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1. Si prvák z chatrče, prepadneš 
[27.12.2019; Denník N; REPORTÁŽ; s. 10,11,12,13,14,15,16; VLADIMÍR ŠIMÍČEK;JURAJ KONÍK] 

 
 

Reportáž z východu Slovenska o žalostných podmienkach, v ktorých vyrastajú rómske deti z osád, o 
segregácii na školách a o nulovej šanci vymaniť sa z kruhu chudoby 

JURAJ KONÍK reportér a editor 
VLADIMÍR ŠIMÍČEK fotoreportér 
Má červenú mikinu, tepláky, tri roky, a to, ako bez slova stojí s rukami vo vreckách a pozerá do diaľky, 

pripomína detského Jamesa Deana. Taký vážny je jeho pohľad niekam za steny hrdzavejúcej unimobunky, v 
ktorej vyrastá. Tenisky má celé od blata, tak ako všetci naokolo. V plechovej búde, kde žijú desiati, sa nemá kde 
umyť. Včera pršalo a to tu na okraji Trebišova znamená tony blata s pachom horším ako na horiacej skládke či na 
zanedbaných verejných záchodoch. To bahno je vlastne aj horiacou skládkou a aj verejným záchodom. 

EMIL, DEŽI A KAKAO OD MAMY 
Keď Emilovi bude babka večer vo vaničke umývať kruhy na tvári pokreslené perom, bude to voda z jedinej 

vodnej pumpy v celom trebišovskom gete pre osemtisíc ľudí, zohriata v hrnci na piecke na drevo. A možno mu tie 
čiary od pera na tvári zostanú ešte niekoľko dní, tak ako bahno na teplákoch, na rukách, za ušami. Emil má tri 
roky, nemá žiadne hračky, nechodí na výlety, ani len za múr do mesta. Nemá detské knižky ani ceruzky, nemá 
doma záchod ani vlastnú posteľ, nik mu nepustí detské pesničky. Emil nemá rodičov. Jeho mama zomrela na 
tuberkulózu, jeho otec dva roky po nej, keď mu dali vypiť toluén a tvrdili, že to je víno. Zostali mu dve babky, z 
ktorých jednu štát neuznáva, lebo otec sa k nemu nestihol prihlásiť. Aj malý Deži sa musí brodiť blatom 
trebišovského geta vždy, keď zaprší. Mal v živote trochu viac šťastia. Jeho dedo je vajda a bohatý mäsiar, 
peniaze zašíva aj do vankúša. Keď je v Trebišove pekne a okolo chatrčí je sucho, horia podvečer ohniská. Piecky 
stoja vonku pod hviezdami a varia na nich guláš z mäsa od Dežiho deda. Starší muži hrajú šach a život je vtedy 
akýsi pokojnejší. Deži má spolužiaka Vlada z mesta, je to jeho najlepší kamarát. Chalani milujú kakao Vladovej 
mamy, ktoré im varí, keď sa tam po škole chodia učiť. Trochu si musela zvyknúť, že jej syn vodí domov rómskeho 
spolužiaka, ale pochopila, že je zo slušnej rodiny. Keď si chlapci spravia úlohy, púšťa Vlada hrať sa s Dežom do 
osady. Keď má Deži dvanásť rokov, jeho otca strážnika zabije v nočnej službe infarkt, zo mrie pokojne v spánku. 
Onedlho jeho mame pukne choré srdce. Dedo vajda rozhodne: Deži sa sťahuje k svojmu strýkovi na farmu v 
neďalekej dedine, kde ho čaká vzrušujúce detstvo pri koňoch aj prasatách. Ako dospelý sa vráti do trebišovského 
geta a robí nočného strážnika tak ako jeho otec. A cez deň pracuje pre geto, je terénnym pracovníkom, 
vybavovačom pohrebov, spojkou miestnych úradov, školy aj polície. A hovorí o sebe, že on je tým, kto stráži, aby 
sa pred voľbami v tomto gete nekupovali rómske hlasy. Dezider Šándor má rád, keď ho volajú Deži. Ešte dva 
roky bude bývať tu, v bytovom dome v gete, ešte dva roky bude terénnym pracovníkom. Potom si už chce 
oddýchnuť. O dve dediny ďalej už má s rodinou rozostavaný dom, kam sa odsťahujú. Emil vyrastá v trebišovskom 
gete štyri desiatky rokov po Dežim. Na príjemné večery pod hviezdami tu už nie je miesto, ohne horia, ale smrdia 
spálenými odpadkami, pribudli bytovky, ktoré sú už vybývané, a unimobunky s hrdzavými plechovými stenami a 
dierami v strechách, chatrčí aj ľudí je tu omnoho viac ako kedysi. A rómske deti už nemajú kamarátov z mesta, 
ani s nimi už nechodia do školy. Geto má vlastnú školu, múr a za ním svet, ktorý sa Rómov bojí. 

TAM, KDE BEŽNE PREPADÁVAJÚ PRVÁCI 
Keď bude mať Emil šesť rokov, nastúpi do školy v susedstve geta. Do inej deti odtiaľto nechodia. Je to jedna z 

krízových slovenských škôl. V posledných rokoch tam musela opakovať prvú triedu viac ako tretina detí. Prešli 
sme tri hrozivé miesta Slovenska, boli sme v chatrčiach osady na okraji Žehry a v dvoch najväčších mestských 
getách Slovenska – na Luníku 9 a v Trebišove. Tieto miesta sme vybrali podľa toho, ako sa tam nedarí deťom po 
nástupe do školy. Prvá trieda je pre ne často prvým kontaktom s veľkým svetom. V siedmich, ôsmich rokoch 
zažijú obrovský neúspech. Povedia im, že nemajú šancu byť ako ostatné deti, a nechajú ich prepadnúť. Ročne 
takýto pocit na Slovensku zažíva zhruba tritisíc prvákov. Najčastejšie musia prváci opakovať ročník v okrese 
Spišská Nová Ves. Vlani to bolo každé piate dieťa, v predchádzajúcich rokoch dokonca každé tretie. Žijú tam 

menej ako dve percentá z celej populácie, no prepadáva aj 15 percent zo všetkých opakujúcich prvákov 
Slovenska. Desivé postavenie v prepadávaní prvákov má dedina Žehra. 

ALEXANDER Z OSADY POD SPIŠSKÝM HRADOM 



Na kopci nad dedinou stojí sedemsto rokov starý neskororománsky kostol, po zotmení ho vidno zďaleka, je 
ožiarený žltým svetlom. Keď sa počas bezoblačnej zimnej noci od kostola pozriete smerom k Veľkému vozu na 
nebi, v diaľke vidno malý osvetlený Spišský hrad. Na opačnom okraji tej dediny je osada Dreveník. Pri ceste zo 
Spišskej Kapituly, na svahu, ohradená od nebezpečnej cesty poohýbaným zvodidlom. Šesťročný Alexander skôr 
uvidí to najväčšie hradisko v strednej Európe v telke ako naživo. Keď nie je v škole, celé dni presedí pred 
obrazovkou. On doma rozhoduje o ovládači, kým nepríde otec. V jedinej miestnosti s dvojposteľou, jednolôžkom, 
veľkou mrazničkou a televízorom tu žijú pätnásti. Kto sa nezmestí do postele, spí na zemi. Voda tu netečie, teplo 
vychádza iba z pece a uniká dierami v murovanej stene. Strop je nízko, 180-centimetrový človek sa musí krčiť a 
vyhýbať žiarovke zavesenej v strede miestnosti. Občas Alexander prinesie domov čítanku a vtedy to je jediná 
kniha v domácnosti. Nikto si s ním však nečíta ani nepočíta príklady na domácu úlohu. Alexander sa narodil 
predčasne a jeho mama hovorí, aký je chorľavý a chudý, že za deň nezje ani misku jedla. Tým jedlom myslí 
napríklad cestoviny bez omáčky, aké mali práve dnes na obed. Chlapec chodí do prvej triedy tu blízko pri osade. 
Najskôr ho zobrali do nultého ročníka, aby ho aspoň trochu naučili rozprávať po slovensky. Keď sa mu podarí 
prejsť prvým ročníkom na prvýkrát, bude v tejto osade výnimkou. Keď bude starší a začne si uvedomovať, kde 
žije, zrejme nebude mať silu, aby sa vzoprel a dostal sa z osady. Ani jeho starší bratia sa odtiaľto nedostali. 
Jeden z nich zomrel na cukrovku, ďalší musí pravidelne chodiť na dialýzu. Ten najstarší má dnes 23 rokov a ženu 
si našiel v susednom dome. Tu, v jednej miestnosti, sa tento mladý pár a celá rodina museli vyrovnať so smrťou 
dvoch trojmesačných detí. Nevesta Denisa má tretíkrát tehotenské bruško. Žehra a okolité dediny sú miestom, 
kde malé deti zomierajú najčastejšie v krajine. Ešte horšie to je v Trebišove a jeho okolí, kde žije Emil. V rokoch 
2006 až 2016 tam zomrelo viac ako dvadsať detí na tisíc novorodencov, vyčíslil Útvar hodnoty za peniaze. To je 
zhruba na úrovni Alžírska či Guatemaly. Alexandrova rodina roky čaká, kedy sa dostane z chatrče. Vedenie obce 
im už aj sľúbilo nový obecný byt s tečúcou vodou do prenájmu, ale napokon ho dostal niekto iný. „Keď ľudí 
sťahovali do nových bytoviek, pri ich chatrči bol pripravený bager. Odovzdali kľúče a bager rovno búral, aby sa 
tam nemohol nasťahovať niekto iný,“ opisuje zúfalstvo v tejto osade Viera Sabolová, asistentka učiteľov z 
miestnej školy. 

128 ZO 163: JEDEN HLÚPEJŠÍ AKO DRUHÝ 
Ako chutí grep? A čo nám môže smrdieť? Mladá učiteľka prvákov v Alexandrovej škole vymyslela zážitkovú 

hodinu prvouky. Deti sa učia chute a na ochutnávku im priniesla čokoládu, citrón, kyslé cukríky, čipsy aj soľ. 
„Smrdia nám ponožky,“ kričia takmer všetci prváci a dobre sa na tom bavia. Keď im učiteľka zaviaže oči hrubým 
šálom, ukazuje sa, že niektoré z týchto chutí sú pre ne úplne nové. Grep je pre ne slaný, citrón volajú „citróna“ a s 
kyslým cukríkom v puse nevedia pomenovať, akú chuť na jazyku vyvolávajú tie praskajúce kryštáliky. Chuťový 
test ukazuje viaceré problémy v malej škole v susedstve osady Dreveník v Žehre. Deti boli až do šiestich rokov 
doma, potom sa systém snaží všetko dohnať v nultom a prvom ročníku. Nastáva zrážka s realitou. Janka 
Korfantová bola ešte do minulého roka riaditeľkou. Toto hovorí o deťoch po 42 rokoch pôsobenia v jednej škole: 
„Máme 23 prvákov v triede a jeden je hlúpejší ako druhý. Čo sa dá robiť? Jednu aktovku nemáte v škole. Domáca 
príprava? Nula bodov.“ „V prvom ročníku viacerí aj dvakrát prepadnú, lebo sú takí.“ „Tu v Žehre že by Rómovia 
skončili deviatu triedu, o takých neviem.“ „Máme otcov v treťom-štvrtom ročníku. Žiačka na prvom stupni, 13-
ročná, príde z Anglicka s bruškom. Polícia s tým nič nerobí.“ „Nechceme, aby rodičia záškolákov išli za mreže, ale 
prepánajána, tí rodičia by si už mohli uvedomiť, že vzdelanie je na prvom mieste.“ Zo slov dlhoročnej riaditeľky 
cítiť frustráciu. Ale aj jasné nastavenie: rodičia sú nezodpovední, deti nič nevedia (sú hlúpe, sú také) a my v škole 
potom s tým už veľa nespravíme. Škola v Žehre, to je len jedna malá budova so štyrmi triedami. Chodia sem len 
prváci a nulťáci, prvú triedu tu rovno pri osade otvorili, aby šesťročné deti nemuseli cestovať do susedného 
mestečka autobusom. Ide o vysunuté pracovisko základnej školy v Spišských Vlachoch. Škola v Spišských 
Vlachoch v štatistikách mimoriadne kričí. V poslednom školskom roku mala oficiálne 163 prvákov (vrátane tých v 
Žehre) a až 128 z nich evidovala ako opakujúcich prvý ročník. To je takmer 80 percent. Podobne to bolo aj v 
posledných piatich rokoch. Vedenie školy od Janky Korfantovej len teraz prebrala jej dovtedajšia pravá ruka Silvia 
Korenková. Spolu vysvetľujú, že v čísle 128 opakujúcich prvákov sú aj deti, ktoré rodičia zobrali do zahraničia, 
najčastejšie do anglického Sheffieldu, a škola o nich odvtedy nič nevie. Tak oficiálne opakujú ročník. Keď sa aj 
deti vrátia z Anglicka, kde ďalej chodili do školy, zväčša padnú o niekoľko ročníkov. Učiteľky vysvetľujú, že dieťa 
po návrate z Anglicka síce vie dobre po anglicky, niečo z matematiky, ale nespĺňa podmienky zo slovenčiny či  z 
vlastivedy. Ešte raz – z Anglicka sa vráti dieťa, ktorému sa v tamojšej škole darilo, ale prirodzene tam neprebralo 
učivo zo slovenčiny či slovenskej vlastivedy. Nespĺňa slovenské tabuľky a nevracia sa, napríklad, do šiesteho 
ročníka, ale o niekoľko ročníkov prepadne. Čísla o prepadnutých, to v Žehre zďaleka nie sú len miestni 
„Angličania“. Riaditeľka a jej predchodkyňa len veľmi neochotne priznávajú, že z prvákov, ktorí zostali, prepadáva 
možno aj viac ako polovica. Presne to nepovedia. Vieme však, že v štyroch prváckych triedach prešlo prvým 
ročníkom len 35 detí. „Keď neovláda abecedu, ako má postúpiť do druhého ročníka?“ pýta sa riaditeľka 
Korenková. „Čo si s ním počne učiteľ? Stará múdrosť hovorí, že dieťa musí čítať, písať a počítať,“ vraví jej 
predchodkyňa Korfantová. Prepadnutím v prvom ročníku sa to pre tieto deti nekončí, deje sa im to aj vo vyšších 
ročníkoch. Vlani v tejto škole až 23 detí ukončilo základnú školskú dochádzku na prvom stupni. To znamená, že v 
šestnástich rokoch to dotiahli najďalej do štvrtého ročníka. Na matematike sa dostali k sčítaniu a odčítaniu do 10-
tisíc, preberali základné jednotky dĺžky a rysovanie trojuholníka. Ďalej nič. „Sú aj takí, ktorí prejdú prvými štyrmi 
ročníkmi bez prepadnutia, ale je ich veľmi málo,“ hovorí riaditeľka Korenková. Tu zlyhávajú škola, obec aj 
ministerstvo školstva, hodnotí problémy v Žehre Ivan Mirga, ktorý bol s nami v osade aj v škole. V úrade 
splnomocnenca vlády pre rómske komunity mal roky na starosti oblasť Spiša. „Každý by mal robiť to, na čo 
dostáva od štátu peniaze a za čo je zodpovedný. Napríklad obec či mesto má mať terénnych sociálnych 
pracovníkov, ktorí by mali zabezpečovať aj to, že deti chodia do školy.“ Áno, pritakáva vedenie školy. 

SEDEM OKRESOV, INÉ SLOVENSKO 



Prepadávanie prvákov ukazuje krízové oblasti východu krajiny. V siedmich okresoch východného Slovenska 
za posledných desať rokov prepadlo spolu zhruba toľko prvákov ako v celom zvyšku krajiny. Podobne hrozivé 
ako v okrese Spišská Nová Ves to je aj v okresoch Trebišov a Michalovce. Ešte pred pár rokmi to tak bolo aj na 

košickom sídlisku Luník 9. Získali sme podrobné údaje zo škôl, kam chodia deti zo Žehry, z trebišovského geta a 
z košického Luníka. Ukazujú, že tento problém je dlhodobý a len na týchto troch miestach už zničil životy stovkám 
detí. Graf zo škôl v Trebišove, na Luníku 9 a zo školy v Spišských Vlachoch a jej pobočky v Žehre hovorí 
detailnejší príbeh zhruba päťsto prvákov v každom školskom roku za posledných dvanásť rokov. Vidno na ňom 
napríklad, že v Žehre aj v Trebišove nastupuje do školy stále viac detí a aj to, že stále väčšia časť z nich 
prepadáva. A vidno aj, že v škole na Luníku sa muselo niečo zmeniť zásadne k lepšiemu. Ešte pred desiatimi 
rokmi tam pravidelne prepadlo aj dvesto prvákov za rok, teraz to už je menej ako dvadsať. 

KASKADÉR KAMIL A AKO SA MENÍ LUNÍK 9 
Osady a getá majú aj svetlé príbehy. Žiadne jednoznačné happyendy, skôr také so štipkou nádeje. Ako ten o 

Kamilovi. Keď si stiahne kapucňu sivej mikiny, hlavu má vystrihanú takmer dohola, miestami drobné jazvy. A 
chumáč tmavých vlasov sfarbený tmavočervenou farbou. Kamil je kaskadér, hovorí to o ňom aj jeho babka. 
Skáče zo schodov, robí saltá, odráža sa od steny. Pred pár dňami zle dopadol a rozbil si hlavu, babke povedal, 
že ho nejaké dievča strčilo zo schodov. Skrýval si hlavu pod kapucňou, aj keď sa umýval, odháňal babku, že si 
hlavu umyje sám. Až keď mu strihala hlavu, všimla si veľkú ranu a vlasy zarastajúce do nej. Šesťročný parkúrista 
žije so svojou mladšou sestrou a o dva roky starším bratom Henrikom u babky. Deti majú veľké šťastie. Na 
rozdiel od väčšiny detí z Luníka 9 sa o ne niekto zaujíma každý deň aj po tom, ako odídu zo školy. Kamil chodí do 
školského klubu a aj do komunitného centra a najradšej na tréningy florbalu. A vďaka komunitnému centru, kde 
deťom pomáha mimovládka ETP, sa čoskoro okruh ľudí, ktorí sa o Kamila zaujímajú, ešte rozrastie. Petra 
Kurutzová z ETP sa už dohodla s profesionálnymi parkúristami z Košíc, že začnú trénovať chlapcov na Luníku a 
tí potom budú učiť deti. Je to nebezpečná zábavka, ale nezakážete im to, tak ich aspoň naučia bezpečne padať. 
Všetci tí ľudia, ktorí sa o deti starajú po škole, sú nepochybne súčasťou zmeny na Luníku a toho, prečo sa tam 
deťom začalo dariť lepšie. Niečo zásadné sa však muselo zmeniť aj priamo v škole. Na Luníku majú od júna novú 
riaditeľku a tri roky novú zástupkyňu pre nultý a prvý ročník. Zástupkyňa sa volá Júlia Tothová a zaviedla 
napríklad povinnosť, že všetky nové deti musí vyšetriť psychológ. Odvtedy lepšie vedia, kto má ísť do nultého 
ročníka, prípadne do špecializovanej triedy. Hovorí, že namiesto 25 už majú v triede najviac 20 detí; učiteľom 
pomáhajú asistenti. „Pomáha aj zážitkové učenie, napríklad interaktívne tabule,“ vraví ešte zástupkyňa. A ešte 
niečo: prvákov zástupkyňa rozdelila tak, „aby sa tí, ktorí neprepadli, nemiešali s opakujúcimi“. Všetkých, čo už raz 
ako prváci prepadli, dali pohromade. A pridali k nim jedného maličkého chlapca, ktorý práve nastúpil do školy, 
nikdy nechodil do škôlky ani do nultého ročníka a je jasné, že musí ísť ešte pomalším tempom ako ostatní. V 
ďalšej prváckej triede sú zasa deti, ktoré sú spolu už od nultého ročníka, v inej deti, ktoré chodili aj do škôlky. 
Ešte pred piatimi rokmi v tejto škole polovica detí opakovala prvý ročník. Teraz toto číslo stlačili pod dvadsať 
percent. Za akú cenu? Čo sa deje s deťmi odloženými medzi prepadnuté? 

AKO PRVÁČKU BOLÍ ZAUCHO OD TRIEDNEJ 
Cez veľkú prestávku na interaktívnej tabuli púšťa učiteľka deťom rozprávku Máša a medveď, mierne sa 

prehupne aj do hodiny. Kým sa potom deti upokoja, odložia džúsy a upracú omrvinky z desiatej, chvíľu to trvá. Na 
tejto hodine sa učia písať malé písané „e“. Keď sa deťom niečo nepodarí, ovládajú dotykovú plochu tabule s 
ľahkosťou, vedia sa vrátiť späť, vymazať nepodarok, otvoriť nový súbor. Učiteľka si pripravila vlastnú prezentáciu 
so slovami začínajúcimi na e: encyklopédia, elektrikár, eso, všetky deti nahlas slová hláskujú. Niektoré poznajú aj 
eskalátor. Toto sú deti, ktoré chodili aj do nultého ročníka. Sú veľmi šikovné, vedia pomenovať zvieratá, len sa 
občas seknú, napríklad, keď netopiera nazvú upír. „Je to pekné vysmievať sa?“ pýta sa učiteľka všetkých žiakov. 
„Nie,“ odpovedá zborovo trieda. „Ale vy to robíte, však?“ pokračuje bez zvýšenia hlasu učiteľka. „Nie je to pekné, 
nebudeme to robiť,“ povie ešte a ide sa ďalej. Úplne inak podobnú situáciu vyrieši triedna prvákov, ktorí opakujú 
ročník. Učiteľka je tam prchká a rázna, často zvyšuje hlas, a aj keď deti oslovuje aj milo, v triede je cítiť napätie. 
Tu nemajú interaktívnu tabuľu, prsty majú deti od kriedy. Za jedinú vyučovaciu hodinu vzťahy v triede úplne 
nepochopíte, no aj za taký krátky čas vidieť, keď sa deti niečoho boja. Janka je neposedná prváčka, nie vždy vie 
odpovedať, občas trochu vyrušuje. „A Jana sa teraz zobudila,“ komentuje učiteľka, keď osemročné dievča 
zareaguje neskôr ako zvyšok triedy. „Poď, Jana. Nehryz si nechty,“ volá ju zasa k tabuli. Potom sa na malý 
okamih stane niečo, čo môže vyzerať ako skrat. Alebo možno ako bežný deň v tejto triede: keď sa Janka zasmeje 
na odpovedi svojho spolužiaka, učiteľka jej vylepí zaucho. „Nesmejeme sa. Máme mu pomáhať, nie sa smiať,“ 
hovorí nahlas učiteľka. „Ešte sa pohúp a zvalím ťa. A potom môžem ísť do basy ja,“ povie ešte učiteľka ďalšiemu 
zo žiakov. To všetko pred zrakmi troch novinárov, ktorí sa len na pár desiatok minút prišli pozrieť na prvácku 
hodinu. Na tej istej hodine zároveň učiteľka viaceré deti chváli, mo tivuje. Keď sa hanblivý Onur postaví pred 
tabuľu a napíše slabiky, tlieska mu celá trieda. Janka v ten deň potlesk ne zažije. A možno už ani nikdy potom. 
Počuje len plesknutie na svojom spánku. Možno to rýchlo prebolí, z tej hodiny si však asi viac ako písanie slabík 
zapamätá jedno: ju môžu kedy koľvek fackovať. 

