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1. Dobrovoľníci upratovali brehy Hornádu v Raji 
[02.12.2019; Pravda; Slovensko; s. 5; Robo Hakl] 

 
 

Robo Hakl 
Letanovský Mlyn 
Slovenský raj sa premenil na obrovské smetisko, no vďaka dobrovoľníkom sa v sobotu vyčistili brehy Hornádu 

v dĺžke približne 15 kilometrov v tomto chránenom parku. Na brigádu prišla viac ako stovka ľudí, ktorí čistili 
neporiadok v úsekoch Hrabušické Mýto - Hrdlo Hornádu, Hrdlo Hornádu - Prielom vrchná časť, Letanovský Mlyn 
Čingov a Smižanska Maša. Ešte v piatok sa uskutočnilo rozoberanie hrádzí z naplaveného dreva a odpadu. To 
mali na starosti dobrovoľní hasiči z Letanoviec, Hôrky a Mlynice a Smižian, ako aj Horská záchranná služba 
Slovenský raj a Správa Národného parku (NP) Slovenský raj. 

Stretnutie dobrovoľníkov v Letánovskom Mlyne bolo v sobotu pri kartuziánskom moste nad riekou Hornád. Na 
brigádu na toto miesto prišlo zhruba 25 ľudí. Postupne zbierali odpadky z brehu, niektorí si priniesli aj rybárske 
čižmy. Zbierali prevažne plastové fľaše, hliníkové plechovky a ďalší neporiadok hádzali do pripravených vriec 
priamo z rieky. „Odpad v Hornáde v Slovenskom raji je dlhoročný problém, takže pravidelne robíme poriadok na 
jar a na jeseň v spolupráci s vodákmi, dobrovoľníkmi a horskou službou. Tento rok je však mimoriadne extrémna 
situácia. Nepamätám si také množstvo odpadu, nič také tu predtým nebolo," poznamenal Peter Olekšák zo 
Správy NP Slovenský raj. Pripisuje to počasiu, pretože intenzívne pršalo a bola extrémna voda. Zdvihla sa 
hladina Hornádu, na niektorých miestach sa vyliala z koryta a odpadky sa zachytili o kríky a stromy. 

„Ten odpad už bol nahromadený v obciach a osadách nad národným parkom a veľká voda ho zobrala z 
brehov. Čo neskončilo v Slovenskom raji, putovalo po prúde ďalej a cieľovou stanicou, pokiaľ tento odpad 
nenarazí na nejaké prekážky, je vodná nádrž Ružín," konštatoval Olekšák. Odpad teda nie je od turistov, aj keď 
na chodníčkoch sa dajú nájsť odhodené tégliky od paštét, mikroténové vrecká či cigaretové ohorky, a to v lokalite, 
ktorá je v najprísnejšom stupni ochrany. Dobrovoľníci na začiatku dostali pokyny a vrecia a pustili sa do práce. Už 
počas prvej hodiny naplnili sedem vriec a vo vozíku, kde sa sústreďoval odpad, aby ho potom mohli ochranári 
odviesť, skončil aj starý koberec, pneumatika z bicykla či železná konštrukcia. „Dozvedel som sa o brigáde 
prostredníctvom sociálnej siete. Aj keď žijem a pracujem v Martine, narodil som sa v Spišskej Novej Vsi, tak som 

sa rozhodol, že prídem pomôcť. Nečakal som až taký neporiadok,"’povedal jeden z dobrovoľníkov. Nebol jediný, 
ktorý prišiel zďaleka. Pomôcť do Slovenského raja prišli aj ľudia z Košíc, Prešova či Rožňavy. 

„Našli sme plno plastových fliaš, ale aj množstvo igelitových tašiek a plechoviek. Nie sme prvýkrát na takejto 
brigáde, okrem dobrého pocitu si urobíme aj prechádzku a máme čas sa aj porozprávať," uviedli tri 
stredoškoláčky s poloplnými vrecami v rukách. „Čistíme celý prielom Hornádu, od hrdla po Smižiansku Mašu, a 
tiež meandre. Celý úsek má asi 15 kilometrov. Okrem našich zamestnancov prišli aj dnes dobrovoľní hasiči, ktorí 
pre brigádnikov pripravili aj teplý čaj, do čistenia sa zapojili aj členovia klubu slovenských turistov a v 
smižianskom katastri to realizuje samotná obec. Na celom úseku odpratáva neporiadok zhruba 100 
dobrovoľníkov," uviedol Olekšák. 

Foto: 
Pri upratovaní brehov Hornádu v Slovenskom raji pomáhali aj hasiči. 

[Späť na obsah] 



 
 

2. V 191 zápasoch som dostal jedinú červenú kartu! 
[02.12.2019; Nový Čas; Regióny; s. 8; Zdeněk Kovář] 

 
 

František Kunzo (65), nekompromisný obranca a olympijský víťaz: 
Autor: Zdeněk Kovář I Foto: autor, afk 
SPIŠSKÝ HRUŠOV - Veľká sláva! Bývalý obranca československého futbalového tímu, František Kunzo (65) 

zo Spiša, sa preslávil tvrdou, no čistou hrou a povestnou kľučkou. Výkonmi sa blysol aj na olympiáde v Moskve 
v roku 1980, odkiaľ výber priviezol zlatú medailu. Vo federálnej lige obliekal dresy B. Bystrice aj Lokomotívy 
Košice a do pamäti fanúšikov sa zapísal nekompromisnými zákrokmi, ktorými si vyslúžil prezývku „kosa“. Napriek 
tomu ho vylúčili len raz. Užíva si dôchodok, no ľudia na neho nezabudli a odhalili mu pamätnú tabuľu. 

S futbalom začal v Rudňanoch, v 17 rokoch bol v drese Spišskej Novej Vsi najmladším hráčom Slovenskej 

národnej ligy. „Hral som tvrdo, neuhol som v jedinom súboji. Ešte v bystrickom drese sme hrali na štadióne 
Bohemians Praha a ako kapitán som bol za rozhodcom, kde som mu povedal, že sa budem snažiť, lebo už mám 
dve žlté karty a za tretiu by som v dôležitom domácom zápase nenastúpil. Prvú žltú som dostal po nafilmovanom 
páde súpera, a o 10 minút druhú, a teda červenú kartu,“ smeje sa pri spomienke na jedinú červenú kartu, ktorú 
v 191 zápasoch najvyššej ligy dostal. Pamätná tabuľa Žije v Domaňovciach, no do susednej a rodnej obce 
Spišský Hrušov, kde mu odhalili pamätnú tabuľu na škole, to nemá ďaleko. Futbalista si užíva dôchodok 
a prezradil, že kariére obetoval všetok voľný čas. „Pyšný som na svoju kľučku, tzv. jasličky. Futbal mi však zobral 
súkromie, nemal som čas na rodinu, ale snažím sa to dnes vynahradiť aj manželke Alžbete (63),“ dodal Kunzo, 
ktorý má troch synov. Zlato z Moskvy Za najväčší úspech považuje medailu z letnej olympiády v Moskve. „Vo 
finále som nenastúpil, ale zo 6 zápasov som odohral štyri celé. V semifinále s Juhosláviou som z našej bránkovej 
čiary vykopol loptu a zabránil tak istému gólu. Myslím, že som patril k lepším na ihrisku,“ nezabudol na pamätný 
zápas Kunzo, ktorý si občas v Spišskej Novej Vsi zahrá so starými pánmi. „Mojím vzorom bol Eusébio, ktorého 

som považoval za najlepšieho hráča na svete. Z trénerov som si vždy vážil Odřicha Břízu, ktorý s nami v Dukle 
postúpil do najvyššej súťaže. Bol dobrý a ľudský,“ uzavrel Kunzo. 

Bohatá kariéra s olympijským zlatom 
Najlepšie roky prežil v Dukle Banská Bystrica (1973 - 1981). Domáce prvoligové pôsobenie ukončil v 

Lokomotíve Košice (1983 - 1985), v oboch kluboch prispel k triumfu v Slovenskom pohári. V najvyššej súťaži 
odohral 191 zápasov. V olympijskom mužstve Česko-Slovenska odohral 11 zápasov. Na Letných olympijských 
hrách 1980 v Moskve získal zlato a so Stanislavom Semanom boli jediní Slováci v tíme. 

Foto: 
Olympijský víťaz František Kunzo už má pamätnú tabuľu na škole v obci Spišský Hrušov. 
Bývalý skvelý obranca v drese Dukly Banská Bystrica v roku 1977 
František Kunzo v roku 1980 na olympiáde v Moskve získal zlatú medailu. 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Vlak usmrtil 28-ročného muža 
[02.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Nehoda sa stala na trati Smižany – Spišské Tomášovce. 
SMIŽANY. Na úseku trate Smižany – Spišské Tomášovce (okres Spišská Nová Ves) došlo v piatok pred 17. 

hodinou k zrážke vlaku a v tom čase nestotožnenej osoby mužského pohlavia. Ako v sobotu informovala krajská 
policajná hovorkyňa, osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič vlaku aj napriek použitiu 
rýchločinného brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť. „Muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. U 
rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Kvôli dokumentovaniu udalosti bola v 
tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava," uviedla Lenka Ivanová. Vo veci začala polícia trestné 
stíhanie pre prečin usmrtenia. Mal 28 rokov V nedeľu polícia oznámila, že sa jej podarilo nebohého muža 
stotožniť. „Telo bez známok života patrilo 28-ročnému mužovi z obce Smižany," uviedla Ivanová. RÓBERT 
BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Marcinková láka do divadla: Príďte, zabudnete na problémy vášho života 
[02.12.2019; pravda.sk; Koktail; 00:00; TASR] 



 
https://koktail.pravda.sk/z-obrazovky-i-spoza-nej/clanok/534586-marcinkova-laka-do-divadla-pridte-
zabudnete-na-problemy-vasho-zivota/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hoci slovenskú herečku Gabrielu Marcinkovú budú môcť už čoskoro vidieť diváci v kinách v novej vianočnej 
romantickej komédii, jej profesionálna kariéra sa roky spája aj s hraním v divadle. 

Herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková. Autor: Robo Homola / Äesk editoriln fotografie / Profimedia 
Aj preto sa pôvabná východniarka stala jednou z ambasádoriek projektu Rok slovenského divadla 2020 a 

doplnila tak umelcov ako Emília Vášáryová, Stanislav Štepka či Jolana Fogašová alebo Nina Poláková a Roman 
Lazík. 

Byť v tejto spoločnosti osobností je pre Marcinkovú veľká česť. „Aj keby tam neboli oni a mala by som byť ja 
spojená s tým, že sa oslavuje storočnica SND, som veľmi vďačná a nadšená,“ vyhlásila herečka a do pozornosti 
dala napríklad výstavu Divadelné storočie: stopy a postoje, ktorá bude inštalovaná od konca februára do začiatku 
októbra na Bratislavskom hrade. 

Gabriela Marcinková (v strede) s kolegyňou Zuzanou Dancákovou a Tomášom Mišurom v divadelnom 
predstavení Single radicals. Autor: Peter Zakuťanský 

„Všetky aktivity sú úžasné, ale čo je myslím ešte dôležitejšie v rámci tohto projektu jedného roka, aby divák 
išiel do najbližšieho divadla, ktoré má za rohom,“ hovorí Marcinková. „Nemusí to byť SND, môže to byť Žilinské 
bábkové divadlo, ochotnícke divadlo, divadlo v Spišskej Novej Vsi. Čokoľvek, čo máte najbližšie, milí diváci, 

choďte, lebo divadlo je naozaj veľká psychohygiena a odpočinutie od problémov, ktoré možno máte vo svojich 
prácach a životoch,“ komentovala známa televízna, filmová aj divadelná herečka. 

Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč 
Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci môžu pozrieť na www.rokdivadla.sk. Súčasťou projektu bude aj 
dokumentačná výstava theatre.sk, ktorá sa pozrie na fenomén profesionálneho divadelníctva. Počas festivalu 
Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej 
asociácie divadelných kritikov a v rámci neho Showcase slovenského divadla. Vyjde tiež publikácia Dejiny 
slovenského divadla II. (1949 – 2000) a pripravuje sa knižný titul 100 rokov SND. 

Veľká premiéra filmu Šťastný nový rok 
Fotogaléria 24 fotiek 
+21 
© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. DRÁMA v osade sa mohla skončiť TRAGÉDIOU: Dôchodca tam vtrhol so 

zbraňou, TOTO ho rozzúrilo! 
[01.12.2019; pluska.sk; Krimi; 19:37; ev] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/drama-osade-mohla-skoncit-tragediou-dochodca-tu-vtrhol-zbranou-toto-ho-
rozzurilo 

 
 

64-ročného Karola osadníci poznajú pod prezývkou Karči, doteraz o ňom hovorili ako o dobrom susedovi. 
Prečo sa zachoval takto agresívne? To si nevedia vysvetliť. 

dnes 19:37 
Stačilo málo a incident v osade v obci Rudňany (okres Spišská Nová Ves) sa mohol skončiť tragédiou. 

Rozzúrený 64-ročný dôchodca tu vtrhol do domu jedného z obyvateľov so zbraňou v ruke a vyhrážal sa mu 
zabitím. Informácie priniesol spravodajský portál TV JOJ noviny.sk. 

Celý incident sa začal tým, že muž bývajúci v osade, Vojtech Červeňák, si od Karola požičal trojnožku na 
zabíjačku. O pár hodín ale dôchodca vtrhol do Vojtechovho domu a priložil mu zbraň na čelo. Mal podozrenie, že 
mu Vojtech pri návšteve ukradol z domu nože. 

V dome vypukol požiar: Z miesta hlásia jednu obeť. Hasiči sú stále v nasadení! 
“Mi mieril na hlavu s tou pištoľou. Ja som ho schmatol, som ho hodil na posteľ. Na mňa útočil a žena začala 

plakať, aby ma nezastrelil. Alebo keby deti boli doma, tak mu ruky, nohy polámu,” opísal incident napadnutý 
Vojtech. Podľa neho bol v tom čase Karol opitý. 

“K zraneniam osôb nedošlo. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie a 64-ročného Karola obvinila z 
prečinu nebezpečného vyhrážania,”uviedla hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová. Dôchodca skončil v 
policajnej cele, plynovú pištoľ mu zadržali. V prípade, že mu dokážu vinu, mu hrozí väzenie na 6 mesiacov až 3 
roky. 

Autor:ev 
[Späť na obsah] 
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6. Poznáme laureátov 11. ročníka Roma Spirit 
[01.12.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Petra Pupalová / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Spolupatričnosť, tolerancia, porozumenie. Najmä tieto slová sa skloňovali pri 
odovzdávaní ocenení jedenásteho ročníka Roma Spirit. Ľudí, organizácie či obce, ktoré pomáhajú zlepšovať život 
a postavenie Rómov na Slovensku, posudzovala medzinárodná porota. Bodovala aj RTVS.“ 

Petra Pupalová, redaktorka: „Mesto Dobšiná v Rožňavskom okrese je dôkazom, že spolunažívanie Rómov a 
Nerómov môže fungovať. Za posledné roky zbúralo osemdesiat nelegálnych chatrčí a namiesto toho vybudovalo 
sto nájomných bytov, do osady za jedlo pitnú vodu a v spolupráci s občanmi postavilo novú materskú škôlku. 
Dobšiná má dokonca zamestnanca, ktorý sa ako vajda prioritne venuje len obyvateľom rómskej komunity.“ 

Marián Bubenčík, vajda mesta Dobšiná, laureát Roma Spirit 2019: „Práca s touto komunitou je veľmi náročná, 
ale vďačná. A tak by som chcel odkázať ľuďom, aby boli trpezliví k ľuďom, ktorí s nimi pracujú. Vyžaduje to 
strašne veľa energie, ale oplatí sa to naozaj. My to máme už vyskúšané a myslím si, že sa nám to darí celkom 
dobre.“ 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity (Most-Híd): „Považujem za veľmi dôležité, aby 
sme ukázali aj pozitívne príklady, aby sme ukázali, že Rómovia na Slovensku môžu robiť veľmi, veľmi pozitívne 
veci a že sú v krajine ľudia, ktorí pomáhajú k integrácii tejto skupiny.“ 

Petra Pupalová: „Hlavne tie pozitívne príklady z rómskych osád prináša televíznym divákom už roky aj 
redaktorka RTVS Marie Balážová Melníková. Venuje sa najmä okresom Spišská Nová Ves, Levoča či Gelnica.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka RTVS, laureátka Roma Spirit 2019: „Akonáhle sa urobí nejaká rómska 
téma, tak sú ľudia za, sú ľudia proti, vzbudzuje to množstvo vášní a ja by som aj touto svojou prácou chcela t ieto 
práce nevíriť, ale snažiť sa ich krotiť.“ 

Petra Pupalová: „Do jedenásteho ročníka Roma Spirit prišlo stosedemdesiatšesť nominácií, o laureátoch v 
siedmich kategóriách rozhodovala medzinárodná porota. Za čin roka vyhlásili turné punkovej kapely RozpoR v 
osadách. Ceny sa vzdala a venovala ju Rómom, ktorých zbili policajti počas zásahu v Moldave nad Bodvou. 
Záznam z galavečera odvysiela RTVS na Dvojke piateho decembra.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

7. Osýpky sa šíria z Ukrajiny 
[01.12.2019; TV Markíza; Televízne noviny; 19:00; Zuzana Javorová / Patrik Švajda] 

 
 

Patrik Švajda, moderátor: „Európsku liaheň osýpok máme za humnami. Nás východný sused, Ukrajina, hlási 
skoro 60 tisíc chorých. Choroba sa odtiaľ šíri po celom kontinente. V Česku na prelome rokov očakávajú nové 
menšie epidémie. Naši hygienici to vidia inak.“ 

Zuzana Javorová, redaktorka: „Médiá už Ukrajinu nazývajú liahňou osýpok. Za posledné 2 roky sa východne 
od Slovenska nakazilo 115 tisíc ľudí, 41 zomrelo. Zdravotníci pripisujú vinu antivakcinačným kampaniam.“ 

Obyvateľka Kyjeva (preklad z ukrajinčiny): „Neočkovaní predstavujú hrozbu a prečo by moje dieťa malo byť 
ohrozené preto, že si niekto myslí, že očkovanie je zlé?“ 

Zuzana Javorová: „Takýto názor ale nemá na Ukrajine každý, zaočkovaná je tam iba polovica trojročných detí, 
čo znamená, že osýpky sa môžu rýchlo šíriť aj do Európy. Napríklad v Česku mali koncom septembra 600 
prípadov, niektoré pripísali práve Ukrajine. Napríklad v Česku podľa medializovaných informácií predpokladajú, 
že nové prípady osýpok by sa mohli objaviť v januári. Slovenskí hygienici to ale takto nevidia.“ 

Jozefína Kaššová, Úrad verejného zdravotníctva SR: „Nedá sa to takto jednoznačne tvrdiť alebo povedať, 
možno v Českej republike vychádzajú z toho, že deti sa po vianočných prázdninách vrátia do škôlok a do škôl, 
teda do kolektívov. Na druhej strane tie osýpky nie sú ochorenie s typickým sezónnym výskytom.“ 

Zuzana Javorová: „Na Slovensku sme mali osýpky naposledy v auguste na východe krajiny. Na východnej 
hranici ale hygienici poučili lekárov, aby boli ostražití, iné mimoriadne opatrenia nerobia.“ 

Jozefína Kaššová: „Vedia, že majú situáciu sledovať a v prípade, že sa vyskytnú príznaky ochorenia, tak aby 
s tým samozrejme rátali, že môže sa vyskytnúť aj toto ochorenie. Vedia aj o tom, že musia urobiť prevenciu vo 
veci stavu zaočkovanosti populácie.“ 

Zuzana Javorová: „Celoslovenská zaočkovanosť u nás dosahuje potrebný 95 %, sú ale miesta, kde toto 
bezpečné číslo podliezame, napríklad Bratislava, Prievidza, Zvolen, Košice, či Spišská Nová Ves. Ministerstvo 

zdravotníctva si veľa sľubuje od nového zákona, ktorý zavedie povinné očkovanie škôlkarov, ten ale z parlamentu 
naposledy z hlasovanie stiahli.“ 

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Sme za to, že to je skutočne veľmi dobre a 
odborne nastavený materiál. Uvidíme samozrejme ako sa poslanci pri hlasovaní rozhodnú.“ 



Zuzana Javorová: „O zákone by mali najbližšie hlasovať už budúci utorok. Osýpky zažívajú vo svete nevídaný 
boom. V Európe sa podľa WHO nakazilo najviac ľudí za posledných 10 rokov. Nové ohniská hlásia aj v Afrike, 
napríklad v Kongu zabili osýpky od začiatku roka viac ľudí ako ebola. Zuzana Javorová, televízia Markíza.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

8. V Smižanoch stvorili adventný rekord: Toto je najväčší veniec Slovenska! 
[01.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 08:00; Zdenek Kovář;Nový Čas] 

 
https://www.cas.sk/clanok/914505/v-smizanoch-stvorili-adventny-rekord-toto-je-najvacsi-veniec-
slovenska-video/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Na jeho príprave si dali naozaj záležať! V najväčšej obci Slovenska, ktorá je aktuálne aj najkrajšou, sa pýšia 

obrovským adventným vencom. 
Z vetví jedle ho až osem ľudí vytváralo celé štyri hodiny a okrem toho, že pekne vonia, skrášľuje Smižany 

(okr. Spišská Nová Ves). Kahance postupne rozsvietia až v čase adventu, ale 9-metrový priemer a obvod až 27 

metrov sú obdivuhodnými parametrami. Taký obrovský veniec v inej obci u nás len tak nenájdeme. Igor Svítok z 
Knihy slovenských rekordov pripomenul, že priemer až 14,2 metra je naším rekordom a držia ho spred 10 rokov v 
Štvrtku na Ostrove (okr. Dunajská Streda), no vtedy išlo o jednorazovú akciu. „U nás je to tradícia, ktorá sa ujala 
a veniec väčší byť nemôže, lebo využívame rozmery pódia na námestí,“ povedala jeho hlavná autorka Anastázia 
Adamcová, ktorá je vedúcou obecnej knižnice. Otvoriť galériu 

Tento rok je tak smižanský veniec najväčším, celkový zápis do knihy rekordov si však nevyslúži. Adamcová 
spolu s kolegami vytvorili opäť veľmi zaujímavý veniec. Využívajú jedľovú čečinu, ktorú majú z obecných lesov, 
pričom 1,5 hodiny ju zbierali a zvyšný čas trvalo skladanie priamo na mieste. „Máme patričnú zručnosť, sme 
zohratí, ale aj kvalitný materiál. Pripravia mi menšie kytičky a ja ich drôtujem a dávam dokopy. A to, či sa to  aj 
páči, nech posúdia iní. Vydrží určite až do Troch kráľov,“ dodala Adamcová. Starostka Miroslava Szitová 
pripomenula, že symboliku Vianoc si v Smižanoch všetci pripomínajú radi a v najkrajšej obci by podľa nej mal byť 
aj jeden z najväčších vencov. 

