť," opísala situáciu Hrubá. Podobne reagovali aj obyvatelia mesta. „Asi to je ovplyvnené tým, že každý 
mladý si povie: Načo tam pôjdem? Aj tak to bude zbytočné. A ak si to povie každý druhý, tak tá účasť nebude," 
myslí si čašníčka Lucia Ondrušková. 

„Aj tento rok to tak bude. Tých kandidátok je hrozne veľa a tie mená nikomu nič nehovoria. A zase tie známe 
mená, to mi príde také, že si chcú ísť zarobiť, lebo tu sa nevedia presadiť," dodal pracovník v stavebníctve 
Silvester Sanetrik. 

ĽP 
foto: 
Predsedníčka spišskej komisie Dana Hrubá (vľavo). 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Treba sa mať na pozore: Spišskonovoveský okres varujú pred búrkami s 

krúpami 
[28.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/treba-sa-mat-na-pozore-spisskonovovesky-okres-varuju-pred-burkami-s-
krupami-331674 

 
 

Meteorológovia vydali pre náš okres výstrahu pred búrkami a z neba môže padať aj ľad. Pozrite si bližšie 
info… 

Pre okres Spišská Nová Ves platí výstraha prvého stupňa pred búrkami, ktorú vydal Slovenský 

hydrometeorologický ústav. A to až do utorka 28.5. 21:00 hod. 
„V okrese Spišská Nová Ves je malá pravdepodobnosť búrok s krúpami, ktoré predstavujú potenciálne 

nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ uviedli meteorológovia. 
S búrkami môžu byť podľa SHMÚ spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 

20 – 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h). 
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho 

rozsahu,“ uviedli ďalej meteorológovia. 
Doplnili, že pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt 

povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov). 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
V priloženej galérii si môžete vychutnať parádne zábery zo Slovenského raja práve po daždi. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Eurovoľby a Spišskonovoveský okres: V ktorej obci bola najvyššia a kde 

najnižšia účasť? 
[28.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-a-spisskonovovesky-okres-v-ktorej-obci-bola-najvyssia-a-kde-
najnizsia-ucast-331684 

 
 

V sobotu na Slovensku prebehli voľby do Európskeho parlamentu a my sa k nim teraz ešte na malú chvíľu 
vrátime s jednou zaujímavosťou. 

https://spisska.dnes24.sk/treba-sa-mat-na-pozore-spisskonovovesky-okres-varuju-pred-burkami-s-krupami-331674
https://spisska.dnes24.sk/treba-sa-mat-na-pozore-spisskonovovesky-okres-varuju-pred-burkami-s-krupami-331674
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-a-spisskonovovesky-okres-v-ktorej-obci-bola-najvyssia-a-kde-najnizsia-ucast-331684
https://spisska.dnes24.sk/eurovolby-a-spisskonovovesky-okres-v-ktorej-obci-bola-najvyssia-a-kde-najnizsia-ucast-331684


Ako ste si už na našom portáli mohli prečítať, celoslovenská volebná účasť dosiahla 22,74 percenta, čo 
znamená, že volieb sa zúčastnilo 1 007 398 voličov. V Košickom kraji prišlo k volebným urnám 19,26 % voličov. A 
volebná účasť v Spišskonovoveskom okrese predstavuje číslo 18,48 %. 

A práve na okres Spišská Nová Ves sa v tejto súvislosti pozrieme ešte bližšie. Konkrétne na to, v ktorej obci 

v rámci neho bola zaznamenaná najvyššia percentuálna účasť a v ktorej najnižšia. 
A teda tá úplne najvyššia bola zaznamenaná v obci Lieskovany, kde prišlo k urnám 28,88 % voličov a 

najnižšia v obci Rudňany, kde dosiahla len 6,78 %. 
Pozrite si rebríček 5 obcí s najvyššou a 5 obcí s najnižšou percentuálnou volebnou účasťou v rámci okresu 

Spišská Nová Ves. 