VIDÍM TO NA SYNOVI S ASPERGEROM 
Je teda v poriadku, že prepa dávajú prváci? A čo sa s tým dá robiť? „Deti, ktoré neboli v škôlke, ale chodili do 

nultého roční ka a majú v škole asistenta, sú schopné dobehnúť svojich ro vesníkov – ale až niekedy v tre ťom, 
štvrtom ročníku,“ hovorí Janette Motlová, riaditeľka Výs kumného ústavu detskej psy chológie a 
patopsychológie. Spomína na experimentálne overovanie v Žiari nad Hro nom, ktoré to ukázalo. Oča kávať, že 
dieťa z chudobného prostredia bez podpory môže spolužiakov dobehnúť už v pr vom ročníku, sa podľa nej ne 
dá. A najhoršie podľa Motlovej je, keď takéto dieťa len pre za ostávanie diagnostikujú a pošlú rovno do špeciálnej 
školy. V prváckom šlabikári má červenovlasé dievčatko Mila na rukách mačiatko. Martin Farbar, zástupca ria 
diteľa školy v Trebišove, nad týmto šlabikárom vysvetľuje, ako veľmi Slovensko nemyslí na deti z osád a get. Tie 



deti ne tušia, čo znamená slovo „most“. Nikdy žiaden most nevideli. Myš možno poznajú, ale mašľu v rómčine 
nenájdete, v tom ja zyku mnohé slová nie sú. „Vlk“ na obrázku je pre de ti „pes“. Rómske dieťa pozná jedného 
vtáka a nie dvadsať druhov ako iné deti, vysvetľuje Farbar. Keď číta hociktorú zná mu rozprávku, skracuje vety, 
zjednodušuje, aby jej žiaci ro zumeli. Celú druhácku čítanku si prispôsobil, skrátil. Vie, že je hlúpe distribuovať na 
celom Slovensku rovnaký šlabikár a očakávať, že mu budú rozu mieť všetci rovnako. Zástupca riaditeľa tejto ško 
ly rozumie, že hlavná zodpo vednosť za deti je na učiteľoch. „Nemôžeme sa oprieť o rodiča analfabeta, 
nemôžeme čakať, že vychová vysokoškoláka.“ V škole majú práve štvrťroč nú poradu. Povedia si, v ktorých 
triedach majú prváci problém, a hneď tam pošlú asistenta. Zároveň vysvetľuje, že hlav ný problém týchto detí je v 
ja zyku a v tom, že do šiestich rokov takmer nikoho nezaují majú. Väčšinou nemajú prob lém s matematikou, 
vysvetľuje Farbar. Nevedia sa naučiť čítať a písať. Je to dané jazykovou bariérou a slabou slovnou zá sobou. „Je 
veľmi ťažké začať dieťa učiť jazyk až v šiestich rokoch. Môžem to porovnať s mojím synom, ktorý má Aspergerov 
syndróm a do šiestich rokov nerozprával. Koľko úsilia nás to stálo. Dnes je v deviatom roční ku a ešte stále nemá 
takú slov nú zásobu ako rovesníci, ktorí začali komunikovať v dvoch troch rokoch.“ Farbar hovorí, že systém za 
chytáva deti veľmi neskoro. Zo 130 detí v prvom ročníku v je ho škole v Trebišove chodilo jedno jediné dieťa do 
materskej školy. Jeden z hlavných návrhov Martina Farbara: aby deti z ri zikových rodín museli chodiť povinne 
do škôlky od troch ro kov. 

KTO JE NÁDEJOU TÝCHTO DETÍ? 
Martin Farbar je Róm. Jeho žiaci každý deň v triede vidia, že aj oni sa môžu vypracovať, do končiť vysokú 

školu. V škole bol najskôr asisten tom učiteľa, teraz, keď je dvoj kou vo vedení školy, je tam už normou, že z 
asistentov sa po stupne s naberaním skúsenos tí a štúdiom stávajú učitelia. A všetci učitelia v tejto škole do 
stávajú základy rómčiny. Martin Farbar pochádza z „klasickej robotníckej triedy“ z dediny. „Vždy sme žili spo lu, 
aj v škole sme boli spojení. Školy sa dnes začínajú deliť na rómske a nerómske. S roves níkmi sme kamaráti, 
pretože sme spolu chodili do školy.“ Aj Ivan Mirga má vysokú školu, tituly má dokonca dva. Jeho deda odvliekli do 
kon centračného tábora v Dachau, a keď Ivan vyrastal, hovoril si, že nič také už nedopustí. Šiel na vojenskú 
školu, aby bránil krajinu, stal sa dôstojníkom. Potom si urobil ďalšiu školu, sociálnu prácu. Roky pomáhal ľuďom v 
osadách, naposledy ako vyslanec úradu splnomoc nenca vlády pre rómske komu nity zodpovedný za Spiš. Kam 
príde, tam pozná domácich a vie trefne pomenovať, čo sa musí zmeniť. V Žehre si podá ruku s Vie rou 
Sabolovou, asistentkou v nultom ročníku. Túto prácu robí už 15 rokov, a keď príde do osady, má tam rešpekt. V 
osade behajú okolo obeda mnohé deti, aj keď ešte majú byť v škole. Viera Sabolová ich spovedá, prečo dnes 
nešli na vyučovanie, väčšinou majú len chabé výho vorky. Rodičia napríklad hovo ria, že dieťa si nemá čo 
obliecť, práve má mokré nohavice. Pa ni Sabolová je na rodiny tvrdá, ale aj chápavá. „Na to všetko, v akých 
podmienkach žijú, kla niame sa tým deťom, že vedia abecedu, písať, maľovať,“ vraví. Viera Sabolová dokázala 
pre lomiť kruh generačnej chudo by. Ona má maturitu, jej dcéra študuje na vysokej škole. Tak je to bežné vo 
vyspelom svete, de ti zväčša vo vzdelaní prekonajú svojich rodičov. V osadách a ge tách Slovenska to je 
nemysliteľ né, všetci – starí rodičia, rodičia a aj ich deti – nedokončia ani základnú školu. Všetci títo úspešní ľudia 
chodili do zmiešaných škôl, mali učiteľa, ktorý im pomo hol vyrásť, a vracali sa domov k podporujúcim rodinám. 
Te raz je pred nami omnoho ťažšia úloha: vytiahnuť späť do živo ta deti v čisto rómskych ško lách, ktorých 
učitelia sú príliš frustrovaní na to, aby motivo vali seba, nieto ešte deti, a žiaci sa po škole vracajú do domo vov 
plných chudoby. Vydali sme sa opačným smerom. Osady a getá ohra dzujeme, školy rozdeľujeme na rómske a 
biele. V segregácii znevýhodnených študentov sme piatou najhoršou kraji nou spomedzi 77 krajín sveta v 
medzinárodnom testovaní PISA, horšie sú na tom len Peru, Bulharsko, Mexiko a Ko lumbia. Aby nevznikol 
dojem, že vzormi pre deti z osád a get majú byť iba Rómovia, je tu ešte príklad Petry Kurutzovej z Luníka. Petra 
vyrastala na Luníku 9, s rodičmi tam bývali do ro ku 1996. Nie je Rómka, Luník 9 bol ešte pred dvadsiatimi rokmi 
zmiešaným sídliskom. Petre sa potom v živote darilo, v Prahe pôsobila ako mana žérka animačných programov 
pre deti v luxusných miche linských reštauráciách. Potom sa rozhodla vrátiť tam, kde vy rastala, a cez 
mimovládku ETP sa tam v komunitnom centre stará o miestne deti. Keď kráča po sídlisku, je vo farebnom kabáte 
a čiernych topánkach na vysokých pod pätkoch zjavom. Vešajú sa na ňu deti, kam sa pohne, tam je ich celý húf. 
Na jednej z tých topánok má Petra červenú farbu, s deťmi v komunitnom centre dnes maľovali akrylový mi 
farbami. Obíde sídlisko, vy bavuje nové bývanie pre mla dú rodinu a na záver dňa rozdá deťom žlté kvety a 
privedie ich na oslavu ich kamaráta. „A zavedieš ma potom do mov?“ pýta sa Petry Nikola, jedno z „jej detí“. 
Petra Nikolu vypýtala od mamy na večernú oslavu, dievčatko sa večer bojí chodiť po Luníku samo. So zo tmením 
na sídlisku začínajú horieť ohne. Počuť ešte viac hudby a chlapi a chlapci postá vajú okolo plameňov. 

EMIL A OSUDY CEZ KOPIRÁK 
Trojročný Emil z trebišov ského geta z úvodu tohto tex tu nie je žiaden James Dean, žiaden rebel bez 

príčiny. Veci niekedy, a najmä v gete, nie sú také, aké sa javia. Jeho divoký, možno trochu neprítomný po hľad 
súvisí zrejme s tým, že je chorý. Horšie počuje a svet okolo vníma slabšie ako ostat ní. Keď sa nič zásadné 
nezme ní, keď sem, do tej špiny trebi šovského geta, nepríde rýchlo niekto na pomoc jemu a jeho rodine, skončí 
možno Emil ako jeho strýko. Rovnako po stihnutý mladý chlapec, ktorý celé dni len neprítomne postá va a 
posedáva, občas pomôže narúbať drevo. Emil nebude ani od ďalšieho septembra chodiť do škôlky. Do jeho 
šiestich rokov o ňom zrejme štát, učitelia, vycho vávatelia, sociálni pracovníci nebudú tušiť nič. A keď bude mať 
šesť, začnú sa viacerí zaují mať, testovať ho a potom si po vzdychnú, že sa nedá nič robiť. Možno to s ním 
skúsia v nultom ročníku, trochu ho naučia po slovensky, a keď po tom ako prvák prepadne, pošlú ho do 
špeciálnej školy. Alebo ho tam pošlú od začiatku, bude sa trápiť on, budú sa trápiť učitelia a po pár rokoch tohto 
trápenia sa mu v tom istom gete možno narodí syn, ktorý len skopíruje jeho život. Mohlo by to byť inak. Keby 
všetci tí ľudia, ktorým na týchto deťoch záleží, nečakali do šies tich rokov na prvé prepadnutie. 

Mená niektorých detí sme zmenili 
Záchranné siete 



V príbehoch detí zo Žehry, Trebišova a Luníka 9 vidno, aké záchranné siete by potrebovali. 
Rozprávanie o trojročnom Emilovi z trebišovského geta ukazuje, ako štát netuší nič o najmenších deťoch. 
Úplným základom by mali byť aspoň škôlky dostupné pre deti od troch rokov možno aj povinné pre deti z osád 

a get. A štát by sa mal zaujímať aj o mladšie deti, inšpirovať sa programami, ako sú Omamy združenia Cesta von: 
školia ženy z komunity a tie potom učia matky, ako vychovávať tie najmenšie deti, ako sa hrať, ako pomáhať 
rodinám s deťmi už od narodenia. 

Príbeh Alexandra zo žehrianskeho Dreveníka zasa ukazuje, aké ťažké je dostať sa z chatrče a aké 
nepravdepodobné je, že sa v škole bude dariť deťom žijúcim na smetisku. 

V živote Alexandra sa veľa nezmení, ak jeho rodina zostane v chatrči a učitelia, pracovníci obce a aj politici 
budú ďalej len zalamovať rukami, že tí Rómovia z osád neposielajú svoje deti do školy a doma sa s nimi neučia. 

Kaskadér Kamil ukazuje, že ani s podporou mimo školy nemáte vyhraté. Chlapec zverený do starostlivosti 
svojej babky môže mať v nasledujúcich rokoch šťastie, možno objaví svoje talenty a zažiari. 

Zo všetkých týchto detí sa záchranná sieť rozprestrela zatiaľ iba pod skokanom Kamilom. Po škole môže 
chodiť do družiny, na florbal a azda ho naučia aj bezpečne padať. To všetko vďaka ľuďom, ktorí každý deň chodia 
na Luník a dávajú deťom všetok čas. 

Ak majú byť tieto deti v živote úspešné, potrebujú silnú podporu aj v škole, zrejme aj asistenta, konzultácie 
školského psychológa, ktorý v pravý čas vyhodnotí, či mu majú učitelia prispôsobiť výučbu. A najmä potrebujú 
učiteľa s otvorenou mysľou. 

A na záver 30 rokov starý prípad Dežiho hovorí, ako sa svet zmenil a ako sme dovolili Rómov uzavrieť do get 
a segregovaných škôl. 

To je zrejme najťažšia úloha. Ako deti s tmavšou pleťou z najväčšej chudoby zobrať späť medzi seba. 
Na to všetko, v akých podmienkach žijú, klaniame sa tým deťom, že vedia abecedu, písať, maľovať. Viera 

Sabolová asistentka na škole v Žehre 
Nemôžeme sa oprieť o rodiča analfabeta, nemôžeme čakať, že vychová vysoko školáka. Martin Farbar 

zástupca riaditeľa školy v Trebišove 
Máme 23 prvákov v triede a jeden je hlúpejší ako druhý. Čo sa dá robiť? Jednu aktovku nemáte v škole. 

Domáca príprava? Nula bodov. Janka Korfantová bývalá riaditeľka školy v Žehre 
Keď ľudí sťahovali do nových bytoviek, pri ich chatrči bol pripravený bager. Odovzdali kľúče a bager rovno 

búral, aby sa tam nemohol nasťahovať niekto iný. Viera Sabolová asistentka učiteľov miestnej školy 
[Späť na obsah] 
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STALO SA TAK AŽ VYŠE ŠTYRI ROKY OD PÁDU VRTUĽNÍKA 
Počas záchrannej akcie zahynuli štyria záchranári. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Bol to dlhý proces. Po štyroch rokoch a štyroch mesiacoch od tragickej nehody 

záchranárskeho vrtuľníka v Prielome Hornádu v Slovenskom raji osadili signalizačné balóny na elektrickom 
vedení cez rieku Hornád. Ochranári aj záchranári teraz dúfajú, že sa už podobná tragédia ako tá, pri ktorej 
zahynuli štyria záchranári, i vďaka už teraz dobre viditeľným drôtom elektrického vedenia nebude opakovať. 
Podľa Mareka Leskovjanského zo Správy Národného parku Slovenský raj ešte v roku 2016 správu národného 
parku oslovila Východoslovenská distribučná spoločnosť (VSD) Košice s požiadavkou o riešenie výrubu v trase 
vzdušného elektrického vedenia v lokalite Hrabušice – Kláštorisko. Ide o územie v zóne A národného parku. V 
súvislosti s požiadavkou VSD oslovili ochranári vedenie tejto spoločnosti, aby vyriešila aj nebezpečné elektrické 
vedenie vedúce Prielomom Hornádu. Ochranári mali požiadavku na VSD, aby existujúce vzdušné vedenie bolo, 
pokiaľ je to možné, odstránené a bolo nahradené podzemným vedením. „Táto požiadavka bola prehodnotená a 
projektanti VSD naprojektovali zmenu vtedajšieho vzdušného vedenia na podzemné,“ priblížil začiatky zmeny 
Leskovjanský. 

Ochranári žiadali osadenie signalizačných balónov 
Ochranári následne vzniesli aj požiadavku na lepšie značenie už existujúceho elektrického vzdušného 

vedenia ponad rieku Hornád a to osadením signalizačných balónov. Podľa Leskovjanského išlo o zložitý proces s 
potrebnými stanoviskami a vyjadreniami, ktorým predchádzalo množstvo rokovaní. „Po dlhej dobe sa napokon 
podarilo popri realizácii podzemného elektrického vedenia zaviesť aj zabezpečenie signalizačnými balónmi. 
Takže v časti nad riekou Hornád sú už v súčasnosti označené všetky elektrické vzdušné vedenia signalizačnými 
balónmi požadovanej veľkosti, s čím bola vyjadrená spokojnosť aj zo strany vrtuľníkovej záchrannej služby,“ 
uviedol Leskovjanský. Pôvodne boli na vedení totiž osadené iba malé reflexné prvky, ktoré neboli dostatočné z 
hľadiska bezpečnosti. Neskôr sa na drôty osadili menšie signalizačné balóny a potom väčšie. 

O život prišli štyria záchranári 
Práve v tejto časti Prielomu Hornádu došlo v júli 2015 k tragickej leteckej nehode záchranárskeho vrtuľníka. 

Posádka v zložení dvaja záchranári, lekár a pilot zahynula po tom, čo sa stroj zamotal práve do drôtov 
elektrického vedenia. Išli zachraňovať iných, sami prišli o život. Príčinou nešťastia podľa vyšetrovacej správy bol 



kontakt rotorových listov vrtuľníka s drôtmi elektrického vedenia. Pod tragédiu sa podpísal aj západ slnka, ktorý 
spôsobil to, že elektrické drôty nebolo z vrtuľníka vidno. 

Cíti zodpovednosť voči posádke i bratovi 
To, že sa osadenie signalizačných balónov podarilo, vníma Leskovjanský aj z osobného pohľadu. „Cítil som to 

ako osobnú zodpovednosť voči tým, ktorí vo vrtuľníku zahynuli, aj voči svojmu bratovi Dušanovi. Mal som aj 
osobný záujem na tom, aby sa takéto nešťastie už nikdy neopakovalo,“ zdôraznil Leskovjanský, ktorý pri páde 
vrtuľníka stratil brata Dušana Leskovjanského. Ten bol v tom čase náčelníkom Horskej záchrannej služby 
Slovenský raj (HZS). Ďalšími obeťami boli lekár Marek Rigda, záchranár Martin Svitana a pilot Ľubomír Majerčák. 
„Verím tomu, že to letecké nešťastie z roku 2015 bolo v tejto časti Raja posledné a že sa to už nebude opakovať. 
Teraz sú drôty už dostatočne viditeľné. Musíme brať na vedomie to, že v Prielome Hornádu stúpa počet 
návštevníkov rok čo rok. Stávajú sa tam úrazy aj ťažšieho typu, keď je potrebný vrtuľník. Verím tomu, že tí chlapci 
už nebudú mať problém s bezpečnosťou pri záchrannej akcii,“ dodal Leskovjanský. 

Náčelník HZS: Všetci mali v “merku” elektrické vedenie 
Signalizačné balóny na elektrickom vedení vníma pozitívne aj náčelník HZS Slovenský raj Ivan Krajčír. 

„Jednoznačne to označenie tam malo byť aj v čase, keď sa stala tá tragická nehoda,“ zdôraznil. Podľa neho 
záchranári aj piloti, ktorí zasahovali v tejto časti Slovenského raja, vždy mali na vedomí existenciu týchto drôtov, 
keď išli na leteckú záchrannú akciu. „Všetci sme mali ‘ v merku’, že musíme dávať pozor na elektrické vedenie. 
Žiaľbohu, táto posádka toto vedenie nevidela a stalo sa to nešťastie. Určite keby to vedenie bolo označené už 
dávno predtým, tak sa dalo predísť tejto tragédii,“ zamyslel sa náčelník HZS. „V tejto lokalite platí taký nepísaný 
zákon, že pri leteckej záchrane pomocou vrtuľníkovej techniky na opatrnosť dbajú všetci, celá posádka. Čím viac 
ľudí sa pozerá vonku a vníma okolie, tým skôr sa pilot môže vyvarovať nejakej kolízie alebo neplánovaného 
zvratu celej záchrannej akcie. Určite čím viac očí, tým lepšie pre celú posádku a zásah,“ doplnil Krajčír. Štatisticky 
najviac úrazov sa stáva práve v Prielome Hornádu a v rokline Suchá Belá, kde je najväčšia návštevnosť. „Je to 
exponovaný terén, môže sa stať, že sa tam bude zachraňovať aj pomocou vrtuľníkovej techniky a určite tieto 
signalizačné balóny sú plusom k bezpečnosti ako leteckej posádky, tak aj horských záchranárov,“ dodal náčelník 
HZS. 

Lietanie v lokalite s “pascami” nie je jednoduché 
Marián Kuklica je vedúcim výcvikov leteckých záchranárov v ATE. Túto lokalitu v Slovenskom raji veľmi dobre 

pozná. Lietať tam, kde na vás striehne niekoľko „pascí“, nie je podľa neho jednoduché. „Navigácia a orientácia v 
priestore si vyžadujú svojský prístup. To je rozšírené o pozíciu vyhľadávania miesta záchrany a ten adrenalín, 
ktorý záchranná akcia prináša. Potom sa niektoré veci prekrývajú, či potierajú, v závislosti od lokalizácie. Ak sa 
človek dostane až na hranu, vtedy si to uvedomí. Až tam zistí, do akej miery ten adrenalín zohral pozitívnu či 
negatívnu úlohu,“ priblížil Kuklica. Ako zdôraznil, nikto z nich si nedovolí ísť na prvý pokus priamo do akcie bez 
obhliadky terénu. „Treba si prezrieť prekážky, či už umelé, alebo prirodzené, ako aj tie ‘pasce’, ktoré sú tam 
pripravené. Niekedy ani sám pilot nedokáže všetko zmonitorovať, preto je dôležité, aby aj posádka komplexne 
hodnotila situáciu. Čím viac očí, tým väčšie je bezpečie. Dôležité je sledovať situáciu nielen vpredu, vpravo, 
vľavo, dole, ale aj vzadu. Tam máme chvostovú vrtuľku a my nemôžeme dopustiť, aby došlo k jej stretu s 
prekážkou, pretože potom sa vrtuľník stáva neovládateľný,“ uviedol Kuklica. O existencii drôtov v Prielome 
Hornádu, samozrejme, piloti vedia. „Príprava v sebe nesie zodpovedný prístup. Ctíme zásadu, že nikdy neletí 
nováčik či viac nováčikov do daného priestoru, posádka je komplexne vyvážená, nachádzajú sa tam ľudia, ktorí 
inkriminované miesta v lokalite poznajú a upozornia posádku na to, aby si dala pozor. V prípade pádu nášho 
vrtuľníka zohralo veľkú úlohu slnko. Človek nikdy nevie, do čoho presne ide, uvedomí si to, až keď príde na tú 
povestnú hranu, na ten bod rozhodnutia, kedy treba akciu prerušiť alebo pokračovať ďalej,“ doplnil Kuklica. 
Osadenie signalizačných balónov v Prielome Hornádu oceňuje. Podľa neho každé ich zvýraznenie prispeje k 
bezpečnosti. „Už aj osadenie reflexných terčíkov bolo posunom vpred, i keď to nebolo najideálnejšie riešenie. Tie 
veľké balóny sú teraz neprehliadnuteľné. Myslím si, že VSD veľmi zodpovedne a seriózne pristúpili do rokovaní. 
Že sa prešlo od terčíkov až k balónom je príkladom zodpovedného prístupu smerom k našej bezpečnosti. Nie 
som si vedomý toho, že by bolo v súčasnosti niečo technicky schopnejšie ako tie balóny, takže veľká vďaka,“ 
dodal Kuklica. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Nafúkal poslanec mesta a kandidát do parlamentu 
[27.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; RÓBERT BEJDA] 

 
 

Tomášovi Cehlárovi zo Spišskej Novej Vsi namerali v dychu 0,35 promile. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Charitatívna akcia, ktorej súčasťou bol okrem kapustnice aj vianočný punč, sa na 

spišskonovoveských vianočných trhoch pre miestneho poslanca a kandidáta do Národnej rady SR neskončila 
šťastne. Ako informuje TV JOJ, Tomáša Cehlára za volantom cez víkend zastavili policajti a dychová skúška 
neukázala nulu. 