Ozdoba v číslach 
Obvod venca: 27 m 
Priemer venca: 9 m 
Koľkí ho skladali: 8 
Dĺžka zhotovenia: 4 hodiny 
- použili plnú korbu Avie jedľovej čečiny 
- konáre z viacerých stromov mali dĺžku až 4,2 metra 
Foto: 
Anastázia Adamcová pri megavenci, ktorý na námestí v Smižanoch vytvorili za jeden deň. Zdroj: kz 
Veniec je krásny najmä večer. Stavajú ho niekoľko rokov po sebe. Zdroj: ao 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Ekologickejšie vianočné trhy 
[01.12.2019; Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; Iveta Štrauchová / Rado Tomeš] 

 
 

Rado Tomeš, moderátor: „Vianočné trhy vo viacerých mestách na Slovensku budú opäť o niečo 
ekologickejšie. Menej plastových nádob, rozložiteľné či kompostovateľné taniere, poháre a príbory postupne 
využíva čoraz viac miest. Banská Bystrica sa tento rok inšpirovala zahraničím a ako jedno z prvých miest na 
Slovensku prichádza s novinkou.“ 

Iveta Štrauchová, redaktorka: „Vianočné trhy prinášajú veľké množstvá odpadu. Každoročne sa predá 
niekoľko tisíc litrov punču v papierových či plastových nádobách. Samosprávy preto vyzývajú predajcov, aby 
používali ekologickejšie materiály. V Banskej Bystrici si môžu návštevníci vychutnať nápoje z vratných 
keramických hrnčekov.“ 

Opýtaný: „Z environmentálneho hľadiska je to určite akože iba krok dopredu.“ 
Opýtaná: „Keď si ten hrnček nechám, tak podporím nejakú charitu.“ 
Opýtaný: „Je to geniálna vec, pretože nepýtajú si žiadne peniaze navyše.“ 
Iveta Štrauchová: „Viac papierových či kompostovateľných riadov používajú už aj v Žiline, Nitre, Košiciach a 

Prešove. V Banskej Bystrici si ľudia môžu zapožičať hrnček v centrálnej výdajni priamo na námestí Slovenského 
národného povstania. Hrnčeky zakúpilo mesto a cena nápojov by sa tak zvyšovať nemala. Primátor Ján Nosko.“ 

https://www.cas.sk/clanok/914505/v-smizanoch-stvorili-adventny-rekord-toto-je-najvacsi-veniec-slovenska-video/
https://www.cas.sk/clanok/914505/v-smizanoch-stvorili-adventny-rekord-toto-je-najvacsi-veniec-slovenska-video/


Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica: „Môže používať počas celého obdobia vianočných trhov, alebo si 
ho môže vymeniť. Pokiaľ sa rozhodne tento hrnček si nechať, tak prispieva jedným eurom na charitatívne účely. 
Samozrejme v ktoromkoľvek stánku mu ich vymenia za nové tak, aby boli dodržané všetky hygienické predpisy.“ 

Iveta Štrauchová: „Keramické hrnčeky s motívom mesta zaviedli aj v Spišskej Novej Vsi. Hovorca rezortu 

životného prostredia Tomáš Ferenčák hovorí, že tieto opatrenia tak majú viesť k minimalizovaniu plastového 
odpadu.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca Ministerstva životného prostredia SR: „Slovensko za posledné minimálne štyri roky 
urobilo obrovský kus práce. Tá spoločnosť chce triediť, chce byť zodpovedná v tej krajine, čiže čo sa týka toho 
nasadenia, skutočne môžeme povedať, že sa približujeme ku krajinám, kde tieto štandardy boli nastavené skôr.“ 

Iveta Štrauchová: „Úplný zákaz používania jednorazových plastov, ktorý odsúhlasil Európsky parlament, 
začne platiť v roku 2021.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Rudolf Sikora: Výtvarník, ktorý otvoril Umeleckú besedu pre nežnú 

revolúciu 
[01.12.2019; aktuality.sk; Správy; 00:00; Post Belum / Terézia Klasová] 

 
https://www.aktuality.sk/clanok/745413/rudolf-sikora-vytvarnik-ktory-otvoril-umelecku-besedu-pre-neznu-
revoluciu/ 

 
 

2 
fotky v galérii 
Rudolf Síkora a výtvarnik Adam Szentepery 
Zdroj: Marian Jaslovský 
Post Bellum SK 
Pamätník spomína, ako otec zvykol počúvať rádio Slobodná Európa, pričom keď mal Rudolf desať rokov 

zachytil v rádiu správy o násilnom vpáde sovietskych vojsk do Maďarska. Už vtedy pochyboval o výklade udalostí 
interpretovaných ideológmi Sovietskeho zväzu. 

Rudolf Sikora sa narodil 17. apríla 1946 v Žiline, do rodiny matematika a úradníčky ako prvorodený syn. Mal 
troch súrodencov. Jeho brat Stanislav je známy historik, sestra Mária je matematička a najmladší brat Ján 
hudobník. Jeho starí rodičia mali tiež poľské korene, na konci 19. storočia obaja odišli do Ameriky, kde sa 
zoznámili. Už s dvomi spoločnými deťmi sa potom rozhodli odsťahovať naspäť do Uhorska a usadili sa v Žiline. 
Počas vojnového slovenského štátu Rudolfov otec študoval na žilinskom gymnáziu, kde ho chvíľu učil aj 
spisovateľ Dominik Tatarka. 

Jedna totalita vystriedala druhú 
„Už ako dieťa som mal schopnosť rozoznať, že niečo nie je správne“, hovorí. V rodine Sikorovcov sa snažili 

deti viesť k morálnym zásadám, a to sa týkalo aj hodnotenia ľudáckeho režimu, ktorý Rudolf ako povojnové dieťa 
nezažil. „Som vďačný, že vďaka otcovi sme v rodine vedeli, aký bol slovenský štát a doteraz sa hanbím za tie 
strašné veci, čo sme urobili. Keď si pomyslím, akú sme prijali ideológiu, že sused udával suseda. Veľa ľudí 
pomáhalo, ale stále to pre mňa predstavuje vnútornú hanbu.“ 

Počas komunistického režimu jeho otec pôsobil ako učiteľ, no z reálneho gymnázia v Žiline bol v 50. rokoch 
preložený ako civilný učiteľ na vojenskú školu do Spišskej Novej Vsi, kam sa následne presťahovala celá rodina. 

Pamätník spomína, ako otec zvykol počúvať rádio Slobodná Európa, pričom keď mal Rudolf desať rokov zachytil 
v rádiu správy o násilnom vpáde sovietskych vojsk do Maďarska. Už vtedy pochyboval o výklade udalostí 
interpretovaných ideológmi Sovietskeho zväzu. Čoskoro si začal uvedomovať i temné stránky socialistického 
režimu – prenasledovanie a zločiny voči vlastnému obyvateľstvu. Členov Sikorovej rodiny žijúcich na Slovensku 
počas 50. rokov však kvôli triednym, ani iným dôvodom neperzekvovali. 

Uvoľnené 60. roky 
Mladý Rudolf Sikora do roku 1958 vyrastal prevažne pod Tatrami, na Spiši. Navštevoval základnú školu v 

Spišskej Novej Vsi, koncom 50. rokov sa rodina opäť presunula do Žiliny. Študoval na strednej všeobecno-

vzdelávacej škole a roku 1963 sa ako sedemnásťročný dostal na bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení 
(VŠVU). Paralelne prvé dva roky študoval scénografiu u prof. Ladislava Vychodila na Vysokej škole múzických 
umení (VŠMU), študenti sa tam venovali rôznym priestorovým cvičeniam, čo im umožnilo vnímať vizuálne umenia 
v iných kontextoch, nielen ako portréty, akty, kresby, maľby. Neskôr však oňho prejavil záujem prof. Peter 
Matejka, u ktorého absolvoval VŠVU. 

V šesťdesiatych rokoch sa atmosféra v komunistickom Československu začala uvoľňovať a študenti mohli 
pracovať aj na vlastných projektoch, ktorú mohli v priestoroch školy i vystavovať. Profesor Matejka študentov 
podporoval v originálnej autorskej tvorbe. „I keď s autorskou víziou študenta nesúhlasil, ak videl, že žiak 
sústredene pracuje, do procesu nevstupoval. Dokonca neskôr vyučovanie komponoval okolo práce na našich 
projektoch.“ Študenti spočiatku vystavovali iba v škole, od roku 1965 však mohli vo Vysokoškolskom klube 
vystavovať obrazy i sochy. 

https://www.aktuality.sk/clanok/745413/rudolf-sikora-vytvarnik-ktory-otvoril-umelecku-besedu-pre-neznu-revoluciu/
https://www.aktuality.sk/clanok/745413/rudolf-sikora-vytvarnik-ktory-otvoril-umelecku-besedu-pre-neznu-revoluciu/


Akonáhle študenti absolvovali VŠVU, stávali sa kandidátmi Zväzu československých výtvarných umelcov a 
počas prvého polroka každý študent dostával štipendium 1000 korún mesačne. Po absolvovaní štúdia si Rudolf 
Sikora požičal na ten čas pomerne veľkú sumu peňazí 30 tisíc korún, aby sa sústredil len na tvorbu, a v Galérii 
mladých na Mostovej ul. v Bratislave urobil výstavu pod názvom Topografie. Po auguste 1968 však galériu, kde 
vystavovali napríklad aj Július Koller či Juraj Meliš, zavreli, prerobili a dostala sa pod správu SZM. Ani jeden z 
týchto umelcov v nej už potom vystavovať nemohol. Dôvodom malo byť, že kultúrnym ideológom prekážala 
nezávislá vízia vystavovaných diel, z ktorej okrem iného presakovala aj kritika režimu. Umelci vybočujúci z 
oficiálnych kultúrnych smerníc boli pre komunistickú moc nepohodlní. 

Polotajné výstavy 
V auguste 1968 sa nachádzal vo francúzskom meste Nice, keďže spolu s manželkou dostali ešte krátko pred 

okupáciou doložku, ktorá ich oprávňovala vycestovať do západných krajín. Hoci mal možnosť študovať na 
Académie des Beaux-Artes v Paríži, pričom Francúzi mu ponúkli byt a mohol by priviezť i malého syna, on sa 
však rozhodol vrátiť do Československa. Uvedomoval si vydieračstvo vtedajšieho režimu: jeho mladší súrodenci 
mali práve nastúpiť na vysokú školu a jeho emigrácia by im to mohla znemožniť. 

O dva roky Rudolf Sikora zorganizoval vo svojom dome na Tehelnej ul. 32 v Bratislave 1. otvorený ateliér. 
Zúčastnilo sa ho 19 výtvarníkov, ktorí kvôli svojej tvorbe a názorom inak nesmeli verejne vystavovať. Medzi týchto 
autorov patrili: Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Václav Cigler, Róbert Cyprich, Milan Dobeš, Igor Gazdík, Viliam 
Jakubík, Július Koller, Vladimír Kordoš, Ivan Kříž-Vyrubiš, Otis Laubert, Juraj Meliš, Alex Mlynárčik, Marián 
Mudroch, Jana Shejbalová-Želibská, Rudolf Sikora, Ivan Štěpán, Dezider Tóth a Miloš Urbásek. Z Prahy vtedy 
prišiel Jindřich Chalupecký, najznámejší československý výtvarný teoretik a odborník na Marcela Duchampa, 
ktorý mal o ňom na druhý deň prednášku. Výstavu otvorili 19. novembra 1970 o 17.00, no už na druhý deň prišla 
Štátna bezpečnosť. Sikoru vypočúvali hneď ráno 20. novembra 1970 v jeho dome, kvôli nepovolenému stretnutiu 
i kvôli údajne provokatívnej inštalácii prázdnych konzerv, na ktorých bol nápis: Atmosféra 1970 – nedýchateľné 
(boli súčasťou spoločného diela V. Jakubíka, V. Kordoša a M. Mudrocha). Samotná výstava sa však stala 
legendárnou. 

Na neskoršie normalizačné previerky – čistky sa Rudolf Sikora nedostavil, keďže nebol členom Zväzu 
výtvarných umelcov, no vyhodili ho aj z kandidátstva. Počas normalizácie ho neustále vyšetrovali príslušníci ŠtB a 
na niektorých z nich si dodnes pamätá, ako napr. na vyšetrovateľa Lešku, pplk. Jozefa Pačesu, či majora 
Jánskeho. „Eštebáci vedeli o všetkom. Aj keď sme šli na Ostravsko (Orlová, Český Těšín Frýdek-Místek, 
Ostrava), kde sme robili čiastočne tajné výstavy, tak sa im podarilo ich zastaviť. Tiež vždy keď som prišiel z 
Prahy, nás o niekoľko dní zavolali. Nepáčilo sa im, s kým sa stretávame,“ hovorí o sledovaní Štátnou 
bezpečnosťou. 

Normalizovanie Zväzu výtvarných umelcov 
O Charte 77 podľa Sikoru vedelo iba málo Slovákov. V lete roku 1977 za ním prišiel jeden z organizátorov 

Charty – český spisovateľ Eugen Brikcius – a žiadal ho a niekoľko jeho priateľov o podpis. Upozornil ich však, že 
by následne museli emigrovať. Nakoniec Chartu podpísalo iba niekoľko ľudí zo Slovenska, a to hneď na začiatku, 
v januári. „Keby som bol pri prvom podpisovaní Charty prítomný, možno by som to podpísal. Po pol roku som už 
nechcel. Nechcel som emigrovať. Uvedomoval som si, že sme tu boli nejako integrovaní, fungovali sme na 
neoficiálnej scéne. Podarilo sa nám niečo vytvoriť, naše posolstvo vychádzalo z nášho života, vtedy a tu. Verím, 
že sa nám podarilo niečo skutočne autentické zanechať. Ale neospravedlňujem sa, možno to bol iba strach z 
radikálneho rozhodnutia: podpísať a odísť.“ 

V roku 1975 Sikorov bratislavský dom na Tehelnej zbúrali v rámci výstavby nemocnice a od štátu dostala 
rodina náhradný byt. Charakter stretnutí umelcov, ktorí sa predtým schádzali v jeho ateliéri sa však zmenil. Stali 
sa skôr organizačné než pracovné a výstavy už v novom byte neorganizoval. Výtvarnícke stretnutia sa presunuli k 
Deziderovi Tóthovi na Moskovskú ulicu. 

Slovenskí výtvarníci sa v priebehu normalizácie vyjadrovali k problémom životného prostredia a ekológie, 
keďže podľa Rudolfa Sikoru už začiatkom 70. rokov cítili veľké environmentálne ohrozenie. „Naše vízie sme 
spracovávali inak, ako keď sa životným prostredím zaoberali v zahraničí. Naše kozmologické a futurologické vízie 
boli iné: zúril socializmus, ale my sme snívali o inej budúcnosti. Dokázali sme sa odpútať, a venovať sa 
koncentrovane vizuálnemu umeniu.“ Personálne čistky v Zväze výtvarníkov považoval za mimoriadne kruté, veľa 
umelcov nemohlo vystavovať kvôli nepohodlnosti svojej tvorby pre režim. Verejnosť o množstve vylúčených 
umelcov často ani nemala predstavu. Niektorí nesmeli vystavovať celých 20 rokov. Sikora spomína, že poväčšine 
išlo o snahu zabrániť talentovanejším kolegom presadiť sa, uprednostňovali sa často slabší, ktorí boli členmi 
Zväzu, alebo poslušní straníci. 

Rudolf Sikora bol až v roku 1988, spolu s ďalšími štyrmi dovtedy zakázanými umelcami, prijatý na Válkov 
príkaz za kandidáta Zväzu slovenských výtvarných umelcov (ZSVU). Šlo o gesto režimu v rámci tzv. perestrojky 
koncom 80. rokov, ktoré malo signalizovať zmenu, resp. vôľu komunistických predstaviteľov pristupovať k 
umelcom zhovievavejšie a ukázať „ľudskú tvár“. V tom čase Sikora vystúpil i na pamätnom aktíve slovenských 
výtvarníkov v apríli 1988. Sám na to spomína: „Kolegovia-výtvarníci chceli, aby som začal s prejavom, ktorý som 
si vopred akčne pripravil. Tak som vyšiel na tribúnu a tam som vytiahol palicu a opýtal sa: ,Načo myslí komunista, 
keď vidí palicu?´ A hneď som si odpovedal: ,Na represiu a bitku.´“ Ivan Schurmann (vtedajší predseda ZSVU – 
pozn. ed.) v priebehu prejavu vstal, vyšiel z miestnosti a išiel to okamžite nahlásiť vtedajšiemu ministrovi kultúry 
Miroslavovi Válkovi. Tým umožnil pokračovať v akcii proti nemu: „Keď Schurmann odišiel, nasadil som si na 
palicu hrable a vybehol na pódium, kde som dvakrát zahrabal a povedal, že máme apríl – mesiac lesov, a že 
trávu je potrebné vyhrabávať a nevypaľovať, pretože v nej žijú chrobáčiky. Tretíkrát som potom zahrabal a 
povedal: ,A vyhrabávame to svinstvo zo Zväzu!´ A potom som sa zastavil a povedal: ,Priatelia, ovečky sú tu, 
pastiera niet. Ovečky sú tu, Schurmana niet.´ A ľudia vstali a kričali: ,Zvoľme si nového pastiera!´“ 



Spomedzi aktivistických opozičných skupín sa Rudolf Sikora stretával najmä s ochranármi a ekológmi. Už 
začiatkom 70. rokov študoval materiály Rímskeho klubu, ekologické samizdaty v poľštine, knihu Medze rastu 
zostavenú manželmi Meadowsovými a ďalšími výskumníkmi. „Oni mi vysvetlili, kam smeruje planéta – ale tu bol 
život, nemohol som zabudnúť na všetkých miestnych ochranárov.“ V roku 1989 pomáhal, napríklad, zachrániť 
kláštor v Marianke, avšak väčšina ekologických hnutí sa po revolúcii rozpadla a mnohí z ich bývalých členov 
začali pôsobiť v politike. 

Vznik Verejnosti proti násiliu a budúce perspektívy 
Rudolf Sikora celý život veril, že komunistický režim nevydrží a raz musí padnúť. Nádej mu 
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dodával Gorbačov a jeho reformačné snahy v druhej polovici 80. rokov. Hoci vedel, aká je ekonomická 

situácia Sovietskeho zväzu, pád režimu v roku 1989 nedokázal predvídať. 
Sedemnásteho novembra 1989 bol doma a pracoval. Na druhý deň bol v ateliéri v Marianke, bez telefónu či 

rádia. O policajných zásahoch voči študentom sa dozvedel z vysielania zahraničného rozhlasu skoro ráno v 
nedeľu 19. novembra. To ho zburcovalo. Hneď chcel konať a zvolať ľudí do Umeleckej besedy (vtedy výstavná 
sieň zväzu umelcov na Dostojevského rade v Bratislave). Po rokoch tu totiž dostal možnosť vystaviť svoju tvorbu 
– vyplynulo to z jeho protestného vystúpenia na spomínanom aktíve –, a jeho výstava práve. Navyše bol deň 
výročia 1. otvoreného ateliéru, ku ktorému chcel zvolať stretnutie. V nedeľu ráno 19. novembra volal priateľom, 
ale manželka navrhla, aby oslovil nejakého „slušného človeka“ zo zväzu. Tak zavolal Miroslavovi Cipárovi, 
vtedajšiemu predsedovi mestskej organizácie zväzu umelcov. „Navrhol mi, aby sme s výtvarníkmi, ktorých som 
zavolal – Jozefom Jankovičom, Petrom Horváthom, Danielom Fischerom, Lacom Čarným a Ľubomírom 
Longauerom, prišli k nemu do ateliéru. Šli sme k Cipárovi, ktorý ešte zavolal Ľubomíra Feldeka, Vladimíra 
Kompánka, Martina Hollého a Karola Lacku, kde sme spísali pomerne tvrdé vyhlásenie. Potom sme sa vrátili 
domov a začali pozývať do besedy, každý volal všetkým známym, ktorých poznal – prebehlo vari päťtisíc 
telefonátov.“ Sikora u Cipára navrhol a rozhodol, aby sa stretnutie uskutočnilo v besede o 17. hodine. 