Obce s najvyššou volebnou účasťou: 
Obec Volebná účasť 

v % 
Lieskovany 28,88 
Hnilec 28,34 
Matejovce nad 

Hornádom 
26,01 

Betlanovce 25,60 
Odorín 23,95 
Obce s najnižšou volebnou účasťou: 
Obec Volebná účasť 

v % 
Rudňan

y 
6,78 

Hincovc
e 

8,19 

Markuš
ovce 

9,09 

Kaľava 10,42 
Bystran

y 
10, 58 

V pripojenej galérii si môžete pozrieť výsledky volieb do Európskeho parlamentu z 25 známych obcí patriacich 
do nášho okresu. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Niečo pre milovníkov pohybu: V Spišskej sa chystá večerný beh mestom 
[28.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Dnes24.sk] 

 
https://spisska.dnes24.sk/nieco-pre-milovnikov-pohybu-v-spisskej-sa-chysta-vecerny-beh-mestom-
331652 

 
 

Malí aj veľkí milovníci behu si budú môcť už o pár dní zmerať svoje sily priamo v centre Spišskej Novej Vsi. 

Pripravené sú tradičné bežecké preteky. 
Mesto Spišská Nová Ves pripravilo už 29 . ročník tradičného športového podujatia. Večerný beh mestom 

usporiada v spolupráci s Komisiou športu pri MsZ, Centrom voľného času a športovými klubmi mesta. 
Otvorenie Večerného behu mestom 2019 sa uskutoční 31. mája so štartom o 14.00 hod. na Radničnom 

námestí pri Redute v Spišskej Novej Vsi. 

Bežať sa bude podľa slov organizátorov okruh v centre mesta , ktorý je dlhý 1450 metrov. Ako prví si svoje 
bežecké schopnosti zmerajú najmenší, ktorí sa postavia na štart od 14:00 podľa jednotlivých vekových kategórií. 

Dospelí sa postavia na štart o 17:00 hod. Muži aj ženy budú štartovať zvlášť, rozdelení aj podľa veku. Zmerať 
svoje bežecké schopnosti si môžu aj rekreační bežci bez vekového obmedzenia. Mená víťazov hlavných 
súťažných kategórií sa dozvieme o 18:00 hod. Večerný beh je súčasťou Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves. 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Vedeli ste? V Spišskom Hrhove majú zaujímavé múzeum. Zábery z neho nájdete v priloženej galérii. 
Hl. foto: ilustračné 
Zdroj: Dnes24.sk 

[Späť na obsah] 
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11. TOP nemocnice, kam s cievnou mozgovou príhodou. Tu vás stihnú 

zachrániť 
[28.05.2019; pluska.sk; iZdravie; 00:00; TS;dab] 

 
http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/top-nemocnice-kam-cievnou-mozgovou-prihodou-musite-
stihnut.html 

 
 

Rebríček TOP slovenských nemocníc, ktoré v minulom roku (2018) dosiahli najvyššie percento odliečených 
pacientov s cievnou mozgovou príhodou, zverejnila pacientska organizácia Sekunda pre život a Slovenská 
neurologická spoločnosť. 

Medzi kľúčové kritérium hodnotenia jednotlivých iktových pracovísk patrilo najmä percento odliečených 
pacientov s mozgovou porážkou, ktorým sa realizovala v hyperakútnom štádiu trombolýza (IVT), teda rozpustenie 
krvnej zrazeniny. Na základe toho bol zostavený rebríček TOP pracovísk, ktoré svojimi výsledkami dosahujú 
európsky priemer, alebo ho aj prekračujú. 

European Stroke Organization (Európska organizácia pre cievne mozgové príhody) stanovuje minimálnu 
hranicu odliečených pacientov na úrovni 15 %. Z aktuálne zverejnených dát vyplýva, že aj na Slovensku máme 
špičkové pracoviská, ktoré nielenže dosahujú túto stanovenú úroveň, ale ju aj prekračujú. 

Slovenskí lekári zachránili muža pred porážkou! Tepnu v mozgu operovali po novom 
Prvá desiatka 
V prevej desiatke sa ocitli nemocnice vo Svidníku, Vranove nad Topľou, Bratislava-Staré mesto, v Komárne, 

Michalovciach, Skalici, Nitre, Košiaciach-Šaci, Liptovskom Mikuláši a Košiciach-SNP. Vo Svidníku odliečia takmer 
40% pacientov podaním intravenóznej trombolýzy. Naoapak, na chvoste sa ocitli nemocnice v Žiari nad Hronom, 
Spišskej Novej Vsi, Trenčíne, Bojniciach, Čadci, Považskej Bystrici, Partizánskom, Trebišove či v bratislavský 

Ružinov. 
Ide o čas 
Pri liečbe pacientov s mŕtvicou je dôležitý najmä čas. Čím skôr pacient príde do nemocnice, tým má väčšiu 

šancu na úspešnú liečbu. Aktuálne zverejnené výsledky svedčia o tom, že pacienti prišli do týchto nemocníc v 
primeranom terapeutickom „okne“, zároveň to svedčí aj o dobrom manažmente pracovísk v akútnej intervencii 
cievnej mozgovej príhody. Čo sa týka času, v roku 2018 bol za SR priemerný čas od príjmu pacienta do 
nemocnice po aplikáciu trombolytickej liečby 43 minút (v intervale priemerného času v nemocniciach od 19 po 88 
minút), čo je o 7 minút menej ako v roku 2017 (vtedy sa priemerný čas v nemocniciach pohyboval v intervale od 
23 do 93 minút). 