Všimla si ho hliadka 
„PMJ-čkárov" upútalo auto, ktoré vychádzalo z ulice, do ktorej je zákaz vjazdu. Vydali sa preto za autom a na 

Gorazdovej ulici ho zastavili. Za volantom sedel poslanec mestského zastupiteľstva (KDH, SaS, OĽaNO, 
SPOLUobčianska demokracia, PS, OKS) a organizátor protestov Za slušné Slovensko. „Mali sme v meste 



poslanecký charitatívny punč a kapustnicu. Dal som si poobede jeden punč, preto som nechával auto v meste," 
povedal Cehlár pre TV JOJ. Auto sa večer iba rozhodol preparkovať na bezpečnejšie miesto. „Ľutujem to, čo sa 
stalo a budem znášať všetky následky, ktoré z toho plynú. Zatiaľ neuvažujem o tom, že by som sa vzdal 
poslaneckého klubu, keďže ide iba o priestupok," dodal Cehlár. 

Pokuta do 800 eur 
„Počas kontroly bol vodič podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom, a to 0,35 promile alkoholu v 

dychu. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda," potvrdila pre TV JOJ 
hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová. Policajti poslanca riešia ako priestupcu, keďže nafúkal pod jedno 
promile. Hrozí mu pokuta od 150 do 800 eur a zákaz šoférovania do troch rokov. 

OĽaNO za ním stojí 
Parlamentná strana, za ktorú Cehlár kandiduje, za ním stojí. Podľa nich ide iba o mierne porušenie predpisov. 

„Išlo o jemné prekročenie, čo teda bolo preňho veľkým ponaučením a je mu to ľúto. A je ochotný prijať akékoľvek 
následky s tým súvisiace. Zatiaľ sme neplánovali vyvodiť z toho nejaké následky," povedal Eduard Heger, 
poslanec NR SR z hnutia OĽaNO. Ani primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) nevidí dôvod na to, aby 

z titulu primátorského miesta inicioval nejaký odchod poslanca. Dodal, že za svoje činy a svoje priestupky každý 
nesie svoju vlastnú zodpovednosť. RÓBERT BEJDA 

[Späť na obsah] 

 
 

4. Štyri roky po tragédii v Raji osadili na elektrickom vedení signalizačné 

balóny 
[27.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Spravodajstvo zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22290716/styri-roky-po-tragedii-v-prielome-hornadu-osadili-na-elektrickom-
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Pri páde vrtuľníka zomreli štyria záchranári. 
Po štyroch rokoch od pádu vrtuľníka osadili signalizačné balóny 
(7 fotografií) 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Bol to dlhý proces. Po štyroch rokoch a štyroch mesiacoch od tragickej nehody 

záchranárskeho vrtuľníka v Prielome Hornádu v Slovenskom raji osadili signalizačné balóny na elektrickom 
vedení cez rieku Hornád. 

Súvisiaci článokV Slovenskom raji sa zrútil záchranársky vrtuľník. Zahynuli štyria ľudia Čítajte 
Ochranári aj záchranári teraz dúfajú, že sa už podobná tragédia ako tá, pri ktorej zahynuli štyria záchranári, i 

vďaka už teraz dobre viditeľným drôtom elektrického vedenia nebude opakovať. 
Podľa Mareka Leskovjanského zo Správy Národného parku Slovenský raj ešte v roku 2016 správu národného 

parku oslovila Východoslovenská distribučná spoločnosť (VSD) Košice s požiadavkou o riešenie výrubu v trase 
vzdušného elektrického vedenia v lokalite Hrabušice – Kláštorisko. 

Ide o územie v zóne A národného parku. 
V súvislosti s požiadavkou VSD oslovili ochranári vedenie tejto spoločnosti, aby vyriešila aj nebezpečné 

elektrické vedenie vedúce Prielomom Hornádu. 
Ochranári mali požiadavku na VSD, aby existujúce vzdušné vedenie bolo, pokiaľ je to možné, odstránené a 

bolo nahradené podzemným vedením. 
„Táto požiadavka bola prehodnotená a projektanti VSD naprojektovali zmenu vtedajšieho vzdušného vedenia 

na podzemné,“ priblížil začiatky zmeny Leskovjanský. 
Pád vrtuľníka v Slovenskom raji 
(18 fotografií) 
Ochranári žiadali osadenie signalizačných balónov 
Ochranári následne vzniesli aj požiadavku na lepšie značenie už existujúceho elektrického vzdušného 

vedenia ponad rieku Hornád a to osadením signalizačných balónov. 
Podľa Leskovjanského išlo o zložitý proces s potrebnými stanoviskami a vyjadreniami, ktorým predchádzalo 

množstvo rokovaní. 
((piano)) 
„Po dlhej dobe sa napokon podarilo popri realizácii podzemného elektrického vedenia zaviesť aj 

zabezpečenie signalizačnými balónmi. Takže v časti nad riekou Hornád sú už v súčasnosti označené všetky 
elektrické vzdušné vedenia signalizačnými balónmi požadovanej veľkosti, s čím bola vyjadrená spokojnosť aj zo 
strany vrtuľníkovej záchrannej služby,“ uviedol Leskovjanský. 

Pôvodne boli na vedení totiž osadené iba malé reflexné prvky, ktoré neboli dostatočné z hľadiska bezpečnosti. 
Neskôr sa na drôty osadili menšie signalizačné balóny a potom väčšie. 
O život prišli štyria záchranári 
Práve v tejto časti Prielomu Hornádu došlo v júli 2015 k tragickej leteckej nehode záchranárskeho vrtuľníka. 
Posádka v zložení dvaja záchranári, lekár a pilot zahynula po tom, čo sa stroj zamotal práve do drôtov 

elektrického vedenia. Išli zachraňovať iných, sami prišli o život. 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22290716/styri-roky-po-tragedii-v-prielome-hornadu-osadili-na-elektrickom-vedeni-signalizacne-balony.html
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Príčinou nešťastia podľa vyšetrovacej správy bol kontakt rotorových listov vrtuľníka s drôtmi elektrického 
vedenia. 

Pod tragédiu sa podpísal aj západ slnka, ktorý spôsobil to, že elektrické drôty nebolo z vrtuľníka vidno. 
Leskovjanský: Cítil som zodpovednosť voči posádke i bratovi 
To, že sa osadenie signalizačných balónov podarilo, vníma Leskovjanský aj z osobného pohľadu. 
„Cítil som to ako osobnú zodpovednosť voči tým, ktorí vo vrtuľníku zahynuli, aj voči svojmu bratovi Dušanovi. 

Mal som aj osobný záujem na tom, aby sa takéto nešťastie už nikdy neopakovalo,“ zdôraznil Leskovjanský, ktorý 
pri páde vrtuľníka stratil brata Dušana Leskovjanského. Ten bol v tom čase náčelníkom Horskej záchrannej 
služby Slovenský raj (HZS). 

Ďalšími obeťami boli lekár Marek Rigda, záchranár Martin Svitana a pilot Ľubomír Majerčák. 
„Verím tomu, že to letecké nešťastie z roku 2015 bolo v tejto časti Raja posledné a že sa to už nebude 

opakovať. Teraz sú drôty už dostatočne viditeľné. Musíme brať na vedomie to, že v Prielome Hornádu stúpa 
počet návštevníkov rok čo rok. Stávajú sa tam úrazy aj ťažšieho typu, keď je potrebný vrtuľník. Verím tomu, že tí 
chlapci už nebudú mať problém s bezpečnosťou pri záchrannej akcii,“ dodal Leskovjanský. 

Náčelník HZS: Všetci mali v “merku” elektrické vedenie 
Signalizačné balóny na elektrickom vedení vníma pozitívne aj náčelník HZS Slovenský raj Ivan Krajčír. 
„Jednoznačne to označenie tam malo byť aj v čase, keď sa stala tá tragická nehoda,“ zdôraznil. 
Podľa neho záchranári aj piloti, ktorí zasahovali v tejto časti Slovenského raja, vždy mali na vedomí existenciu 

týchto drôtov, keď išli na leteckú záchrannú akciu. 
„Všetci sme mali ‘ v merku’, že musíme dávať pozor na elektrické vedenie. Žiaľbohu, táto posádka toto 

vedenie nevidela a stalo sa to nešťastie. Určite keby to vedenie bolo označené už dávno predtým, tak sa dalo 
predísť tejto tragédii,“ zamyslel sa náčelník HZS. 

„V tejto lokalite platí taký nepísaný zákon, že pri leteckej záchrane pomocou vrtuľníkovej techniky na 
opatrnosť dbajú všetci, celá posádka. Čím viac ľudí sa pozerá vonku a vníma okolie, tým skôr sa pilot môže 
vyvarovať nejakej kolízie alebo neplánovaného zvratu celej záchrannej akcie. Určite čím viac očí, tým lepšie pre 
celú posádku a zásah,“ doplnil Krajčír. 

Štatisticky najviac úrazov sa stáva práve v Prielome Hornádu a v rokline Suchá Belá, kde je najväčšia 
návštevnosť. 

„Je to exponovaný terén, môže sa stať, že sa tam bude zachraňovať aj pomocou vrtuľníkovej techniky a určite 
tieto signalizačné balóny sú plusom k bezpečnosti ako leteckej posádky, tak aj horských záchranárov,“ dodal 
náčelník HZS. 

Lietanie v lokalite s “pascami” nie je jednoduché 
Marián Kuklica je vedúcim výcvikov leteckých záchranárov v ATE. Túto lokalitu v Slovenskom raji veľmi dobre 

pozná. Lietať tam, kde na vás striehne niekoľko „pascí“, nie je podľa neho jednoduché. 
„Navigácia a orientácia v priestore si vyžadujú svojský prístup. To je rozšírené o pozíciu vyhľadávania miesta 

záchrany a ten adrenalín, ktorý záchranná akcia prináša. Potom sa niektoré veci prekrývajú, či potierajú, v 
závislosti od lokalizácie. Ak sa človek dostane až na hranu, vtedy si to uvedomí. Až tam zistí, do akej miery ten 
adrenalín zohral pozitívnu či negatívnu úlohu,“ priblížil Kuklica. 

Ako zdôraznil, nikto z nich si nedovolí ísť na prvý pokus priamo do akcie bez obhliadky terénu. 
„Treba si prezrieť prekážky, či už umelé, alebo prirodzené, ako aj tie ‘pasce’, ktoré sú tam pripravené. Niekedy 

ani sám pilot nedokáže všetko zmonitorovať, preto je dôležité, aby aj posádka komplexne hodnotila situáciu. Čím 
viac očí, tým väčšie je bezpečie. Dôležité je sledovať situáciu nielen vpredu, vpravo, vľavo, dole, ale aj vzadu. 
Tam máme chvostovú vrtuľku a my nemôžeme dopustiť, aby došlo k jej stretu s prekážkou, pretože potom sa 
vrtuľník stáva neovládateľný,“ uviedol Kuklica. 

O existencii drôtov v Prielome Hornádu, samozrejme, piloti vedia. 
„Príprava v sebe nesie zodpovedný prístup. Ctíme zásadu, že nikdy neletí nováčik či viac nováčikov do 

daného priestoru, posádka je komplexne vyvážená, nachádzajú sa tam ľudia, ktorí inkriminované miesta v lokalite 
poznajú a upozornia posádku na to, aby si dala pozor. V prípade pádu nášho vrtuľníka zohralo veľkú úlohu slnko. 
Človek nikdy nevie, do čoho presne ide, uvedomí si to, až keď príde na tú povestnú hranu, na ten bod 
rozhodnutia, kedy treba akciu prerušiť alebo pokračovať ďalej,“ doplnil Kuklica. 

Osadenie signalizačných balónov v Prielome Hornádu oceňuje. Podľa neho každé ich zvýraznenie prispeje k 
bezpečnosti. 

„Už aj osadenie reflexných terčíkov bolo posunom vpred, i keď to nebolo najideálnejšie riešenie. Tie veľké 
balóny sú teraz neprehliadnuteľné. Myslím si, že VSD veľmi zodpovedne a seriózne pristúpili do rokovaní. Že sa 
prešlo od terčíkov až k balónom je príkladom zodpovedného prístupu smerom k našej bezpečnosti. Nie som si 
vedomý toho, že by bolo v súčasnosti niečo technicky schopnejšie ako tie balóny, takže veľká vďaka,“ dodal 
Kuklica. 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Spišský Hrhov je opäť o čosi lepším miestom pre život. Spoločne tam 

vytvorili galériu 
[26.12.2019; dennikn.sk; Kultúra; 11:25; Dávid Gabera] 
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Na školskom dvore funguje už druhý rok EQO - priestor interaktívnej kultúry -, galéria, ktorá je zároveň 
priestorom pre deti, divadlo, hudbu aj vzdelávanie. 

Majú tam kúpalisko i prírodnú saunu. Spišský Hrhov je známy aj tým, že má nízku nezamestnanosť, ale najmä 
tým, že tam rómske deti nechodia do špeciálnej školy. 

Za povšimnutie však stojí aj to, že už viac ako dva roky tu majú aj galériu súčasného umenia - priamo na 
dvore materskej a základnej školy. 

„Opticky to pôsobí nezvyčajne, v podstate sme hneď pri škole, ale nie sme jej súčasťou,“ hovorí Adam Macko, 
ktorý EQO - priestor interaktívnej kultúry - založil s Jánom Salancim a Jozefom Polačekom. 

Galériu vlastne tvorí iba útulný jednopodlažný domček obložený drevom. Pred vchodom má malú záhradu, 
vedľa altánok a od školských budov je oddelený len nízkym živým plotom. 

„Je to taká zvláštna biela kocka v zvláštnom prostredí,“ hovorí Macko. 
Naozaj. Cez deň to tu patrí deťom, večer umelcom. Je to unikát, aký na Slovensku inde nenájdete. 
Nízkopodlažná drevostavba slúži ako galéria aj multifunkčná sála a učebňa pre deti. Foto - Matúš Astrab 
Pohľad do výstavy Torture Garden vnútri drevostavby. Foto - Robin Polák 
Súčasťou dohody s obcou a školou, ktoré poskytli časť pozemku pre novú budovu a altánok, bolo aj to, že tím 

okolo Jána Salanciho a Jozefa Polačeka upraví areál školy. Foto - Martin Varga 
O program a dramaturgiu EQO galérie sa stará Adam Macko, absolvent košickej Technickej univerzity. Foto - 

archív EQO 
Prírodná učebňa 
Základy, na ktorých dnes galéria stojí, sa začali rodiť ešte v roku 2015, kedy prebiehala rekonštrukcia parku 

pri neďalekom kaštieli. 
Ján Salanci a Jozef Polaček, ktorí za projektom stáli, hľadali priestor, kde by sa mohli zložiť a kde by mohli aj 

prednášať a robiť semináre o krajinnej architektúre a jej presahoch. Dohodli sa preto s obcou. „Súčasťou dohody 
bolo, že si chalani urobia základňu, ekocentrum, čo je priestor, kde je teraz galéria. Bolo to súčasťou dohody 
medzi ich neziskovkou, obcou a školou, ktorá odstúpila tento pozemok,“ hovorí Adam Macko. 

V školskom areáli si prenajali pozemok za symbolické euro s tým, že na ňom vybudujú učebňu a altánok, 
ktoré budú slúžiť deťom. „Je to urobené na spôsob nórskych drevostavieb. Postavili to pomerne lacno aj 
efektívne, dôležitý bol aj dôraz na ekologický aspekt,“ hovorí Adam. 

Súčasťou plánu bolo, že upravia aj školský dvor. Malé záhrady, kde pestujú bylinky a zeleninu, tak vidíme aj 
v ďalších kútoch areálu. Nechýba jazierko s rybami a akési naklonené panely - jeden prázdny, druhý vysadený 
rastlinami, ktoré zavlažuje zachytená voda. Deti tak názorne vidia, ako by sa dažďová voda mala zadržiavať 
a efektívne využívať. 

Aj altán má samozavlažovaciu strechu, na ktorej sú rastliny. Celý dvor tak vlastne slúži ako učebňa v teréne. 
„Keď je vonku pekne, najmä cez teplejšie mesiace, deti nie sú v triedach, zoberú si veci von a učia sa tu.“ 

Úpravu areálu, v ktorom sa deti majú možnosť vzdelávať o ekológii a prírode, poňal Ján Salanci ako školské 
zadanie a zapojil doň aj ďalších spolužiakov z brnianskej univerzity, kde študoval krajinnú architektúru. Foto - 
Martin Varga 

V areáli školy sú aj kvetinové a bylinkové záhony pre deti. Foto - Martin Varga 
Sadli si 
Celý tento projekt je najmä dielom Jána Salanciho, ktorý ho navrhol, keď ešte študoval záhradnú a krajinársku 

architektúru v Brne. Poňal ho ako školské zadanie a zapojil doň aj ďalších spolužiakov z Mendelovej univerzity. 
„Bol to taký výskumno-školský a zároveň praktický projekt.“ Na výpomoc si zavolal aj Jozefa Polačeka, ktorý 
študoval ekonómiu. 

Prírodná učebňa však reálne slúžila svojmu účelu iba dva až tri mesiace v roku, a preto hľadali spôsob, ako čo 
najefektívnejšie využiť jej priestory aj počas ďalšieho obdobia. 

Zhruba v rovnakom čase prišiel Adam Macko s nápadom založiť si vlastnú galériu. Po absolvovaní grafiky na 
košickej Technickej univerzite sa vrátil do neďalekej rodnej Levoče, kde oslovil viacero ľudí. „Výsledok bol nulový. 
Najčastejšie to padlo na praktických otázkach, najmä na nájme. Ani od mesta neprišla žiadna iniciatíva, žiaden 
záujem. Bral som to tak, že prostredie na to ešte nie je pripravené.“ 

Povedomie o Adamovi Mackovi sa však rýchlo roznieslo a v marci 2017 ho Ján Salanci a Jozef Polaček 
oslovili, aby vstúpil do ich projektu. O tri mesiace na to už pod hlavičkou EQO usporadúvali prvú výstavu - výstavu 
šamanisticko-mystickej tvorby Pavla Červeniaka. 

Začiatky boli náročné. „Prvý polrok sme išli z vlastných zdrojov, nebolo veľmi z čoho rozdávať. Vyberali sme 
umelcov a tvorbu, ktorá nie je náročná na prepravu,“ spomína Adam Macko. 

Napriek menším ťažkostiam hodnotí začiatok a vôbec celý priebeh spolupráce len dobre. Je to možno aj 
preto, že ho s Jánom a Jozefom, ktorí v dedine vyrastali, spája akási romantická predstava, že domovine môžu 
niečo vrátiť. „Mám to podobne, preto sme si zrejme aj sadli,“ hovorí Adam Macko. 

Pohľad do inštalácie Michala Machciníka, ktorú neskôr videli aj diváci v Prahe. Foto - EQO 
Z koncertu Samča, brata dáždoviek v EQO. Foto - Martin Varga 
Do priestoru EQO sa pravidelne vracia aj obľúbené divadlo Kontra. Záber z inscenácie Rum a vodka, 2019. 

Foto - EQO 

https://dennikn.sk/1696321/spissky-hrhov-je-opat-o-cosi-lepsim-miestom-pre-zivot-spolocne-tam-vytvorili-galeriu/
https://dennikn.sk/1696321/spissky-hrhov-je-opat-o-cosi-lepsim-miestom-pre-zivot-spolocne-tam-vytvorili-galeriu/


Deti rastú s umením 
Adam Macko má v projekte úlohu programového riaditeľa, oslovuje ľudí a stará sa o dramaturgiu. 
Okrem výstav organizuje aj diskusie alebo hudobné i divadelné predstavenia. Všetky aktivity sa však nejakým 

spôsobom týkajú vizuálneho umenia. „Keď sú u nás napríklad hudobníci, tak musia byť aj vizuálne zaujímaví, ako 
napríklad Erik Sikora „Džumelec“ alebo Samčo, brat dážďoviek. Nie sú to koncerty v klasickom slova zmysle, ale 
skôr akési performancie.“ 

Súčasťou programu je naďalej aj práca s deťmi. „Funguje to vlastne dodnes, že v mesiacoch máj a jún sa 
priestor ponúka škole, ktorá tam uskutočňuje edukačné programy.“ Vďaka spolupráci s riaditeľom škôl Petrom 
Strážikom a platformou Na vlne poznania sa pre nich v altánku konajú rozličné kurzy a akcie, pričom deti 
navštevujú aj výstavy. 

Spoluprácu so školou však nechápu iba ako povinnú jazdu, ale ako veľmi dôležitú zložku programu, ktorú sa 
snažia rozvíjať a robia to radi. 

„Tak, ako deti môžu naživo vidieť koňa alebo úľ, ako si môžu napiecť chleba, čo sú veci, ku ktorým ich vedie 
škola, tak zároveň môžu hneď aj vidieť súčasné umenie. Nemusia ho pochopiť, ale majú pamäťovú stopu. To je 
veľmi dôležité, lebo si to odnesú. Vieme dobre, aká je výučba na základných či stredných školách, kde ich 
oboznámia s Picassom a modernou a tam sa to aj končí. A tu to vidia naživo. A ešte im k tomu niečo aj povieme,“ 
hovorí Adam Macko. 

Umenie im približujú lektori Jaroslav Švestka a Tomáš Cetera, ktorí pôsobia ako pedagógovia na školách 
v Levoči a Spišskej novej Vsi. Pri každej návšteve pripravia deťom aj nejaké úlohy, ktoré súvisia s programom. 

Z výstavy Biblia, Disney, Porno - Máš to za jedno. Foto - Lenka L. Lukačovičová 
Súčasťou programu bolo aj vystúpenie Džumelca - Erika Sikoru. Foto - EQO 
Chodia aj miestni 
Tým, že pracujú s deťmi, vlastne oslovujú aj dospelých. „Ľudia nás vnímajú prostredníctvom svojich detí, ktoré 

im povedia, že u nás videli toto alebo tamto, takže aj k nim sa istým spôsobom dostane to, čo robíme,“ hovorí 
Adam Macko. 