Ešte v ten istý deň podvečer sa pred Umeleckou besedou zhromaždilo asi päťsto ľudí (a ďalší postávali 
obďaleč pri Právnickej fakulte UK). Takmer štyristo z pozvaných aj podpísalo pripravené verejné vyhlásenie, ktoré 
bolo sformulované u Cipára. Ku koncu stretnutia sa prítomní rozhodli, že sa budú stretávať aj naďalej, na druhý 
deň znovu. Na žiadosť davu bol podľa návrhov prítomných ľudí zvolený koordinačný výbor, ktorý mal ďalšiu 
činnosť a stretnutia zabezpečovať. A tak vo večerných hodinách bolo založené hnutie, ktoré dostalo názov 
Verejnosť proti násiliu (VPN). Sikora však dodnes ľutuje, že o vzniku nedali hneď vedieť ľuďom v Prahe. „Potom 
Občianske fórum (OF) prejavovalo voči VPN istú nedôveru, niekoľkokrát som musel vysvetľovať jeho členom, i 
Václavovi Havlovi, že sme jednoducho vznikli o niekoľko hodín skôr. Občas som potom v knihách o revolúcii čítal, 
že VPN vzniklo až v decembri. Alebo v diskusii k 10. výročiu rozdelenia republiky, som zažil, že Peter Duhan 
(riaditeľ českého rozhlasu – pozn. ed.) uviedol, že už založenie VPN signalizovalo budúce rozdelenie 
Československa. VPN mohlo signalizovať čokoľvek, ale toto nie. Keď neviete pri zakladaní organizácie o 
existencii inej, dáte si názov, aký chcete, toto sme mali prízvukovať.“ 

Počas revolúcie pracoval Rudolf Sikora ako poradca prvých ponovembrových ministrov kultúry, Ladislava 
Chudíka a Ladislava Snopka a učil tiež na VŠVU, na AVU a FAMU v Prahe. V apríli 1990 z VPN a aj z politiky 
odišiel a v prvých slobodných voľbách nekandidoval. Sám o tom hovorí: „Ak chcete robiť naplno politiku, musíte 
byť rovnaký blázon ako keď ste výtvarník – chcete napravovať veci, robiť to čo najlepšie, spolupracovať. 
Uvedomil som si, že toto by som nevedel, tak som odišiel.“ 

Napriek tomu, že aktívnu politiku opustil, angažuje sa dodnes cez svoju tvorbu a výstavy. Dnes vidí ako 
hlavný problém ekologické ohrozenie našej civilizácie: monopoly a korporácie manipulujú s politikmi proti ekológii, 
len v mene ziskov. Naopak nádej vidí v študentských ekologických protestoch Fridays for Future: „Títo študenti sú 
odvážni, je skvelé, že si to uvedomujú – bude to ich budúcnosť.“ Podľa Sikoru sa však treba angažovať ešte 
tvrdšie a radikálnejšie: dnes ide totiž o celý svet. 

POST BELLUM SKJe nezávislou občianskou iniciatívou, ktorú financujú predovšetkým drobní darcovia. 
Minulý rok sme realizovali 112 workshopov v rámci celého Slovenska. V rozbehnutej práci plánujeme 

pokračovať. A vy nám môžete pomôcť získaním podpory od Nadácie SLSP. Stačí ak pošlete SMS správu v tvare 
HLAS 472 na telefónne číslo 0902 020 292. 

Ďakujeme! 
Pomôžte aj vy! Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia alebo pošlite jednorazový dar na účet 

SK12 0200 0000 0029 3529 9756. 
Pridajte sa k nám! Čím viac nás bude, tým väčšie spomienkové dedičstvo zachováme pre naše deti. 
Aj s vašou pomocou môžeme kontaktovať pamätníkov! 
Príbehy 20. storočia sú projekt neziskovej organizácie Post Bellum SK. 
Združuje desiatky prevažne mladých ľudí, ktorí zbierajú spomienky pamätníkov. Nahrávajú rozhovory, 

digitalizujú fotografie, denníky, archívne materiály a ukladajú ich do medzinárodného archívu Pamäť národa. 
[Späť na obsah] 

 
 

11. Levice natiahli víťaznú sériu v lige na štyri zápasy + FOTOGALÉRIA 
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Patrioti doma privítali zlepšujúcu sa Spišskú Novú Ves, ktorá však vzdorovala len v úvode a Levice si tak 

pripísali už ôsmu ligovú výhru. 
SBL - 14. kolo 
Patrioti Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (19:20, 25:23, 30:17, 18:19) 
Levice - Spišská Nová Ves (FOTOGALÉRIA: LUKÁŠ DROPPAN) 

(24 fotografií) 
Hostia mali vynikajúci rozbeh, dynamickou hrou sa ujali vedenia 7:1 a neskôr aj 13:4. V ich rozlete ich zastavil 

oddychový čas domácich, po ktorom prišlo na palubovke úplne iné družstvo Levíc. Šnúra 15:0 znamenala nielen 
zmazanie manka, ale zisk vedenia na svoju stranu. Spišiakom v tejto fáze nedovolili viac ako päť minút skórovať. 
Lenže hosťujúci Alleyn s klaksónom upravoval na 20:19 pre svoj tím po prvej štvrtine. V druhej 10-minútovke 
pokračoval dynamický a útočný basketbal, Patriotov držali vo vedení slovenské duo Juríček a Žiak. 
„Novovešťania“ však držali stále krok, dokonca dokázali vyrovnať a na malý moment aj viesť. Domáci sa ale opäť 
skoncentrovali, prvý polčas napokon vyhrali 44:43. 

Súvisiaci článokROZHOVOR: Martin Bachan je dôležitou súčasťou tímu PatriotovČítajte 
Po prestávke sa už Patrioti vyvarovali hluchým momentom, umne pritlačili na oboch stranách palubovky a 

svojou hernou kvalitou zlomili odpor súpera. Postupne sa „žlto-zelení“ dostali do dvojciferného vedenia a začali 
získavať kontrolu nad dianím. Pred záverečnou periódou bol stav 74:60. Štvrtá štvrtina už veľa vzruchu 
nepriniesla, zverenci trénera Michala Madzina mali taktovku jasne vo svojich rukách. V závere dostali priestor aj 
„mladé pušky“, čo potešilo zaplnené levické publikum. 

Levice: Juríček 30, Perovič 14, Krajčovič 13, Hot 4, Bachan 1 (Žiak 13, Hill 10, Kirves 7, Danielič a Volárik 0). 
Spišská Nová Ves: Alleyn a Nottage po 21, Thompkins 13, Maxwell 11, Krajňák 0 (Židzik 6, Sewiol 5, Tchúr 2, 

Rákai 0). TH: 15/7 – 24/20, Fauly: 19 – 18, Trojky: 13 – 5, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Uhrin 
Povedali po zápase: 
Michal Madzin, tréner Levíc: „Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas a ani nebol. Spišskej Novej Vsi 

padli hlavne na začiatku strely, to nás možno trochu zastavilo v úplnom úvode zápasu. Na druhej strane, som 
veľmi rád za vstup do druhého polčasu. Dali sme si pozor v obrane a zlepšenou defenzívou sme zápas dostali do 
kontroly.“ 

Viktor Juríček, hráč Levíc: „Vedeli sme, že Spišská Nová Ves hrá vo veľmi dobrej forme a má tri víťazstvá po 

sebe. Je to úplne iné tím, proti ktorému sme hrali na začiatku sezóny. Bolo to asi aj vidieť v prvej štvrtine, začali 
sebavedomo a vedia zakončiť v ktorejkoľvek sekunde útoku. Na to sme si museli dávať pozor a na trojicu hráčov. 
Myslím si, že tri štvrtiny sme to do určitej miery plnili, ale nemôžeme byť spokojní s tým, ako sme ukončili zápas.“ 

Erich Korfanta, tréner Spišskej Novej Vsi: „Bol to zápas dvoch polčasov, respektíve jednej štvrtiny. Prvý 

polčas bol z našej strany veľmi dobrý, viedli sme 13:4. Potom hluchá chvíľka a zase sme sa dokázali vrátiť. V 
druhej štvrtine to nebolo úplne zlé, polčas bol v podstate remízový. Pred druhým polčasom sme si hovorili o 
niektorých chybách, ktoré sme spravili a že sa ich musíme vyvarovať. Samozrejme, opak sa stal pravdou. Podľa 
mňa to bol výsledok úzkej rotácie. My odchádzame ako ‘zbité psy‘. Máme asi nejaké zdravotné problémy, ale 
chlapci bojovali do konca, behali po ihrisku. Nám sa potom rozsypal útok, chlapci už prestali dodržiavať taktické 
pokyny a bol to už taký freestyle. Domáci si ustrážili tretiu štvrtinu, výborne im zahral Juríček, čo som nečakal.  To 
asi rozhodlo a širšia rotácia Levíc.“ 

Ramel Thompkins, hráč Spišskej Novej Vsi: „Myslím si, že vstup do zápasu sme mali celkom dobrý. Ako 

však postupoval zápas, tak sme prestali plniť náš zápasový plán v defenzíve, dostávali sme priveľa otvorených 
striel za tri body. Keby sme toto nedovolili, tak sme mohli pomýšľať na výhru.“ 

Ostatné výsledky 14. kola: Prievidza – Handlová 74:79, Lučenec – Žilina 98:81, Komárno – Inter Bratislava 
74:97, Svit mal voľno. 

Najbližší program: 3. 12. o 18.00 h (Alpsko – jadranský pohár) Levice – Brno, 7. 12. o 18.00 h (SBL) Levice – 
Svit. 

1.Lučenec 13 8 5 1077:1045 21 
2.Inter 11 9 2 909:733 20 
3.Levice 12 8 4 963:911 20 
4.Svit 12 6 6 1025:1045 18 
5.Žilina 12 6 6 1026:1072 18 
6.Handlová 12 5 7 1009:1032 17 
7.Prievidza 11 5 6 848:845 16 
8.Spiš. N. Ves 12 3 9 995:1043 15 
9.Komárno 11 3 8 872:998 14 

[Späť na obsah] 

 
 

12. BKM si napravil chuť výhrou nad Žilinou 
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Ivan Kurilla: Peter odviedol kus poctivej roboty. Je vidno, že pobláznil Lučenec. 
LUČENEC. Ďalším víťazstvom Lučenca sa skončil zápas sobotného štrnásteho kola, v ktorom BKM privítal 

hráčov Žiliny (30. 11.). Domáce mužstvo podalo koncentrovaný výkon, ktorý sa odrazil aj do víťazstva vo všetkých 
štyroch desaťminútovkách. 

Bodovo sa darilo najmä 22-bodovému Musilovi, ktorý sa pod koše vrátil po zdravotnej prestávke. O štyri body 
menej za Lučenec pridal Caffey. 

BKM sa tak na domácej pôde otriasol z nečakanej prehry v Handlovej a pred sebou má ďalšiu výzvu. V 
pätnástom kole sa Lučenec predstaví v Spišskej Novej Vsi (4. 12.) 

BKM Lučenec - BK Slávia Žilina 98:81 (23:18, 28:24, 19:13, 28:26) 
TH: 18/13 - 25/19, Fauly: 22 - 20, Trojky: 9 - 4, Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Gacík 
Lučenec: Musil 22, Caffey 18, Eudy 12, Murray-Boyles 5, Basabe 3 (Anikienko 13, Jackuliak a Skvašik po 8, 

Dunne 5, Grenda a Zorvan po 2, Suja 0) 
Žilina: Merešš 17, Jeftič a Wiggins po 13, Sapp 8, Woods 7 (Rožánek 15, Dickson 8, Ďuriš, Hoferica a 

Podhorský 0) 
Ostatné výsledky: BC Prievidza - MBK Baník Handlová 74:79 (17:13, 25:18, 20:27, 12:21), Patrioti Levice - BK 

04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (19:20, 25:23, 30:17, 18:19), MBK Rieker COM-Therm Komárno - Inter 

Bratislava 74:97 (25:28, 21:25, 18:19, 10:25). 
Povedali po zápase: 
Peter Jankovič, tréner Lučenca: „O víťazstve môjho tímu možno rozhodlo väčšie percento úspešnosti streľby v 

útoku. Zápas bol podľa mňa taký, že sa hralo z obidvoch strán, hore-dole. Nebolo to asi o obrane, možno viac o 
útoku. Ale som vďačný hráčom aj za takéto víťazstvo. Gratulujem im, ale treba zabudnúť na tento duel a musíme 
ísť ďalej. Mali by sme sa pozbierať zo strašnej prehry v Handlovej, ktorá na nás zanechala stopu. Ja pevne verím, 
že po dni voľna prídu v pondelok na tréning a nastavíme sa na Spišskú Novú Ves, aby sme vyhrali.“ 

Jaroslav Musil, hráč Lučenca: „Konečne som zdravý. Dva zápasy stáť je pre mňa veľká trauma, lebo vždy 
chcem chalanom pomáhať nielen na tréningoch, ale aj na zápase. Cítil som sa výborne a myslím si, že sme 
odohrali dobrý zápas. Aj keď s malými chybami, ale víťazstvo nad výborným súperom nás nesmierne teší. Hrali 
sme agresívne a rýchlo, čo je naša hra. V predchádzajúcich zápasoch sme boli strašne statickí a doplatili sme na 
to.“ 

Ivan Kurilla, tréner Žiliny: “Gratulujem Lučencu. Treba podotknúť, že Peter odviedol kus poctivej roboty, je 
vidno, že pobláznil ten Lučenec. My musíme kontrolovať aj svoje emócie, nebol to zlý zápas, prvú a druhú štvrtinu 
sme dokázali kontrolovať hru, ale v tejto zostave sme pokope po dlhšom čase, máme aj nového hráča. Musíme 
sa zohrať a verím tomu, že to bude lepšie. Dôležité je zobrať si z tohto zápasu tie pozitívne veci, a z tých, v 
ktorých sme spravili chybu, sa poučiť. Lučenec ukázal, že v tejto sezóne v žiadnom prípade nebude do počtu v 
lige. Hral aktívne, niektorí možno vravia, že postačuje, že majú individuality, ktoré má v tíme, ale nepostačuje, 
presne na to tu je tréner, aby to celé dal dokopy. Znova opakujem, Peter tu odvádza neskutočne dobrú robotu.” 

Róbert Rožánek, hráč Žiliny: “Myslím si, že v prvom polčase, do nejakej 15. minúty sme držali krok, bolo tuším 
30:30, od toho momentu sme dostali rýchle koše aj veľa trojok po sebe, zrazu sme prehrávali o 10 bodov. V 
druhom polčase sme sa s tým snažili niečo urobiť, ale gratulujem Lučencu k víťazstvu, k tomu nemám čo viac 
dodať.” 

TABUĽKA 
1.Inter Bratislava 11 9 2 909:733 (+176) 20 
2.Patrioti Levice 12 8 4 963:911 (+52) 20 
3.BKM Lučenec 13 8 5 1077:1045 (+32) 21 
4.BK Slávia Žilina 12 6 6 1026:1072 (-46) 18 
5.BC Prievidza 12 6 6 925:915 (+10) 17 
6.Iskra Svit 12 6 6 1025:1045 (-20) 18 
7.MBK Baník Handlová 12 5 7 1009:1032 (-23) 17 
8.BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 12 3 9 995:1043 (-48) 15 

9.MBK Rieker COM-Therm Komárno 12 3 9 942:1075 (-133) 15 
[Späť na obsah] 
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Sľubujú zážitky pre všetky zmysly. 
Stromček v Humennom zažnú s Perinbabou 

https://mynovohrad.sme.sk/c/22272765/bkm-si-napravil-chut-vyhrou-nad-zilinou.html
https://korzar.sme.sk/c/22271141/vianocne-trhy-v-mestach-vychodu-co-a-kedy-ponuknu.html


V predvečer vianočných trhov vo štvrtok 5. decembra rozsvietia v Humennom spolu s Perinbabou vianočný 
stromček na námestí pred Domom kultúry. Muzikálová rozprávka sa začína o 17.00 hodine, rozsvietenie 
stromčeka je naplánované na 18.15. hod. 

Dvadsiate štvrté Humenské vianočné trhy sa uskutočnia v piatok a sobotu 6. a 7. decembra. 
Predajné stánky budú na pešej zóne na Námestí slobody, za občerstvením treba zájsť na Mierovú ulicu. 
Počas trhov budú mestské parkoviská bezplatné. 
Pre domácich a návštevníkov je pripravený kultúrny program pri Fontáne lásky. Vystúpia kapela Smola a 

hrušky, Humenskí seniori a mužská spevácka skupina Hačure. 
Pripravený je aj tradičný Primátorský punč, výťažok z ktorého poputuje na charitatívne účely. 
Novinkou tohtoročných trhov je súťaž O najlepšiu hurku. Humenčanov volajú „hurkare“ a táto pochúťka 

predávaná na tradičných jarmokoch v minulosti preslávila mesto v širokom okolí. 
Súťaž sa začína o 11.00 hod. na Gorkého ulici, potrvá do 15.30 hod. Do ochutnávania a hodnotenia huriek sa 

môžu zapojiť aj návštevníci a navyše môžu získať hodnotnú cenu. 
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční pri Fontáne lásky o 16.15. hod. 
Drevené predajné stánky na Námestí slobody budú otvorené pre návštevníkov od 29. novembra až do 1. 

januára 2020. 
V Snine posvätia adventné vence 
Mesto Snina a Mestské kultúrne a osvetové stredisko pripravili od 28. novembra do 23. decembra vianočné 

trhy na Námestí Centrum každý deň od 10.00 do 18.00 hod. 
Hrnčiari, čipkárky, medovnikári, rezbári a iní remeselníci, ktorí ponúkajú tovar s vianočnou tematikou, majú 

prenájom stánkov bez poplatku. 
Slávnostné otvorenie vianočného obdobia a rozsvietenie vianočnej výzdoby je naplánované na piatok 29. 

novembra o 16.00 hod. Pripravený je koncert skupiny Janais. 
Tradičné Mikulášske trhy budú 29. a 30. novembra. 
V nedeľu 1. decembra sa o tretej popoludní uskutoční Ekumenická bohoslužba slova, spojená so slávnostným 

posvätením adventných vencov a rozsvietením prvej sviece na mestskom adventnom venci. 
Michalovčania napečú aj oblátky 
Už 28. Vianočné trhy sa v srdci Zemplína budú konať v piatok a sobotu 13. a 14. decembra na Obchodnej 

ulici. 
Tešia sa veľkej obľube návštevníkov z Michaloviec aj okolia. Kultúrny program, ktorý zabezpečuje Mestské 

kultúrne stredisko, bude plný kolied, ukážok vianočných zvykov, ale aj pokojnej vianočnej atmosféry. 
Nebude chýbať zaujímavý sortiment v uličke remesiel a pečenie vianočných oblátok. 
Otvorenie trhov, na ktorom sa predstaví spevácka skupina FS Zemplín, je naplánované v piatok 13. decembra 

na desiatu hodinu. O 19.00 hod. vystúpi Robo Opatovský & Cimbal Brothers Vianočné turné 2019. 
V sobotu 14. decembra sa vo Veľkej sále MsKS uskutoční Vianočný koncert FS Zemplín, v nedeľu 15. 

decembra program Vianoce s heligónkou. 
Prešovské POhodové Vianoce 
(28 fotografií) 
V Prešove sa už hoduje, ale ekologicky 
Na Katarínu odštartovali v centre mesta Prešovské POhodové Vianoce. Ide o nový koncept vianočných trhov, 

ktorý so sebou priniesol aj niekoľko noviniek. Návštevníci oceňovali najmä nové rozmiestnenie stánkov pri 
gastrozóne a vytvorenie nového priestoru na sedenie, ktorý predtým chýbal. 

„Úplnou novinkou je zóna na sedenie s kapacitou 130 miest, ktorá sa nachádza v blízkosti stánkov s 
občerstvením. Návštevníci si môžu vychutnať svoj obľúbený nápoj v ratanových kreslách, pričom k dispozícii sú aj 
teplé deky a ohrievače. Atmosféru bude po celý čas dotvárať vianočná hudba,“ prezradil hovorca mesta Prešov 
Vladimír Tomek. 

Cez Hlavnú ulicu sa tiahne 80 stánkov, pričom až tridsiatka z nich ponúka gastronomické špeciality a nápoje. 
Nechýba ani primátorský punč s charitatívnou myšlienkou a pribudli aj ďalšie štyri nadačné stánky, kde si 

návštevníci môžu kúpiť originálne výrobky od neziskových organizácií a občianskych združení. 
Úplnou novinkou tohto roku je aj ekologický rozmer vianočných trhov. „Nápoje sa podávajú iba v papierových 

pohároch a všetky príbory na jedlo sú drevené. Návštevníci, ktorým obzvlášť záleží na ochrane prírody, môžu 
namiesto papierových pohárov využiť porcelánové hrnčeky, ktoré sa budú dať kúpiť za symbolickú cenu,“ ozrejmil 
Tomek. Tie sa predávajú v každom stánku s nápojmi a stoja 2,5 eura. 

Prešovčania sa môžu tešiť aj na program, ktorý potrvá až do konca roka. Počas mikulášskeho týždňa v centre 
mesta pribudne aj netradičná aleja vianočných stromčekov, ktoré budú zdobiť deti prešovských základných škôl. 
Odmenou pre všetky deti bude veľkolepá Mikulášska nádielka 6. decembra 2019 na pešej zóne aj detské 
vystúpenia a diskotéku. 

Počas ďalších dvoch piatkov pred Vianocami, 13. a 20. decembra, čaká Prešovčanov aj pestrý sprievodný 
program, ako Burza kníh, Muzikálová rozprávka a zimné hand-made trhy, ktorých dejiskom bude Floriánova ulica 
a Caraffova väznica. 

Druhú decembrovú sobotu sa uskutoční aj Prešovský Mikulášsky beh na Hlavnej ulici.. 
Prešovské POhodové Vianoce potrvajú do 23. decembra, pričom viaceré stánky zostanú otvorené až do 31. 

decembra. Počas posledných hodín starého roka budú ľudí na Hlavnej ulici zabávať Heľenine oči, Chiki liki tu-a a 
Šarišanci. O polnoci nebude chýbať novoročný ohňostroj, ktorý potrvá 7 minút. 

Popradský anjel bude tento rok ligotavejší 
Tradičný Vianočný jarmok sa v Poprade uskutoční od 13. do 15. decembra. 



Mesto Poprad pripravilo vynovený koncept, ktorý má byť programovo pestrejší, gastronomicky chutnejší a 
hlavne ekologický. 

Sedemnásty ročník Vianočného jarmoku sa začne v piatok o 10. hodine zdobením vianočných stromčekov a 
pokračovať bude kultúrnym programom. 