„Keď sme v roku 2017 spustili aktivity našej pacientskej organizácie spolu s informačnou kampaňou Čas je 
mozog, mali sme na Slovensku skutočne nelichotivé štatistiky v liečbe pacientov s cievnou mozgovou príhodou. V 
roku 2016 bol celoslovenský priemer odliečených pacientov na úrovni len niečo nad 17 %. Dnes je toto percento 
značne vyššie a dosahuje číslo viac ako 28 %,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre 
život. 

9 príznakov mŕtvice. Všímajte si ruky a tvár, trvajú len minútu 
„Som rada, že Slovensko za ostatné dva roky urobilo významný pokrok nielen v edukácii pacientov, čo sa 

cievnej mozgovej príhody týka, ale aj v oblasti zlepšenia ich manažmentu. Všetky tieto nevyhnutné kroky sa dnes 
ukazujú ako správne a odráža sa to aj na viac ako 10-percentnom náraste odliečených pacientov, ak porovnáme 
roky 2016 a 2018,“ hovorí prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a 
prednostka Neurologickej kliniky UNLP v Košiciach. 

Do 24 hodín 
Okrem siete iktových centier, ktoré sú zamerané na liečbu pacientov s mozgovou porážkou, máme na 

Slovensku aj osem špecializovaných pracovísk intervenčnej rádiológie a endovaskulárnej liečby, ktoré realizujú 
vysokošpecializované zákroky - medzi nimi aj tzv. mechanickú trombektómiu (mechanické odstránenie krvnej 
zrazeniny z mozgu). „Podľa nových pravidiel vieme takýto zákrok realizovať u pacienta až do 24 hodín od vzniku 
prvých príznakov porážky. Samozrejme platí, že čím skôr je pacient odoslaný od neurológa na takýto zákrok, tým 
väčšiu má šancu na plnohodnotný návrat do života, a to aj napriek tomu, že utrpel cievnu mozgovú príhodu,“ 
hovorí MUDr. Ivan Vulev, PhD., medicínsky riaditeľ kliniky CINRE v Bratislave. Práve klinika CINRE patrí medzi 
200 nemocníc vo svete, kde endovaskulárny výkon u pacienta s cievnou mozgovou príhodou vedia realizovať až 
do 24 hodín. 

VIDEO: Unikátna operácia zabráni mŕtvici 
Nelichotivé priečky 
Okrem TOP pracovísk poukázala pacientska organizácia Sekunda pre život aj na nemocnice, ktoré 

nedosahujú ani 15-percentnú hranicu odliečených pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Predmetom ďalších 
analýz bude, či ide v týchto prípadoch len o problém v hlásnej disciplíne do príslušného registra, a/alebo aj o 
neskoré príchody pacientov do nemocníc či rezervy v manažmente pacientov s mozgovou porážkou v akútnej 
fáze. 

http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/top-nemocnice-kam-cievnou-mozgovou-prihodou-musite-stihnut.html
http://www.pluska.sk/izdravie/liecba/top-nemocnice-kam-cievnou-mozgovou-prihodou-musite-stihnut.html


„Je mi úprimne ľúto, že medzi pracoviskami, ktoré nedosahujú dobré výsledky, sú aj nemocnice s veľkým 
spádovým územím. Určite je potrebné, aby sa tieto výsledky analyzovali a zistila sa príčina, prečo je to tak,“ 
vysvetľuje Richard Fides a dodáva: „Tieto rebríčky chceme zverejňovať pravidelne každý rok. Určite stojí za 
zamyslenie, či majú byť v sieti iktových centier pracoviská, ktoré dlhodobo vykazujú nízke percento odliečených 
pacientov s cievnou mozgovou príhodou. Som presvedčený, že je v záujme pacientov, aby sa dostali na 
pracovisko, ktoré má potrebnú prax v liečbe pacientov s porážkou,“ uzatvára Fides. 