V dedine sa o ich aktivitách dozvedajú aj vďaka pracovníčkam obecného úradu. Tie im ochotne pomáhajú 
s propagáciou, pričom tak zastupujú funkciu PR. Keď majú v galérii nejakú akciu, vyhlasujú ju v rozhlase, 
roznášajú im plagáty a letáky, posielajú sms-ky alebo zdieľajú ich udalosti na Facebooku. „Tu v dedine robia 
maximum, čo sa dá urobiť.“ 

Spišský Hrhov je známy úspešnou integráciou majoritného a rómskeho obyvateľstva, vďaka čomu prosperuje 
a pribúdajú mu aj noví obyvatelia. Síce sa tu miestni na súčasné umenie dívajú ešte s rešpektom, predsa však 
podľa Adama Macka nastal značný posun práve vďaka progresívnemu prístupu vedenia obce. „To určite 
prelomilo bariéru. Aj reakcia obyvateľov je kladná. Niektorí prídu na vernisáže, iní na koncerty alebo divadlo. 
Chodieva k nám napríklad divadlo Kontra a vtedy je vždy ‚plnka‚.“ 

Venujú sa aj rómskej problematike, pričom niektoré projekty realizujú spoločne s integrovanou školou, kde sa 
učia všetky deti spolu, iné akcie sú zasa plne v ich réžií. „Myslím si však, že je zbytočné cieliť výlučne na rómske 
publikum. Našim zámerom je otvárať túto tému v širšom kontexte. A oni potom prídu aj sami.“ 

V takomto duchu realizovali napríklad diskusiu o hračkách, či skôr o ich zdieľaní. „Bolo to zaujímavé 
predovšetkým pre rómsku komunitu. Chceli sme ich naučiť, aby si vedeli hračky medzi sebou vymieňať.“ 

Areál školy v Spišskom Hrhove, kde už dva roky sídli aj priestor interaktívnej kultúry EQO. Foto - Martin Varga 
Aj na dedine to ide 
Hoci sa do dediny dá dostať prakticky iba autom, keďže spoje chodia len zriedka, ľudia na ich akcie pravidelne 

prichádzajú aj zo širšieho okolia - počnúc Spišskou Novou Vsou, končiac Bardejovom. V okolí sú totiž jediným 
miestom svojho druhu. „Neviem o tom, že by sa na Hornom Spiši niečo podobné rozbehlo,“ hovorí Adam Macko. 

Program však nechcú prispôsobovať iba lokálnemu publiku. Naopak, chcú, aby galéria mala dobrú úroveň, 
a preto sa ju snažia robiť čo najprofesionálnejšie. Veria, že tak si nájde aj svoje vlastné publikum. 

Adam Macko hovorí, že ako inšpiráciu mu slúžili najmä košické projekty KLUB a galéria VUNU, ktoré vznikli 
v čase, keď tam študoval a s ktorými aj spolupracoval. „Boli typologicky odlišné, ale mali rovnaký koncept - 
prezentovať kvalitné lokálne umenie, ale zároveň nebyť iba lokálnymi. Mala by to byť otvorená platforma, s ktorou 
sa dá ísť ďalej.“ 

Túto ideu charakterizuje napríklad výstava Matúša Lányiho, ktorá tu prebiehala na jar. „Je to výtvarník 
pôvodom zo Spišského Podhradia, ale v kontexte slovenského umenia už etablovaný umelec, takže to prepojilo 
tie dve roviny.“ Aj preto sa im podarilo na vernisáž pritiahnuť mnoho ľudí, laikov aj odborníkov. 

V minulosti tu tiež vystavoval Michal Machciník. Ten priamo pre priestor vytvoril dielo, ktoré mali diváci 
možnosť neskôr vidieť aj v galérii Národnej technickej knižnice v Prahe. 

„Dnes nie je podstatné uvažovať, či sa umenie prezentuje v Bratislave alebo v Košiciach, dokáže pokojne ísť 
aj do malých dedín na okraji a ono si už samo nájde tú správnu cestu.“ 

Machciníkova inštalácia bola dokonca nominovaná na Cenu Rady galérii za nezávislé projekty, pričom jej 
cesta napokon viedla do Východoslovenskej galérie v Košiciach, ktorá dielo nedávno kúpila. To potvrdzuje jeho 
slová, že aj na dedine sa dá so súčasným umením pracovať kvalitne. 

Z výstavy Osadofuturizmus, 2018. Foto - Nicolas Bernáth 
Z diskusného cyklu Posthovory so zástupcami združení Ta Take Town Prešov, Bašta Bardejov, Východné 

pobrežie, 2018. Foto - EQO 
V zime majú zavreté 
Galéria funguje z finančného hľadiska najmä prostredníctvom súkromných dotácií a grantov a od minulého 

roka aj vďaka Fondu na podporu umenia. Chceli by sa aj ďalej rozvíjať, mnohé stavebné úpravy si však stále 
nemôžu dovoliť. 



Chýba im napríklad kúrenie, ktoré nahradzujú iba elektrickými radiátormi. Preto majú otvorené len od marca 
do novembra. „Je to veľký problém, pretože takéto kúrenie zožerie veľa energie a financií.“ Pred rokom to Adam 
Macko riskol a skúsil prísť s prvým projektom už v januári. „Nie je však vôbec príjemné sedieť v zime.“ 

Obec, ktorú od roku 1998 vedie Vladimír Ledecký (Za ľudí), im zatiaľ finančne nepomáha, čo však môže podľa 
Adama Macka súvisieť s viacerými faktormi. Napríklad za tým môže byť akási obozretnosť. „Pre štátne inštitúcie 
a úrady ide vždy o otázku udržateľnosti. Keď zistia, že to z našej strany nie je len výkrik do tmy, tak je možné, že 
sa to prelomí.“ 

Ďalším dôvodom môže byť podľa neho aj to, že vedenie obce vidí EQO ako úspešné vyústenie svojej práce 
a dôkaz, že to robia dobre. „Dalo by sa na to dívať aj tak, že obec posunuli natoľko, že do nej prichádzajú ľudia 
z vonku. A tí sami od seba robia veci, ktoré fungujú.“ 

Areál školy s altánkom využívajú deti najmä na jar a v lete. Galéria nemá kúrenie, a tak je v zimných 
mesiacoch zatiaľ zatvorená. Foto - Martin Varga 

Budujú to spolu 
Potom, čo sa v dedine podarilo úspešne realizovať viaceré projekty, tak úspešne funguje už aj galéria, v ktorej 

pravidelne vystavujú súčasné umenie. 
„Že tento náš priestor vznikol, nie je vôbec samozrejmosťou v každej dedine. Teda tam, kde nie je zvyk 

pracovať progresívnym spôsobom inklúzie. Tu sa to podarilo, či už prácou s Rómami, alebo aj všeobecne v rámci 
otázky zdieľania vecí - v zmysle, že budujeme ‚projekt dediny‚ spolu,“ hovorí Adam Macko. A o to aj ide. Budovať 
niečo spoločne. 

Prostredie, v ktorom EQO pôsobí, síce svojou povahou navodzuje rodinnú idylku a teplo domova, to všetko je 
ale len kulisou, pretože skutočný život mu vdychujú ľudia. 

Okrem Jána Salanciho a Jozefa Polačeka, ktorí Adamovi Mackovi hneď od začiatku poskytli dôveru 
a dostatok priestoru, je to aj Ján Melikant z Karpatskej nadácie, ktorý má na starosti produkciu. Sú to aj grafici, 
Marek Gaj a Matúš Vacula. Sú to aj lektori, zamestnanci úradu či škôl a sú to aj mnohí iní - kamaráti i odborníci 
ako aj ďalší spolupracovníci. 

„Keby som chcel takýto priestor robiť sám, individualisticky, som presvedčený, že o pol roka by to skončilo,“ 
hovorí Adam Macko. 

Lenže neskončilo, pretože sa okolo neho vytvorila komunita ľudí a tej sa v odľahlom dedinskom prostredí 
podarilo vytvoriť galériu s kvalitným programom. Zvláštnu bielu kocku, kde sa dobre cítia deti, miestni i umelci. 

[Späť na obsah] 

 
 

6. Psíky v spišskom útulku budú mať krajšie Vianoce: Pozrite sa, čo im 

darovali milovníci zvierat! 
[26.12.2019; cas.sk; Čas.sk; 10:00; TASR] 

 
https://www.cas.sk/clanok/923739/psiky-v-spisskom-utulku-budu-mat-krajsie-vianoce-pozrite-sa-co-im-
darovali-milovnici-zvierat/ 

 
 

Otvoriť galériu 
Psy v mestskom útulku v Spišskej Novej Vsi budú mať v zime dôstojnejšie podmienky na prežitie. Vedenie 

Stanice pre odchyt túlavých zvierat a mestského útulku si totiž v stredu prevzalo 20 nových zateplených búdok. 
Fotogaléria 
7 
fotiek v galérii 
Ide o spoločný projekt, na ktorom sa nezištne podieľali študenti a pedagógovia Strednej odbornej školy 

drevárskej, ktorí búdky vyrobili, Lesy mesta Spišská Nová Ves poskytli drevo a ďalší potrebný materiál na 

zateplenie zabezpečili miestni podnikatelia. Určite je to skvelá vec, pretože môžeme psíkom poskytnúť v zime 
aspoň to minimum, a to je teplo a sucho, uviedla vedúca útulku Daniela Dzurňáková. 

Pod zariadenie v súčasnosti patrí stanica pre odchyt túlavých zvierat, karanténna stanica a útulok. Aktuálne je 
tam umiestnených 27 psov a kapacita je takmer naplnená. Posledný mesiac sa nám adopcie celkom pohli vpred, 
uvidíme, ako to bude po Vianociach, keď sa zase zvyknú útulky plniť, upozornila Dzurňáková a v tejto súvislosti 
apeluje na ľudí, aby si dobre rozmysleli, či psíka darujú deťom pod stromček, ak nie sú presvedčení o tom, že si 
ho naozaj chcú nechať. Otvoriť galériu 

Jedným z problémov, ktorý v útulku potrebujú vyriešiť, sú aj kapacitné možnosti. V súčasnosti okrem iného 
pracujeme aj na monitorovaní okolitých častí mesta s problematikou túlavých psov. Zisťujeme viacero okolností, 
kvôli ktorým sa nachádzajú v tých ktorých lokalitách a aké majú návyky. Našou snahou je systematické 
podchytenie danej situácie a funkčné riešenie problému, dodala Dzurňáková. Okrem toho realizujú aj kastráciu 
odchytených psov či psov priamo v rómskych osadách, odkiaľ ich majú v útulku najviac. 

Snahou mesta je zároveň zapojiť sa do celoslovenského kastračného programu a bojovať s rozmnožovaním 
túlavých psíkov. Myslím si, že toto je problém, ktorý trápi viaceré samosprávy, ale dovtedy, budeme hľadať 
prostriedky na kastráciu z vlastných zdrojov, pretože nie je na čo čakať, dodal na záver primátor Spišskej Novej 
Vsi Pavol Bečarik. 

https://www.cas.sk/clanok/923739/psiky-v-spisskom-utulku-budu-mat-krajsie-vianoce-pozrite-sa-co-im-darovali-milovnici-zvierat/
https://www.cas.sk/clanok/923739/psiky-v-spisskom-utulku-budu-mat-krajsie-vianoce-pozrite-sa-co-im-darovali-milovnici-zvierat/


Foto: 
Aj tento psík sa dočkal novej búdy. Zdroj: TASR 
Vedúca útulku Daniela Dzurňáková počas odovzdávania nových búd pre psíkov. Zdroj: TASR 

[Späť na obsah] 

 
 

7. RANNÁ ŠTVORKA: Oddýchnite si počas Druhého sviatku vianočného, 

oslavuje Štefan 
[26.12.2019; dnes24.sk; Rôzne; 00:05; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/ranna-stvorka-oddychnite-si-pocas-druheho-sviatku-vianocneho-oslavuje-stefan-
349709 

 
 

Pranostika na dnes znie: “Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.” Meniny oslavuje Štefan. 
Polooblačno až oblačno, na severe snehové prehánky. Teploty 1 až 6 stupňov Celzia. 

Západ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 3 až 0 a najvyššie denné teploty 3 až 6 stupňov Celzia. 
Stred: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 2 až –3 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov Celzia. 
Východ: prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 2 až –2 a najvyššie denné teploty 1 až 5 stupňov 

Celzia. 
Meniny má Štefan 
Mužské meno Štefan má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Štefan bol svätcom a zároveň patrónom koní. 

S nositeľmi tohto skôr dedičného mena sa stretávame pomenej, aj keď v minulosti patrilo na Slovensku medzi 
obľúbené. 

Nositeľov oslovujeme prevažne Števo, Števko alebo Pišta. V súčasnosti sa ešte zachovávajú tradície, ktoré sa 
viažu k tomuto menu, ako sú návštevy príbuzných a vinšovanie. Štefanovia majú meniny na Druhý sviatok 
vianočný. 

Sú to rozhodní, odvážni aj opatrní muži, ktorí stoja za svojím slovom a nevzdávajú sa. 
Ich život je relatívne stály. Majú okolo seba spoľahlivých priateľov. Mohli by sme ich nazvať aj večnými 

študentmi. Bývajú zanietení pre psychológiu a medicínu. Ich zmysel pre prispôsobovanie a fantáziu z nich robí aj 
zručných novinárov alebo fotografov disponujúcich obrovskou skúsenosťou. 

Štefanovia sú zvyčajne zdraví a veľmi vitálni muži. Mali by si dávať pozor na prepracovanosť. Prospeje im 
racionálne stravovanie. Výživu by si mali dopĺňať o vitamín A. 

Stalo sa doma 
1487 – V Košiciach sa uskutočnilo stretnutie siedmich hornouhorských banských miest (Gelnica, Smolník, 

Rožňava, Spišská Nová Ves, Jasov, Rudabánya a Telkibánya). Na stretnutí boli spísané banské práva. 

1805 – Bratislavským mierom, ktorý po bitke troch cisárov pri Slavkove podpísali v bratislavskom 
Primaciálnom paláci Rakúsko a Francúzsko, sa skončila tretia koaličná vojna. 

1831 – V Trnave otvorili mestské divadlo. V budove dnes sídli Divadlo Jána Palárika. 
1847 – Začalo fungovať telegrafné spojenie medzi Bratislavou a Viedňou. 
Stalo sa vo svete 
1776 – Víťazstvo amerického vojska pod vedením generála Georga Washingtona pri Trentone znamenalo 

začiatok obratu v americkej vojne za nezávislosť. 
1932 – Až 70 000 ľudí zahynulo pri silnom zemetrasení v severozápadnej stredočínskej provincii Kuan-su. 
1948 – Komunistický režim v Maďarsku zatkol katolíckeho prímasa a kardinála Józsefa Mindszentyho a 

obvinil ho z vlastizrady, špionáže a pašovania devíz. Zatknutie znamenalo tvrdý úder voči katolíckej cirkvi 
v Maďarsku. 

1994 – Špeciálna protiteroristická jednotka oslobodila vo francúzskom Marseille cestujúcich lietadla, ktoré 
uniesli alžírski teroristi. 

2003 – Mesto Bám na juhu Iránu zasiahlo ničivé zemetrasenie, ktoré zabilo 50.000 ľudí a zničilo až 90 percent 
obývanej časti mesta. 

2004 – Zemetrasenie v sile 9 stupňov na otvorenej Richterovej stupnici vytvorilo v Indickom oceáne ničivú 
vlnu cunami, ktorá krutým spôsobom zasiahla predovšetkým pobrežie Indonézie, Thajska a Srí Lanky. Pri 
nešťastí zahynulo viac ako 200.000 ľudí. 

Skladba dňa 
1963 – Narodil sa Lars Ulrich, Gentofte, Dánsko, hráč na bicích nástrojoch americkej formácie Metallica. 

V roku 1980 sa rodina Ulrichových presťahovala z Dánska do Spojených štátov. Metalová formácia Metallica 
vznikla v roku 1981 v Los Angeles. 

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta. 
Foto: ilustračné 

[Späť na obsah] 
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8. Csodálatos ajándékkal tették szebbé a kutyusok karácsonyát 
[26.12.2019; parameter.sk; Paraméter; 00:00; Redakcia] 
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2019. december 26. - 12:02 | Belföld 
Spišská Nová Ves (Szepesújfalu) kutyamenhelye fantasztikus ajándékban részesült. Az ott élő kutyusok 

méltóságteljesebb körülmények közt vészelhetik át a telet, ugyanis a menhely húsz darab új, szigetelt fülkét 
vehetett át. 

TASR felvételek 
Ez egy közös projekt eredménye, melyben a Famegmunkáló Szakközépiskola diákjai és tanulói vettek részt. 

Ők készítették el a fa fülkéket, az alapanyagokat a helyi vállalkozók biztosították. 
“Ez nagyszerű dolog. Így legalább a minimumot, a meleg és száraz menedéket biztosítani tudjuk a 

kutyusoknak” - húzta alá a menedékhely vezetője, Daniela Dzurňáková. 
A létesítmény a kóbor állatok elfogóállomását, karanténját és menhelyét foglalja magába. Jelenleg 27 kutya 

tartózkodik a menhelyen, ami már szinte teltházat jelent. “Az utóbbi hónapban egészen megnőtt az 
örökbefogadások száma. Ebben a tekintetben. Meglátjuk, mi lesz karácsony után. Itt szeretném is felhívni a 
szülők figyelmét arra, hogy alaposan gondolják át, hogy biztosan szeretnének-e kutyát, s csak akkor 
ajándékozzanak házi kedvencet karácsonyra, ha az ünnepek után is gondoskodni fognak róla.” 

cas.sk 
[Späť na obsah] 

 
 

9. Ako dieťa kulaka nemal nárok na teplý obed, v Amerike bol Ján Gadžo 

úspešný 
[25.12.2019; dennikn.sk; Slovensko; 18:28; Marián Jaslovský] 

 
https://dennikn.sk/1697217/ako-dieta-kulaka-nemal-narok-na-teply-obed-v-amerike-bol-jan-gadzo-
uspesny/ 

 
 

Príbeh bol spracovaný dokumentaristami neziskovej organizácie Post Bellum, ktorá vyhľadáva a dokumentuje 
spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Aj vďaka vašej podpore budeme môcť zaznamenať 
ďalšie príbehy: https://postbellum.darujme.sk/1779 

Ján Gadžo sa narodil v Strážskom 29. augusta 1949 do rodiny podnikavých a pracovitých bohatých statkárov. 
Príbuzní z otcovej aj matkinej strany od konca 19. storočia chodievali za robotou do USA, jeho prarodičia sa 
v severnej Amerike narodili, zoznámili a zosobášili, vlastnili tam aj obchod so zmiešaným tovarom. 

Iní príbuzní v Amerike zostali, no Jánovi starí rodičia sa v roku 1912 vrátili na východné Slovensko a za 
peniaze zarobené v Amerike si v Strážskom postavili veľký dom a kúpili rozsiahle pozemky. Zážitok amerického 
spôsobu života, kde väčšinou platilo, že keď človek tvrdo pracuje, bude sa mu dariť, veľmi ovplyvnil výchovu 
malého Jána. 

„Nekradneš, veď je to naše“ 
Nástup komunistického režimu a násilná kolektivizácia vidieka mimoriadne tvrdým spôsobom zasiahla do 

života mnohých slovenských rodín. Otec Jána Gadža odmietal vstúpiť do družstva, kvôli čomu bol vystavený 
tvrdým postihom. „Tri roky po sebe nám na jeseň vzali všetko zrno, svine, kravu. Mama plakala, ako bude živiť 
deti. Vtedy sme aj hladovali,“ spomína Ján. 

Boli to drsné roky. Malý Ján pásol kravy, mama ich podojila a mlieko museli odovzdať. Keď otcovi komunisti 
vzali opraty, nové mu poslali švagrovia z USA. 

Jánov otec ho ako chlapca posielal nabrať repu či zemiaky na polia, ktoré im združstevnili: „Otec ma koľkokrát 
poslal pokosiť trávu, hoci o polnoci, alebo povyberať repu pre zvieratá. Mama mi vravela: ,Ty nekradneš, ty len 
berieš, čo oni od nás zobrali.´ Jednu noc štyri mechy repy som nazbieral. Ale nevšimol som si, koľko je hodín, 
a zasvietil na mňa autobus, čo viezol ľudí z Chemka po smene. Strážnik ma chytil, no otec mu zaniesol slivovicu 
a bolo vybavené.“ 

Celé roky k nim chodievali domov agitátori a presviedčali ich na vstup do družstva. Avšak vždy prišli vtedy, 
keď bola doma len mama. Ján Gadžo spomína, že v škole ich učitelia šikanovali za to, že sú deti „kulakov“, 
a dokonca im zakázali chodievať na teplé obedy. 

Keďže museli odovzdávať vysoké kontingenty z vlastnej úrody, často mali so sebou len chlieb s lekvárom. 
Nebolo inej možnosti, obaja rodičia, dušou sedliaci, sa nakoniec museli zamestnať v novom podniku Chemko 
Strážske. Otec ako robotník na rannej smene, mama poobede ako upratovačka. Takmer sa nevideli. 

S krutou a núdznou realitou ostro kontrastovali návštevy strýka Michala z New Yorku. Vždy doniesol plné 
kufre pekných vecí, aké v Československu nebolo možné zohnať. Gadžovci si niečo nechali, niečo predali. 

https://parameter.sk/csodalatos-ajandekkal-tettek-szebbe-kutyusok-karacsonyat
https://dennikn.sk/1697217/ako-dieta-kulaka-nemal-narok-na-teply-obed-v-amerike-bol-jan-gadzo-uspesny/
https://dennikn.sk/1697217/ako-dieta-kulaka-nemal-narok-na-teply-obed-v-amerike-bol-jan-gadzo-uspesny/


V lete 1965 prišiel na návštevu strýko Ján z Pittsburghu. Ján Gadžo ho sprevádzal po návštevách širokého 
príbuzenstva a po okolí. Pri výlete na hrad Brekov, odkiaľ je krásny výhľad na Strážske, strýko na ručnej kamere 
filmoval horizont a na ňom aj továreň Chemko. Odrazu sa na hrade zjavili vojaci, kameru strýkovi vytrhli z ruky 
a jeho kamsi odviezli autom. 

Ján sa otrasený vrátil domov sám a rodičom povedal, čo sa stalo. Až neskoro za tmy sa strýko vrátil 
a nervózne povedal, že bude musieť svoju návštevu skrátiť. 

Jánovi rodičia. Foto - archív J. G. 
Vojaci si mysleli, že je americký špión 
Ján Gadžo spomína, čo mu strýko povedal: „Neboj sa, Janko, raz ma navštíviš v Amerike a budeme sa na 

tejto príhode smiať.“ Uprostred noci zabúchali na dvere vojaci, otcovi ukázali akýsi papier, rozkázali strýkovi ihneď 
sa zbaliť a odviedli ho na najbližší vlak. Otec následne stratil prácu skladníka. Bol to trest. Presunuli ho do 
vodárne, ktorá bola ďaleko za mestom. 