„V tomto roku sa môžu návštevníci Vianočného jarmoku v Poprade tešiť na približne 130 stánkov s 
občerstvením, vianočnými dobrotami, tradičnými ľudovými výrobkami a iným vianočným sortimentom,“ uviedla 
hovorkyňa mesta Jarmila Hlaváčová. 

Do podmienok pre predajcov mesto zapracovalo nariadenie o nutnosti zabezpečiť a používať 
kompostovateľný riad. Všetci predajcovia sú tak povinní používať len ekologické poháre, misky, taniere, príbory a 
lyžice, čo bude mesto aj kontrolovať. 

K popradským Vianociam už neodmysliteľne patrí symbol sviatočného mesta - anjel, ktorý každý rok priletí na 
veľký popradský kruhový objazd na Štefánikovej ulici. Tohto roku bol príchod vrtuľníka naplánovaný na piatok 29. 
novembra o 10. hodine. Pýcha podtatranského mesta bude tentoraz o čosi vyššia, ťažšia a ligotavejšia. 

V jeho žiari sa uskutoční viac ako 50 vianočných podujatí, v rámci ktorých sa predstavia účinkujúci zo 
Slovenska i zahraničia. 

Program sa začne v nedeľu 1. decembra o 18.00 hod. zapálením prvej sviečky na adventnom venci na 
Námestí sv. Egídia a otvorením vianočného mestečka. Podávať sa bude aj primátorský punč. A príchod Mikuláša 
bude 5. decembra sprevádzať pyromuzikálny ohňostroj. 

V Spišskej Novej Vsi bude aj zabíjačka 
K mestám, ktoré bojujú proti tomu, aby po vianočných trhoch zostala hŕba zbytočného plastu patrí aj Spišská 

Nová Ves. Aj tamojší vianočný trh bude tento rok ekologickejší. 

„Po prvýkrát ponúkneme návštevníkom možnosť kúpiť si teplý nápoj do keramického hrnčeka s motívom 
mesta, za ktorý však musia uhradiť zálohu tri eurá. Túto možnosť zavádzame v troch stánkoch s občerstvením v 
blízkosti Provinčného domu. Po vrátení nepoškodeného hrnčeka zálohu, samozrejme, dostanú späť,“ vysvetlila 
vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková, podľa ktorej zatiaľ mesto zavádza takúto možnosť prvýkrát 
skúšobne. Ostatným predajcom mesto odporučilo používať ekologicky rozložiteľné riady či obaly. 

Vianočný trh sa v centre Spiša uskutoční od 13. do 15. decembra a zúčastní sa na ňom približne 140 až 150 
predajcov, ktorí budú v stánkoch spotrebný tovar aj remeselné výrobky. Tohtoročnou novinkou je ponuka 
zabíjačkových špecialít v stánkoch pri Provinčnom dome s ukážkami mäsiarskeho remesla. 

Vianočnú atmosféru umocní kultúrny program na pódiu na Letnej ulici, lampiónový sprievod so skupinou 
historického šermu Jago a aj premietanie, takzvaný videomapping, s témou Vianoc. 

Centrum Košíc zaplavia desaťtisíce svetielok 
Aj mesto Košice pripravilo v tomto roku, pri príležitosti štvrťstoročnice Košických rozprávkových Vianoc na 

Hlavnej, mnohé novinky. 
Kým doposiaľ vianočné trhy a sprievodné podujatia štartovali až na Mikuláša, tento rok sa po prvýkrát začnú 

už 1. decembra. 
Mozaiku Vianoc v meste bude tvoriť takmer 60 hlavných i sprievodných podujatí, na ktorých sa zúčastní viac 

ako tisíc účinkujúcich. 
Oficiálne slávnostné otvorenie na pódiu pri Immaculate sa uskutoční 5. decembra o 17.00 hod, kedy sa mesto 

oblečie do vianočného ligotu. Na pódiu zaspieva Martina Schindlerová, Bystrík, Banda a talentované deti. Pestrý 
program bude na Hlavnej ulici každý podvečer až do 23. decembra. 

Dominantou vianočnej výzdoby v centre bude aj tento rok vianočný stromček - 22 metrov vysoký smrek, na 
ktorom bude žiariť 2 000 metrov animovanej svetelnej reťaze s takmer 14 000 LED svetielkami. Vianočne 
vysvietená bude nielen Hlavná a Biela ulica, ale po prvýkrát aj Uršulínska. Mlynská a Alžbetina ulica budú opäť 
vyzdobené zapožičanými prvkami. 

Na Dolnej bráne sa rozžiari 5,5-metrová 3D vianočná guľa, pri fontáne blízko Michalskej kaplnky budú svietiť 
3D snehuliaci muzikanti. Chýbať nebudú ani veľké snehové vločky či rybičky v spievajúcej fontáne. Pred 
Historickou budovou Štátneho divadla Košičania uvidia nové veľké svetelné sane s vtáčikmi ťahané jeleňom. 
Súčasťou vianočnej výzdoby bude aj veľký adventný veniec pri Urbanovej veži so 120 cm vysokými sviecami. 

Ani tento rok nebude na Dolnej bráne chýbať betlehem, kde sa každú adventnú nedeľu predstavia herci s 
nadrozmernými bábkami, ktorí predvedú nanovo spracovaný vianočný príbeh. Správnu atmosféru vykúzlia ľadové 
sochy pri Urbanovej veži či autentická rekonštrukcia oslavy Vianoc v stredoveku, plná mystérií. 

Návštevníci trhov si môžu ich atmosféru aj ponuku užiť každý deň od 9.00 do 22.00 hod a 47 stánkov 
ponúkne sortiment pochúťok, vína, medoviny a suvenírov. 

„Tohtoročnou novinkou pre účasť trhovníkov na vianočných trhoch bola podmienka podávania jedál a nápojov 
výlučne v jednorazových nenávratných obaloch vyrobených z biodegradovateľných plastov, v ekologických 
materiáloch (PLA plast, cukrová trstina), alebo v papierových obaloch. Z používania sú tak v tomto roku vylúčené 
obaly z penového polystyrénu, PP, PS a PET plastu," informoval magistrát. 

Jedným zo sprievodných podujatí je záverečný ceremoniál Európskeho hlavného mesta dobrovoľníctva 9. 
decembra 2019 v Kunsthalle, kde vystúpi No Name. 

V predvianočnom čase sú pripravené aj vystúpenia Josefa Laufera, súrodencov Hečkovcov, Donských 
kozákov, Michaelly, Tomáša Buranovského, Billy Barmana, zoskupenia Silvayovci, Los Massakeros, Blizzard a 
ďalších. 

Záverečný koncert Košických rozprávkových Vianoc je naplánovaný na 23. decembra, vystúpi česká revival 
skupina Elton John show. 

[Späť na obsah] 



 
 

14. Mladú ženu znásilnil desať dní potom, ako sa stal trestne zodpovedný 
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Krajský súd potvrdil 16 mesiacov pre ľahko mentálne postihnutého mladíka. 
KOŠICE. Krajský súd sa minulý týždeň zaoberal prípadom znásilnenia. 
Dôvodom bolo odvolanie, ktoré voči rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves podal 16-ročný Cyril Holub 

z obce Žehra. 
Ten mladíka uznal vinným a na 16 mesiacov poslal do ústavu na výkon trestu pre mladistvých. 
Holub chcel odvolaním dosiahnuť miernejší trest. 
Keďže je vo väzbe, pred senát krajského súdu ho priviedla eskorta. 
Venčila psa 
Holub čelil obvineniu pre konanie, ktorého sa dopustil v júni 2017 v lokalite Dreveník v katastri mesta Spišské 

Podhradie v okrese Levoča. 
Spolu s rovesníkom Mariánom Mackom tam na pravé poludnie napadli 25-ročnú Alžbetu K., ktorá venčila psa. 
Zozadu ju sotili na zem a keď spadla na brucho, vyhrnuli jej sukňu, stiahli nohavičky a obaja sa snažili svojím 

pohlavným údom vniknúť do jej análneho otvoru. 
Hoci kričala, volala o pomoc a bránila sa, svoj úmysel dokonali. 
Žene okrem psychickej ujmy spôsobili aj fyzickú, niekoľko hematómov v zadnej časti tela i na kolenách si však 

lekárske ošetrenie nevyžiadalo. 
Tretí sa len prizeral 
Mentálne postihnutá žena (trpí Turnerovým syndrómom) sa po útoku vrátila domov a mame zážitok 

vyrozprávala. Obe šli okamžite na políciu a podali trestné oznámenie. 
Vypátranie páchateľov netrvalo dlho. 
Pomohol najmä kamerový záznam mesta Spišské Podhradie, konkrétne zo Štefánikovej ulice, na ktorom boli 

identifikovaní Holub, Macko a tretí účastník Slavomír H. 
Ten sa však podľa výpovede poškodenej útoku nezúčastnil, iba tam stál a pozeral sa. 
Navyše, jeho trestné stíhanie by aj tak nebolo možné, keďže bol v júni 2017 maloletý. 
Urobili vyhlásenie 
Na polícii obaja aktívni účastníci žalovaného skutku vinu priznali a oľutovali. 
Keďže do väzby ich súd nevzal, boli stíhaní na slobode. Holub to využil na to, aby zo Slovenska utiekol, takže 

ako prvý sa pred okresný súd postavil Macko. 
Urobil vyhlásenie, že je vinný a dostal dva roky väzenia plus sexuologické liečenie. 
Holuba sa polícii p 
odarilo dostať na Slovensko a zadržať až v marci 2019 a okamžite putoval do väzby. Na súde aj on urobil 

vyhlásenie, že je vinný, takže senát Moniky Kráľovej sa zaoberal iba okolnosťami, dôležitými pre výber trestu. 
Znalecký posudok 
Z posudku znalca z odboru psychiatria vyplynulo, že Holubove rozumové schopnosti sa pohybujú v pásme 

ľahkej mentálnej retardácie. 
((piano)) 
Jeho osobnosť je nezrelá a disharmonická, no aj vzhľadom na mentálnu úroveň je schopný rozpoznať 

protiprávnosť svojho konania. 
Sexuálnou úchylkou netrpí, jeho sexuálne správanie ovplyvňuje úroveň jeho mravnej a rozumovej vyspelosti. 

Liečenie u sexuológa vraj nepotrebuje. 
Mal 14 rokov a 10 dní 
Z hodnotenia Spojenej internátnej školy v Spišských Vlachoch vyplynulo, že Holub mal slabé študijné výsledky 

a patril k menej disciplinovaným žiakom. 
Bol ľahko ovplyvniteľný, prchký, v afekte neovládateľný. Úrad sociálnych vecí a rodiny ho vo svojich 

záznamoch viedol pre záškoláctvo. 
Dvakrát bolo jeho trestné stíhanie (krádež a porušovania domovej slobody) zastavené pre nízky vek. 
Aj tentoraz veľa nechýbalo a trestu by unikol, keďže skutok spáchal ani nie 10 dní po dovŕšení 14. roku veku, 

teda nadobudnutí trestnej zodpovednosti. 
Odvolanie mu zamietli 
Okresný súd uznal Holuba vinným a vymeral mu 16 mesiacov v ústave pre mladistvých. 
Mladík sa odvolal a na krajskom súde jeho obhajca poukázal na viaceré podľa neho poľahčujúce okolnosti. 
Vek blízky maloletým, čistý register trestov, priznanie, ľútosť aj spoluprácu pri objasňovaní skutku. 
Obhajca poukázal aj na tiesnivé rodinné pomery, v ktorých jeho klient vyrastal. 
Krajský súd odvolanie zamietol. 
Trest bol uložený na úplne spodnej hranici zákonom o polovicu zníženej sadzby (z 5 rokov na 2,5) a v 16 

mesiacoch už boli zohľadnené aj poľahčujúce okolnosti. 

https://kosice.korzar.sme.sk/c/22269105/dievca-znasilnil-desat-dni-potom-ako-sa-stal-trestne-zodpovedny.html
https://kosice.korzar.sme.sk/c/22269105/dievca-znasilnil-desat-dni-potom-ako-sa-stal-trestne-zodpovedny.html
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15. Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi upravuje úradné hodiny 
[01.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22272902/mestsky-urad-v-spisskej-novej-vsi-upravuje-uradne-hodiny.html 

 
 

Vo vybrané dni bude otvorený o hodinu dlhšie. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Mestský úrad (MsÚ) v Spišskej Novej Vsi zavádza od decembra zmenu časovej 

prevádzky. 
Jej cieľom je zvýšiť dostupnosť úradu občanom a klientom. 
Uviedol to prednosta MsÚ Marián Kellner s tým, že úradné hodiny sa okrem stredy a piatka predlžujú o 

hodinu. 
“To znamená, že v pondelok a utorok budú od 8.00 do 15.30 hod., v stredu ostávajú v pôvodnom rozsahu, 

teda od 8.00 do 16.30 hod., vo štvrtok od 8.00 do 15.30 hod., a to s výnimkou stavebného úradu, pre ktorý je 
tento deň nestránkový. Piatok ostáva v doterajšom režime od 8. do 14. hodiny,” konkretizoval. 

Podnety pre mesto aj cez internet 
Tento prevádzkový čas sa týka všetkých pracovísk s obsadením aspoň jedným zamestnancom, ktoré bývajú 

navštevované občanmi a klientmi úradu. 
“Medzi ne nepočítame napríklad učtáreň, referát krízového riadenia alebo referát rozvoja mesta a podobne,” 

doplnil Kellner. 
Mesto chce týmto krokom vyhovieť požiadavkám obyvateľov. 
I naďalej majú občania možnosť svoje podnety podávať prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu, alebo 

prostredníctvom rubriky Otázky, námety a pripomienky na webovej stránke mesta. 
Postrehy môžu zasielať aj na sociálnu sieť mesta, alebo do mestského informačného centra. 

[Späť na obsah] 

 
 

16. Dobrovoľníci upratovali brehy Hornádu v Raji 
[01.12.2019; pravda.sk; Regióny; 00:00; Pravda] 

 
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/534639-dobrovolnici-upratovali-brehy-hornadu-v-
raji/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Slovenský raj sa premenil na obrovské smetisko, no vďaka dobrovoľníkom sa vyčistili brehy Hornádu v dĺžke 
približne 15 kilometrov. Autor: Robo Hakl, Pravda 

Slovenský raj sa premenil na obrovské smetisko, no vďaka dobrovoľníkom sa v sobotu vyčistili brehy Hornádu 
v dĺžke približne 15 kilometrov v tomto chránenom parku. Na brigádu prišla viac ako stovka ľudí, ktorí čistili 
neporiadok v úsekoch Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu, Hrdlo Hornádu – Prielom vrchná časť, Letanovský Mlyn 
- Čingov a Smižanska Maša. 

Ešte v piatok sa uskutočnilo rozoberanie hrádzí z naplaveného dreva a odpadu. To mali na starosti dobrovoľní 
hasiči z Letanoviec, Hôrky a Mlynice a Smižian, ako aj Horská záchranná služba Slovenský raj a Správa 
Národného parku (NP) Slovenský raj. 

Stretnutie dobrovoľníkov v Letanovskom Mlyne bolo v sobotu pri kartuziánskom moste nad riekou Hornád. Na 
brigádu na toto miesto prišlo zhruba 25 ľudí. Postupne zbierali odpadky z brehu, niektorí si priniesli aj rybárske 
čižmy. Zbierali prevažne plastové fľaše, hliníkové plechovky a ďalší neporiadok hádzali do pripravených vriec 
priamo z rieky. 

„Odpad v Hornáde v Slovenskom raji je dlhoročný problém, takže pravidelne robíme poriadok na jar a na 
jeseň v spolupráci s vodákmi, dobrovoľníkmi a horskou službou. Tento rok je však mimoriadne extrémna situácia. 
Nepamätám si také množstvo odpadu, nič také tu predtým nebolo,“ poznamenal Peter Olekšák zo Správy NP 
Slovenský raj. Pripisuje to počasiu, pretože intenzívne pršalo a bola extrémna voda. Zdvihla sa hladina Hornádu, 
na niektorých miestach sa vyliala z koryta a odpadky sa zachytili o kríky a stromy. 

„Ten odpad už bol nahromadený v obciach a osadách nad národným parkom a veľká voda ho zobrala z 
brehov. Čo neskončilo v Slovenskom raji, putovalo po prúde ďalej a cieľovou stanicou, pokiaľ tento odpad 
nenarazí na nejaké prekážky, je vodná nádrž Ružín,“ konštatoval Olekšák. Odpad teda nie je od turistov, aj keď 
na chodníčkoch sa dajú nájsť odhodené tégliky od paštét, mikroténové vrecká či cigaretové ohorky, a to v lokalite, 
ktorá je v najprísnejšom stupni ochrany. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22272902/mestsky-urad-v-spisskej-novej-vsi-upravuje-uradne-hodiny.html
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/534639-dobrovolnici-upratovali-brehy-hornadu-v-raji/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/534639-dobrovolnici-upratovali-brehy-hornadu-v-raji/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss


Dobrovoľníci na začiatku dostali pokyny a vrecia a pustili sa do práce. Už počas prvej hodiny naplnili sedem 
vriec a vo vozíku, kde sa sústreďoval odpad, aby ho potom mohli ochranári odviesť, skončil aj starý koberec, 
pneumatika z bicykla či železná konštrukcia. 

„Dozvedel som sa o brigáde prostredníctvom sociálnej siete. Aj keď žijem a pracujem v Martine, narodil som 
sa v Spišskej Novej Vsi, tak som sa rozhodol, že prídem pomôcť. Nečakal som až taký neporiadok,“ povedal 

jeden z dobrovoľníkov. Nebol jediný, ktorý prišiel z ďaleka. Pomôcť do Slovenského raja prišli aj ľudia z Košíc, 
Prešova či Rožňavy. 

„Našli sme plno plastových fliaš, ale aj množstvo igelitových tašiek a plechoviek. Nie sme prvýkrát na takejto 
brigáde, okrem dobrého pocitu si urobíme aj prechádzku a máme čas sa aj porozprávať,“ uviedli tri 
stredoškoláčky s poloplnými vrecami v rukách. 

„Čistíme celý prielom Hornádu, od hrdla po Smižiansku Mašu, a tiež meandre. Celý úsek má asi 15 
kilometrov. Okrem našich zamestnancov prišli aj dnes dobrovoľní hasiči, ktorí pre brigádnikov pripravili aj teplý 
čaj, do čistenia sa zapojili aj členovia klubu slovenských turistov a v smižianskom katastri to realizuje samotná 
obec. Na celom úseku odpratáva neporiadok zhruba 100 dobrovoľníkov,“ uviedol Olekšák. 

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ 
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17. Vianočné trhy bez plastov 
[30.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Andrej Bálint / Ľubomír Bajaník] 

 
 

Ľubomír Bajaník, moderátor: 
„Vianočné trhy budú vo viacerých mestách na Slovensku opäť o niečo ekologickejšie. Z námestí postupne 

miznú plastové taniere, poháre a nahrádza ich bioriad. Mestá po celom Slovensku posilňujú zber komunálneho 
odpadu a niektoré zavádzajú aj vlastné keramické hrnčeky.“ 

Andrej Bálint, redaktor: 
„Na vianočných trhoch po celom Slovensku sa každý rok predajú tisíce pohárov punču. Výsledkom je 

obrovské množstvo plastového odpadu. Mestá preto zavádzajú nové opatrenia. Predajcov vyzývajú, aby jedlá a 
nápoje predávali výlučne v rozložiteľných nádobách.“ 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy (nezávislý): 
„Tohtoročnou veľkou novinkou je totiž zero waste. Čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovanie 

množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.“ 
Andrej Bálint: 
„Menej plastových a viac papierových či kompostovateľných riadov používajú už v Žiline, Nitre, Košiciach a 

Prešove. Banská Bystrica ako jedno z prvých miest na Slovensku nahrádza plastové poháre vlastnými 
keramickými hrnčekmi.“ 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica (nezávislý): 
„Návštevník si môže hrnček zakúpiť za štyri eurá. Tento môže používať počas celého obdobia vianočných 

trhov alebo si ho môže vymeniť. Pokiaľ sa rozhodne tento hrnček si nechať, tak prispieva jedným eurom na 
charitatívne účely.“ 

Bibiána Hudáková, prevádzkarka stánku v Banskej Bystrici: 
„Myslím si, že je to oveľa lepšie ako tie plastové, aj lepšie chutí, aj menej odpadu.“ 
Andrej Bálint: 
„Po vrátení hrnčeka dostanú návštevníci zálohu naspäť. Keramické hrnčeky s motívom mesta skúšajú aj v 

Spišskej Novej Vsi. Tieto opatrenia tak majú viesť k minimalizovaniu plastového odpadu.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia: 
„Slovensko za posledné minimálne 4 roky urobilo obrovský kus práce a cítime skutočne, že tá spoločnosť 

chce triediť, chce byť zodpovedná v tej krajine. Môžme povedať, že sa približujeme ku krajinám, kde tieto 
štandardy boli nastavené skôr.“ 

Andrej Bálint: 
„Úplný zákaz používania jednorazových plastov, ktorý odsúhlasil Európsky parlament, začne platiť v roku 

2021.“ 
[Späť na obsah] 

 
 

18. Neznámy muž prišiel o život pod kolesami vlaku, na trúbenie nereagoval 
[30.11.2019; webnoviny.sk; Dopravné správy z ciest; 12:47; redakcia] 

 
https://www.webnoviny.sk/neznamy-muz-prisiel-o-zivot-pod-kolesami-vlaku-na-trubenie-nereagoval/ 

 
 

https://www.webnoviny.sk/neznamy-muz-prisiel-o-zivot-pod-kolesami-vlaku-na-trubenie-nereagoval/


Tragická udalosť sa stala v piatok podvečer na železničnej trati medzi Smižanmi a Spišskými Tomášovcami v 
okrese Spišská Nová Ves. Ako agentúru SITA informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, krátko 

pred 17:00 tu pri zrážke s vlakom zomrel muž neznámej totožnosti. 
Nereagoval na trúbenie vlaku a rušňovodič napriek použitiu rýchlobrzdy nedokázal zrážke zabrániť. Muž 

utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Dychová skúška u rušňovodiča bola negatívna. 
Pre dokumentovanie prípadu na tomto úseku železnice niekoľko hodín nejazdili vlaky. Polícia bližšie okolnosti 

prípadu vyšetruje. Zisťuje totožnosť nebohého a v prípade začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. 
[Späť na obsah] 

 
 

19. Veľké nešťastie na Spiši: Muž neprežil zrážku s vlakom! 
[30.11.2019; pluska.sk; Krimi; 12:09; TASR;vga] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/velke-nestastie-spisi-muz-neprezil-zrazku-vlakom 

 
 

Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. 
dnes 12:09Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že tragická nehoda sa stala v piatok 

(29. 11.) krátko pred 17. hodinou na úseku trate Smižany – Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. 

„Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už 
zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa. 

U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. 
Z dôvodu dokumentovania udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. „Bližšie 

okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin 
usmrtenia,“uzavrela Ivanová. 

Autori:TASR, vga 
[Späť na obsah] 

 
 

20. Tragický deň v Smižanoch: Neznámy muž podľahol zraneniam po zrážke s 

vlakom 
[30.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 11:40; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/916113/tragicky-den-v-smizanoch-neznamy-muz-podlahol-zraneniam-po-
zrazke-s-vlakom/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. 
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že tragická nehoda sa stala v piatok (29. 11.) 

krátko pred 17. hodinou na úseku trate Smižany - Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. 

“Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už 
zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,” priblížila hovorkyňa. 

U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Z dôvodu dokumentovania udalosti bola v 
tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. “Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť 
nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,” uzavrela Ivanová. 

Foto: 
Bližšie okolnosti polícia vyšetruje. Zdroj: TASR 
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21. Tragická zrážka s vlakom na Spiši: Vyhasol život muža 
[30.11.2019; dnes24.sk; Krimi; 11:35; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/tragicka-zrazka-s-vlakom-na-spisi-vyhasol-zivot-muza-347790 

 
 

Nešťastie na železnici neďaleko Spišskej Novej Vsi. Muž nereagoval na zvukové znamenie a rušňovodič aj 

napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť… 

https://www1.pluska.sk/krimi/velke-nestastie-spisi-muz-neprezil-zrazku-vlakom
https://www.cas.sk/clanok/916113/tragicky-den-v-smizanoch-neznamy-muz-podlahol-zraneniam-po-zrazke-s-vlakom/
https://www.cas.sk/clanok/916113/tragicky-den-v-smizanoch-neznamy-muz-podlahol-zraneniam-po-zrazke-s-vlakom/
https://www.dnes24.sk/tragicka-zrazka-s-vlakom-na-spisi-vyhasol-zivot-muza-347790


Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, 
že tragická nehoda sa stala v piatok (29. 11.) krátko pred 17. hodinou na úseku trate Smižany – Spišské 
Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. 

,,Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už 
zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa. 

U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Z dôvodu dokumentovania udalosti bola 
v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava.*** „Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť 
nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“*** uzavrela Ivanová. 

Foto: ilustračné 
[Späť na obsah] 

 
 

22. SBL: Handlová zvíťazila v Prievidzi, Inter nedal šancu Komárnu 
[30.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424277/sbl-handlova-zvitazila-v-prievidzi-inter-nedal-sancu-komarnu 

 
 

Basketbalová SBL mala v sobotu na programe zápasy 14. kola. 
SBL - 14. kolo:BC Prievidza - MBK Baník Handlová 74:79 (42:31) 
Najviac bodov: Guillory 18, Gačeša 15, Durmo 14 - Radukič 29, Mitrovič 18, Jankovič 12, 2000 divákov 
MBK Rieker Com-therm Komárno - Inter Bratislava 74:97 (46:53) 
Najviac bodov: Bowman 22, Williams 20, Miloševič 13 - Alcegaire 20, Körner 19, Funderburk 13, 350 divákov 
Patrioti Levice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 92:79 (44:43) 

Najviac bodov: Juríček 30, Perovič 14, Krajčovič, Žiak po 13 - Alleyn, Nottage po 21, Thompkins 13, 1400 
divákov 

BKM Lučenec - BK Slávia Žilina 98:81 (51:42) 
Najviac bodov: Musil 22, Caffey 18, Anikienko 13 - Merešš 17, Rožánek 15, Wiggins, Jeftič po 13 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
Extraliga / 14. kolo 
1 
X 
2 
BC Prievidza Prievidza 
74 : 79 
MBK Handlová Handlová 
(17:13, 25:18, 20:27, 12:21) 
BKM Lučenec Lučenec 
98 : 81 
PP & TV Raj Žilina Žilina 
(23:18, 28:24, 19:13, 28:26) 
MBK Rieker Komárno Komárno 
74 : 97 
BK Inter Bratislava Bratislava 
(25:28, 21:25, 18:19, 10:25) 
BK Levickí Patrioti Levice 
92 : 79 
BK 04 AC LB SNV Spišská N. Ves 
(19:20, 25:23, 30:17, 18:19) 
Celý program Extraliga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
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23. Vlak na východe zrazil a usmrtil neznámeho muža 
[30.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22272470/vlak-zrazil-a-usmrtil-neznameho-muza.html 
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Nehoda sa stala na trati Smižany – Spišské Tomášovce. 
SMIŽANY. Na úseku trate Smižany – Spišské Tomášovce (okr. Spišská Nová Ves) došlo v piatok pred 17. 

hodinou k zrážke vlaku a doposiaľ nestotožnenej osoby mužského pohlavia. 
Ako informovala krajská policajná hovorkyňa, osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič 

vlaku aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť. 
“Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. U rušňovodiča bola vykonaná dychová skúška s 

negatívnym výsledkom. Kvôli dokumentovaniu udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková 
doprava,” uviedla Lenka Ivanová. 

Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť nebohého muža zisťuje. 
Vo veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. 

[Späť na obsah] 

 
 

24. Štát poslal charite peniaze za výstavbu škôlky, sumu však znížil o pokutu 
[30.11.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22270352/na-ucet-charity-prisli-peniaze-od-statu-suma-vsak-bola-znizena-o-
pokutu.html 

 
 

Spišská katolícka charita mala pri verejnom obstarávaní diskriminovať uchádzačov. 
Charita mala diskriminovať uchádzačov vo verejnom obstarávaní. 
(5 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Spišská katolícka charita (SpKCH) v Spišskej Novej Vsi vlani začala s výstavbou 

špeciálnej materskej školy. 
Výstavba bola podporená z eurofondov. 
Po ukončení stavby však charitu čakalo nemilé prekvapenie. 
Ako zriaďovateľ škôlky vraj mala pri podmienkach verejného obstarávania na stavebné práce diskriminovať 

uchádzačov. 
Peniaze z projektu nedostala v plnej výške, navyše, dostala pokutu. 
Nesúhlasila s ňou, na štát podala žalobu. 
Taký bol stav začiatkom novembra. 
Ako nás informovali z vedenia SpKCH, časť peňazí už na účet prišla. 
Charite štát udelil pokutu za diskrimináciu stavbárov 
Svoj projektový zámer predložili v januári 2017 riadiacemu orgánu - Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. 
V jeseni bol SpKCH schválený nenávratný finančný príspevok (NFP) na výstavbu škôlky. 
Od januára do augusta 2018 prebiehal proces výberového konania na dodávateľa stavebných prác. 
V auguste 2018 úspešný uchádzač stavenisko prevzal, v máji 2019 práce ukončil. 
Nová škôlka bola zaradená do siete škôl, od septembra 2019 tam nastúpilo prvých deväť detí. Kapacita je 19 

detí. 
Z ministerstva pôdohospodárstva malo prísť v rámci projektu 127 300 eur, z toho 5 percent hradila charita. 
Práce navyše boli hradené mimo projektu zo zdrojov SpKCH. 
Z ministerstva koncom októbra uhradili charite 29 410 eur. 
Podľa platnej zmluvy by im mali v rámci projektu doplatiť ešte 97 890 eur. 
Keďže však pre SpKCH bola uznaná pokuta vo výške 25 percent z celkovej projektovanej sumy, na účet 

charity príde o takmer 37-tisíc eur menej. 
Summa summarum teda dostanú približne 60-tisíc eur. 
Problémom sú podmienky obstarávania 
Ako pred časom uviedol diecézny riaditeľ SpKCH Pavol Vilček, celú výstavbu škôlky financovali zatiaľ z 

vlastných zdrojov a všetky záväzky voči dodávateľovi prác majú uhradené. 
Dôvod, prečo charita má dostať menej peňazí, je problémové verejné obstarávanie. 
Presnejšie podmienky, ktoré v ňom zadefinovala. 
((piano)) 
„V podmienkach bolo uvedené, že uchádzač musí mať skúsenosti s verejno-prospešnými stavbami ako sú 

školy, škôlky, zdravotnícke strediská a na konci bolo uvedené „a podobne". My sme ostatných nevylučovali a 
nediskriminovali. Chceli sme, aby to urobil niekto, kto má skúsenosti a nie nejaká eseročka, ktorá iba teraz 
vznikla,“ zdôraznil Vilček. 

Navyše, keďže ide o špeciálnu škôlku, toalety aj priestory má mať iné ako v bežnom zariadení. 
Vysoké nároky boli aj na bezpečnostné prvky a protipožiarne zabezpečenie. 
S pokutou charita nesúhlasila 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22270352/na-ucet-charity-prisli-peniaze-od-statu-suma-vsak-bola-znizena-o-pokutu.html
https://spis.korzar.sme.sk/c/22270352/na-ucet-charity-prisli-peniaze-od-statu-suma-vsak-bola-znizena-o-pokutu.html


Ako Vilček zdôraznil, celý proces verejného obstarávania prebehol pod drobnohľadom riadiaceho orgánu, 
teda ministerstva pôdohospodárstva. 

Každý jeden krok bol posudzovaný. 
Obstarávanie bolo vyhlásené elektronicky. 
Všetko bolo kontrolované až po podpísanie zmluvy s dodávateľom a všetko bolo v poriadku. 
V marci 2019 však audítorský orgán ministerstva financií verejné obstarávanie napadol. 
Videl v tom diskrimináciu a udelil sankciu v maximálnej výške 25 percent z celej výšky NFP. 
Celú situáciu vníma Vilček ako nespravodlivú, rovnako aj pokutu. 
Charita je presvedčená, že nepochybili a nikoho nediskriminovali. 
Rozhodnutie o pokute z Ministerstva financií SR išlo aj na Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). 
Ten postoj ministerstva potvrdil. 
Podali žalobu na štát 
Na účet charity prišli v druhej várke ďalšie peniaze. 
„Platobná jednotka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám poslala na účet 56 892, 42 eur,“ 

informovali z vedenia charity. 
Keďže celkové náklady na výstavbu škôlky presiahli sumu 224-tisíc eur, peniaze, ktoré od štátu charita 

dostala sú aspoň čiastočnou náplasťou. 
„To, že peniaze prišli, vnímame určite pozitívne. SpKCH hradila skoro celú výstavbu škôlky zo svojich peňazí. 

Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 17. júna 2019. Škôlka je založená v prospech MPRV SR, 
splnili sme všetky svoje záväzky, či už voči ministerstvu alebo dodávateľovi a ministerstvo nám peniaze poslalo 
až 11. novembra 2019, teda až po piatich mesiacoch od kolaudácie. A to nám ešte neposlali všetky peniaze,“ 
zaznieva zo stanoviska charity. 

Pokuta, ktorú charita dostala, je pravdepodobne nemenná. 
„Áno, je nemenná, pretože nám doteraz poslali iba sumu poníženú o 25 percent a nie sumu, ktorá bola 

uvedená v zmluve." 
Ako riaditeľ Vilček pred časom uviedol, nesúhlas s pokutou sa rozhodli riešiť súdnou cestou. 
„Podali sme na súd žalobu na štát. Išlo to na krajský súd a potom pôjde aj na najvyšší. Spravodlivosti sa 

budeme domáhať aj v Bruseli, ak to bude potrebné,“ doplnil Vilček. 
Ako ďalej so žalobou po tom, čo od štátu dostali ďalšie peniaze, zatiaľ nie je jasné. 
Ako Vilček uviedol, rieši to právny zástupca charity. 

[Späť na obsah] 

 
 

25. Muž na Spiši neprežil zrážku s vlakom 
[30.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/import/smizany-muz-podlahol-zraneniam-po-zr/433175-clanok.html 

 
 

Ilustračná fotografia. Foto: TASR 
U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. 
Smižany 30. novembra (TASR) – Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. Krajská policajná 

hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že tragická nehoda sa stala včera krátko pred 17. hodinou na úseku 
trate Smižany – Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. „Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a 

rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel 
zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa. U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym 
výsledkom. Z dôvodu dokumentovania udalosti bola v tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. 
„Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre 
prečin usmrtenia,“ uzavrela Ivanová. 

[Späť na obsah] 

 
 

26. Imrich Svitana: Vertikály 
[30.11.2019; dennikrelax.sk; Výstavy; 00:00; Redakcia] 

 
https://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Vystavy/Imrich-Svitana-Vertikaly/ 

 
 

Miesto / kontakt: Galéria umelcov Spiša (GUS) – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Zimná 
46, Spišská Nová Ves, www.gus.sk 

Termín výstavy: 4. 12. 2019 – 29. 3. 2019 
Vernisáž výstavy: streda, 4. 12. 2019 o 17.00 

https://www.teraz.sk/import/smizany-muz-podlahol-zraneniam-po-zr/433175-clanok.html
https://www.dennikrelax.sk/Kam-ist/Vystavy/Imrich-Svitana-Vertikaly/


Produkcia: Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja 
Kurátorky projektu: Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová, Mgr. Zuzana Juháziová – GUS 
Kontakt pre médiá: Mgr. Lucia Benická, riaditel@gus.sk, 0948 882717 
____________________________________________________________________________________ 
„Tvorba je neprestajné hľadanie niečoho, čo sa v človeku narodí, aby žilo, rástlo, zosilnelo a prežilo…“ Imrich 

Svitana 
Výstava spišského výtvarníka – sochára, medailéra a šperkára Imricha Svitanu je uvedením výberu z 

komornej aj monumentálnej tvorby za posledné dekády. Realizácia výstavy pod názvom VERTIKÁLY sa opiera o 
fenomén autorovej hlavnej inšpirácie, ktorým je jeho rodný Spiš: 75 vertikálnych miniatúrnych sošných veží, 
tvoriacich gro inštalácie, prezentuje 75-te jubileum autora. Výstava je uvedená v rámci dramaturgického cyklu 
PROFILY, prezentujúceho samostatné umelecké profily, ktoré sú prepojené s výskumnou a akvizičnou činnosťou 
galérie. Výstava a pripravovaný katalóg sú realizované vďaka parciálnej podpore Fondu na podporu umenia. 

Tvorba akademického sochára Imricha Svitanu bola prezentovaná v mnohých autorských aj kolektívnych 
výstavách doma i v zahraničí v rámci prezentácie slovenského šperku, medailérstva a sochárstva, ako aj v 
kontexte prezentácií „umelcov Spiša“. Nebola však komplexne spracovaná v dialógu všetkých zastúpených 
tvorivých oblastí, vrátane monumentálnej tvorby. Výstava v artefaktoch, ako aj prostredníctvom interaktívnych 
nástrojov, prezentuje v skratke vývoj tvorby vo všetkých oblastiach: formou slide-show tiež uvádza ukážky z 
monumentálnej tvorby. Hlavnú časť tvorí výber z komornej sochárskej tvorby a šperkov, ktoré korešpondujú s 
pastelmi a kresbami. Zatiaľ nespraco-vaným materiálom sú skicáre a mnohopočetný dokumentačný materiál, 
ktorý mapuje autorov pestrý a rôznorodý umelecký život. 

Autor, zastúpený v zbierke Galérie umelcov Spiša 56-timi dielami v soche, šperku a kresbe sa aktívne podieľal 
na výtvarnom živote východného Slovenska nielen ako vystavujúci umelec, ale aj ako dlhoročný pedagóg 
umeleckých odborov na stredných školách v regióne Spiša. Už ako mladý adept umenia sa zúčastňoval na 
sochárskych sympóziách vo Vyšných Ružbachoch. Talent a fascinácia kameňom a kovom ho priviedli na 
umelecké štúdiá do Prahy, odkiaľ sa vrátil na Spiš a usadil sa v Poprade. Imrich Svitana ovplyvnil celú generáciu 
umelcov na východnom Slovensku a komplexné, monografické spracovanie autorovho diela je nevyhnutné pre 
predefinovanie jeho tvorby v kontexte výtvarného umenia na Slovensku. 

O autorovi 
Imrich Svitana sa narodil 22. 1. 1944 v Spišskej Novej Vsi. V r. 1963 – 1970 študoval na Vysokej škole 

umelecko-priemyslovej v Prahe (CZ), odbor umeleckého spracovania kovov u prof. Matejovského a Nušla. Od 
začiatku umeleckej kariéry sa venoval monumentálnej tvorbe, plastikám, medailám a šperkom. Autorove diela sú 
v zbier-kach Galérie umelcov Spiša, Slovenskej národnej galérie, Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, 
Galérie 

E. Zmetáka, Tatranskej galérie, Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, Galérie mesta Bratislavy, Stredoslovenskej, 
Šarišskej aj Nitrianskej galérie a vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Okrem verejných inštitúcií je autor 
zastúpený v mnohých českých galériách a súkromných zbierkach doma i v zahraničí. 

Tweet 
[Späť na obsah] 

 
 

27. Tragédia na koľajniciach. Neznámy muž neprežil zrážku s vlakom 
[30.11.2019; kosicednes.sk; Udalosti; 00:00; TASR / ROČ] 

 
https://kosicednes.sk/udalosti/tragedia-na-kolajniciach-neznamy-muz-neprezil-zrazku-s-vlakom/ 

 
 

foto: Veronika Janušková 
TASR / ROČ 
Autor 
office@kosicednes.sk 
Zdieľať: 
Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. 
Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že tragická nehoda sa stala v piatok (29. 11.) 

krátko pred 17. hodinou na úseku trate Smižany – Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. 

„Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už 
zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa. 

U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Z dôvodu dokumentovania udalosti bola v 
tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. „Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť 
nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uzavrela Ivanová. 

[Späť na obsah] 
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28. Dnes bude v Leviciach súboj o natiahnutie víťaznej série 
[30.11.2019; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; (LG)] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/22272502/dnes-bude-v-leviciach-suboj-o-natiahnutie-vitaznej-serie.html 

 
 

V 14. kole Slovenskej basketbalovej ligy Patrioti Levice privítajú Spišskú Novú Ves. Obe družstvá majú 

rovnaký cieľ a to je natiahnuť víťaznú sériu na štyri ligové zápasy. 
V Leviciach to bude prekvapujúco duel dvoch tímov, ktoré majú momentálne najlepšiu fazónu v rámci ligy. 

Patrioti nabrali po pomalšom rozbehu jasný smer, ten ich po 13. kole nasmeroval už k druhému miestu v tabuľke. 
Pod taktovkou trénera Michala Madzina začínajú dostávať “žlto-zelení” jasnú hernú identitu, čo prinieslo aktuálne 
štvorzápasovú sériu výhier (3 v lige a 1 v Alpsko-jadranskom pohári). V predchádzajúcom kole navyše preskočili 
svojho tabuľkového suseda, keď len ako druhý tím v sezóne si odnášali dva body zo žilinskej palubovky. Jediným 
negatívom je dištanc pre Borisa Bojanovského, ktorý tak bude absentovať proti Spišiakom. “Spišská Nová Ves 

ukázala v posledných zápasoch veľa. O to väčší pozor si musíme dať a byť koncentrovaní. Pozeráme sa na seba 
a na to, čo chceme na ihrisku predviesť. Našou snahou bude hrať s energiou a ísť si za svojim cieľom,” vyjadril sa 
tréner Patriotov Michal Madzin. 

Handlová - Levice (FOTO: LUKÁŠ DROPPAN) 
(19 fotografií) 
Osem prehier v rade a teraz tri triumfy za sebou. Asi málokto by dokázal predpovedať takýto scenár pre 

basketbalistov Spišskej Novej Vsi. “Novovešťania” sa mentálne a aj výsledkovo nakopli, po veľmi dlhej dobe 

zdolali vo východniarskom derby rivala zo Svitu a navyše sa touto výhrou konečne odlepili z dna tabuľky. 
Zverenci kouča Ericha Korfantu získali potrebnú pohodu, po ktorej sa predsa len hrá basketbal ľahšie. Potvrdia 
svoj vzostup a získajú premiérové tohtosezónne víťazstvo u súpera? 

Súvisiaci článok 
Súvisiaci článokROZHOVOR: Martin Bachan je dôležitou súčasťou tímu PatriotovČítajte 
Z tábora „žlto-zelených“: “Výsledok a hlavne výkon Patriotov v stredajšom súboji v Žiline bol veľkým 

povzbudením do ďalšej časti súťaže, hneď po zápase však tréner tímu Michal Madzin začal nabádať hráčov k 
pozornosti a nepodceneniu sobotného duelu proti Spišiakom. Zdravotný stav v tíme je dobrý, do hry nezasiahne 
jedine Boris Bojanovský, ktorý dostal jednozápasový dištanc za potýčku v stredajšom súboji.” 

Dnes 30. 11. o 18.00 hod Patrioti Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

Dnes bude otvorený v hale fanshop a rovnako tak aj Herňa malých Patriotov. 
Áčková super strela za 300,-Eur. V spolupráci s cestovnou agentúrou Áčko travel sa na klubovej facebook 

stránke Patrioti Levice môžete zapojiť do zdieľačky. Jeden vylosovaný fanúšik bude mať možnosť po 3.štvrtine 
zápasu vyhrať 300, 200 alebo 100 Eur zľavu z letnej dovolenky 2020, ktoré sú už aktuálne v predaji, v prípade ak 
trafí svoju super strelu. 