Čítajte aj: Príznaky mozgovej príhody podceňujeme. Neurológ radí, ako jej predísť 
[Späť na obsah] 

 
 

12. Rekonštrukcia ciest a mostov v podtatranskom regióne: Do čoho sa bude 

investovať 2,5 milióna eur? 
[28.05.2019; dnes24.sk; Poprad; 00:00; Monika Gécziová] 

 
https://poprad.dnes24.sk/cesty-a-mosty-v-podtatranskom-regione-sa-dockaju-rekonstrukcii-do-coho-sa-
bude-investovat-2-5-miliona-eur-331665 

 
 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (PSK) plánuje ešte v tomto roku investovať milióny 
eur do rekonštrukcií ciest a mostov v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča. Kam financie pôjdu? 

Viac ako 20 investičných akcií má pre rok 2019 rozpracovaných Správa a údržba ciest PSK. Tá plánuje v 
okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča investovať do rekonštrukcií ciest a mostov zhruba 2,5 milióna eur, avšak 
toto číslo ešte nemusí byť konečné. Informoval o tom Marián Barilla, riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja pre oblasť Poprad. 

Ako ďalej uviedol, tri investičné akcie už prebiehajú. V Spišskom Bystrom sa tak v súčasnosti rekonštruujú dva 
priepusty a opravuje sa cesta v dĺžke viac ako 700 metrov. V Starej Lesnej prebieha rekonštrukcia priepustu a vo 
Veľkej Lomnici rekonštrukcia cesty v oblasti železničného prejazdu i oprava cesty v dĺžke takmer 400 metrov. No 
a napokon v obci Lendak sa pracuje na prieťahu a oprave cesty v dĺžke takmer jeden kilometer. 

Rekonštruovať sa bude i odpočívadlo 
V tomto roku Správa a údržba ciest PSK zrealizuje i ďalšie investičné akcie, ktoré schválilo Zastupiteľstvo 

PSK. Ako prezradil riaditeľ Popradskej oblasti, pôjde o rekonštrukciu križovatky ciest III. a I. triedy a oprava cesty 
v dĺžke 100 metrov pri obci Gánovce i rekonštrukciu mosta na ceste II/542 v Spišskej Belej. 

„V Starom Smokovci opravíme odpočívadlo na pravej strane cesty, ktoré návštevníci nášho regiónu s obľubou 
využívajú na oddych a fotografovanie Vysokých Tatier. Na odpočívadle plánujeme opraviť poškodenú asfaltovú 
plochu na vozovke, opraviť chodník a obnoviť mobiliár, a to lavičky, stoly, prístrešky, odpadkové koše a stojany 
na bicykle,“ ozrejmil Barilla. 

Rekonštrukcie sa dočkajú aj tri mosty vo veľmi zlom stavebno-technickom stupni, konkrétne most na ceste 
II/537 nad zubačkou, most na ceste III/3095 v Huncovciach a most na ceste III/3225 v Levočskej doline. 

Najväčšie investičné akcie 
Podľa Barillových slov tiež budú odstránené nevyhovujúce a havarijné stavy ciest III. triedy, kde sa budú 

opravovať cesty III/3060 Tatranská Štrba – Štrba, III/3080 Nová Lesná – prieťah, III/3064 Batizovce – Gerlachov, 
III/3070 Spišský Štiavnik – križovatka III/3068, III/3073 Hozelec – prieťah, III/3102 Veľká Lomnica – Stará Lesná, 
III/3202 Ordzovany – Bijacovce a III/3212 Spišské Podhradie – Katúň. 

Modernizácie sa dočkajú aj cesty III. triedy, a to konkrétne cesta III/3066 Gánovce – križovatka I/18, III/3063 
Lučivná – prieťah, III/3077 Tatranská Kotlina – Lendak a III/3242 Klčov – hranica okresu Spišská Nová Ves 

(Hincovce). 
„Najväčšími investičnými akciami z finančného hľadiska spomedzi nich bude rekonštrukcia mosta na ceste 

II/542 v meste Spišská Belá, kde sa zmluvná cena vyšplhá na takmer 300 000 eur, oprava cesty III/3102 Veľká 
Lomnica – Stará Lesná s rozpočtovanou cenou 300 000 eur a oprava cesty III/3212 Spišské Podhradie – Katúň, 
kde je rozpočtovaná cena 221 000 eur,“ dodal na záver Barilla. 

foto: ilustračné 
Zdroj: SaÚC PSK 

[Späť na obsah] 

 
 

13. O titul Miss Spiša zabojuje deväť krások: Toto sú finalistky známej súťaže 
[28.05.2019; dnes24.sk; Spišská; 00:00; Jana Buvalová] 

 
https://spisska.dnes24.sk/o-titul-miss-spisa-zabojuje-devat-krasok-toto-su-finalistky-znamej-sutaze-
331681 
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Aj tento rok už čoskoro spoznáme najkrajšiu ženu nášho regiónu. O titul Miss Spiša zabojuje deväť dievčat. 
Zoznámte sa s finalistkami. 