Vtedy Ján už vedel s istotou, že z Československa chce odísť. Chcel sa stať učiteľom dejepisu a zemepisu, 
ale mama ho odhovárala, že si tým nezarobí ani na slanú vodu. V školskom roku 1964/65 nastúpil na 
elektrotechnickú priemyslovku v Prešove. „Nemohol som počúvať, čo sa učilo o socializme, veď k nám každý rok 
chodieval z Ameriky strýko s plnými kuframi a rozprával, ako je tam dobre. Ja som s ním trávil veľa času a vedel 
som, že chcem odísť na Západ.“ 

Po povinnej brigáde socialistickej mládeže v Prešove cestovali s kamarátom Michalom vlakom načierno po 
Slovensku. Keď im došli peniaze, zastavili sa v niektorej dedine neďaleko Bratislavy. Počas žatvy brigádovali na 
družstve a zarobili si peniaze na cestu domov. 

V septembri nastúpili do školy a v rádiu náhodou počuli hrať pesničku „dvom usilovným zväzákom, čo 
družstevníkom pomohli s úrodou“. Jána pobúrilo, že ho nazvali zväzákom, veď nikdy nemal uniformu na sebe. 
Vtedy mu však svitlo - využije príležitosť dobrej povesti zväzáka, budúce leto pocestuje do Juhoslávie s partiou 
kamarátov a emigruje odtiaľ. 

Jánovi sa už potom nechcelo domov ani na Vianoce. Kamarát Ján Lukáč ho vzal k sebe do Tatier. Po Veľkej 
noci už Ján nechcel chodiť do školy vôbec. Elektrine nerozumel a nezaujímala ho. Otec poňho prišiel, ale Jana 
nikde nebolo. Našli ho sedieť na Dukle s učiteľmi slovenčiny a matematiky, ako im popíjajúc pivo rozprával 
príbehy o Amerike. 

V júni 1966 Ján odišiel pracovať na stavby do Starého Smokovca, Spišskej Novej Vsi, neskôr Petržalky, kde 

plánoval prekročiť hranice, ale uvedomil si, že na tomto mieste by to nebolo schodné. 
Kým bol preč, jeho mamu, ktorá ešte v mladosti ohluchla na následky ušnej infekcie, zrazilo vojenské auto, 

ktoré nepočula prichádzať. Museli jej amputovať nohu. Ján sa preto vrátil domov, no napriek rodinnej tragédii 
spomína, že to bolo krásne obdobie. Neustále však myslel na útek. Po lete nastúpil na učilište v Humennom, kde 
si chcel dokončiť aspoň nejaké vzdelanie. 

Počas víkendov a leta brigádoval v zmrzlinárni, ktorú v Humennom otvorili ich známi Macedónci. Ján sa 
kamarátil s Nadjou ešte v Strážskom a ako podnikavý typ si pre svoje aktivity našiel priestor na čiernom trhu. 
Dohodol sa s Macedóncami, že ho budú zásobovať koženým tovarom, pančuchami a spodnou bielizňou, čo 
dovážali načierno cez Rakúsko, a ďalej ho predával. 

„Obchodoval som aj s dolármi, ale vždy slušne, za trhové ceny. Bol som v celom meste známa firma. Bol to 
krásny život.“ Do školy zašiel len občas, väčšinu si sám podpisoval ospravedlnenky. 

Na jeseň mu esenbáci „našili“ vykradnutie zbrojnice v Prešove. Policajti ho zadržali počas výletu v Tatrách. 
„To už bolo nielen divné, ako ma tam v lesoch našli, ale aj nebezpečné. Vedel som, že z Československa musím 
už naozaj odísť.“ 

Jeho kamarát Miro Kočerha sa domnieval, že na neho donášali spolužiaci, ktorí vedeli, že sa Ján chystá utiecť 
z krajiny. 

Za Dubčeka došlo k rozširovaniu Chemka. Ján v tom videl novú príležitosť. „Na stavenisku poobede stáli 
nevyužité tatrovky, ležal tam štrk, piesok, a niekto iný ich potreboval. Tak som dohodol, zaplatil šoférovi, 
robotníkovi a všetci boli spokojní. Ja som nekradol, len som premiestňoval veci,“ vysvetľuje. 

Na Silvestra 1967 sa pobil v krčme tak, že ho odsúdili. 
Ján v 60. rokoch. Foto - archív J. G. 
Tri pokusy o útek 
Pamätný rok 1968 sa začínal nádejne, ľudia boli nadšení z reformného obratu v politike i z Alexandra 

Dubčeka. Jána prepustili na amnestiu a už v lete cestoval vlakom s kamarátmi po Československu, chodievali na 
túry do Tatier. Jeho mama dokonca v máji 1968 odcestovala s neterou Boženkou na návštevu príbuzných do 
USA. V New Yorku vyšla na Sochu slobody, o ktorej toľko počula od svojej mamy. 

Vytriezvenie prišlo 21. augusta, keď vojská Varšavskej zmluvy obsadili Československo. V ten večer Ján 
s kamarátmi hýrili v krčme. „Nad ránom som sa zobudil, na stole sa triasli poháre, celý dom sa triasol. Po ulici šiel 
nekonečný rad tmavozelených a sivých tankov a vojenských áut s bielym pásom. Na oblohe hučali vrtuľníky. 
Videl som to, ale môj mozog to odmietal spracovať.“ 

Najprv si mysleli, že sa konajú vojenské manévre, ale bolo to príliš obrovské množstvo techniky. Zapli 
v kuchyni staré bakelitové rádio a počuli nervózny hlas redaktora: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy. Ján si pamätá 
ulice plné tankov a zmätených ľudí, rýchlo kráčal, nedíval sa vojakom do tváre. Ľudia boli paralyzovaní rýchlosťou 
a rozsahom okupácie. 

Neskôr s kamarátmi podomácky vyrobili niekoľko Molotovových koktailov a chceli ich hádzať po tankoch, na 
ulici však stratili odvahu a ostali pri otáčaní smeru dopravných značiek, písaní hesiel na podporu Dubčeka 
a Svobodu a posielaní Rusov preč z Československa. Okupanti zabrali takmer celé Strážske, pýtali sa na cestu, 
Ján ich posielal opačným smerom. Pamätá si, ako videl, že vojaci v jeho rodnom meste bili ľudí. 



Vtedy sa odkiaľsi dopočuli, že hranice sú otvorené. To bola jedinečná príležitosť. Pre Jána to bol jasný signál 
odísť. Na svoje 19. narodeniny sa s kamarátom Jánom Kubekom vybrali vlakom zo Strážskeho do Brna. Zdržali 
sa pár dní u známeho, hranicu sa rozhodli prekročiť južne od Brna. Chceli vyskočiť z vlaku na mieste, kde je 
hranica najbližšie železnici, ale presne vtedy do vlaku nastúpilo veľa vojakov. Museli sa tohto plánu vzdať. 
Vystúpili však na stanici v malej dedine a peši sa blížili k hraničnému pásmu. 

„Kráčali sme v tme, zrazu sa rozsvietili reflektory. Zmeškali sme to krátke obdobie, keď hranice neboli 
uzavreté.“ Zadržala ich a vypočúvala pohraničná stráž. Previezli ich do väznice v Brne. Na počudovanie ich do 
dvoch dní pustili. Ján toto šťastie pripisuje tomu, že to bolo ešte veľmi krátko po invázii vojsk, a určite pomohol aj 
fakt, že kamarátov otec bol vysokopostavený komunista a mal „užitočné kontakty“. 

Mama sa z Ameriky vrátila, jej neter tam ostala dodnes. Ján v Československu zostať nechcel, vedel, že skôr 
či neskôr odíde. 

Tretí pokus o útek naplánoval na koniec marca 1969. Najprv cestoval do Belehradu s cestovnou kanceláriou 
Čedok a pod zámienkou, že sa ide podučiť niečo o výrobe zmrzliny. Kontakt na známych mu dala kamarátka 
Macedónka Nadja. V Michalovciach podplatil úradníka dolármi a dostal potrebné povolenia. 

Hneď po príchode do Belehradu našiel adresu od Nadje a na druhý deň začal kontaktovať veľvyslanectvá 
USA a Kanady. Nemal však pas, a tak mu odporučili prejsť hranice do Rakúska ilegálne. Kamaráti Macedóncov 
mu zabezpečili lístok na vlak do Viedne a pre istotu až do Bratislavy, aby pri kontrole mohol tvrdiť, že jeho cesta 
končí v Československu. Presunul sa do Mariboru, ubytoval sa v hoteli a dal si svoj prvý steak v živote. 

Naľakal sa, keď do reštaurácie prišlo viac vojakov naraz. Keď si len objednali večeru, upokojil sa. Po zotmení 
sa vydal smerom k hranici. Všade boli vinice. Na jednom mieste nechal malý kufor a vzal si so sebou len doklady, 
peniaze a čisté ponožky. Začal kráčať, bežať, pošmykol sa, spadol a tak stále dookola. Začul brechot psov. 
Netušil, kde je. 

Bezhlavo prebehol cez drôty a ocitol sa nad koľajnicami, zdalo sa mu, že je na zlom mieste. Až keď našiel 
pumpu s nemeckým nápisom „Bier“, uľavilo sa mu. Prvýkrát zacítil slobodu. Špinavý a unavený si objednal pivo 
a potešilo ho, že čašníčka nič nekomentovala. Doma by už asi volala policajtov, domnieva sa. 

Odtiaľ pokračoval vlakom do Viedne, kde chcel požiadať o azyl. „V uliciach bolo počuť samú slovenčinu 
a češtinu, všade samí Čechoslováci. V tom čase emigrovalo asi 170 000 ľudí! (v skutočnosti približne 80 000 ľudí 
- pozn. ed.).“ 

Peniaze sa míňali, po noci strávenej v parku ho polícia zatkla a uväznila: „Tá väznica bola stará, nezmenilo sa 
to tam snáď od čias Františka Jozefa.“ Po takmer dvoch týždňoch ho v skupinke niekoľkých emigrantov previezli 
do utečeneckého tábora v Traiskirchene, kde strávil takmer päť mesiacov až do augusta 1969. 

S občianskym preukazom ČSSR. Foto - archív J. G. 
„… čo si myslíte o vojne vo Vietname?“ 
Utečenecký tábor Traiskirchen sídlil v budovách bývalých kasární. Boli tam obrovské miestnosti 

s poschodovými posteľami a celý tábor bol preplnený Čechoslovákmi, čo ušli po okupácii. „Ráno nám chlieb 
rozdávali z prútených košov. Na obed sme vystáli dlhý rad na nechutné jedlo a na večeru sa opakovalo to isté.“ 

Pre Jána Gadža je dodnes kvalitné jedlo symbolom blahobytu. S utečencami sa v tábore nemaznali. Chorý 
zub mu vtedy vytrhli bez anestézy. S rodinou nemohol byť v kontakte, podarilo sa mu však z Viedne poslať 
pohľadnicu. Až oveľa neskôr sa dozvedel, že rodičom ju do Strážskeho doručili osobne eštebáci. 

Každé ráno v tábore Traiskirchen visel na chodbe zoznam ľudí, ktorí sa mali dostaviť pred komisiu. Jedného 
dňa tam bolo uvedené aj Jánovo meno. Komisiu tvorilo asi 5 ľudí s prísnymi tvárami a kto prešiel previerkou, 
mohol sa presťahovať do časti tábora s voľnejším režimom. Komisia sa po rôznych otázkach o dôvodoch 
emigrácie Jána opýtala, aký má názor na vojnu. „Vedel som, kam mieria - Vietnam. A vedel som, že podľa toho, 
čo odpoviem, dopadne pohovor. Povedal som: ‚Ešte sme s nimi (komunistami) neskončili.‘“ 

Dostal povolenie na emigráciu a absolvoval zdravotnú prehliadku na americkej ambasáde. Listom sa spojil so 
svojim strýkom Michalom v New Yorku, ktorý ho mal čakať, pričom mu poslal časť peňazí na cestu. 

Druhú časť mu požičala Katolícka charita, ktorá v tábore pomáhala utečencom. Charita tiež zabezpečila 
poukážky na šaty a obuv, ktoré si Ján uplatnil vo Viedni. Nové oblečenie si odložil ako nedeľné šaty. 

Naľahko do nového sveta 
Ján Gadžo odletel do New Yorku, kde ho čakal a ubytoval strýko Michal. Čudoval sa, ako naľahko Ján 

pricestoval. „Kde máš kufre?“ pýtal sa ho. V lete navštívil aj strýka Jána v Pittsburghu. 
Čoskoro si našiel prácu v Ghost Motocycle Company v Port Washington, kde montoval a opravoval aj 

československé motorky značky Čezeta. V zimnej sezóne opravoval hodinky v Bulova Watch Company a na jar 
opäť motorky. V roku 1970 stratil občianstvo Československa. 

Vedel, že ak chce získať lepšiu prácu, potrebuje si doplniť vzdelanie a poriadne sa naučiť anglicky. Našetril si 
na kurz jazykovej prípravy na New York University a absolvoval zimný semester. 

„V noci som robil strážnika v supermarkete v Bronxe, bol som tam jediný biely. A celý deň som bol v škole.“ Žil 
skromne, u strýka na gauči, ale bol spokojný, veril, že ide dobrým smerom. 

Peniaze sa však rýchlo míňali, semester skončil v decembri a vtedy Ján dostal povolávací rozkaz - s číslom 
61. Narukoval 13. januára 1971 a považoval to za nový začiatok. V rokoch 1971 - 73 slúžil v americkej armáde na 
Aljaške, v pevnosti Fort Wainwright. V tých rokoch sa cez túto základňu vracali vojaci z Vietnamu. Pamätá si, akí 
boli otrasení. 

Ján si z Československa pamätal istý rešpekt k armáde, ktorá z chlapcov robila chlapov, ale keď sa počas 
dovolenky prechádzal v uniforme po New Yorku, opľúvali ho - vojaci mali u mnohých veľmi zlú povesť ako 
„vrahovia z Vietnamu“. 

Ako vojak v americkej armáde. Archív J. G. 



Po prepustení z armády si dokončil vzdelanie a zamestnal sa vo firme, ktorá predávala vzduchotechniku. Na 
prelome 70. a 80. rokov obchodne cestoval po celých Spojených štátoch. 

V roku 1978 sa oženil s Jean, usadili sa v Minnesote a narodil sa im syn Andrej. V roku 2000 si s manželkou 
založili firmu na orechové záviny - Andrej’s Potica. Svoje produkty distribuovali po celých Spojených štátoch. Hrdo 
vraví, že zabezpečili catering aj pre Václava Havla počas návštevy Sokola v Minnesote. 

Počas dlhých rokov v emigrácii udržiaval kontakt s rodinou listami a občas telefonicky, hoci vedeli, že všetko 
je pod drobnohľadom štátnych orgánov. Jánovi bolo za rodinou často clivo, ale vedel, že návrat domov je 
nemožný. 

Potom sa však začali diať neuveriteľné zmeny. Z pádu Berlínskeho múru bol nadšený a po 17. novembri 1989 
sa tak tešil, že sa demonštruje už aj v Československu, že obišiel všetky krčmy v meste. Pozvali ho do miestneho 
rádia v Cedar Rapids, aby rozprával o živote v Československu. „Volal som hneď domov, nech aj oni vyjdú na 
námestia.“ 

Konečne zase doma 
Po páde komunizmu a prudkých politických zmenách chcel Ján navštíviť Československo čím skôr. Bolo to 

však pre neho veľmi ťažké. „Nemohol som ísť priamo, potreboval som čas.“ 
Na jar 1990 cestoval s manželkou a synom cez Paríž a Frankfurt. Keď sa vlak blížil k československo-

nemeckej hranici, Jána prepadla totálna panika. Aj dnes sa mu trasie hlas, keď hovorí: „Poprosil som Texasanov, 
čo boli s nami náhodou v kupé, nech sa postarajú o rodinu, ak by som od strachu vyskočil.“ Stále sa bál, že ho 
zatknú za to, že emigroval. 

Príchod do Strážskeho bol veľkolepý. Čakala nielen celá rodina, stanica bola plná známych aj neznámych 
ľudí. Kamarát Jozef Ľubiščák otvoril fľašu koňaku, čo si odložil na Jánov návrat. Čakala na neho 20 rokov. 

Po revolúcii sa vrátil na Slovensko ešte niekoľkokrát. Strávil veľa času s mamou a rozvetvenou rodinou. 
V Amerike spolupracoval s múzeom Cedar Rapids Czech and Slovak Museum, ktoré je súčasťou Smithonian 
Affiliate, kde organizujú programy pre mládež, a rozprával o živote v komunizme a o emigrácii. 

Na jar 2019 sa s manželkou Jean presťahovali na Slovensko. Ján tvrdí, že Amerika už nie je to, čo bývala, 
a takisto a že ho domov ťahajú rodinné väzby. Aj keď dlhé roky, čo nemohli prežiť spoločne, im už nikto nevráti. 
Ján Gadžo v júli 2019 s manželkou Jean podnikol cestu po stopách svojho úteku spred päťdesiatich rokov. 
Navštívili Maribor, Traiskirchen aj Viedeň. 

Počas celej cesty spali v dobrých hoteloch a dobre jedli a v Maribore si dali po 50 rokoch šťavnatý steak. 
Pomôžte nám v zachovaní pamäti národa! 
Slovensko má svojich skutočných hrdinov a hrdinky, ale aj temné obdobia. Podporte nás a my 

zdokumentujeme ich príbehy pre ďalšie generácie. 
Môžu nám pomôcť poučiť sa z moderných dejín a urobiť všetko preto, aby sa minulosť neopakovala. 
Staňte sa členmi Klubu priateľov Príbehov 20. storočia https://www.postbellum.sk/klub/ 
alebo pošlite jednorazový dar cez https://postbellum.darujme.sk/1779. 
Ak aj vy máte tip na zaujímavého pamätníka, napíšte na pamatnici@postbellum.sk. 
Ďakujeme za vašu podporu. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Profily slovenských reprezentantov na MS 20 2020: Útočníci 
[25.12.2019; hokejportal.net; Mládež MS 20; 10:54; Andrej Čičman] 

 
https://www.hokejportal.net/?q=clanok/profily-slovenskych-reprezentantov-na-ms-20-2020-utocnici/97316 

 
 

Všetci slovenskí útočníci zažijú premiéru na tomto turnaji. V predchádzajúcej sezóne nedal Ernest Bokroš 
príležitosť žiadnemu kandidátovi ročníka 2000 a mladší. Hráči by už ale mali byť natoľko vyspelí, aby im táto 
skutočnosť nebránila odovzdať plnohodnotné výkony. Súčasný tréner Róbert Petrovický má k dispozícii 
zaujímavú a hlavne perspektívnu zostavu. 

Maxim Čajkovič 
3.1.2001, 18 rokov 
182 cm, 85 kg 
Saint John Sea Dogs, QMJHL 
Čajkovič má už draft za sebou. V roku 2019 po ňom siahol klub Tampa Bay Lightning v 3. kole. Ofenzívny 

útočník sa posledné dve sezóny pohybuje v zámorksej juniorskej lige QMJHL. V tomto ročníku bol dlhší čas 
zranený. Od začiatku novembra však naberá formu. V 16 zápasoch nazbieral 22 bodov. Je ale pod veľkým 
tlakom, pretože fanúšikovia budú góly a body čakať predovšetkým od neho. Dvakrát reprezentoval na MS 18, 
pričom hlavne pri svojej prvej účasti bol veľkopu oporou svojho tímu. Zaznamenal 11 bodov, čím sa stal 2. 
najproduktívnejším hráčom turnaja. O rok neskôr si pripísal 7 bodov. V tejto sezóne hral na turnaji Summer 
Hockey Challenge, kde zaznamenal 1 gól a 3 asistencie v 3 zápasoch. Všetky tieto čísla hovoria jasnou rečou. 
Maxim Čajkovič je útočník, ktorého úlohou je strieľať dôležité góly, alebo ich pripravovať svojim spoluhráčom. 

Viktor Ďurina 
18.12.2000, 19 rokov 
180 cm, 74 kg 

https://www.hokejportal.net/?q=clanok/profily-slovenskych-reprezentantov-na-ms-20-2020-utocnici/97316


HK Dubnica, SVK 1 
19-ročný útočník veľa zápasov za slovenskú reprezentáciu neodohral. V sezóne 2016/2017 to boli 3 zápasy 

za výber do 17 rokov, v sezóne 2017/2018 dva zápasy na augustovom turnaji v Maďarsku a nakoniec v sezóne 
2019/2020 šesť zápasov za výber do 20 rokov. Ďurina odohral v tejto sezóne 16 zápasov za Duklu Trenčín v 
našej najvyššej súťaži a pripísal si 1 asistenciu. V 1. lige má štatsitiky o niečo lepšie. V 7 zápasoch za Dubnicu 
zaznamenal 6 bodov. Na majstrovstvách sveta ešte vôbec nehral. 

Róbert Džugan 
25.3.2000, 19 rokov 
181 cm, 83 kg 
HC Topoľčany, SVK 1 
Kapitán slovenskej reprezentácie na MS 18 v sezóne 2017/2018 sa môže dočkať premiéry na juniorskom 

šampionáte. Aj on sa perdstavil v tejto sezóne v drese Dukly Trenčín. Ale pred šampionátom sa presunul do 
prvoligového klubu HC Topoľčany. Jeho hokejové začiatky sú však spojené s klubom zo Spišskej Novej Vsi. 

Martin Faško-Rudáš 
10.8.2000, 19 rokov 
183 cm, 74 kg 
Everett Silvertips, WHL 
Tím potrebuje hráčov ako je Čajkovič alebo Oliver Okuliar. Zároveň však potrebuje aj hráčov, ako je Martin 

Faško-Rudáš. To znamená takých, ktorí dokážu výraznou mierou pomôcť aj pri obrannej činnosti a počas 
oslabení. Faško-Rudáš sa takto vyprofiloval počas 2 a pol sezón v zámorskej juniorskej lige WHL. Neohuruje 
vysokou produktvitou, no fanúšikovia klubu Everett Silvertips si jeho výkony napriek tomu pochvaľujú. V 
reprezentácii do 16 a do 17 rokov bol vysoko produiktívnym hráčom. A čoraz viac sa snaží tlačiť dopredu aj na 
klubovej úrovni. Toto je jeho vôbec prvý svetový šampionát. 

Nicolas Ferényi 
4.10.2000, 19 rokov 
189 cm, 92 kg 
Dukla Trenčín, SVK 
19-ročný útočník už prerástol slovenskú juniorskú ligu, čoho dôkazom je 31 bodov v 17 zápasoch. 

Zodpovedné osoby mu museli nájsť miesto v niektorom seniorskom tíme. A nakoniec to bol jeho materský klub, 
ktorý mu dal šancu. V Dukle Trenčín odohral 15 zápasov a strelil 1 gól. Z gólu sa radoval aj v jednom z dvoch 
zápasoch za reprezentáciu do 20 rokov, ktoré v tomto ročníku absolvoval. Podarilo sa mu to v zápase proti 
Nórsku. Aj Ferényi patrí do skupiny hráčov, ktorá príjemne prekvapila na MS 18 v roku 2018. 