[Späť na obsah] 

 
 

29. Muž na Spiši neprežil zrážku s vlakom 
[30.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/muz-na-spisi-neprezil-zrazku-s-vlakom-cl724146.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Ilustračná fotografia. 
Smižany 30. novembra (TASR) – Zrážku s vlakom na Spiši neprežil neznámy muž. Krajská policajná 

hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že tragická nehoda sa stala včera krátko pred 17. hodinou na úseku 
trate Smižany – Spišské Tomášovce, okres Spišská Nová Ves. 

„Osoba nereagovala ani na zvukové znamenie a rušňovodič aj napriek použitiu rýchlo činného brzdenia už 
zrážke nedokázal zabrániť. Muž pri zrážke utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila hovorkyňa. 

U rušňovodiča vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. Z dôvodu dokumentovania udalosti bola v 
tomto úseku na niekoľko hodín zastavená vlaková doprava. „Bližšie okolnosti polícia vyšetruje, totožnosť 
nebohého muža zisťuje a v danej veci začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia,“ uzavrela Ivanová. 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 
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30. 23.kolo SHL ligy: Záhoráci si nepokazili retro večer, Topoľčany pred 3400 

divákmi zosadili z čela Bratislavu 
[29.11.2019; hokejportal.net; Slovensko 1.liga; 20:40; Ivan Harčár] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/23kolo-shl-ligy-zahoraci-si-nepokazili-retro-vecer-topolcany-pred-
3400-divakmi-zosadili-z-cela-bratislavu/96520 

 
 

Hokejová SHL liga mala v piatok na programe zápasy 23.kola. 
SHL liga 2019/20 - 23.kolo - 29.11.2019 
SKALICA - DUBNICA 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 
Góly: 9. Okoličány (Šmída, Štumpf), 24. Okoličány (Šmída, Štumpf), 31. Šmída (Štumpf), 57. Štumpf (Trnka, 

Mikéska), 57. Janík (Trutt) – 4. Kristín (Ďuriš), 30. Hudák (Jakubík), Rozhodovali: Moller, Baluška – Kollár, Rehák, 
Vylúčení: 4:4, Presilovky: 2:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 41:30, 1284 divákov. 

Skalica: Trutt - Horváth, Škápik, Mikéska, Janík, Hohl, Hílek, Moritz, Trenčan - Okoličány, Šmída, Štumpf - 
Trnka, P. Kotzman, Klučiar - Koziot, Dvonč, A. Kotzman - Melicher, Ivičič, Nemec. 

Tréner: Michal Ružička. 
Dubnica: Kutej - Homer, Švec, Košecký, Chatrnúch, Hefka, Trška, Dúžek, Plavecký - Bodnár, Ďuriš, Kristín - 

Klimenta, Matějka, Jakúbek - Jakubík, Prna, Hudák - Kopáč. 
Tréner: Jozef Zavadil. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - POVAŽSKÁ BYSTRICA 3:2sn (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0) 

Góly: 28. L. Novák (Kövér, Cibák), 29. Kövér (Cibák, Vartovník), rozhod. nájazd Havrila - 22. Ligas (Drevenák, 
Augustín), 23. Németh (Rodionov, Švantner), Rozhodovali: Peterka - Ordzovenský, Wolf, Vylúčení: 7:13, navyše 
L. Ďurkech (P.Bystrica) 10 minút nešportové správanie, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, Strely: 40:35, 602 
divákov. 

Spišská Nová Ves: Rabčan - Alvo, Cibák, Boldižár, Bdžoch, Semaňák, Knižka, Vantroba, Chovanec - L. 

Novák, Vartovník, Kövér - Hamráček, Koky, R. Rapáč - Findura, R. Štrauch, Ondov - Havrila, Badalyan, 
Polomský. 

Tréner: Richard Rapáč. 
Považská Bystrica: Lamper - Augustín, Nahálka, Šefčík, L. Ďurkech, Knudsen, Rodionov - Jakubec, Rufati, 

Cíger - Ligas, Dmitriev, Drevenák - Mokrohajský, Turan, Švantner - Krieger, Németh, Pelech. 
Tréner: Juraj Firit. 
LEVICE - MARTIN 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 3. Bujanov (Gubo, Hrušík), 27. Tábi (Cebák, Kropotin), 44. Mrázik (Kropotin), 51. Tábi (Kropotin) – 42. 

Matejka (Šimon), Rozhodovali: Píšťanský – Číž, Staššák, Vylúčení: 4:4, Presilovky: 1:1, Oslabenia: 0:0, Strely: 
39:33, 916 divákov. 

Levice: Kožiak - Romaňák, M. Novák, Kohút, Cebák, Šturdík, P. König, Kudrna, Bujanov - Tužinský, Klenko, 
Sarvaš - Kropotin, Mrázik, Vorobyev - Piačka, Mihálik, Tábi - Hrušík, Romanov, Gubo. 

Tréner: Pavel Takáč. 
Martin: Bernát - Matejka, Tabaček, Dvořák, Burzík, Šimon, Rusina, Themár, Ligas - Videlka, Murček, 

Pokrivčák- Brezniak, Langhammer, Poliaček - A. Nauš, Jurášek, Žiak - Rudzan, Dírer, Paulíny. 
Tréner: Ernest Bokroš. 
ŽILINA - TRNAVA 7:5 (2:0, 2:3, 3:2) 
Góly: 8. D. Rehák (Patlevič, Ondruš), 9. Macek (Záhradník), 22. Ondruš (D. Rehák), 23. Záhradník (Macek, 

Prášil), 55. Ondruš (D. Rehák, Nádašdi), 58. Markovič (S. Rehák), 60. Markovič – 26. Beták (Jurák, Schmidt), 34. 
Jurák (Lindeman), 38. Hrbáčik (Jurák), 50. Hrbáčik (Mrava), 59. Sliva (Beták, Jurák), Rozhodovali: Purgat – 
Ševčík, Znak, Vylúčení: 5:3, Presilovky: 0:2, Oslabenia: 1:0, Strely: 39:60, 277 divákov. 

Žilina: Mikoláš - Surán, Dubeň, Nádašdi, Turian, Patlevič, Dlugoš, Housa - S. Rehák, Minárik, Markovič - D. 
Rehák, Ondruš, Pjaták - Macek, Prášil, Záhradník - Coma, Valášek, Korbáš. 

Tréner: Stanislav Škorvánek. 
Trnava: Ivanovič - Schmidt, Sliva, Klein, Burian, Mišurda - Bobál, Beták, Jurák - Kamenický, Hrbáčik, Mrava - 

Lukačovič, Lindeman, Šúry. 
Tréner: Štefan Mega. 
TOPOĽČANY - BRATISLAVA 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 
Góly: 24. Pätoprstý, 40. Laššo (Bečka), 41. Bečka (Uhnák, Huba), 59. Tomčák (Pätoprstý) – 28. Biro (Selleck, 

Sloboda), Rozhodovali: Krist – Kiepeš, Jurčiak, Vylúčení: 4:7, navyše Hřebíček (Topoľčany) 5+DKZ za sekanie, 
Jankovič (Bratislava) 2+10 za nedovolené bránenie v hre + nešportové správanie, Presilovky: 1:0, Oslabenia: 0:0, 
Strely: 26:43, 3385 divákov. 

Topoľčany: Kompas - Ďurčo, Huba, Kováčik, Hřebíček, Hrudík, Bystričan, Bulák, Kubek - Kluka, Uhnák, Bečka 
- Pätoprstý, Tomčák, Miklík - D. Gergel, Laššo, Pekarčík - Špankovič, Olejník, Podstavek. 

Tréner: Ľubomír Hurtaj. 
Bratislava: Hamerlík - Martinelli, Bohunický, Sloboda, Biro, Bača, Jankovič, Lukáčik, Juriga - T. Varga, Buc, R. 

Varga - Vašaš, Slovák, Selleck - D. Hudec, Kalináč, Surovka - Šálka, Smolka, Danišovský. 
Tréner: Peter Oremus. 

[Späť na obsah] 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/23kolo-shl-ligy-zahoraci-si-nepokazili-retro-vecer-topolcany-pred-3400-divakmi-zosadili-z-cela-bratislavu/96520
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/23kolo-shl-ligy-zahoraci-si-nepokazili-retro-vecer-topolcany-pred-3400-divakmi-zosadili-z-cela-bratislavu/96520


 
 

31. Vianočné trhy budú ekologickejšie 
[29.11.2019; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Andrej Bálint / Anton Gbur] 

 
 

Anton Gbur, moderátor: „Vianočné trhy budú vo viacerých mestách na Slovensku opäť o niečo ekologickejšie. 
Z námestí miznú postupne plastové taniere, poháre a nahrádza ich bioriad. Mestá po celom Slovensku posilňujú 
zber komunálneho odpadu a niektoré zavádzajú aj vlastné keramické hrnčeky.“ 

Andrej Bálint, redaktor: „Na vianočných trhoch po celom Slovensku sa každý rok predajú tisíce pohárov 
punču. Výsledkom je obrovské množstvo plastového odpadu. Mestá preto zavádzajú nové opatrenia. Predajcov 
vyzývajú, aby jedlá a nápoje predávali výlučne v rozložiteľných nádobách.“ 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy (nezávislý): „Tohtoročnou veľkou novinkou je totiž zero 
waste. Čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovanie množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú 
používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.“ 

Andrej Bálint: „Menej plastových a viac papierových či kompostovateľných riadov používajú už v Žiline, Nitre, 
Košiciach a Prešove. Banská Bystrica ako jedno z prvých miest na Slovensku nahrádza plastové poháre 
vlastnými keramickými hrnčekmi.“ 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica (nezávislý): „Návštevník si môže hrnček zakúpiť za štyri eurá. 
Tento môže používať počas celého obdobia vianočných trhov alebo si ho môže vymeniť. Pokiaľ sa rozhodne 
tento hrnček si nechať, tak prispieva jedným eurom na charitatívne účely.“ 

Bibiána Hudáková, prevádzkarka stánku v Banskej Bystrici: „Myslím si, že je to oveľa lepšie ako tie plastové, 
aj lepšie chutí, aj menej odpadu.“ 

Andrej Bálint: „Po vrátení hrnčeka dostanú návštevníci zálohu naspäť. Keramické hrnčeky s motívom mesta 
skúšajú aj v Spišskej Novej Vsi. Tieto opatrenia tak majú viesť k minimalizovaniu plastového odpadu.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia: „Slovensko za posledné minimálne 4 roky urobilo 
obrovský kus práce a cítime skutočne, že tá spoločnosť chce triediť, chce byť zodpovedná v tej krajine. Môžme 
povedať, že sa približujeme ku krajinám, kde tieto štandardy boli nastavené skôr.“ 

Andrej Bálint: „Úplný zákaz používania jednorazových plastov, ktorý odsúhlasil Európsky parlament, začne 
platiť v roku 2021.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

32. Vianočné trhy bez plastov 
[29.11.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 16:00; Andrej Bálint / Jana Majeská] 

 
 

Jana Majeská, moderátorka: „Vianočné trhy budú vo viacerých mestách na Slovensku opäť o niečo 
ekologickejšie. Z námestí postupne miznú plastové taniere, poháre a nahrádza ich bioriad. Mestá po celom 
Slovensku posilňujú zber komunálneho odpadu. Niektoré zavádzajú aj vlastné keramické hrnčeky.“ 

Andrej Bálint, redaktor: „Na vianočných trhoch po celom Slovensku sa každý rok predajú tisíce pohárov 
punču. Výsledkom je obrovské množstvo plastového odpadu. Mestá preto zavádzajú nové opatrenia. Predajcov 
vyzývajú, aby jedlá a nápoje predávali výlučne v rozložiteľných nádobách.“ 

Matúš Vallo, primátor hlavného mesta SR Bratislavy (nezávislý): „Tohtoročnou veľkou novinkou je totiž zero 
waste, čiže snaha predchádzať vzniku odpadu a tiež znižovanie množstva komunálneho odpadu, keďže sa budú 
používať výlučne vratné poháre a kompostovateľné riady.“ 

Andrej Bálint: „Menej plastových a viac papierových či kompostovateľných riadov používajú už v Žiline, Nitre, 
Košiciach a Prešove. Banská Bystrica ako jedno z prvých miest na Slovensku nahrádza plastové poháre 
vlastnými keramickými hrnčekmi.“ 

Ján Nosko, primátor mesta Banská Bystrica (nezávislý): „Návštevník si môže hrnček zakúpiť za štyri eurá. 
Tento môže používať počas celého obdobia vianočných trhov alebo si ho môže vymeniť. Pokiaľ sa rozhodne 
tento hrnček si nechať, tak prispieva jedným eurom na charitatívne účely.“ 

Bibiána Hudáková, prevádzkarka stánku v Banskej Bystrici: „Myslím si, že je to oveľa lepšie ako tie plastové, 
aj to lepšie chutí, aj je menej odpadu.“ 

Andrej Bálint: „Po vrátení hrnčeka dostanú návštevníci zálohu naspäť. Keramické hrnčeky s motívom mesta 
skúšajú aj v Spišskej Novej Vsi. Tieto opatrenia tak majú viesť k minimalizovaniu plastového odpadu.“ 

Tomáš Ferenčák, hovorca ministerstva životného prostredia: „Slovensko za posledné minimálne štyri roky 
urobilo obrovský kus práce. Cítime skutočne, že tá spoločnosť chce triediť, chce byť zodpovedná v tej krajine. 
Môžeme povedať, že sa približujeme ku krajinám, kde tieto štandardy boli nastavené skôr.“ 

Andrej Bálint: „Úplný zákaz používania jednorazových plastov, ktorý odsúhlasil Európsky parlament, začne 
platiť v roku 2021.“ 

[Späť na obsah] 



 
 

33. Hokej-MS20: V úvodnej nominácii SR tridsať hráčov vrátane zámorských 

legionárov 
[29.11.2019; dobrenoviny.sk; 15:28; TASR] 

 
https://www.dobrenoviny.sk/c/175983/hokej-ms20-v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-
zamorskych-legionarov 

 
 

Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. 
Na snímke hlavný tréner reprezentácie Slovenska do 20 rokov Róbert Petrovický. — Foto: TASR/Oliver 

Ondráš 
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza 

prípravy na juniorský svetový šampionát v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný 
zoznam tridsať hráčov vrátane korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. 

Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. “Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr 
a pripoja sa k nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na 
margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je 
zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre 
tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. “Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú 
postupne pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC “05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ”05 Banská Bystrica/HK 
Levice), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), 
Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), 
Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), 

Martin Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK "95 
Považská Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik 
(MsHK Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. 
Mikuláš), Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin 
Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

× 
[Späť na obsah] 

 
 

34. Úvodná nominácia Slovenska: Tridsať hráčov vrátane zámorských 

legionárov 
[29.11.2019; cas.sk; Čas.sk; 14:27; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/915800/uvodna-nominacia-slovenska-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-
legionarov/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza prípravy na juniorský svetový šampionát 

v Česku. 
Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný zoznam tridsať hráčov vrátane korčuliarov 

pôsobiacich v zahraničí. 

https://www.dobrenoviny.sk/c/175983/hokej-ms20-v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov
https://www.dobrenoviny.sk/c/175983/hokej-ms20-v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov
https://www.cas.sk/clanok/915800/uvodna-nominacia-slovenska-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov/
https://www.cas.sk/clanok/915800/uvodna-nominacia-slovenska-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov/


Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. “Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr 
a pripoja sa k nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na 
margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je 
zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre 
tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. “Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú 
postupne pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “20” na záverečnú fázu prípravy pred MSJ a kemp v Žiline (9. - 13. decembra 2019) 
Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice), 

Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), Adam 
Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), Jakub 
Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Martin 

Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Viktor 
Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská 
Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik (MsHK 
Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), 
Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš 
(Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: Martin 
Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

Foto: 
Na snímke striedačka slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, uprostred tréner Róbert Petrovický. 

Zdroj: TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

35. V úvodnej nominácii SR20 tridsať hráčov vrátane zámorských legionárov 
[29.11.2019; hokejportal.net; Slovensko Reprezentácia; 13:54; TASR] 

 
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-
legionarov/96494 

 
 

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza prípravy na juniorský svetový šampionát 
v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný zoznam tridsať hráčov vrátane 
korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. N 

Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. “Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr 
a pripoja sa k nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na 
margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je 
zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre 
tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. “Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú 
postupne pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “20” na záverečnú fázu prípravy pred MSJ a kemp v Žiline (9. - 13. decembra 2019) 
Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice), 

Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), Adam 
Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), Jakub 
Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Martin 

http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov/96494
http://www.hokejportal.net/?q=clanok/v-uvodnej-nominacii-sr-tridsat-hracov-vratane-zamorskych-legionarov/96494


Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Viktor 
Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská 
Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik (MsHK 
Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), 
Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš 
(Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: Martin 
Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

[Späť na obsah] 

 
 

36. Na severe Slovenska hrozí v sobotu ráno poľadovica 
[29.11.2019; presov.korzar.sme.sk; Prešov Korzár / Spravodajstvo z regiónu Šariš; 00:00; TASR] 

 
https://presov.korzar.sme.sk/c/22272286/na-severe-slovenska-hrozi-v-sobotu-rano-poladovica.html 

 
 

Výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy Prešovského aj Košického kraja. 
VÝCHOD. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na poľadovicu. 
Výstraha platí v sobotu pre niektoré okresy Košického aj Prešovského od polnoci do 9.00 h, uvádzajú 

meteorológovia. 
Konkrétne ide o okresy Poprad, Stará Ľubovňa, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Levoča, Sabinov, Bardejov a 

Prešov. 
"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity - dopravu, pohyb osôb, 

infraštruktúru. Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho 
rozsahu, spresnili meteorológovia. 

Na sobotu hlási SHMU poľadovicu. (zdroj: SHMU) 
[Späť na obsah] 

 
 

37. Marcinková: Divadlo je veľká psychohygiena a odpočinutie od problémov 
[29.11.2019; 24hod.sk; Z domova; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/marcinkova-divadlo-je-velka-psychohygiena-a-odpocinutie-od-problemov-
cl724047.html 

 
 

24hod.sk Z domova 
Na archívnej snímke herečka Gabriela Marcinková Mihalčínová 
Bratislava 29. novembra (TASR) - Celoročný celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020 prinesie 

inscenácie, výstavy a iné podujatia a aktivity zamerané na slovenské divadlo. Projekt vyhlásený vládou 
Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií - Divadelného ústavu, 
Slovenského národného divadla (SND) a Národného osvetového centra (NOC) predstavili tento týždeň v 
Bratislave. 

S osvetou projektu, ktorého hlavným cieľom je pripomenutie a oslava 100. výročia založenia SND a 190. 
výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla, pomôžu aj ambasádori. Tvárami Roku slovenského divadla 
2020 sú herečka Emília Vášáryová, autor, režisér a herec Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana Fogašová, 
herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková a baletní umelci Nina Poláková a Roman Lazík. 

Gabriela Mihalčínová Marcinková pre TASR uviedla, že byť v tejto spoločnosti osobností, ktoré sú spolu s ňou 
ambasádormi projektu, je pre ňu veľká česť. “Aj keby tam neboli oni a mala by som byť ja spojená s tým, že sa 
oslavuje storočnica SND, som veľmi vďačná a nadšená,” vyhlásila herečka a do pozornosti dala napríklad 
výstavu Divadelné storočie: stopy a postoje, ktorá bude inštalovaná od konca februára do začiatku októbra na 
Bratislavskom hrade. “Všetky aktivity sú úžasné, ale čo je myslím ešte dôležitejšie v rámci tohto projektu jedného 
roka, aby divák išiel do najbližšieho divadla, ktoré má za rohom,” hovorí Marcinková a ďalej poznamenáva: 
"Nemusí to byť SND, môže to byť Žilinské bábkové divadlo, ochotnícke divadlo, divadlo v Spišskej Novej Vsi. 

Čokoľvek, čo máte najbližšie, milí diváci, choďte, lebo divadlo je naozaj veľká psychohygiena a odpočinutie od 
problémov, ktoré možno máte vo svojich prácach a životoch." 

Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč 
Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci môžu pozrieť na www.rokdivadla.sk. Súčasťou projektu bude aj 
dokumentačná výstava theatre.sk, ktorá sa pozrie na fenomén profesionálneho divadelníctva. Počas festivalu 
Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej 
asociácie divadelných kritikov a v rámci neho Showcase slovenského divadla. Vyjde tiež publikácia Dejiny 
slovenského divadla II. (1949 - 2000) a pripravuje sa knižný titul 100 rokov SND. 

https://presov.korzar.sme.sk/c/22272286/na-severe-slovenska-hrozi-v-sobotu-rano-poladovica.html
https://www.24hod.sk/marcinkova-divadlo-je-velka-psychohygiena-a-odpocinutie-od-problemov-cl724047.html
https://www.24hod.sk/marcinkova-divadlo-je-velka-psychohygiena-a-odpocinutie-od-problemov-cl724047.html


Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

38. Zámorskí legionári už majú pripravené letenky. Prvá nominácia mladíkov je 

známa 
[29.11.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; TASR] 

 
https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/534442-zamorski-legionari-uz-maju-pripravene-letenky-
petrovicky-predstavil-prvu-nominaciu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Róbert Petrovický. Autor: Pravda, Ivan Majerský 
Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza prípravy na juniorský svetový šampionát 

v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný zoznam tridsať hráčov vrátane 
korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. 

Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. 

„Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr a pripoja sa k 
nám v prvom týždni spoločnej prípravy,“ uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. 

Na margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: „Oliver má výborné 
čísla, je zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude 
platný pre tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.“ 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. 

„Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú postupne 
pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,“ dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia na záverečnú fázu prípravy a kemp v Žiline: 
Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice), 

Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), Adam 
Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), Jakub 
Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Martin 

Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Viktor 
Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská 
Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik (MsHK 
Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), 
Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš 
(Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: Martin 
Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

[Späť na obsah] 

 
 

39. Prvá nominácia hokejovej „dvadsiatky“ na MS 
[29.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: TASR] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424042/ms-u20-prva-nominacia-hokejovej-dvadsiatky-na-ms 

 
 

Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza prípravy na juniorský svetový šampionát 
v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný zoznam tridsať hráčov vrátane 
korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. 

Prečítajte si tiež 
KVÍZ: Poznáte hokejové pravidlá? Otestujte sa 

https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/534442-zamorski-legionari-uz-maju-pripravene-letenky-petrovicky-predstavil-prvu-nominaciu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://hokej.pravda.sk/reprezentacia/clanok/534442-zamorski-legionari-uz-maju-pripravene-letenky-petrovicky-predstavil-prvu-nominaciu/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://sport.aktuality.sk/c/424042/ms-u20-prva-nominacia-hokejovej-dvadsiatky-na-ms


Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. 

“Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr a pripoja sa k 
nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na margo 
výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je 
zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre 
tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. 

“Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú postupne 
pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “20” na záverečnú fázu prípravy pred MSJ a kemp v Žiline (9. - 13. decembra 2019): 
Brankári: 
Jakub Lackovič (MsHKM Žilina) 
Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen) 

Roman Rýchlik (HK ŠKP Poprad) 
Obrancovia: 
Samuel Kňažko 
Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.) 
Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.) 
Andrej Golian 
Oliver Turan (obaja HC 07 Detva) 
Martin Bučko (MsHKM Žilina) 
Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš) 
Marko Stacha (HK Dukla Trenčín) 
Boris Česánek (HK ŠKP Poprad) 
Oliver Fatul (HKM Zvolen) 
Útočníci: 
Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica) 
Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice) 
Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava) 
Filip Čenka (HC 07 Detva) 
Adam Paulíny (MHA Martin) 
Jakub Minárik (HK Nitra) 
Marek Minárik (MsHK Žilina) 
Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves) 
Martin Chromiak (HK Dukla Trenčín) 
Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina) 
Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany) 
Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská Bystrica) 
Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom) 
Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.) 
Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.) 
Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.) 
Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
MS do 20 rokov / 
1 
X 
2 
Česká Republika U20 CZE U20 
15:00 
26.12.2019 
Rusko u20 RUS u20 
3.86 4.76 1.56 
Švajčiarsko U20 SUI U20 
15:00 
26.12.2019 



Kazachstan u20 KAZ u20 
1.27 5.96 6.46 
Kanada U20 CAN U20 
19:00 
26.12.2019 
USA U20 USA U20 
1.79 4.45 3.05 
Švédsko U20 SWE U20 
19:00 
26.12.2019 
Fínsko U20 FIN U20 
2.30 4.01 2.35 
Celý program MS do 20 rokov >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Sleduj_a_tipuj_nazivo_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

40. V úvodnej nominácii hokejovej dvadsiatky na MS tridsať hráčov 
[29.11.2019; 24hod.sk; Šport; 00:00; Teraz.sk;TASR] 

 
https://www.24hod.sk/v-uvodnej-nominacii-hokejovej-dvadsiatky-na-ms-tridsat-hracov-cl723977.html 

 
 

24hod.sk Šport 
Na snímke striedačka slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, uprostred tréner Róbert Petrovický v 

zápase Slovensko - Nemecko na Turnaji štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch 8. novembra 2019. 
Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza 

prípravy na juniorský svetový šampionát v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný 
zoznam tridsať hráčov vrátane korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. 

Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly 
zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert 
Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip 
Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. “Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr 
a pripoja sa k nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na 
margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je 
zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre 
tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. “Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú 
postupne pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “20” na záverečnú fázu prípravy pred MSJ a kemp v Žiline (9. - 13. decembra 2019): 
Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice), 

Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), Adam 
Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), Jakub 
Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Martin 

Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Viktor 
Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská 
Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik (MsHK 
Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), 
Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš 
(Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: Martin 
Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR 
[Späť na obsah] 

 
 

https://www.24hod.sk/v-uvodnej-nominacii-hokejovej-dvadsiatky-na-ms-tridsat-hracov-cl723977.html


41. Topoľčany zvládli šláger. Zdolali Capitals a sú prví 
[29.11.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; SITA] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/534526-topolcany-zvladli-slager-zdolali-capitals-a-su-
prvi/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Bratislava Capitals. Autor: SITA, Jana Birošová 
Šláger Slovenskej hokejovej ligy (SHL) 2019/2020 sa v Topoľčanoch skončil jasným víťazstvom domácich, 

ktorí v piatok pokorili Bratislava Capitals 4:1 a vystriedali ich na čele tabuľky. 
Aj v zostávajúcich zápasoch piatkového 23. kola sa presadili domáce tímy. 
V gólovej prestrelke Žilinčania pokorili Trnavčanov 7:5, trojgólové víťazstvá dosiahli Skalica proti Dubnici (5:2) 

a Levice proti Martinu (4:1). Spišská Nová Ves rozhodla o výhre nad „pantermi“ z Považskej Bystrice v 

samostatných nájazdoch (3:2). 
HK Skalica – MHK Dubnica nad Váhom 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 
Góly: 9. Okoličány, 24. Okoličány, 31. Šmída, 57. Štupmf, 57. Janík – 4. Kristín, 30. Hudák 
HK Spišská Nová Ves – HK 95 Panthers Považská Bystrica 3:2 sn (0:0, 2:2, 0:0 – 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Novák, 29. Kover, rozhod. nájazd Havrila – 22. Ligas, 23. Németh 
HK Levice – HK Martin 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 3. Bujanov, 27. Tábi, 44. Mrázik, 51. Tábi – 42. Matejka 
MsHK Žilina – HK Gladiators Trnava 7:5 (2:0, 2:3, 3:2) 
Góly: 8. D. Rehák, 9. Macek, 22. Ondruš, 23. Zahradník, 55. Ondruš, 58. Markovič, 60. Markovič – 26. Beták, 

34. Jurák, 38. Hrbáčik, 50. Hrbáčik, 59. Sliva 
HC Topoľčany – HC Bratislava Capitals 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 
Góly: 24. Pätoprstý, 40. Laššo, 41. Bečka, 59. Tomčák – 28. Biro 

[Späť na obsah] 

 
 

42. Müller odhalil fanúšikom Texty! Pri niekoľkých mal obavu vôbec ich 

zverejniť 
[29.11.2019; pravda.sk; Koktail; 00:00; SITA] 

 
https://koktail.pravda.sk/na-cervenom-koberci/clanok/534297-muller-odhalil-fanusikom-texty-pri-
niekolkych-mal-obavu-vobec-ich-zverejnit/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hudobné trio (zľava) Michael Kocáb, Richard Müller a Ondřej Soukup. Autor: Ivo Kiapeš 
Slovenský spevák Richard Müller predstavil v stredu večer v jednom z bratislavských kníhkupectiev svoju 

knihu s názvom Texty. 
V novinke prináša väčšinu textov piesní, ktoré písal na svoje sólové albumy, pre skupinu Banket i pre iných 

interpretov. „S výnimkou nejakých piatich až siedmich textov, ktoré som z rozličných dôvodov nemal chuť do 
knižky dávať, je tam vlastne skoro všetko, takže ten záber má veľkú moc a silu,“ povedal počas večera. 

Müller svoje texty podľa vlastných slov píše celkom autenticky, preto obvykle reflektujú jeho osobný život. 
„Drvivá väčšina tých textov veľmi úzko vychádza z nejakého môjho presvedčenia a pocitu. Existuje pár, pri 
ktorých som mal obavu, či ich zverejniť, napríklad Nahý 2 je taký. O tom som rozmýšľal, že ho vlastne nikdy moc 
nechcem vydať a potom ma kolegovia presvedčili, že to stojí za to, že to je dobrá vec, tak som to vydal a stalo sa 
z toho niečo také ako hit. Ja nemám moc rád to slovo… A inak si myslím, že ľudia, ktorí ma majú radi, berú do 
úvahy nejakú moju autenticitu a veria mi, veria tomu, čo napíšem a sú presvedčení o tom, že ich neklamem a 
nevymýšľam si texty, ktoré by vychádzali z neviem čoho… len tak nejako pokusmo,“ zamyslel sa spevák, ktorý k 
väčšine textov v knižke zároveň pridal aj vlastné rukou písané poznámky. 

Po grafickej a obrazovej stránke sa o knižku postaral Marián Hirc. „S Majom sme všetko asi päťkrát po päť 
hodín korigovali a vždy sme nachádzali chyby… V tejto chvíli sa bojím len toho, že tam aj fanúšikovia budú 
nachádzať chyby, to by som bol strašne nerád,“ vyznal sa Müller. „No hlavne by som chcel, ak by sa s tým 
fanúšikovia stotožnili. Aby mali pocit, že ich neklamem a uverili tomu, že tie texty a slová sú úprimné a pravdivé,“ 
poznamenal obľúbený interpret. 

Krst knihy sa uskutočnil už v polovici októbra na bratislavskom koncerte v športovej hale Pasienky v rámci 
turné s Michaelom Kocábom a Ondřejom Soukupom. Koncerty v tejto chvíli ešte pokračujú, do 22. decembra 
trojica zavíta ešte do Michaloviec, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Sniny, Prešova, Košíc, Uherského Hradišťa a 

Brna. 
[Späť na obsah] 
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43. V úvodnej nominácii hokejovej dvadsiatky na MS tridsať hráčov 
[29.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/sport/hokej-ms20-v-uvodnej-nominacii-sr-tri/433042-clanok.html 

 
 

Na snímke striedačka slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov, uprostred tréner Róbert Petrovický v 
zápase Slovensko - Nemecko na Turnaji štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch 8. novembra 2019. Foto: 
TASR/Martin Palkovič 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. 

Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza 
prípravy na juniorský svetový šampionát v Česku. Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný 
zoznam tridsať hráčov vrátane korčuliarov pôsobiacich v zahraničí. Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii 
na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. Z Dukly zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin 
Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas Ferenyi, Róbert Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v 
pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, Oliver Turan a Filip Čenka. Spomedzi zámorských legionárov 
nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 
27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 gólov a 16 asistencií. “Chlapci zo zámoria 
už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr a pripoja sa k nám v prvom týždni 
spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. Na margo výbornej formy Olivera 
Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné čísla, je zdravý, dobre pripravený. 
Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude platný pre tím ako každý jeden z 
nominovaných hráčov.” Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 – 5. januára 2020) je 
na programe v pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k 
dispozícii päť formácií. “Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k 
nám budú postupne pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal 
Petrovický pre hockeyslovakia.sk. Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC 
’05 Banská Bystrica/HK Levice), Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan 
(všetci HC 07 Detva), Adam Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik 
(obaja HK ŠKP Poprad), Jakub Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská 

Nová Ves/HKM Zvolen), Martin Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla 
Trenčín/MsHK Žilina), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla 
Trenčín/HK ’95 Považská Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM 
Zvolen), Marek Minárik (MsHK Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš 
(MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik 
(Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš (Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), 
pripoja sa 11. decembra: Martin Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, 
Kan.) 

[Späť na obsah] 

 
 

44. Petrovický nominoval na šampionát do 20 rokov 
[29.11.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Reprezentácie; 00:00; TASR] 

 
https://sport.sme.sk/c/22271952/petrovicky-nominoval-na-sampionat-do-20-rokov.html 

 
 

V úvodnej nominácii figuruje tridsať hráčov vrátane zámorských legionárov. 
BRATISLAVA. Slovenskú hokejovú reprezentáciu do 20 rokov čaká záverečná fáza prípravy na juniorský 

svetový šampionát v Česku. 
Tréner SR “20” Róbert Petrovický zaradil na úvodný nominačný zoznam tridsať hráčov vrátane korčuliarov 

pôsobiacich v zahraničí. 
Najpočetnejšie zastúpenia v prvej nominácii na záverečnú fázu prípravy majú Trenčín a Detva. 
Z Dukly zabojuje o účasť na šampionáte šestica Martin Chromiak, Marko Stacha, Viktor Ďurina, Nicolas 

Ferenyi, Róbert Džugan a Kristián Kováčik. Z Detvy dorazí v pondelok 9. decembra na zraz trio Andrej Golian, 
Oliver Turan a Filip Čenka. 

Spomedzi zámorských legionárov nechýba na zozname útočník Martin Faško-Rudáš z Everett Silvertips ani 
produktívny krídelník Oliver Okuliar. V 27 dueloch WHL za tím Lethbridge Hurricans nazbieral 34 bodov za 18 
gólov a 16 asistencií. 

“Chlapci zo zámoria už majú pripravené letenky. Som veľmi rád, že niektorí môžu prísť skôr a pripoja sa k 
nám v prvom týždni spoločnej prípravy,” uviedol pre hockeyslovakia.sk tréner Róbert Petrovický. 

https://www.teraz.sk/sport/hokej-ms20-v-uvodnej-nominacii-sr-tri/433042-clanok.html
https://sport.sme.sk/c/22271952/petrovicky-nominoval-na-sampionat-do-20-rokov.html


Na margo výbornej formy Olivera Okuliara v prestížnej kanadskej juniorskej súťaži dodal: “Oliver má výborné 
čísla, je zdravý, dobre pripravený. Sme radi, že mu to ide a že ho uvidíme už v úvodnom týždni. Verím, že bude 
platný pre tím ako každý jeden z nominovaných hráčov.” 

Úvodný zraz v záverečnej fáze prípravy na MS (26. decembra 2019 - 5. januára 2020) je na programe v 
pondelok 9. decembra v Žiline. Tréneri chcú mať zakaždým až do konca prípravného obdobia k dispozícii päť 
formácií. 

“Aby chlapci stále cítili konkurenciu. Každý jeden dostane šancu. Keďže ďalší hráči sa k nám budú postupne 
pripájať, niektorí zakaždým budú musieť odísť. S takou možnosťou musia počítať,” dodal Petrovický pre 
hockeyslovakia.sk. 

Nominácia SR “20” na záverečnú fázu prípravy: 
Hráči podľa klubov: Dominik Sojka (HC ’05 Banská Bystrica), Ján Sarvaš (HC ’05 Banská Bystrica/HK Levice), 

Dominik Jendek (HC Slovan Bratislava), Filip Čenka, Andrej Golian, Oliver Turan (všetci HC 07 Detva), Adam 
Paulíny (MHA Martin), Jakub Minárik (HK Nitra), Boris Česánek, Roman Rýchlik (obaja HK ŠKP Poprad), Jakub 
Nespala (HK ŠKP Poprad/HK Spišská Nová Ves), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves/HKM Zvolen), Martin 

Chromiak, Marko Stacha (obaja HK Dukla Trenčín), Kristián Kováčik (HK Dukla Trenčín/MsHK Žilina), Viktor 
Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK ’95 Považská 
Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Oliver Fatul (HKM Zvolen), Marek Minárik (MsHK 
Žilina), Martin Bučko, Jakub Lackovič (obaja MsHKM Žilina), Marcel Dlugoš (MsHKM Žilina/MHk 32 L. Mikuláš), 
Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Martin Vitaloš 
(Rögle Angelholm, Švéd.), Daniel Vladimír Tkáč (Merritt Centennials, Kan.), pripoja sa 11. decembra: Martin 
Faško-Rudáš (Everett Silvertips, Kan.), Oliver Okuliar (Lethbridge Hurricans, Kan.) 

[Späť na obsah] 

 
 

45. SHL: Súboj o líderskú pozíciu pre Topoľčany, prestrelka Žiliny s Trnavou 
[29.11.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/424119/shl-suboj-o-lidersku-poziciu-pre-topolcany-prestrelka-ziliny-s-trnavou 

 
 

Šláger Slovenskej hokejovej ligy (SHL) 2019/2020 sa v Topoľčanoch skončil jasným víťazstvom domácich, 
ktorí v piatok pokorili Bratislava Capitals 4:1 a vystriedali ich na čele tabuľky. 

Aj v zostávajúcich zápasoch piatkového 23. kola sa presadili domáce tímy. V gólovej prestrelke Žilinčania 
pokorili Trnavčanov 7:5, trojgólové víťazstvá dosiahli Skalica proti Dubnici (5:2) a Levice proti Martinu (4:1). 

Spišská Nová Ves rozhodla o výhre nad „pantermi” z Považskej Bystrice v samostatných nájazdoch (3:2). 

Slovenská hokejová liga - 23. kolo - piatok: 
HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 
Góly: 9. Okoličány, 24. Okoličány, 31. Šmída, 57. Štupmf, 57. Janík - 4. Kristín, 30. Hudák 
HK Spišská Nová Ves – HK 95 Panthers Považská Bystrica 3:2 pp a sn (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Novák, 29. Kover, rozhod. nájazd Havrila - 22. Ligas, 23. Németh 
HK Levice - HK Martin 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 3. Bujanov, 27. Tábi, 44. Mrázik, 51. Tábi - 42. Matejka 
MsHK Žilina - HK Gladiators Trnava 7:5 (2:0, 2:3, 3:2) 
Góly: 8. D. Rehák, 9. Macek, 22. Ondruš, 23. Zahradník, 55. Ondruš, 58. Markovič, 60. Markovič - 26. Beták, 

34. Jurák, 38. Hrbáčik, 50. Hrbáčik, 59. Sliva 
HC Topoľčany - HC Bratislava Capitals 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 
Góly: 24. Pätoprstý, 40. Laššo, 41. Bečka, 59. Tomčák - 28. Biro 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 23. kolo 
1 
X 
2 
HK Skalica HK Skalica 
5 : 2 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(1:1, 2:1, 2:0) 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
3 : 2 sn 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
(0:0, 2:2, 0:0, 1:0) 
HC Topoľčany Topoľčany 
4 : 1 
Bratislava Capitals Bratislava 

https://sport.aktuality.sk/c/424119/shl-suboj-o-lidersku-poziciu-pre-topolcany-prestrelka-ziliny-s-trnavou


(0:0, 2:1, 2:0) 
HK Levice Levice 
4 : 1 
HK Martin Martin 
(1:0, 1:0, 2:1) 
MsHK Žilina Žilina 
7 : 5 
HK Gladiators Trnava Trnava 
(2:0, 2:3, 3:2) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Najlepsie_mobilne_tipovanie_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

46. PMJčkári chytili zdrogovanú taxikárku: FOTO Hazardovala s nevinnými 

životmi, nekompromisná reakcia zamestnávateľa 
[29.11.2019; topky.sk; Krimi; 00:00; © Zoznam/Vo] 

 
https://www.topky.sk/cl/100370/1842365/PMJckari-chytili-zdrogovanu-taxikarku–FOTO-Hazardovala-s-
nevinnymi-zivotmi–nekompromisna-reakcia-zamestnavatela 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Mladá taxikárka hazardovala so životmi nevinných ľudí. Krátko predtým, ako ju 

zastavili PMJčkári, vraj vysadila zákazníka. Vodička síce nenafúkala, no policajtom sa jej správanie nepozdávalo, 
a preto ju poslali na odber biologického materiálu. Toxikologické vyšetrenie potvrdilo najhoršiu obavu. 

Taxikárka na seba upozornila sama, keď pri zmene smeru jazdy nevyhodila smerovku. Keď ju policajti z 
pohotovostnej motorizovanej jednotky zastavili predpísaným spôsobom, podrobili ju kontrole. Dychová skúška 
ukázala negatívny výsledok. Mužom zákona ale na jej správaní čosi nesedelo. „Vzhľadom na to, že vodička javila 
známky požitia omamných a psychotropných látok, na zistenie ich požitia bol u nej nariadený odber biologického 
materiálu,“ povedala pre topky.sk krajská hovorkyňa polície Jana Mésarová. 

Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 
Predstavitelia zákona šoférke zadržali vodičský preukaz. Najhoršia obava sa potvrdila. „Výsledok 

toxikologického vyšetrenia na zistenie požitia omamných a psychotropných látok bol pozitívny,“ dopln ila 
Mésarová. 

Čítajte aj: Nevidiacu v Trenčíne zrazilo auto na priechode: Policajti ju obvinili, že sa nepozrela cez cestu 
Podľa informácií televízie JOJ taxikárka tesne predtým, než ju zastavila hliadka, vysadila klienta. Zo ženinho 

správania sú pohoršení aj jej bývalí kolegovia. 
Zdroj: Reprofoto/Noviny.sk 
Majiteľ taxislužby Peter Petruf bol k mladej žene nekompromisný. Dal jej okamžitú výpoveď a je rád, že 

policajti zakročili. „Spoliehame na prácu príslušníkov polície. Pokojne môžu byť kontroly častejšie,“ povedal Petruf 
s tým, že opäť zachytili čiernu ovcu medzi taxikármi. 

O osude vodičky bude rozhodovať správny orgán, a to príslušný okresný dopravný inšpektorát. „Za tento 
priestupok je v správnom konaní možné uložiť sankciu vo výške od 200 do 1000 eur a zákaz činnosti viesť 
motorové vozidlá až do 5 rokov,“ uviedla hovorkyňa polície. 

Nejde však o prvý prípad, s ktorým sa PMJčkári na cestách v Spišskej Novej Vsi stretli. Televízia 

pripomenula. Že zastavili už 13 zdrogovaných vodičov. Riešení boli v priestupkovom konaní. 
[Späť na obsah] 

 
 

47. Slovenská hokejová liga má nového lídra, Topoľčany zdolali Capitals 
[29.11.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22272293/shl-2019-2020-topolcany-zdolali-capitals-a-vedu-ligu.html 

 
 

Martinčania zaváhali v Leviciach. 
BRATISLAVA. Šláger Slovenskej hokejovej ligy 2019/2020 sa v Topoľčanoch skončil jasným víťazstvom 

domácich, ktorí v piatok pokorili Bratislava Capitals 4:1 a vystriedali ich na čele tabuľky. 

https://www.topky.sk/cl/100370/1842365/PMJckari-chytili-zdrogovanu-taxikarku--FOTO-Hazardovala-s-nevinnymi-zivotmi--nekompromisna-reakcia-zamestnavatela
https://www.topky.sk/cl/100370/1842365/PMJckari-chytili-zdrogovanu-taxikarku--FOTO-Hazardovala-s-nevinnymi-zivotmi--nekompromisna-reakcia-zamestnavatela
https://sport.sme.sk/c/22272293/shl-2019-2020-topolcany-zdolali-capitals-a-vedu-ligu.html


Aj v zostávajúcich zápasoch piatkového 23. kola sa presadili domáce tímy. V gólovej prestrelke Žilinčania 
pokorili Trnavčanov 7:5, trojgólové víťazstvá dosiahli Skalica proti Dubnici (5:2) a Levice proti Martinu (4:1). 