Po roku spoznáme novú najkrajšiu ženu nášho regiónu. V 23. ročníku súťaže krásy zabojuje o titul Miss Spiša 
deväť krásavíc. Ktorá z nich sa stane víťazkou sa dozvieme už onedlho. 

Finálový večer Miss Spiša sa bude konať v Spišskom divadle 14. júna o 19:00 hod. 
Finálovým večerom bude už tradične sprevádzať absolútny OTO – Michal Hudák a nebude chýbať ani 

exkluzívna porota. Slávnostný večer má tento rok podtitul „Prvá republika“ a dievčatá sa predvedú v rôznych 
disciplínach. 

Do finálovej deviatky sa tento rok prebojovali tri krásky zo Spišskej Novej Vsi. S poradovým číslom dva o 

korunku zabojuje Vanesa Múdra (22), štvorku má Barbora Novotná (17) a treťou Novovešťankou je finalistka s 
poradovým číslom 9, Lenka Keruľová (24). 

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 
Spišskej a okolia. 

Zdroj: Dnes24.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

14. Slovan bol špičková značka, ale zruinovali ju. Aj mne dlhovali peniaze 
[28.05.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Robert Hütner] 

 
https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/513832-slovan-bol-spickova-znacka-ale-zruinovali-ju-aj-mne-dlhovali-
peniaze/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Ľubomír Višňovský v drese HC Slovan. Autor: Robert Hüttner, Pravda 
Hokejový Slovan nezohnal investora, končí v KHL a po siedmich sezónach sa chce vrátiť do slovenskej 

extraligy. 
Klub má dlhy voči mestu i bývalým zamestnancom. „Keby som bol dnes mladým hráčom, do Slovana by som 

nešiel,“ vraví legendárny obranca a bývalý hráč bratislavského mužstva Ľubomír Višňovský (42). 
Je koniec Slovana v KHL správny krok? 
Je to predovšetkým smutné, ale zároveň realita. Už pred dvoma rokmi som povedal, že Slovan ťahá so sebou 

veľký balvan a najlepšie by bolo, keby to ukončil. Má hrať iba to, na čo má. To, že Slovan kľakol na kolená, je 
silná káva. 

Ide o ľudské zlyhanie, alebo slovenský klub na KHL nikdy nemôže mať dostatok prostriedkov? 
Marketing prepadol na celej čiare. KHL bola výborná myšlienka, Slovan mal byť základňou pre slovenskú 

reprezentáciu s najlepšími domácimi hráčmi. Bratislava je krásna, má skvelý štadión, neuveriteľných fanúšikov – 
existovali všetky predpoklady, aby to dobre fungovalo. Počas prvých troch rokov som cítil eufóriu a potom to 
zrazu šlo dolu vodou. 

TV Pravda: Bývalý hokejista Ľubomír Višňovský reaguje na finančné problémy HC Slovan Bratislava a odchod 
klubu z KHL 

Prečo? 
Klub potreboval asi dvanásť miliónov na sezónu, musím uznať, že na slovenské pomery to je veľa peňazí. 

Priznám sa, že od začiatku som mal obavy, či sa podarí zohnať také množstvo financií. Neviem si predstaviť, že 
by sa tu zjavila slovenská firma a na stôl položila tri milióny na sezónu – podnikatelia nemajú z takejto podpory 
žiadnu výhodu. Slovan v KHL bol zrejme už od počiatku šialenou myšlienkou, ale vravel som si, fajn, asi to majú 
zrátané. Žiaľ, ukázalo sa, že také jednoduché to nebolo. 

Za Slovan ste odohrali premiérovú sezónu v KHL a zdalo sa, že sa ani nechcete vrátiť späť za oceán. V tom 
čase neexistoval ani náznak problémov? 