Dominik Jendek 
25.4.2001, 18 rokov 
182 cm, 78 kg 
HC Slovan Bratislava, SVK 
Jediným zástupcom belasých je útočník Dominik Jendek. Aj on prichádza zo slovenskej najvyššej súťaže, kde 

odohral v tejto sezóne 27 zápasov s bilanciou 3 góly a 3 asistencie. Toto bude jeho prvý svetový šampionát. Na 
Summer Hockey Challenge nehral, no v roku 2018 sa objavil na Memoriáli Ivana Hlinku. 

Kristián Kováčik 
20.6.2000, 19 rokov 
183 cm, 87 kg 
MsHK Žilina, SVK 1 
19-ročný útočník vystriedal v tejto sezóne 3 kluby na sneiroskej úrovni. Nové Zámky a Duklu Trenčín v 

Tipsport lige a Žilinu v Slovenskej hokejovej lige. Práve z tohto klubu, kde je na hosťovaní, prišiel do prípravného 
kempu pred šampionátom. V predchádzajúcej sezóne pôsobil v zámorskej lige QMJHL, no vtedy sa mu 
nepodarilo prebojovať sa na majstrovstvá sveta. 

Jakub Minárik 
6.7.2000, 19 rokov 
182 cm, 95 kg 
HK Nitra, SVK 
Jakub Minárik mal dlhšiu reprezentačnú prestávku. V auguste 2015 odohral 3 zápasy za výber do 16 rokov. 

Tie ďalšie prišli na rad až v novembri 2018, vtedy už za výber do 20 rokov. V predchádzajúcej sezóne sa mu ale 
nepodarilo prebojovať sa na juniorský šampionát. Dokázal to na poslednú chvíľu. V Nitre predvádza dobré 
výkony, v 26 zápasoch zaznamenal 2 góly a 4 asistencie. 

Marek Minárik 
28.4.2000, 19 rokov 
178 cm, 80 kg 
MsHK Žilina, SVK 1 
Málokto dokáže za reprezentáciu streliť hetrik. A to sa netýka len seniroského tímu, ale aj tých ostatných. 

Marek Minárik sa už zaradil do tohto klubu. 3. augusta 2019 v zápase proti Dánsku zaznamenal svoj prvý 
reprezentačný trojgólový zápas. V predchádzajúcich 3 sezónach pôsobil v českých dorasteneckých a juniorských 
súťažiach. V tomto ročníku pôsobí v Žiline. Za juniorku zaznamenal 10 bodov v 8 zápasoch a za prvoligový tím 8 
bodov v 23 zápasoch. V 5 stretnutiach za reprezentáciu do 20 rokov nazbieral 7 bodov. Vzrastom nižší, ale 
hokejovo šikovný hráč. 

Michal Mrázik 
30.7.2001, 18 rokov 



194 cm, 87 kg 
Linköping HC, SuperElit 
18-ročný odchovanec Liptovského Mikuláša si vybojoval miestenku svojimi výsledkami v zápasoch počas 

sezóny a hlavne výkonmi v prípravnom kempe. So svojou výškou 194 cm je na ľade neprehliadnuteľný. Druhú 
sezónu pôsobí vo Švédsku a na jeho štatistikách môžeme vidieť, ako napreduje. V predchádzajúcej sezóne začal 
v dorasteneckej súťaži, no neskôr prešiel do najvyššej juniorskej SuperElit. V tejto sezóne bol pevnou súčasťou 
juniorského tímu a v jednom zápase sa objavil na spiske tímu SHL. Aj keď tam neodohral ani jedno striedanie, je 
to správny impulz do ďalšej práce. Ak túto výkonostnú krivku dodrží, tak o rok možno príde na juniroský 
šampionát ka člen seniroského tímu v SHL. Prípadne v 2. lige Allsvenskan. Dvakrát reprezentoval na MS do 18 
rokov a nevynechal ani prestížny Memorial Ivana Hlinku. 

Jakub Nespala 
18.5.2000, 19 rokov 
179 cm, 76 kg 
HK Spišská Nová Ves, SVK 1 

Jakub Nespala reprezentuije od sezóny 2015/2016, kedy sa objavil vo výbere do 16 rokov. V sezóne 
2017/2018 odohral najviac zápasov (13), no na svetový šampionát sa mu nepodarilo prebojovať. V tejto sezóne 
pôsobil väčšinou v juniorskom tíme Popradu, za ktorýc zaznamenal 32 bodov v 22 zápasoch. Dostal šancu aj v 
seniroskom tíme a neskôr odišiel na hosťovanie do Spišskej Novej Vsi. Odkiaľ aj prišiel do reprezentácie. 

Oliver Okuliar 
24.5.2000, 19 rokov 
185 cm, 87 kg 
Lethbridge Hurricanes, WHL 
Jedno z najväčších prekvapení doterajšieho priebehu sezóny sú výkony Olivera Okuliar v juniorskej lige WHL. 

V 32 zápasoch zaznamenal 23 gólov a 19 asistencií. Darí sa mu aj na reprezentačnej úrovni. V 3 zápasoch na 
Summer Hockey Challenge zaznamenal 2 góly a 4 asistencie. Takisto aj za reprezentáciu do 18 rokov zbieral 
body ako na bežiacom páse. V sezóne 2017/2018 zaznamenal 23 bodov v 22 zápasoch. A na MS 18 2018 sa s 8 
bodmi umiestnil na celkovom 5. moeste v bodovaní šampionátu. Niečo podobné by sme radi videli aj tentokrát. 

Adam Paulíny 
2.4.2000, 19 rokov 
179 cm, 78 kg 
HK Martin, SVK 1 
Aj Adam Paulíny bol členom výberu na MS 18 v sezóne 2017/2018. V predchádzajúcej sezóne sa však pre 

neho meisto v reperzentácii do 20 rokov nenašlo. Až v apríli odohral zápasy za tím, ktorý sa predstavil na Turnaji 
4 Krajín v Piešťanoch. Ďalšie prišli o niekoľko mesiacov neskôr, na známom Summer Hockey Challenge. A potom 
aj v novembri, opäť v Piešťanoch. Nestartil sa, zabojoval a takisto aj zabodoval. V 5 tohtosezónnych zápasoch si 
pripísal 4 body. 

Daniel Vladimír Tkáč 
20.12.2000, 19 rokov 
182 cm, 84 kg 
Merritt Centennials, BCHL 
Sme veľmi zvedaví na výkony tohto útočníka. Tým, že pôsobí v lige BCHL nie je pod takou pozornosťou 

slovenských fanúšikov. Čo je možno chyba, pretože aj táto liga má čo ponúknuť. Rodák z amerického Pittsburghu 
si v 29 zápasopch pripísal 23 bodov. V roku sa 2018 z čista jasna objavil v prípave na MS do 18 rokov a svojimi 
výkonmi zajal natoľko, že si vybojoval aj miesto v konečnej nominácii. A to sú jeho jediné doterajšie zápasy za 
Slovensko. 

Štatistiky na turnaji#MenoRokVekZGABTMGPGOGVAPAO 
Štatistiky za reprezentáciu v aktuálnej sezóne#MenoReprezentáciaZGABTMGPGOGVAPAO 
1.Marek MinárikSlovensko 205347810110 
2.Oliver OkuliarSlovensko 203246610130 
3.Adam PaulínySlovensko 205314810300 
4.Maxim ČajkovičSlovensko 203134210010 
5.Dominik JendekSlovensko 203202000000 
6.Jakub NespalaSlovensko 204112000000 
7.Michal MrázikSlovensko 206022200000 
8.Róbert DžuganSlovensko 2060222200010 
9.Nicolas FerényiSlovensko 202101200000 
10.Kristián KováčikSlovensko 203101000000 
11.Jakub MinárikSlovensko 205101000000 
12.Viktor ĎurinaSlovensko 206000000000 
Spolu511517325040560 
Štatistiky v aktuálnej klubovej sezóne#MenoKlubLigaZGABTM+/- 
1.Martin Faško-RudášEverett SilvertipsWHL174488-3 
2.Oliver OkuliarLethbridge HurricanesWHL322319421823 
3.Nicolas FerényiDukla TrenčínSVK1410160 
Dukla TrenčínSVK 20171021311419 
4.Jakub NespalaHK PopradSVK300000 
HK Spišská Nová VesSVK 1210100 



HK PopradSVK 20221121325019 
5.Kristián KováčikDukla TrenčínSVK12112100 
HC Nové ZámkySVK810160 
MsHK ŽilinaSVK 1200021 
Dukla TrenčínSVK 20935812-3 
6.Marek MinárikMsHK ŽilinaSVK 12326826-6 
MsHK ŽilinaSVK 208371023 
7.Róbert DžuganDukla TrenčínSVK1611262 
HC TopoľčanySVK 1411200 
Dukla TrenčínSVK 208641089 
8.Jakub MinárikHK NitraSVK2624601 
HK NitraSVK 20627905 
9.Adam PaulínyHK MartinSVK 1225712141 
MHC MartinSVK 20914561 
10.Michal MrázikLinköping HCSHL100000 
Linköping HCSuperElit27913221814 
11.Viktor ĎurinaDukla TrenčínSVK1601180 
HK DubnicaSVK 17246121 
Dukla TrenčínSVK 20954981 
HK DubnicaSVK 20 2335844 
12.Maxim ČajkovičSaint John Sea DogsQMJHL1610122215-1 
13.Dominik JendekHC Slovan BratislavaSVK2733602 
HC Slovan BratislavaSVK 20923510-6 
14.Daniel Vladimír TkáčMerritt CentennialsBCHL298152380 
Spolu40412017229227187 
Štatistiky na Majstrovstvách Sveta#MenoRokVekZGABTMGPGOGVAPAO 
Štatistiky na MS 18#MenoRokVekZGABTMGPGOGVAPAO 
1.Adam Paulíny5213000000 
2018185213000000 
2.Daniel Vladimír Tkáč5123000000 
2018175123000000 
3.Kristián Kováčik5066200020 
2018175066200020 
4.Maxim Čajkovič12711183740240 
20181754711620110 
20191873473120130 
5.Michal Mrázik124151040010 
2018165314430010 
2019177101610000 
6.Nicolas Ferényi5011800000 
2018175011800000 
7.Oliver Okuliar5448610020 
2018175448610020 
8.Róbert Džugan5112400110 
2018185112400110 
Spolu5419274667903100 
Samostatné nájazdy (všetky reprezentácie)#MenoRokVekZGóly náj.# náj.VíťaznýGóly náj. hra# náj. hra 
1.Adam Paulíny201817101000 
2.Jakub Nespala201515100001 
3.Kristián Kováčik201817101000 
4.Martin Faško-Rudáš201616111100 
5.Maxim Čajkovič201817313000 
6.Maxim Čajkovič201918100011 
7.Michal Mrázik201816101000 
8.Nicolas Ferényi201817101000 
9.Oliver Okuliar201817202000 
10.Oliver Okuliar201616101000 
11.Oliver Okuliar201515100011 
12.Róbert Džugan201616200002 
Spolu16211125 
Zápasy podľa počtu gólov (Top 20, všetky reprezentácie)#MenoDátumZápasVek*GAB 
1.Oliver Okuliar14.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 6 : 415314 
2.Marek Minárik3.8.2019SK - Dánsko 20, 4 : 219303 
3.Martin Faško-Rudáš28.12.2015SK - Nemecko 16, 4 : 5 pp15213 
4.Martin Faško-Rudáš13.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 4 : 3 pp15213 
5.Martin Faško-Rudáš14.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 6 : 415213 
6.Oliver Okuliar5.11.2016SK - Nemecko 17, 7 : 016213 



7.Róbert Džugan18.12.2016SK - Rusko 17, 3 : 216202 
8.Adam Paulíny17.2.2017SK - Francúzsko 17, 3 : 216202 
9.Viktor Ďurina27.8.2017SK - Maďarsko 18, 8 : 116213 
10.Michal Mrázik20.4.2018SK - Česká republika 18, 5 : 216202 
11.Adam Paulíny22.4.2018SK - Francúzsko 18, 7 : 118202 
12.Oliver Okuliar22.4.2018SK - Francúzsko 18, 7 : 117224 
13.Michal Mrázik8.8.2018SK - Švajčiarsko 18, 5 : 317213 
14.Michal Mrázik8.2.2019SK - Bielorusko 18, 5 : 817202 
15.Maxim Čajkovič18.4.2019SK - Rusko 18, 3 : 618202 
16.Oliver Okuliar2.8.2019SK - Česká republika 19, 3 : 219202 
17.Jakub Nespala21.8.2015SK - Česká republika 16, 2 : 915101 
18.Martin Faško-Rudáš21.8.2015SK - Česká republika 16, 2 : 915101 
19.Martin Faško-Rudáš22.8.2015SK - Rusko 16, 2 : 715101 
20.Nicolas Ferényi23.8.2015SK - Rakúsko 17, 1 : 314101 
Zápasy podľa počtu bodov (viac ako 2, všetky reprezentácie)#MenoDátumZápasVek*BG + A 
1.Maxim Čajkovič22.4.2018SK - Francúzsko 18, 7 : 11751 + 4 
2.Kristián Kováčik22.4.2018SK - Francúzsko 18, 7 : 11740 + 4 
3.Oliver Okuliar14.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 6 : 41543 + 1 
4.Oliver Okuliar22.4.2018SK - Francúzsko 18, 7 : 11742 + 2 
5.Jakub Nespala10.11.2017SK - Dánsko 18, 4 : 21731 + 2 
6.Jakub Nespala29.12.2017SK - Nemecko 18, 4 : 5 pp1730 + 3 
7.Marek Minárik3.8.2019SK - Dánsko 20, 4 : 21933 + 0 
8.Martin Faško-Rudáš28.12.2015SK - Nemecko 16, 4 : 5 pp1532 + 1 
9.Martin Faško-Rudáš13.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 4 : 3 pp1532 + 1 
10.Martin Faško-Rudáš14.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 6 : 41532 + 1 
11.Maxim Čajkovič10.11.2017SK - Dánsko 18, 4 : 21631 + 2 
12.Maxim Čajkovič20.4.2018SK - Česká republika 18, 5 : 21731 + 2 
13.Michal Mrázik9.2.2016SK - Taliansko 16, 3 : 51431 + 2 
14.Michal Mrázik8.8.2018SK - Švajčiarsko 18, 5 : 31732 + 1 
15.Oliver Okuliar5.11.2016SK - Nemecko 17, 7 : 01632 + 1 
16.Oliver Okuliar11.11.2017SK - Bielorusko 18, 4 : 31731 + 2 
17.Viktor Ďurina27.8.2017SK - Maďarsko 18, 8 : 11632 + 1 
Zápasy body predlzenie (všetky reprezentácie)#MenoDátumZápasVek*BG + AG + A predĺženie 
1.Martin Faško-Rudáš13.2.2016SK - Švajčiarsko 16, 4 : 3 pp1532 + 10 + 1 
2.Adam Paulíny17.12.2016SK - Švajčiarsko 17, 2 : 1 pp1611 + 01 + 0 

[Späť na obsah] 

 
 

11. FOTO: Florbalové Vianoce. Kobylky hostili Nižnú 
[25.12.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22290540/foto-florbalove-vianoce-kobylky-hostili-niznu.html 

 
 

Pre fanúšikov bol pripravený sprievodný program. 
V predvianočnú sobotu sa po zápase florbalových juniorov predstavili aj muži FBC Grasshoppers AC UNIZA 

Žilina. Do haly si na zápas proti Nižnej našiel cestu hojný počet divákov, pre ktorých bola pripravená tombola 
alebo punč. Výkon domácich hráčov však fanúšikov žilinských kobyliek až tak nepotešil 

„Som sklamaný. Súper bol kvalitný, dôrazný, ale zápas sme si prehrali našimi taktickými chybami. V príprave 
na zápas a cez prestávku sa rozprávame o určitých veciach, ktoré chceme na ihrisku dodržiavať a nie sme 
schopní to urobiť. Zopakujeme trikrát tú istú chybu behom troch striedaní a tým si odrežeme šancu na vyrovnanie. 
Je to pre mňa nepochopiteľné, keďže tie chyby sa objavujú každý zápas a nie sme schopní sa z nich poučiť. Asi 
to už bude o kapacite hráčov zvládať takéto situácie,“ hovoril bezprostredne po stretnutí domáci kormidelník 
Martin Veneny, ktorý hráčom viackrát počas zápasu dôrazne dohováral. 

((piano)) 
FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - FBO Nižná 4:8 (1:3, 1:1, 2:4) 
(10 fotografií) 
Hostia vstúpili do zápasu aktívne a častejšie mali loptičku na čepeliach. Z toho vyústili aj tri góly v žilinskej 

svätyni v úvodnej dvadsaťminútovke. 
„Nižná dobre napádala a to nám robilo veľké problémy. Nevedeli sme z toho vychádzať a po chybách sme 

následne dostávali góly. Bojovali sme, čo nám sily stačili. Bohužiaľ, sa nám ho nepodarilo vyhrať. Rozhodli chyby, 
ktoré sme spravili. Opakovali sme si, čo nemáme robiť a stále sme to robili. Súper to trestal a to rozhodlo zápas,“ 
zhodnotil stretnutie domáci kapitán Marián Hruška. 

Florbalisti z Nižnej kobylky neprekvapili. Žilinčania vedeli, s akým úmyslom pricestuje tím, ktorý aktuálne 
figuruje na šiestom mieste tabuľky. 

https://myzilina.sme.sk/c/22290540/foto-florbalove-vianoce-kobylky-hostili-niznu.html


„Súper hral presne to, čo sme čakali. Boli rýchli, silní a dôrazní. Hrali vysoký pressing, čo sme presne 
očakávali. Na toto sme hráčov upozorňovali a rovnako sme vedeli, aké riešenia sú potrebné na to, aby sme mohli 
byť úspešní. Bohužiaľ, sme ich nedokázali urobiť,“ dodáva Veneny. 

Zdalo sa, že očakávania z vianočného merania síl zväzujú v úvode domácim ruky. Avšak v polovici zápasu 
boli kobylky stále v hre. 

„Z časti to mohlo byť aj očakávaním z vianočného zápasu, avšak stretnutie sa nerozhodlo na začiatku. Dostali 
sme sa na rozdiel gólu v polovici zápasu, čiže sme neprehrali duel v prvej tretine. Určite sme si zápas prehrali na 
začiatku tretej tretiny. Namiesto toho, aby sme skúsili zabrať, keď sme stiahli hru na dva útoky, sme ihneď dvakrát 
inkasovali a bolo rozhodnuté,“ hovorí domáci kouč. 

S tým, že sa zápas zlomil v úvode záverečnej časti hry súhlasil aj Marián Hruška. 
„Povedali sme si v kabíne, že chceme zápas vyrovnať. Opak bol však pravdou. Stiahli sme to na dve päťky a 

paradoxne, keď sme boli na ihrisku v tej zostave, v ktorej nám to dovtedy išlo lepšie, tak sme dostali štyri rýchle 
góly. Potom sme sa naháňali za znížením, ale už to bol stratený zápas.“ 

Súvisiaci článokVIDEO: Čo prajú osobnosti žilinského športu našim čitateľom? Čítajte 
Na záver domáci kormidelník zhodnotil účinkovanie florbalistov v končiacom sa roku a vyslovil želanie do toho 

nasledujúceho. 
„Rok 2019 bol ako na hojdačke, keď dokážeme odohrať dobré i zlé zápasy. S kvalitnými tímami hráme 

vyrovnane, no problém je, že hráme vyrovnane aj s kvalitne horšími. Chýbajú nám potom body v tabuľke, keď 
prehrávame zápasy o gól až dva. Stálo nás to v minulej sezóne postup do play-off a teraz nám tiež body utekajú. 
Ostáva nám len veriť, že chalani si vstúpia do svedomia a budú sa vedieť 60 minút koncentrovať na svoj výkon a 
pokyny, ktoré majú dodržiavať. Jedine tak môžeme byť úspešní. Prajem si preto jedine, aby sme sa mohli 
koncentrovať len na náš výkon a našu hru.“ 

Domáci kapitán vytkol zlý prístup k niektorým zápasom, ktoré Grasshoppers v tejto sezóne odohrali. 
„Do sezóny sme vstúpili dobre a niektoré zápasy sme odohrali kvalitne. Bolo to však také hore-dole. Niekedy 

sme na zápas nastúpili úplne odovzdane a prehrali sme si ich sami. V nasledujúcom roku chceme zlepšiť naše 
výkony a pokúsiť sa vybojovať play-off,“ zakončil Marián Hruška. 

FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - FBO Nižná 4:8 (1:3, 1:1, 2:4) 
Góly: 11. Mirt (Galovič), 30. Miške, 47. Maľa (Škvarna), 54. Cvacho (Gavlák) – 6. Nakáčka (Latka), 13. Hujo 

(Čuporák), 17. Matlák (Šroba), 41. Reguly (Čuporák), 47. Reguly (Čuporák), 47. Reguly (Medžo), 49. Reguly 
(Čuporák). Rozhodovali Vráblik a Prosický, 200 divákov. Vylúčení: 3:0. 

ŽILINA: Gajdoš, Šuška - Mirt, Štefanko, Baránek, Koza, Miške, Kuka, Borik - Galovič, Melega, Škvarna, 
Hruška, Franek, Mišák, Cvacho, Jančo, Maľa, Gavlák. 

1. 1. FBC Trenčín 13 13 0 0 0 154 : 55 (99) 39 
2. Záhorská Bystrica 13 9 0 1 3 94 : 72 (22) 28 
3. Lido Bratislava 13 8 1 1 3 88 : 73 (15) 27 
4. ATU Košice 13 7 1 1 4 94 : 69 (25) 24 
5. Florko Košice 13 6 2 2 3 97 : 81 (16) 24 
6. FBO Nižná 13 7 0 1 5 71 : 68 (3) 22 
7. AS Trenčín 13 5 2 1 5 74 : 80 (-6) 20 
8. Grasshoppers Žilina 13 4 1 1 7 101 : 90 (11) 15 
9. Snipers Bratislava 13 4 1 1 7 70 : 97 (-27) 15 
10. Prešov 13 3 1 1 8 85 : 96 (-11) 12 
11. Púchov 13 1 1 0 11 70 : 124 (-54) 5 
12. Spišská Nová Ves 13 1 0 0 12 70 : 163 (-93) 3 

[Späť na obsah] 

 
 

12. Tipy na dnes - streda 25. decembra 
[25.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red.] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22286529/tipy-na-dnes-streda-25-decembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Food Not Bombs 
KOŠICE. Svoje štvrté narodeniny oslavuje dobrovoľná iniciatíva Food Not Bombs, poskytujúca teplé jedlo 

ľuďom v núdzi. Párty sa začína vv Collosseu o 18.00 hod. Vystúpia kapely Kvlt crew, Edúv Syn, Clivosť, Detstvo 
a Pancage. Súčasťou bude aj výstava Kariny Golisovej Utópia a Alžbety Papíkovej Domov. 