Spišská Nová Ves rozhodla o výhre nad Považskou Bystricou v samostatných nájazdoch (3:2). 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 23. kolo - piatok: 
HK Skalica - MHK TSS GROUP Dubnica nad Váhom 5:2 (1:1, 2:1, 2:0) 
Góly: 9. Okoličány, 24. Okoličány, 31. Šmída, 57. Štupmf, 57. Janík - 4. Kristín, 30. Hudák 
HK Spišská Nová Ves – HK 95 Panthers Považská Bystrica 3:2 sn (0:0, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0) 

Góly: 27. Novák, 29. Kover, rozhod. nájazd Havrila - 22. Ligas, 23. Németh 
HK Levice - HK VITAR Martin 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) 
Góly: 3. Bujanov, 27. Tábi, 44. Mrázik, 51. Tábi - 42. Matejka 
MsHK Žilina - HK Gladiators Trnava 7:5 (2:0, 2:3, 3:2) 
Góly: 8. D. Rehák, 9. Macek, 22. Ondruš, 23. Zahradník, 55. Ondruš, 58. Markovič, 60. Markovič - 26. Beták, 

34. Jurák, 38. Hrbáčik, 50. Hrbáčik, 59. Sliva 
HC Topoľčany - HC Bratislava Capitals 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) 
Góly: 24. Pätoprstý, 40. Laššo, 41. Bečka, 59. Tomčák - 28. Biro 

[Späť na obsah] 

 
 

48. Marcinková: Divadlo je veľká psychohygiena a odpočinutie od problémov 
[29.11.2019; teraz.sk; TERAZ.SK; 00:00; TASR] 

 
https://www.teraz.sk/slovensko/marcinkova-divadlo-je-velka-psychohy/433103-clanok.html 

 
 

Na archívnej snímke herečka Gabriela Marcinková Mihalčínová Foto: TASR/Pavel Neubauer 
Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč 

Slovenskom. 
Bratislava 29. novembra (TASR) - Celoročný celoslovenský projekt Rok slovenského divadla 2020 prinesie 

inscenácie, výstavy a iné podujatia a aktivity zamerané na slovenské divadlo. Projekt vyhlásený vládou 
Slovenskej republiky v gescii Ministerstva kultúry SR a jeho rezortných inštitúcií - Divadelného ústavu, 
Slovenského národného divadla (SND) a Národného osvetového centra (NOC) predstavili tento týždeň v 
Bratislave. S osvetou projektu, ktorého hlavným cieľom je pripomenutie a oslava 100. výročia založenia SND a 
190. výročia vzniku slovenského ochotníckeho divadla, pomôžu aj ambasádori. Tvárami Roku slovenského 
divadla 2020 sú herečka Emília Vášáryová, autor, režisér a herec Stanislav Štepka, operná speváčka Jolana 
Fogašová, herečka Gabriela Mihalčínová Marcinková a baletní umelci Nina Poláková a Roman Lazík. Gabriela 
Mihalčínová Marcinková pre TASR uviedla, že byť v tejto spoločnosti osobností, ktoré sú spolu s ňou 
ambasádormi projektu, je pre ňu veľká česť. “Aj keby tam neboli oni a mala by som byť ja spojená s tým, že sa 
oslavuje storočnica SND, som veľmi vďačná a nadšená,” vyhlásila herečka a do pozornosti dala napríklad 
výstavu Divadelné storočie: stopy a postoje, ktorá bude inštalovaná od konca februára do začiatku októbra na 
Bratislavskom hrade. “Všetky aktivity sú úžasné, ale čo je myslím ešte dôležitejšie v rámci tohto projektu jedného 
roka, aby divák išiel do najbližšieho divadla, ktoré má za rohom,” hovorí Marcinková a ďalej poznamenáva: 
"Nemusí to byť SND, môže to byť Žilinské bábkové divadlo, ochotnícke divadlo, divadlo v Spišskej Novej Vsi. 

Čokoľvek, čo máte najbližšie, milí diváci, choďte, lebo divadlo je naozaj veľká psychohygiena a odpočinutie od 
problémov, ktoré možno máte vo svojich prácach a životoch." Program pri príležitosti Roku slovenského divadla 
2020 pripravujú divadlá a kultúrne inštitúcie naprieč Slovenskom. Jeho aktuálnu ponuku si návštevníci môžu 
pozrieť na www.rokdivadla.sk. Súčasťou projektu bude aj dokumentačná výstava theatre.sk, ktorá sa pozrie na 
fenomén profesionálneho divadelníctva. Počas festivalu Nová dráma/New Drama 2020 sa bude v Bratislave 
konať Svetový kongres a konferencia Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a v rámci neho Showcase 
slovenského divadla. Vyjde tiež publikácia Dejiny slovenského divadla II. (1949 - 2000) a pripravuje sa knižný titul 
100 rokov SND. 

[Späť na obsah] 

 
 

49. Poradíme Pomôžeme 
[07.11.2019; Hair & Beauty; KRÁSA; s. 58,59; redakcia] 

 
 

LUCIA ANDREUTTI, SALON L.A.VISAGE & NAILS, Pezinok 
PÝTATE SA: Oslávila som štyridsiatku a veľmi sa mi zmenila pleť. Možno robím nejakú chybu, alebo 

používam nesprávny krém, ale je vysušená a rapídne mi pribúdajú vrásky. Viete mi poradiť, čo zmeniť? Elena, 
Topoľčany 

Pleť je vysušená 

https://www.teraz.sk/slovensko/marcinkova-divadlo-je-velka-psychohy/433103-clanok.html


Ako pribúdajú roky, pleť je stále menej hydratovaná, a preto máme pocit suchej pokožky. Následne pribúdajú 
aj mimické vrásky a po štyridsiatke možno zaznamenať aj problémy s akné. Treba dávať pozor pri slnení, na 
solárium a kontrolovať hladinu hormónov. Nezabúdajte na správne a odborné ošetrenie pleti. To je alfa aj omega! 
Kozmetička vám poradí s produktami na domáce ošetrenie. Okrem pokožky na tvári nezabúdajte na krk a dekolt. 
Vhodné je užívať aj doplnky výživy ako minerály a vitamíny. Viete, ale aj v zime siahnuť po krémoch s ochranným 
faktorom. Ja odporúčam ceramidy, kyselinu hyalurónovú, peptidy, retinol, kyselinu glykolovú, salycilovú a AHA 
kyseliny. Dôležitá je životospráva, stravovacie návyky, pitný režim, spánok - ten dokáže zázraky. Pre 
harmonizáciu psychiky sú dôležité prechádzky na čerstvom vzduchu. A nezabúdajte: investícia do seba je tá 
najsprávnejšia prevencia! Pokojne sa ozvite na: 0910722727. 

JACK HOWARD, globálny ambasádor značky Blondme, expert na vlasy 
PÝTATE SA: Už ma nebaví stále jedna farba na vlasoch. Rada by som to zmenila, ale neviem, ako a čím. 

Tých techník a možností je toľko… Marcela 
Moderné a sexi vlasy v balayage štýle 
Každá žena túži mať svieži a moderný účes. Najmä blond vlasy neustále „bojujú" o to, aby vyzerali rozjasnené 

a sviežo, pretože musia potláčať každodenné negatívne vplyvy vonkajšieho prostredia, ako je voda alebo 
znečistenie. Ja by som odporúčal balayage štýl. Je svieži, moderný a super sexi. A navyše ide o totálne aktuálny 
trend, ktorý dodá vlasom šmrnc a potrebnú hĺbku. Prémiový zosvetľovač od Schwarzkopf Professional s 
integrovanou Bond Enforcing technológiou a ľahko použiteľnou konzistenciou je podlá mňa ideálny na 
dosiahnutie presných zosvetľujúcich výsledkov. Ľahko ním možno vytvoriť moderný a prirodzene vyzerajúci blond 
vzhľad. Aplikuje sa na suché vlasy, pričom rovnomerné rozloženie a dostatočné množstvo produktu zabezpečia 
najlepší výsledok. Vhodný je na základy hĺbky tri až osem, Blondme Clay Lightener totiž zosvetľuje až o sedem 
úrovní vďaka integrovanej Bond Enforcing technológii a umožňuje dosiahnuť jedinečnú presnosť. Verím, že 
budete spokojná. 

PAVEL FILANDR, technológ firmy New Flag 
PÝTATE SA: Odfarbila som si vlasy a teraz sú bez lesku a lámu sa. Môžete mi poradiť, čo s nimi? Helena, 

Partizánske 
Bez lesku a lámu sa 
Vlasy, ktoré boli vystavené chemickému farbeniu, strácajú svoj prirodzený lesk a elasticitu. Nielen samotná 

štruktúra, ale aj vnútorná časť vlasu môže byť oslabená, čo vlasy vysúša a následne sa štiepia a vypadávajú. 
Starostlivosť o vlasy musí byť vždy komplexná. Keď si predstavím, že príde klientka s vlasmi bez objemu a lesku, 
mojím prvým krokom je dobre ich vyčistiť. Siahnem po šampóne ColorWOW, ktorým vlasy umyjem a očistím od 
usadeného stylingu. Potom zvolím kondicionér rovnakej značky. Na výber sú dva druhy, pre silné až jemné a 
silné až normálne riasy. V tejto fáze sa nevypláca podceňovať diagnostiku. Po tomto medzikroku by som v 
prípade vlasov bez objemu a lesku zvolil vyživujúce Bionic Tonic koktaily, Color WOW. Keď chcem objem, zvolím 
koktail Carb, ktorý v masírujem do vlhkých vlasov po celej dĺžke. Vlas získa výživu a hydratáciu. Následne ho 
uzatvorím unikátnym sprejom Dream Coat Supernatural. Je úžasný! S niečím podobným som sa u iných 
produktov nestretol. Následne by som vlasy vyfúkal cez kefu, budú pevnejšie, lesklejšie, elegantne uhladené a 
bez straty objemu. 

* A akým chybám alebo produktom by ste sa mali vyhnúť pri finálnom stylingu? 
V prípade, že chceme získať lesk, určite by som nevolil texturizačné spreje. Tieto prípravky vytvoria na 

vlasoch matný filter. Na zafixovanie finálneho stylingu je vhodný sprej (Cult, ColorWOW, ktorý nepotláča ani 
nemení farbu vlasov a ich lesk. U klientok so suchými končekmi odporúčam v masírovať malé množstvo Pop and 
Lock, Color WOW. Pôsobí zvnútra a na povrchu vlasu, opravuje textúru a dodáva vlasom dynamický lesk. To by 
som urobil ja, pokiaľ ide o vaše vlasy, určite však odporúčam navštíviť profesionálne kaderníctvo, odborníkov, 
ktorí urobia diagnostiku vlasov a odporučia, prípadne vykonajú potrebné opatrenia. 

MONIKA KLOBUČNÍKOVÁ, kozmetička, Studio Rebel, Bratislava 
PÝTATE SA: Koncom roka budem mať štyridsaťpäť, a tak pravidelne chodím na kozmetické ošetrenia, ale 

zrejme by som potrebovala niečo kvalitné na domáce používanie. Čo by ste mi poradili? Dominika, Spišská Nová 
Ves 

Akú kozmetiku používať doma? 
Na kvalite pleti sa podpisuje veľa faktorov. Podľa najnovších výskumov v oblasti epigenetiky je za 50 % 

viditeľných prejavov starnutia zodpovedný expozóm, teda prostredie, v ktorom žijeme, aj náš životný štýl. Ďalej je 
to UV žiarenie, klíma, strava a stres. Keď je náš expozóm nezdravý, predčasne vznikajú vrásky, až o dva roky 
skôr. Vyskúšajte novinku Phyto-Nature Firming Sérum, ktoré omladí pleť až o päť rokov. Namiesto sľubovania 
nemožného večnej mladosti vo fľaštičke -vracia dvojzložkové Phyto-Nature Firming Serum pleti to, čo jej vzal 
expozóm. Podľa klinickej štúdie sérum znižuje viditeľný vek pleti o 5 rokov, minimalizuje výskyt jemných vrások a 
dvojnásobne zvyšuje žiarivosť pleti už po jedinej aplikácii a zmierňuje viditeľné vrásky už po 4 týždňoch 
používania. Pleť treba pred aplikovaním dobre vyčistiť. Používať ho môžete ráno aj večer a na sérum vždy 
naniesť aj krém. Myslím, že je to dobrá investícia. Ak chcete vedieť viac, volajte 0903432530. 

[Späť na obsah] 

 
 

50. Spomienka na leteckú tragédiu pri Gemerskej Polome 
[31.10.2019; Bojovník; KEĎ PREHOVORIA SPOMIENKY; s. 8; Milan Malček] 



 
 

Na jeseň roku 1944 mali jednotky 2. čs. paradesantnej brigády v ZSSR posilniť bojujúce jednotky 1. 
československej armády na Slovensku. Jedno z prepravných lietadiel Li-2 odštartovalo pred večerom 16. 10. 
1944. Na letisko Tri Duby malo prepraviť 18 vojakov s výzbrojou a výstrojom. 

V tomto období bolo skoro na celom území Slovenska daždivé počasie s veľkou oblačnosťou a prízemnými 
hmlami. Viditeľnosť bola malá a preto len dobre vycvičené posádky dokázali splniť taký náročný úkon. 

Podľa rozprávania vtedajších svedkov lietadlo niekoľkokrát zakrúžilo nad časťou nazývanou Veľká Poloma, 
pravdepodobne, aby sa letci zorientovali podľa orientačných bodov, ktoré boli vidieť medzi mrakmi. 

Oproti tejto oblasti lesného porastu sa nachádzala dolina s názvom Pintikovo. Bol tu neveľký sálaš, kde 
pastieri oviec každý večer udržiavali oheň, proti divokej zveri, ale aj preto, aby sa ohriali. Pred polnocou okolo 23. 
hodiny počuli hlasný hukot nízko letiaceho lietadla. V tom istom čase medzi obcami Nižná Slaná a Henckovcami 
na poli Pališov partizáni očakávali zásielku zbraní a munície od Červenej armády, ktorá mala byť zhodená na 
padákoch. Zapálené ohne im signalizovali, kde je potrebné náklad zhodiť. Po odlete tejto nie veľkej skupiny 
lietadiel sa však objavilo osamotené lietadlo. Jeho posádka v diaľke spozorovala vracajúce sa vlastné lietadlá po 
splnení úlohy a preto boli v tom, že sa nachádzajú v blízkosti poľného letiska. Pilot Li-2 ši nebol asi natoľko istý, 
kde sa nachádza a preto sa snažil ešte niekoľkokrát preletieť ponad neznámy terén, o ktorom predpokladal podľa 
kurzu a času letu, že je už nad letiskom Tri Duby. 

Jeden z preletov sa mu však stal osudným. Lietadlo pri nízkom lete narazilo do vrcholu hrebeňa, ktorý sa 
nazýva Flós. Odtiaľ sa lietadlo odrazilo a asi vo vzdialenosti 400 metrov napokon skončilo v staršom dubovom 
lese. Pastieri počuli nielen zvuk lietadla, ale aj lámajúce sa stromy a konáre pod ťarchou a nárazom kovového 
trupu. 

Títo jediní očití svedkovia havárie nevideli požiar, ktorý spravidla zachváti lietadlo od paliva, alebo vezenej 
munície. Taktiež nedošlo k žiadnej explózii, čo bola pre záchranu prepravovaných vojakov v lietadle dobrá 
správa. Pretože bola neskorá večerná hodina a všade bola tma, pastieri neopustili sálaš z obavy, aby im dobytok 
nerozohnala alebo neroztrhala divoká zver. Čas po havárii však pracoval proti zraneným vojakom. 

Dňa 17. 10. 1944 v ranných hodinách dve mladé ženy z Gemerskej Polomy boli na ceste do práce do 
neďalekej lesnej škôlky, ktorá sa nachádzala blízkosti hrebeňa Flós. Nevedeli však, že ich pozoruje z porastu 
jeden zranený príslušník paradesantnej brigády, ktorému sa podarilo dostať spod trosiek lietadla, aby vyhľadali 
pomoc. Až po niekoľkých minútach sa opatrne priblížil a prihovoril. 

Ženy sa však zľakli jeho výzoru a zbraní a len veľmi opatrne sa k nemu priblížili, lebo si neboli isté -či sa 
nejedná o provokáciu za účelom získať informácie o povstaleckých vojakoch a partizánoch. Čo by v tom čase 
nebola nijaká zvláštnosť. 

V dedine videli veľa vojakov a partizánov, ale tento bol inakší. Uniformu mal dotrhanú, zakrvavenú a špinavú 
od motorového oleja, ktorý po náraze lietadla do korún stromov striekal na všetky strany. Aj jeho tvár bola odratá 
a zakrvavená. Až keď sa prihovoril po česky a ženám porozprával čo sa stalo, odprevadili ho do dediny. 
Dedinčania, ktorí videli prichádzajúceho neznámeho vojaka v sprievode žien, ktoré ho museli podopierať, hneď 
im šli na pomoc. 

Správa o našich zranených vojakoch a spadnutom lietadle sa rýchlo rozniesla po dedine. Veliteľ 
povstaleckých vojakov npor. Ličko spolu s členmi miestneho revolučného národného výboru ihneď zorganizovali 
pomoc z radov vojakov a civilov, ktorí sa vybrali na miesto havárie. V rojnici prehľadávali lesný porast a snažili sa 
nájsť pravdepodobné miesto dopadu dopravného lietadla. 

Keď sa takmer všetci z pátrajúcej skupiny dostali na miesto havárie, naskytol sa im strašný pohľad. Lietadlo 
bolo rozbité na niekoľko kusov. Pod trupom a časti krídla s motorom ležala hromada ľudských tiel. Skoro všetci 
boli zakrvavení, špinaví od oleja. Okolo lietadla sa povaľovali zbrane, uniformy, ďalšie kovové časti lietadla a kusy 
poškodeného vojenského materiálu. Niektorí vojaci sa ešte hýbali, alebo skonávali pred ich očami. Bez pomoci 
zomierali alebo trpeli vyše 12 hodín. 

Len s obrovskou námahou sa podarilo Polomčanom spolu s vojakmi za pomoci sochorov zdvihnúť ťažké 
motory s časťami krídiel. Postupne sa podarilo vytiahnuť spod trosiek telá všetkých členov posádky. Tí, ktorí sa 
zachránili len zázrakom, boli počas letu v zadnej časti lietadla. 

Podľa rozhovoru povstaleckých vojakov lietadlo nespadlo z veľkej výšky, lebo časť trupu sa zasekla medzi 
stromami a chvostová časť zostala visieť na starých hrubých dubových konároch. Z tejto časti vypadli 
pravdepodobne tí vojaci, ktorí išli pre pomoc. Takýto obrovský náraz a pád aj im spôsobil vnútorné poranenia, 
ktorým po prevoze do povstaleckej vojenskej nemocnice v Dobšinej neskôr podľahli. 

Asi po troch hodinách boli mŕtvi vojaci naložení na rebriňáky a zvezení do stredu obce k hasičskej zbrojnici. 
Tu ich postupne chlapi a ženy poutierali a poumývali od krvi a oleja. Povstaleckí dôstojníci, ktorí prišli do dediny, 
odobrali mŕtvym ich vojenské doklady na zistenie totožnosti. Mnohí ich mali znehodnotené od oleja a leteckého 
benzínu, preto niektoré písmená boli pri identifikovaní možno nechtiac pozmenené. Zistilo sa však, že v lietadle 
boli vojaci rôznych národností, ale len z dvoch armád a to z Červenej armády a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, 
ktorého súčasťou bola 2. čs. samostatná paradesantná brigáda v ZSSR. O tri dni neskôr, a to 19. 10. 1944, 
Revolučný národný výbor z Gemerskej Polomy spolu s vojakmi a partizánmi za účasti občanov pochovali do 
spoločného hrobu 18 vojakov s vojenskými poctami a to: Pavla Jevsejeviča Anušina z Petropavlovska, Sergeja 
Antolieviča Atanasieva z Azerbajdžanu, Valentína Chrizanoviča Ihnatjeva z Kyjeva, Nikolaja Jakovleviča 
Potapského z Ruska, Petra Alexandroviča Ovcinka bez miesta bydliska, Alexandra Michajloviča Obuchova z 
obce Semenovka, Antonín Mareka Fancovica z obce Antonovka, Michala Dolníka (2. čs. paradesantná brigáda), 
Jána Futka (2. čs. paradesantná brigáda), Václava Iráska (2. čs. paradesantná brigáda), Jaroslava Korbela (2. čs. 



paradesantná brigáda), Marcela Rajsfelda (2. čs. paradesantná brigáda), Mikolaj Dávidka z Tembruku, Vasila 
Siduma (2. čs. paradesantná brigáda), Vladimíra Srba bez miesta bydliska a Kazimiera Zajdel z Krosna. 

Po oslobodení Československa boli v roku 1946 telá padlých vojakov zo spoločného hrobu exhumované a 
odvezené na spoločný cintorín padlých hrdinov, pravdepodobne do Banskej Bystrice a Zvolena. Aj dnes sa na 
dvoch miestach pripomína toto letecké nešťastie a to na vrchole hrebeňa Flós a pri pamätníku neďaleko obce 
Gemerská Poloma, vedľa hlavnej cesty na Spišskú Novú Ves. 

Milan Malček, foto Ondrej Greško 
[Späť na obsah] 
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