Boli tu stále. Aj mne dlhovali výplatu za iks mesiacov, ale neriešil som to – nebol som na to odkázaný. Napriek 
tomu som tu bol šťastný, play off bolo blízko a tak som chcel sezónu dokončiť v Bratislave. 

Dlhuje vám klub ešte nejaké peniaze? 
Nie – so mnou je už vyrovnaný. Ale chvíľku to trvalo. 
Bude Slovan prínosom pre slovenskú extraligu? 
Jednoznačne, lige ponúkne väčšiu kvalitu i prestíž 
Asi áno - ak dá dokopy dostatočne kvalitný káder 
Skôr nie, v lige nebude patriť k elite 
Neviem, treba si počkať na ďalší vývoj 
Zobraziť výsledky ankety 
Asi áno - ak dá dokopy dostatočne kvalitný káder 
27,7% 
Jednoznačne, lige ponúkne väčšiu kvalitu i prestíž 
25,9% 

https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/513832-slovan-bol-spickova-znacka-ale-zruinovali-ju-aj-mne-dlhovali-peniaze/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/khl/clanok/513832-slovan-bol-spickova-znacka-ale-zruinovali-ju-aj-mne-dlhovali-peniaze/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Skôr nie, v lige nebude patriť k elite 
25,1% 
Neviem, treba si počkať na ďalší vývoj 
21,3% 
Kedy sa to so Slovanom zvrhlo? 
Všetko je o peniazoch. Keď hráči nedostanú štyri, päť mesiacov výplaty, tréner ich musí špeciálne motivovať – 

hokejisti to predsa len tak z hlavy nedostanú. V uplynulých sezónach hralo mužstvo posledné zápasy s 
dvanástimi hráčmi – bolo to neuveriteľne amatérske. Začali sem chodiť hokejisti z cudziny, ktorí nikde v Európe 
nedostali dobré kontrakty – potom sa zrazu zjavili v Slovane. To je veľmi zlá vizitka pre klub. Opakujem – 
amaterizmus. 

Vedenie mužstva ohlásilo, že sa vracia do ligy. Je to správne rozhodnutie? 
Zrejme mali s extraligou nejakú dohodu, ktorú si už predtým vydupali. Ale klub dnes dlhuje mestu milión eur 

za štadión, hráčom niekoľkonásobne viac – viem o dvoch, ktorým nevyplatili po 500-tisíc eur. Je v poriadku, že si 
dohodnú splátkový kalendár? A dodržia ho? Pamätám si Miklíka či Brusta, existovala dohoda, že dlh voči nim sa 
bude postupne splácať a nakoniec z toho aj tak nič nebolo. Nie je to fér. Spravil by som hrubú čiaru, určil termín – 
napríklad 1. júl – dokedy by Slovan musel splatiť všetky dlhy voči mestu i zamestnancom. 

Aj napriek tomu, že ste dlhoročný slovanista, boli by ste voči klubu nekompromisný… 
Presne. Či som slovanista, alebo nie som, pravidlá treba dodržiavať. Ako sa zachovalo vedenie voči hráčom, 

keď sa nikto pol roka neukázal v šatni a nepovedal im, čo a ako bude? Pán Široký mal predsa prísť a vyhlásiť: nie 
sú peniaze, končíme! Namiesto toho sa zatajoval, nedvíhal telefóny a nekomunikoval. Slovan bol špičková 
značka, ale zruinovali ju. 

Utrpí slovenský hokej návratom Slovana do domácej súťaže? 
Pre ligu to bude iba dobre. Kam príde Slovan, tam bude vypredané. Záleží aj na tom, aké mužstvo poskladajú. 

Je však najvyšší, ba až kritický čas – veď nemajú jediného hráča ani trénera. Všetko, čo majú, sú dlhy. Meno 
Slovana je také zhumpľované a nedôveryhodné, že ak by som bol dnes mladým hráčom, do tohto klubu nejdem. 

V extralige sa bude na štadiónoch opäť iskriť… 
Kto ide do Slovana, musí s tým počítať. Či sme prišli do Spišskej Novej Vsi, alebo do Liptovského Mikuláša, 

všade sme odohrali náročné zápasy. Liga bude po jeho návrate jednoznačne lepšia. 
S odstupom času – ako hodnotíte myšlienku vstúpiť do KHL? 
Ako výbornú. Hrať ruskú ligu je super, ale treba mať na to peniaze. Slovan to mal zabaliť už pred dvoma 

rokmi. 
[Späť na obsah] 
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