Živý betlehem 
POPRAD. Už tradičné divadelné predstavenie hercov divadla zo Spišskej Novej Vsi, ktorí svojím biblickým 

príbehom so živými zvieratkami potešia v čase Vianoc malých aj veľkých divákov. Na Námestí sv. Egídia o 18.00 
hod. 

[Späť na obsah] 
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13. Triatlonistami roka 2019 sa stali Verbovský a Kuriačková 
[25.12.2019; mylevice.sme.sk; Levice / Šport; 00:00; (MaK)] 

 
https://mylevice.sme.sk/c/22288926/triatlonistami-roka-2019-sa-stali-verbovsky-a-kuriackova.html 

 
 

Slovenská triatlonová únia už 25 rok vyhlasuje anketu o triatlonistu roka. 
V prvej trojici najlepších triatlonistov Slovenska sa umiestnili až dvaja Levičania, obaja z klubu ŠK Atóm 

Levice. Medzi mužmi Matúš Verbovský a medzi ženami Ivana Kuriačková. V ankete hlasovali zástupcovia 
triatlonových klubov, zástupcovia médií a členovia výkonného výboru STÚ. Oceňovanie sa konalo 11. decembra 
v Bratislave. Levičania boli ocenení za výsledky: Matúš Verbovský - 1. miesto M-SR olympijský triatlon muži 
Žilina. 1. miesto M-SR šprint duatlon muži Trenčianske Teplice. 2. miesto M-SR šprint triatlon muži Stará Myjava. 
ITU svetový pohár duatlon 2019 144. miesto. ITU svetový pohár akvatlon 2019 148. miesto. 

((piano)) 
Súvisiaci článokŠTATISTIKY JESENE: Malému futbalu v okrese kraľujú hráči Špedimexu Čítajte 
Ivana Kuriačková - 1. miesto M-SR olympijský triatlon ženy Žilina. 1. miesto M-SR duatlon Spišská Nová Ves. 

8. miesto Majstrovstvá Európy v šprint triatlone Kazaň, Rusko. 12. miesto Európsky pohár v triatlone Lievin, 
Francúzsko. 13. miesto Európsky pohár v triatlone Dnipro, Ukrajina. 16. miesto Európsky pohár Olsztyn, Poľsko. 
Európsky rebríček v triatlone 94. miesto. Svetový rebríček v triatlone 198. miesto. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. Po stopách Perinbaby. Navštívte miesta, kde sa nakrúcal tradičný film 
[25.12.2019; hnonline.sk; Čarovné Slovensko; 00:00; Soňa Košíková] 

 
https://hnonline.sk/carovne-slovensko/2053881-po-stopach-perinbaby-navstivte-miesta-kde-sa-nakrucal-
tradicny-film 

 
 

Navštívme spolu miesta, ktoré sa spájajú s čarovnou rozprávkovou Perinbabou. 
Príbeh Jakuba, ktorý sa nebojí ničoho, ani Zubatej, a vyberie sa z bezpečia duchien sympatickej babky 

Perinbaby na Zem, aby zažil všetko, čo k životu človeka patrí - najmä lásku, pravdupovediac - poznajú diváci už 
tridsaťpäť rokov. Alebo, ešte lepšie, už tridsaťpäť Vianoc. Ako deti sme sa Perinbaby aj báli, pretože Juraj 
Jakubisko sa vždy rád hral aj so symbolmi smrti a temnoty. 

Škaredé strieda krásne, Zubatá má dve tváre a vystreľovaciu kosu, na snehu sa červená krv, všade lieta perie 
a Alžbetka nepasie obyčajné husi ani ovce, ale rovno pávy. Ako väčších nás atmosféra príbehu dostala, určite aj 
vďaka hudbe Petra Hapku a krásnym kostýmom. Petronela Kolevská-Vančíková si pre Čarovné Slovensko 
zaspomínala na úlohu Alžbetky a ak vás baví hľadať po Slovensku filmové miesta, pozrite sa spolu s nami tam, 
kde sa nakrúcala Perinbaba a tiež jej pokračovanie, Perinbaba 2, ktorá príde do kín už túto zimu. Dvojka sa 
nakrúcala na Spiši a z deja prezradíme len to, že si v ňom vďaka digitálnym trikom opäť zahrá Giulietta Massina a 
že Jakubov syn Lukáš, nositeľ príbehu, má presne takú istú povahu ako jeho otec. Doma sedieť nebude. 

Po stopách Perinbaby 
Na nakrúcanie dvojky využili filmári jeden z najkrajších výhľadov Slovenského raja Tomášovský výhľad, o 

ktorom sme už písali aj v Čarovnom Slovensku. Dostanete sa k nemu cestou cez les, začať treba v Spišských 
Tomášovciach. Tí najodvážnejší sa neboja sadnúť si aj na okraj a pozrieť sa do rokliny pod sebou. 

Východiskovým bodom filmárov bola pri Perinbabe II Spišská Nová Ves. Z nej vyrážali na nakrúcanie po 

okolí - napríklad na odkalisko v Markušovciach, ktoré pripomína mesačnú krajinu. Miesto je tak trošku 
pochmúrnou pamiatkou na ťažbu nerastných surovín a dnes sa sem chodievajú vyblázniť motorkári - a filmári. 
Ešte nedávno tu stáli kulisy kráľovského paláca, ktorý má podobu korábu vybaveného plachtami. Ak Perinbaba 
dopraje a pošle vietor, uvidíme ho vo filme plávať púšťou. 

Scéna v jednotke, v ktorej Perinbaba posiela preč Zubatú, sa nakrúcala v Snežnom dóme Demänovskej 
jaskyne. Schody v jaskyni pomáhali talianskej predstaviteľke Perinbaby zdolávať horskí nosiči a aby cestu 
nemusela absolvovať často, ostala radšej bez obeda. 

Zábery väzenia, do ktorého Jakuba zatvorili za to, že údajne zavinil Alžbetkino zmiznutie, filmári zhotovili v 
komore usadlosti z Vyšného Kubína, ktorá je najstarším objektom v Múzeu slovenskej dediny v Martine. 
Pochádza z roku 1748. Martinský skanzen vtedy filmárom prepožičal areály z viacerých regiónov, najmä z Oravy, 
a martinské základné školy zase ospravedlnili niektorých svojich žiakov, z ktorých sa na týždeň stali komparzisti. 
Cintorín, na ktorom pochovávajú Alžbetkinu mamu, v skutočnosti neexistuje, boli to len kulisy. Na krásnych lúkach 
nad Jasenovou, rodiskom Martina Kukučína, si však môžete po túre odpočinúť aj teraz. V Martinskom skanzene 

https://mylevice.sme.sk/c/22288926/triatlonistami-roka-2019-sa-stali-verbovsky-a-kuriackova.html
https://hnonline.sk/carovne-slovensko/2053881-po-stopach-perinbaby-navstivte-miesta-kde-sa-nakrucal-tradicny-film
https://hnonline.sk/carovne-slovensko/2053881-po-stopach-perinbaby-navstivte-miesta-kde-sa-nakrucal-tradicny-film


môžu byť fanúšikom filmu povedomé rôzne objekty, či už usadlosť z Hruštína alebo Veličnej (vystúpenie 
cirkusantov). 

Spomínate si ešte na pamätnú zimu z prelomu rokov 1984 a 1985? Práve vtedy herci nakrúcali neraz v 
krátkych rukávoch na zasneženej Orave, v jaskyni či v Lomnickom sedle vo Vysokých Tatrách. Práve tu sa 
nachádza tajná vežička Perinbaby, odkiaľ sa dá vstúpiť do sveta ľudí. Prozaicky je to najvyššie položené 
observatórium na Slovensku. Guľovačka, ktorú si pamätáte z filmu, sa nakrúcala, keď bolo vonku mínus 35 
stupňov Celzia. 

Jakubov mlyn, ktorý sa objaví v záverečnej scéne prvej Perinbaby, sa staval v Zuberci skoro na jar - skôr v 
blate než na zelenej lúke. Priviezť ho tam nemohli, aby nákladiaky nezničili terén. 

Za rozprávkovou Alžbetkou 
Zaspomínajme si s Petronelou Kolevskou-Vančíkovou na kultovú rozprávku. 
Keď deti vyrastú, Vianoce sa „preformátujú“. U Kolevských už k nim nutne nepotrebujú televízne rozprávky. 

Skôr veľký stôl, za ktorý si všetci sadnú a porozprávajú si všetko, čo sa za rok nestihlo povedať, keďže dcéry 
Bianka a Tea už žijú v zahraničí. „O súčasnej rozprávkovej tvorbe veľmi prehľad nemám, no myslím si, že ak by 
sa nakrútilo niečo fenomenálne, bolo by sa to ku mne dostalo,“ hovorí s úsmevom Petronela Kolevská-Vančíková. 
„Bolo by fajn, keby vzniklo niečo magické, niečo, čo prejde cez generácie tak, ako sa to podarilo prvej Perinbabe. 
Dvojke veľmi držím palce, tešila by som sa, keby bol film úspešný,“ dodáva. 

Sprevádza vás povesť energickej ženy a predstava, ako si listujete v albumoch a spomienkach, k nej veľmi 
nepasuje. Nemáte už spomínania na Perinbabu a Alžbetku, ktorá vás preslávila, dosť? 

Perinbaba je pre mňa spomienkou na krásne obdobie môjho života a spomínanie na ňu mi určite neprekáža, 
veď Alžbetka je postava, ktorú majú ľudia dlhé roky úprimne radi. Jediné, čo ma trošku dostávalo do rozpakov, 
boli objednávky počasia od šoférov. Na križovatke si stiahli okienko a pýtali sa ma, prečo sneží, kedy zase bude 
snežiť a podobne. A ja som tam len bezmocne stála, lebo toto som ozaj nevedela zariadiť (úsmev). Veľmi ma 
však prekvapuje, aký dlhý dozvuk má táto rozprávka. Ešte aj teraz sa mi ľudia kdekoľvek na Slovensku prihovoria 
ako k Alžbetke. Vtedy si poviem, vau, asi som naozaj mala šťastie byť súčasťou niečoho veľkého. 

Boli ste obsadzovanou filmovou herečkou. Nechýba vám táto práca? 
Na herectvo spomínam ako na veľmi fajn životnú etapu, no pravdepodobne to nebolo povolanie šité priamo 

na moju povahu. Z pozície výkonného umelca som sa veľmi rýchlo prepracovala k autorskej tvorbe, neskôr k 
réžii, a potom som bola dlhší čas producentkou. Produkovala som audiovizuálne diela, pretvárala som fiktívne 
príbehy do televíznych, alebo filmových diel, najmä takých, pri ktorých sa divák môže niečo nové dozvedieť alebo 
sa nad niečím zamyslieť. No potom som dostala ponuku na riadenie veľkých projektov, ktoré sa odohrávajú v 
skutočnom živote a majú skutočnú možnosť ovplyvniť a zlepšiť tisíce maličkostí, ktoré nás dennodenne 
obklopujú, ktoré tvoria náš skutočný život. A tejto, nesmierne kreatívnej a zároveň zmysluplnej práci, ukrytej 
niekde v pozadí, som verná dodnes. 

Na kastingu na úlohu v Perinbabe ste sa zúčastnili, keď ste mali devätnásť. Bol to veľký koprodukčný projekt, 
a teda aj veľký kasting. Ako si naň spomínate? Boli v hre ešte nejaké iné možné Alžbetky? 

Nespomínam si, že by tam figurovali nejaké známe mená. Pamätám si však, že nás na začiatku bolo veľmi 
veľa. V poslednom kole, keď už nás Alžbetiek ostalo len desať či pätnásť, nám nasadili na hlavu čepiec, do ruky 
sme dostali flautu a za úlohu sme dostali zahrať konkrétne texty z niektorých scén. Pokiaľ ide o úlohu Jakuba, 
vraj bol v hre Peter Nagy. Hoci neskôr, keď som už pracovala v Audiovizuálnom fonde, som si spätne uvedomila, 
že táto možnosť je skôr nepravdepodobná. Bol to drahý a náročný koprodukčný film a koprodukčné pravidlá 
znamenajú aj to, že to, koľko krajina do filmu vloží, sa odrazí aj na kastingu. Dve hlavné postavy teda nemohlo 
získať Slovensko. 

O nakrúcaní Perinbaby kolujú dramatické historky. Bolo to pre vás hercov naozaj také nebezpečné? 
Bolo, ale zase sme si to veľmi užili. Vtedy sa totiž triky robili len mechanicky, čo znamená, že všetko, čo vo 

filme vidíte, sme my - herci museli naozaj prežiť a bolo treba veľmi sofistikovane vymyslieť, ako koho „obesia“ a 
ako sa „zabije“, aby sa naozaj nezabil (smiech). Dnes je nakrúcanie, samozrejme, bezpečnejšie, no mnoho scén 
sa točí pred zelenou stenou a herec nepríde do kontaktu so živlami, čiže je ochudobnený o zážitky. Za čias 
nakrúcania Perinbaby a nielen tej bolo občas potrebné podpísať aj reverz. 

Vraj ste boli ako Alžbetka počas nakrúcania o dosť odolnejšia než váš herecký partner Tobias Hoesl, 
predstaviteľ Jakuba. 

Áno, toto tvrdím úplne bez problémov, lebo je to pravda (smiech). V podstate bol v pohode, len mal, na rozdiel 
odo mňa, problémy s lietaním. Ktovie, možno bol iba rozumnejší než ja. S lietaním to bolo totiž tak, že síce mali 
pre mňa pripravené hasičské pásy, ktoré ma mali istiť, lenže keď ma do nich zapli, zistilo sa, že mi milé pásy 
vyleteli hore a zastavili sa niekde pod ramenami. Hasiči sa na mňa dlho pozerali a medzi sebou si vraveli, že 
tento pás ma nielenže nezachráni, ale že mi ešte môže vykĺbiť ramená. Lenže vo mne zrejme už vtedy driemal 
producent a keď som videla, že na pľaci čaká sto ľudí v kostýmoch a ďalších sto ich je v štábe, že je navyše 
krásne počasie a predstavila som si, ako to všetci balia a odchádzajú preč, podpísala som reverz a scénu sme 
natočili. Držala som sa najmä rukami a nejako sme to odlietali. Takto som si počas mojej hereckej kariéry 
zariskovala dvakrát. Perinbabu som prežila v zdraví a ten druhý film, Prokletí domu Hajnů, takmer nie. 

Čo sa tam stalo? 
Odmietla som zastupovanie kaskadérom a skočila som z tretieho poschodia (asi 10 m) do krabíc. Doskočisko, 

ktoré malo ochrániť predstaviteľku hlavnej ženskej postavy, čiže mňa, bolo dimenzované na šesťdesiat kíl, akurát 
že ja som vtedy mala štyridsaťjeden. Keď som sa z tých krabíc vyhrabala, vyzerala som ako Bátoryčka. Vyviazla 
som s trojnásobnou zlomeninou nosa a podozrením na naštiepenie chrbtice. Telefonát mojej mame sa začínal 
tým, že má byť pokojná, lebo jej dcéra dodržala všetky bezpečnostné pokyny a v prípade trvalých následkov bude 
poistka platná. Tak to ju určite upokojilo (smiech). Sedem dní nato som už však točila, no k môjmu nosu sa 



nesmeli priblížiť maskérky. Líčila som sa sama. Kolegovia si potom zo mňa robili žarty, že by som možno mala 
prestať s hraním, lebo nie je isté, či sa dožijem konca hereckej kariéry. 

Ponuku na nakrúcanie Perinbaby II ste vraj prijali najmä preto, že vám sľúbili, že to bude trvať len jeden deň. 
Naozaj to tak bolo? 

Áno, bolo, a aj sa to dodržalo. Natiahol sa len čas medzi tým telefonátom a nakrúcaním. V tom čase som bola 
už naozaj veľmi dlho mimo hereckej práce a keby to bolo niečo viac než symbolická úloha, bola by som musela 
opustiť niektoré zo svojich pracovných bábätiek, ako zvyknem hovoriť projektom, na ktorých práve pracujem. No 
tento jeden deň bol pre mňa úžasným výletom do mladosti a užila som si ho. Nakrúcali sme pri Prahe. A Lukáš 
(Lukáš Frlajs, známy youtuber a predstaviteľ Lukáša, syna Alžbetky a Jakuba, pozn. red.) je veľmi milý chlapec. 

Ktoré slovenské mestá a miesta ste navštívili pri nakrúcaní prvej Perinbaby? 
Kľúčové miesto, ktoré mi najviac utkvelo v pamäti, bol skanzen v Martine. To bola naša dedina. Potom aj 

Demänovská jaskyňa, v ktorej nám dovolili nakrúcať, no viem, že sa museli vypínať svetlá, aby sa nepoškodila 
ľadová výzdoba. Spomínam aj na pole, na ktorom stál náš mlyn a točili sme na ňom záverečnú scénu. To, ktoré 
bolo treba v závere „pocukrovať“. Čo na plátne vyzeralo ako sneh, bolo v skutočnosti nehasené vápno a tipujem, 
že na tom poli potom tak dva-tri roky nič nerástlo (smiech). 

Záverečná scéna, v ktorej sa z ľudového tanca stane breakdance, dodnes delí ľudí na dva tábory. Niekto to 
miluje, iný tvrdí, že tento úlet je už priveľa. 

Ten záver bol naozaj veľmi moderný, iný, až jacksonovský a na plátne z neho ostalo len niekoľko krokov. 
Šepkalo sa, že to bol zásah cenzúry, keďže bol vraj propagáciou západného štýlu. No možno to náhle prerušenie 
ani neprekáža, možno práve preto ľudia premýšľali, čo bolo ďalej. A k úletu. Myslím, že nie je žiadnou 
povinnosťou byť obdivovateľom Jakubiskovej tvorby. Nie každému vyhovuje silná vizualita. Sú diváci, ktorým stačí 
silný príbeh. Mimochodom, ak má Juraj Jakubisko k dispozícii dobrý príbeh, tak je aj film spravidla výborný, 
pretože on tou jemu vlastnou formou dokáže príbeh neskutočne pozdvihnúť. Inak to môže dopadnúť, ak nie je 
scenáristická platforma dostatočne kvalitná. 

Ktoré miesta na Slovensku sú vašimi srdcovými záležitosťami? 
Som presne ten prípad, že som Slovensko precestovala až vďaka tomu, že som si našla manžela zo 

zahraničia a chcela som mu ukázať, aké je pekné. Ako dvadsaťosemročná som spolu s mužom prišla na Liptov a 
keď som uvidela Lastovičiu dolinu, ktorú môžete nájsť neďaleko Liptovských Revúc, úplne som sa roztiekla. 
Spýtal sa ma, či som tam naozaj ešte nikdy predtým nebola, a ja, že nie, nenatáčali sme tu, nebolo treba. Obaja 
milujeme letné dovolenky v horách a aspoň raz ročne nás nájdete v popradskom Aqua City. Ďalšie miesto, ktoré 
na mňa veľmi zapôsobilo, je Tomášovský výhľad. Kto tam dokáže vyšliapať, nech si výhľad z neho neodopiera. A 
napokon nemôžem zabudnúť na Záhorie, kde žijem. Borovicové lesy a pieskové duny Záhoria sú nádherné, 
poetické a trošku nedocenené. 

[Späť na obsah] 

 
 

15. Pozrite si Živý betlehem na popradskom námestí 
[25.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Zaujímavosti zo Spiša; 00:00; TASR] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22290555/pozrite-si-zivy-betlehem-na-popradskom-namesti.html 

 
 

Výjav stvárnili herci zo Spišskej Novej Vsi. 

Živý betlehem na popradskom námestí 
(7 fotografií) 
POPRAD. Predstavenie Živý betlehem stvárnili na popradskom námestí počas Prvého sviatku vianočného 

herci zo Spišskej Novej Vsi. 

Na scény s biblickými motívmi sa do centra mesta prišlo pozrieť množstvo ľudí. 
[Späť na obsah] 

 
 

16. Smutné Vianoce rodín, ktoré prišli o dcéry: Nešťastné Michaely nespája len 

rovnaké meno… 
[24.12.2019; pluska.sk; Krimi; 09:01; Redakcia] 

 
https://www1.pluska.sk/krimi/smutne-vianoce-rodin-ktore-prisli-dcery-nestastne-michaely-nespaja-len-
rovnake-meno 

 
 

https://spis.korzar.sme.sk/c/22290555/pozrite-si-zivy-betlehem-na-popradskom-namesti.html
https://www1.pluska.sk/krimi/smutne-vianoce-rodin-ktore-prisli-dcery-nestastne-michaely-nespaja-len-rovnake-meno
https://www1.pluska.sk/krimi/smutne-vianoce-rodin-ktore-prisli-dcery-nestastne-michaely-nespaja-len-rovnake-meno


Tomečkovci z Košíc a Čajkovci zo Strážskeho a Pustého Čemerného sa nikdy nestretli, spojil ich však 
rovnaký osud. Jedni aj druhí mali dcéru Mišku. Obidve dievčatá zomreli za tragických okolností, cudzím 
zavinením. Od ich smrti uplynú čoskoro štyri roky. 

dnes 9:01 
Príbuzní dievčat trpia hlavne teraz, v tomto sviatočnom období, kedy si viac ako inokedy uvedomujú, že 

miesta pri štedrovečernom stole ostane už navždy prázdne a milované dcéry sa domov nikdy nevrátia. 
Rodina Tomečkovcov sa ani po rokoch nedokáže vyrovnať so stratou dievčatka. 
Zdroj: archív rodiny 
Mladšie z dievčat Michaela Tomečková z Košíc († 12) zahynula pri tragickej sánkovačke 3. marca 2016 v 

stredisku Plejsy. Dve školáčky vtedy prešli s klzákmi na strmú a neosvetlenú zjazdovku a narazili do stromov 
vedľa nej. Obe utrpeli vážne zranenia, ktorým dievčatko v nemocnici podľahlo. Prokuratúra obvinila dnes už 
bývalú učiteľku zo ZŠ Drábova v Košiciach. 

Nekonečný príbeh 
„Petra S. ako vedúca lyžiarskeho výcviku neplnila si riadne povinnosti pedagogického dozoru,“ povedal vtedy 

hovorca Krajskej prokuratúry v Košiciach Milan Filičko. Ak súd obžalovanej dokáže vinu, za mrežami si posedí 
päť rokov. Prípad rieši Okresný súd v Spišskej Novej Vsi. Rozsudok však stále nepadol. „Obvinená naťahuje 

čas. Neberie na nás ohľad, hoci jej nezodpovednosťou sme prišli o dcérku,“ hnevá sa otec Juraj. Spomenie, že 
dodnes sa nedočkali ospravedlnenia. 

Obžalovaná je momentálne na materskej dovolenke a pojednávaní sa nezúčastňuje. 
Zdroj: Daniela Pirschelová 
Vyhne sa base? 
Obžalovaná porodila pred rokom dcéru Alicu. „Robí všetko pre to, aby sa kvôli dcére vyhla base,“ prezradila 

bývalá kolegyňa učiteľky. „Čo mám na to povedať?“ poznamenal otec Mišky, ktorý apeluje na súd, aby konečne 
vo veci rozhodol. “Začiatkom roka boli vypovedať svedkovia a prehrávali sa výpovede žiakov, ktorí boli na 
lyžiarskom. Verili sme, že následne už sudca vynesie konečne rozsudok. Nestalo sa. Ostatné pojednávanie bolo 
odročené, údajne pre zažívacie problémy obhajcu. Neverím, keďže obhajoba si po toľkých rokoch vymysle la 
opakovanie simulácia tragickej sánkovačky. O spravodlivosti tu nemôže byť ani reči, skôr o nespravodlivosti,” 
netají rozhorčenie. 

Básnička, ktorú dievčatko napísalo pred smrťou je na jej hrobe. 
Zdroj: Daniela Pirschelová 
Rodina prežíva obdobie Vianoc veľmi bolestne. “Pred tromi rokmi sa nám narodila dcérka Eliška, Michaela sa 

bohužiaľ tohto šťastia nedožila. Pri pohľade na naše najmladšie dieťa vidíme, ako čas uteká, a záver prípadu je 
stále v nedohľadne. Kto niečo také neprežil, nemá predstavu o tom ako je nám ťažko. Namiesto toho, aby sme sa 
tešili z našich štyroch deti, jednému z nich nosíme kvety na hrob. Aj 24. decembra, na Štedrý deň tam zájdeme, 
aby sme Miške povedali, ako veľmi nám všetkým chýba,”zverila sa nám dojatá mama Ivka. 

Viac foto TU. 
Článok pokračuje na ďalšej strane. Príbeh Michaely Čajkovej … 
1/2 
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17. Potrebujete lekára? Mali by ste pre každý prípad vedieť, kde cez sviatky 

nájdete prvú pomoc 
[24.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; © Zoznam/nit] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1847363/Potrebujete-lekara–Mali-by-ste-pre-kazdy-pripad-vediet–kde-cez-
sviatky-najdete-prvu-pomoc 

 
 

BRATISLAVA – Kosť z kapra uviaznutá v hrdle, šklbavá bolesť v zube či žlčníkový záchvat po mastnej kačke. 
To sú najčastejšie príčiny, ktoré vás počas sviatkov nútene zavedú na pohotovosť. Ani cez sviatky lekári a zubári 
neoddychujú. 

BRATISLAVA: 
Pohotovosť pre dospelých Novapharma, Šancová ul.: 24. až 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 

07.00 do 22.00, detská pohotovosť Limbová, Kramáre: 24. až 26. 12. 2019 od 7.00 do 17.00 a od 12.00 do 22.00 
hod. Zubná pohotovosť Drieňová pracuje cez sviatky od 11.00 do 23.00, zubná pohotovosť Laurinská: 24. až 26. 
12., 28. 12. až 29. 12. 2019 od 15.00 do 22.00 a 1. 1. 2020 od 19.00 do 22.00 hod. 

BANSKÁ BYSTRICA: 
Pohotovosť pre deti a dorast v DFNsP, Námestie L. Svobodu: 24., 25. a 26. 12. 2019 od 7.00 do 22.00, zubná 

pohotovosť na Hornej ulici, ordinačné hodiny 24., 25. a 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 
13.00 a pohotovosť pre dospelých FNsP, Námestie L. Svobodu: 24., 25. a 26. 12. a 28. 12. až 29. 12. 2019 od 
8.00 do 13.00 hod. 

BANSKÁ ŠTIAVNICA: 

https://www.topky.sk/cl/10/1847363/Potrebujete-lekara--Mali-by-ste-pre-kazdy-pripad-vediet--kde-cez-sviatky-najdete-prvu-pomoc
https://www.topky.sk/cl/10/1847363/Potrebujete-lekara--Mali-by-ste-pre-kazdy-pripad-vediet--kde-cez-sviatky-najdete-prvu-pomoc


Pohotovostná služba pre dospelých na Bratskej ulici, 24. 12. 2019 od 16.00 do 22.00 hod., 25. a 26. 12., 28. 
12. a 29. 12. 2019 od 7.00 do 22.00. Zubná pohotovosť Lieskovská ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. 
až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 hod. 

Zdroj: Getty Images 
BREZNO: 
Pohotovostná služba pre dospelých na Nám. M. R. Štefánika: 24. 12., 25. a 26. 12., 28. 12. a 29. 12. 2019, 1. 

1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., pohotovostná služba pre deti a dorast, Malinovského ul., Brezno: 24. 12. 2019 od 
16.00 do 22.00 hod., 25. a 26. 12., 28. 12. a 29. 12. 2019 od 7.00 do 22.00 hod., zubná pohotovosť v Banskej 
Bystrici na Hornej ulici, ordinačné hodiny 24., 25. a 26. 12., 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 13.00 
hod. 

DETVA: 
Pohotovosť pre dospelých, Záhradná ul., Detva: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 

od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť Lieskovská ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 
2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. 

KRUPINA: 
Pohotovosť pre dospelých, ul. 29. augusta, Krupina: od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť Lieskovská 

ulica, Zvolen: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. 
LUČENEC: 
Pohotovosť pre deti a dorast, ul. Martina Rázusa, Lučenec: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 

1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 
1. 2020 od 8.00 do 13.00 hod., Zubná pohotovosť, Námestie Republiky, Lučenec: po celý december od 8.00 do 
12.00 hod. Zdroj: thinkstock.com 

GELNICA: 
Pohotovosť pre deti a dorast, ul. J. Jánskeho, Spišská Nová Ves: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 

2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Hlavná ul., Gelnica: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 
28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. 

KOŠICE: 
Pohotovosť pre deti a dorast, Národná trieda, Košice-Sever: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 

a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Lúčna ul., Košice-Šaca: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 
28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť, Rastislavova, Košice: od 15.00 do 
19.00 a od 19.00 do 7.00 hod. 

NITRA: 
Pohotovosť pre deti a dorast, Špitálska ul., Nitra: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 

od 7.00 do 22.00 hod. Pohotovosť pre dospelých, Špitálska ul., Nitra: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 
2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod. Zubná pohotovosť, Koceľova ul.: od 8.00 do 16.00 hod. Zdroj: 
Profimedia 

TRNAVA: 
Pohotovosť pre dospelých, Starohájska ul., Trnava: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 

2020 od 7.00 do 22.00 hod., pohotovosť pre deti a dorast: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 
2020 od 7.00 do 22.00 hod. 

ŽILINA: 
Pohotovosť pre dospelých, ul. Vojtecha Spanyola, Žilina: 24., 25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 

1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., Pohotovosť pre deti a dorast, ul. Vojtecha Spanyola, Žilina: 24., 25. a 26. 12. 2019 
a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 7.00 do 22.00 hod., zubná pohotovosť: Ul. Vysokoškolákov, Žilina: 24., 
25. a 26. 12. 2019 a 28. 12. až 29. 12. 2019 a 1. 1. 2020 od 8.00 do 14.00 hod. 

[Späť na obsah] 

 
 

18. Politik OĽaNO šoféroval pod vplyvom alkoholu 
[23.12.2019; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Marie Balážová Melníková / Viliam Stankay] 

 
 

Viliam Stankay, moderátor: „Občiansky aktivista a mestský poslanec v Spišskej Novej Vsi a kandidát na 

poslanca do Národnej rady za stranu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Tomáš Cehlár pri policajnej kontrole 
nafúkal, dopustil sa tak priestupku. Odchod z politiky neplánuje.“ 

Marie Balážová Melníková, redaktorka: „Tomáš Cehlár sa dopustil priestupku v deň, keď v meste poslanci 
varili kapustnicu a charitatívny punč. Keďže počas vianočných trhov bolo v meste množstvo áut, poslanec sa 
rozhodol svoje auto preparkovať na bezpečnejšie miesto za budovu polície. Policajná hliadka zastavila 
tridsaťšesťročného mestského poslanca krátko po dvadsiatej druhej hodine večer, keď vychádzal autom z ulice v 
centre Spišskej Novej Vsi z tohto zákazu.“ 

Lenka Ivanová, hovorkyňa KR PZ v Košiciach (telefonát): „Počas kontroly bol podrobený dychovej skúške s 
pozitívnym výsledkom, a to nula celých tridsaťpäť promile alkoholu v dychu. Vodičovi bol na mieste zadržaný 
vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda.“ 



Tomáš Cehlár, poslanec mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi (Spoločný klub)(telefonát): „Dal som 

si jeden punč po obede, preto som nechával auto v meste. Dopustil som sa priestupku, samozrejme, ľutujem to, 
čo sa stalo a budem znášať všetky následky, ktoré z toho plynú.“ 

Pavol Bečarik, primátor mesta Spišská Nová Ves (SNS): „Nie som vo funkcii ani nejakého sudcu, ani 

vyšetrovateľa, ani v mestskom zastupiteľstve nebol schvaľovaný žiaden etický kódex, ktorý by k takémuto 
povedzme postupu mal nás zaväzovať. A nikto nie sme bez viny a ja by som toto nechal na samotného pána 
poslanca.“ 

Marie Balážová Melníková: „Poslanec je v mestskom zastupiteľstve členom Spoločného klubu. Jeho šéf 
Ladislav Ruttkay na kameru hovoriť odmietol, v telefonickom rozhovore nám povedal, že závisí od rozhodnutia 
samotného poslanca, či vo funkcii zostane alebo nie.“ 

Tomáš Cehlár: „Zatiaľ neuvažujem o tom, že by som sa vzdal poslaneckého klubu.“ 
Marie Balážová Melníková: „Tomáš Cehlár kandiduje v parlamentných voľbách za stranu Obyčajní ľudia a 

nezávislé osobnosti, je aj okresným koordinátorom OĽaNO pre Spišskú Novú Ves.“ 

Eduard Heger, poslanec NR SR (OĽaNO): „Keďže pána Tomáša Cehlára poznáme ako zodpovedného otca 
rodiny, tak sme zatiaľ neplánovali žiadne následky z toho vyvodiť.“ 

Marie Balážová Melníková: „Spišskonovoveskí policajti tento prípad objasňujú ako priestupok, poslancovi za 
to hrozí pokuta od stopäťdesiat do osemsto eur a zákaz šoférovať do troch rokov.“ 

[Späť na obsah] 

 
 

19. Výstraha pred víchricou platí pre takmer celé Slovensko! FOTO Hrozia aj 

snehové jazyky 
[23.12.2019; topky.sk; Domáce; 00:00; SITA] 

 
https://www.topky.sk/cl/10/1848001/Vystraha-pred-vichricou-plati-pre-takmer-cele-Slovensko–FOTO-
Hrozia-aj-snehove-jazyky 

 
 

SLOVENSKO – Nepriaznivé počasie sužuje takmer celú krajinu, meteorológovia vydali aj výstrahu druhého 
stupňa. Situácia by sa mala upokojiť až v utorok. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). 

Vietor na horách 
V okresoch Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, 

Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, 
Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, 

Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou, 
Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske 
Teplice, Tvrdošín, Čadca, Žilina sa v polohách nad cca 900 m n. m. miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý 
dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 38 - 44 m/s (135 - 160 km/h) a v priemere 25 až 29 m/s. Výstraha platí 
od 15:00 do 12:00 nasledujúceho dňa. 

Zdroj: SHMÚ 
V regiónoch Malacky, Pezinok, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Levice, Topoľčany, Zlaté 

Moravce, Piešťany, Senica, Trnava sa na hrebeňoch hôr miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne krátkodobo (v 
nárazoch) rýchlosť 30 - 37 m/s (110 - 135 km/h). 

Vietor 
Prvý výstražný stupeň pred vetrom od 15:00 do 15:00 ďalšieho dňa platí pre všetky okresy Bratislavského a 

Trnavského kraja a pre vyznačené regióny Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho a Prešovského kraja. 
Zdroj: SHMÚ 
Dážď 
Zvýraznené regióny Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, 

Trnavského, Prešovského a Žilinského kraja od 18:00 do 18:00 nadchádzajúceho dňa potrápi dážď s úhrnom 
zrážok 35 - 40 mm. 

Zdroj: SHMÚ 
Sneženie 
V okresoch Kežmarok, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Tvrdošín, Čadca sa od 10:00 do 

12:00 ďalšieho dňa v polohách nad cca 700 m n. m. ojedinele očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne 20 - 
25 cm nového snehu. 

Zdroj: SHMÚ 
Snehové jazyky a záveje 
V regiónoch Banská Bystrica, Brezno, Bardejov, Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, 

Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca, 
Žilina od 12:00 do 15:00 nadchádzajúceho dňa ojedinele, najmä v polohách nad cca 700 m n. m., očakáva tvorba 
snehových jazykov a závejov. 

Zdroj: SHMÚ 
Hrozí aj povodeň z trvalého dažďa 

https://www.topky.sk/cl/10/1848001/Vystraha-pred-vichricou-plati-pre-takmer-cele-Slovensko--FOTO-Hrozia-aj-snehove-jazyky
https://www.topky.sk/cl/10/1848001/Vystraha-pred-vichricou-plati-pre-takmer-cele-Slovensko--FOTO-Hrozia-aj-snehove-jazyky


SHMÚ rovnako varuje pred povodňou z trvalého dažďa. Výstrahu 1. stupňa na dnes a miestami do utorka do 
8:00 vydal pre okresy Prievidza, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Veľký Krtiš, Revúca, Rožňava, 
Gelnica, Košice okolie - Bodva a Košice okolie - Hornád. 

Zdroj: SHMÚ 
Podľa hydrológov zrážky budú dnes už v menšej intenzite a od stredných polôh vo forme snehu. V ďalších 

dňoch sa očakáva najmä sneženie. Agentúru SITA o tom informoval hovorca SHMÚ Ivan Garčár. „Podľa 
predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávame na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných 
hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných hladín zodpovedajúcich 1.-2 .stupňu povodňovej aktivity 
(SPA), pričom kulminácie by mali byť dosiahnuté dnes. Na tokoch východného Slovenska by mali kulminovať v 
utorok 24. decembra, s výnimkou Stredy nad Bodrogom, kde kulmináciu predpokladáme až v stredu 25. 
decembra, pri 1. SPA. Výrazné prekročenia 3. SPA nepredpokladáme,“ uviedla vedúca odboru Hydrologické 
predpovede a výstrahy SHMÚ Danica Lešková. 

Lavínové nebezpečenstvo 
Vo vysokohorskom teréne všetkých pohorí trvá zrána malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň. 

Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej stránke. V priebehu dňa sa však vplyvom trvajúceho 
sneženia a najmä zosilňujúceho vetra zmení vo vysokých polohách Nízkych, Západných a Vysokých Tatier na 
mierne, 2. stupeň. 

Nový sneh, ktorý bude previaty na záveterné, najmä severovýchodné, východné a juhovýchodné svahy a do 
žľabov, bude uložený ako menej stabilný doskovitý sneh, ktorý je pri mechanickom zaťažení náchylný na 
uvoľnenie lavíny. Vzhľadom na stále podpriemerné množstvá snehu sa veľké spontánne lavíny nepredpokladajú. 
Tendencia lavínového nebezpečenstva je vplyvom pretrvávajúceho sneženia a silného vetra stúpajúca. 

Dnes ráno bolo na horách hmlisté počasie a na väčšine územia so snežením, miestami silným. Teploty 
vzduchu sa pohybovali od -5 do +1°C. Vietor bol zrána väčšinou slabý až mierny, no postupne sa bude 
zosilňovať. Od včera poobedia začalo na horách snežiť, hranica sneženia sa postupne znížila z 1 800 na 800 
metrov nad morom. Celkovo pripadlo 5 až 15 cm, vo vyšších polohách 10 až 25 cm nového snehu. Ten je 
rozmiestnený zatiaľ pomerne rovnomerne, no v priebehu dňa bude so silnejúcim vetrom previevaný na záveterné 
severovýchodné, východné a juhovýchodné svahy. V polohách do 1 800 metrov leží nový sneh na trávnatom 
alebo skalnom podloží, stará snehová pokrývka tu takmer absentuje. Vo vyšších polohách, nad 1 800 metrov, je 
celková výška snehu 25 až 70 cm. 

[Späť na obsah] 

 
 

20. Hanba pre trochu vianočného punču. Za volantom nafúkal miestny 

poslanec a kandidát do parlamentu 
[23.12.2019; noviny.sk; Krimi; 00:00; Matúš Gavlák;redakcia/PG] 

 
https://www.noviny.sk/krimi/498356-hanba-pre-trochu-vianocneho-puncu-za-volantom-nafukal-miestny-
poslanec-a-kandidat-do-parlamentu 

 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES / Charitatívna akcia v podobe vianočného punču a kapustnice sa na 

spišskonovoveských vianočných trhoch pre miestneho poslanca a kandidáta do parlamentu poriadne zvrtla. Za 
volantom ho večer zastavili “PMJčkári” a nafúkal. 

“PMJčkárov” upútalo auto, ktoré vychádzalo z ulice, kde je zákaz vjazdu. Preto sa vydali za ním. Vodič auta 
odbočil z Levočskej na Gorazdovu ulicu. Tam ho hliadka zastavila. 

Za volantom našli sedieť miestneho poslanca mestského zastupiteľstva a organizátora protestov za Slušné 
Slovensko Tomáša Cehlára. “Mali sme v meste poslanecký charitatívny punč a kapustnicu. Dal som si poobede 
jeden punč, preto som nechával auto v meste,” priznal Cehlár. 

Ďalej dodal, že večer sa ho predsa len rozhodol preparkovať, na bezpečnejšie miesto. Práve v čase, keď 
upútal policajtov. “Počas kontroly bol podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a to 0,35 promile 
alkoholu v dychu. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda,” potvrdila 
hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová. 

“Toto nie je dôvod na to, aby ja ako z titulu primátorského miesta som inicioval nejaký odchod pána poslanca. 
Samozrejme, že za svoje činy a svoje priestupky každý nesie svoju vlastnú zodpovednosť,” reagoval primátor 
Spiškej Novej Vsi Pavol Bečarik. 

Policajti poslanca riešia ako priestupcu, keďže nafúkal pod jedno promile. Podľa primátora nemajú v 
zastupiteľstve spracovaný etický kódex, ktorý rieši takéto veci. 

Poslancovi Cehlárovi teraz hrozí v správnom konaní pokuta do 800 eur a zákaz šoférovať až na tri roky. 
“Ľutujem to, čo sa stalo a budem znášať všetky následky, ktoré z toho plynú. Zatiaľ neuvažujem o tom, žeby som 
sa vzdal poslaneckého klubu, keďže sa jedná iba o priestupok,” uviedol Cehlár. 

Parlamentná strana, za ktorú Cehlár kandiduje, za ním stojí. Aj podľa nich ide iba o mierne porušenie 
predpisov. “Eduard Heger poslanec nrsr olano: ”Jednalo sa o jemné prekročenie, čo teda bolo preňho veľkým 
ponaučením a je mu to ľúto. A je ochotný priať akékoľvek následky s tým súvisiace. Sme zatiaľ neplánovali 
žiadne následky z toho vyvodiť," skonštatoval Eduard Heger, poslanec NR SR z hnutia OĽaNO. 

https://www.noviny.sk/krimi/498356-hanba-pre-trochu-vianocneho-puncu-za-volantom-nafukal-miestny-poslanec-a-kandidat-do-parlamentu
https://www.noviny.sk/krimi/498356-hanba-pre-trochu-vianocneho-puncu-za-volantom-nafukal-miestny-poslanec-a-kandidat-do-parlamentu


Len nedávno policajti odstavili aj vodiča sanitky, nafúkal viac ako jedno promile. Viac vo videu: 
embed kód 
Zdroj: noviny.sk/TV JOJ 

[Späť na obsah] 

 
 

21. Mestský poslanec a kandidát do parlamentu nafúkal za volantom 
[23.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Krimi zo Spiša; 00:00; Róbert Bejda] 

 
https://spis.korzar.sme.sk/c/22290026/mestsky-poslanec-a-kandidat-do-parlamentu-nafukal-za-
volantom.html 

 
 

Tomášovi Cehlárovi zo Špišskej Novej Vsi namerali v dychu 0,35 promile. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Charitatívna akcia, ktorej súčasťou bol okrem kapustnice aj vianočný punč, sa na 

spišskonovoveských vianočných trhoch pre miestneho poslanca a kandidáta do Národnej rady SR neskončila 
šťastne. 

Ako informuje TV JOJ, Tomáša Cehlára za volantom cez víkend zastavili policajti a dychová skúška 
neukázala nulu. 

Všimla si ho hliadka 
“PMJ-čkárov” upútalo auto, ktoré vychádzalo z ulice, do ktorej je zákaz vjazdu. 
Vydali sa preto za autom a na Gorazdovej ulici ho zastavili. 
Za volantom sedel poslanec mestského zastupiteľstva (KDH, SaS, OĽaNO, SPOLU-občianska demokracia, 

PS, OKS) a organizátor protestov za Slušné Slovensko. 
Tomáš Cehlár. (zdroj: facebook) 
“Mali sme v meste poslanecký charitatívny punč a kapustnicu. Dal som si poobede jeden punč, preto som 

nechával auto v meste,” povedal Cehlár pre TV JOJ. 
Auto sa večer iba rozhodol preparkovať na bezpečnejšie miesto. 
“Ľutujem to, čo sa stalo a budem znášať všetky následky, ktoré z toho plynú. Zatiaľ neuvažujem o tom, žeby 

som sa vzdal poslaneckého klubu, keďže ide iba o priestupok,” dodal Cehlár. 
Pokuta do 800 eur 
“Počas kontroly bol vodič podrobený dychovej skúške s pozitívnym výsledkom a to 0,35 promile alkoholu v 

dychu. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a zakázaná ďalšia jazda,” potvrdila pre TV JOJ 
hovorkyňa KR PZ Košice Lenka Ivanová. 

Policajti poslanca riešia ako priestupcu, keďže nafúkal pod jedno promile. 
Hrozí mu pokuta od 150 do 800 eur a zákaz šoférovania do troch rokov. 
OĽaNO za ním stojí 
Parlamentná strana, za ktorú Cehlár kandiduje, za ním stojí. 
Podľa nich ide iba o mierne porušenie predpisov. 
“Išlo o jemné prekročenie, čo teda bolo preňho veľkým ponaučením a je mu to ľúto. A je ochotný priať 

akékoľvek následky s tým súvisiace. Zatiaľ sme neplánovali vyvodiť z toho nejaké následky,” povedal Eduard 
Heger, poslanec NR SR z hnutia OĽaNO. 

Ani primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik (SNS) nevidí dôvod na to, aby z titulu primátorského miesta 

inicioval nejaký odchod poslanca. 
Dodal, že za svoje činy a svoje priestupky každý nesie svoju vlastnú zodpovednosť. 

[Späť na obsah] 
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