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Spišská Nová Ves 
 

1. Prešov a Krompachy zábavu v meste zrušili 
[31.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 7; MONIKA ALMÁŠIOVÁ] 

 
 

INDE SÍCE BUDE, ALE BEZ OHŇOSTROJA 
Vo viacerých mestách oslávia noc zo Silvestra na Nový rok tradične naplno. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Silvestrovské oslavy budú v niekoľkých mestách na východe iné ako počas 

minulých rokov. Výbuch plynu v prešovskom paneláku na začiatku decembra ovplyvnil rozhodnutia mnohých 
samospráv pri plánovaní programu. Časť miest zrušila ohňostroj, v niektorých je nahradený svetelnou šou, inde 
zrušili nočné oslavy na prelome rokov úplne. Stále sa však nájde dosť miest, kde sa bude dať zabávať a chýbať 
nebude ani ohňostroj. 

V Košiciach na dvakrát 
Mesto Košice už tradične pripravuje počas silvestrovského dňa dve podujatia. Prvým je Detský Silvester, ktorý 

sa uskutoční o 10.00 hod. v Historickej radnici. Deti zabaví kúzelník Wolf, bláznivá párty Sranda banda Show, 
tancujúci maskoti, detský spevácky hosť a ďalší. Silvestrovský program v centre mesta bude pokračovať večer od 
20.00 hod. pri Immaculate. Celú Hlavnú ulicu roztancujú tanečnice z tanečnej skupiny Divas. Spoločne s nimi sa 
o dobrú zábavu postarajú speváčky Nicole McCloud, Michaella, ľudová hudba Stropkoviani, DJ Pepo a moderátor 
Richard Herrgott. Mesto Košice sa pre tento rok rozhodlo upustiť od novoročného ohňostroja. „Zvažovali sme, že 
namiesto ohňostroja by sa mohli uskutočniť mapping, svetelná, prípadne laserová šou, avšak kvôli nákladom aj 
obmedzenému času na zabezpečenie programu sa tento zámer nebude realizovať,“ informoval hovorca mesta 
Vladimír Fabian. 

Bez osláv v Prešove a Krompachoch 
K mestám, ktoré program zrušili úplne, patria Prešov a Krompachy. „Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v 

súvislosti s tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici č. 7 dňa 6. decembra 2019, mesto 
Prešov okrem ohňostroja ruší aj plánovaný silvestrovský program dňa 31. 12. 2019 o 20.00 hod. na Hlavnej ulici,“ 
informovala samospráva na svojom webe. Podobný odkaz je aj na webe mesta Krompachy. „Dňa 31. 12. 2019 v 
meste Krompachy nebudú silvestrovské oslavy ani ohňostroj. Dôvodom je spolupatričnosť a finančná podpora 
ľudí z Mukačevskej ulice 7 z Prešova.“ 

Ohňostroj nie, svetelná šou áno 
Zrušiť polnočný ohňostroj sa rozhodli Medzilaborce, čiastku, ktorá naň bola vyhradená, venovali obyvateľom 

Prešova postihnutým výbuchom. Rovnako sa rozhodli aj v Stropkove. „Nasledujúc príklad ostatných miest na 
Slovensku sme sa po dôkladnom zvážení rozhodli, že nový rok privítame v Stropkove v tichu, bez oficiálneho 
mestského ohňostroja,“ informoval primátor Stropkova Ondrej Brendza (nezávislý). Na zrušení silvestrovského 
ohňostroja sa jednohlasne zhodlo aj mestské zastupiteľstvo v Sabinove. Ohňostroj bol zrušený aj vo Svidníku, no 
o polnoci ho nahradí svetelná šou. Pol hodinou pred jej začiatkom sa na pešej zóne predstaví hudobná skupina 
Alegro. 

Súťaž v strieľaní zátok 
S ohňostrojom nad hlavou sa na prelome rokov zabavia Michalovčania. Program na námestí sa začína o 

22.30 hod. zapálením vatry. Tento rok sa v meste opäť uskutoční aj recesistická súťaž vo vystreľovaní zátok zo 
šampanského pred budovou mestského úradu o 12.00 hod. Na humenskom Námestí slobody sa začína večerný 
program o 22.00 hod. Predstaví sa DJ Gabrielo a čakanie na polnočný ohňostroj spríjemní svojimi najväčšími 
hitovkami známa slovenská kapela HEX. Exteriérový program je pripravený i pre Vranovčanov, na ktorých čaká 
od 23.00 hod. pred domom kultúry ohňostroj, diskotéka i občerstvenie. 

Oslava o deň neskôr 
V Snine sa na otvorenom priestranstve uskutoční iba Detský Silvester na námestí, ktorý je naplánovaný na 

17.00 hod. Privítať nový rok sa sninská samospráva rozhodla v interiéri, v spoločenskej sále kultúrneho domu 
počas Silvestrovského plesu á la Veľký Gatsby. Na Radničnom námestí v Bardejove sa oslava začína 
vystúpením speváčky Veroniky Rabada o 22.50 hod. Päť minút pred polnocou sa obyvateľom prihovorí zástupca 
mesta, o polnoci nebo rozžiari ohňostroj, nasledovať bude diskotéka do jednej hodiny ráno. Oslavy ukončenia 
starého roka 2019 a privítanie roka 2020 budú v meste Trebišov prebiehať, ako aj minulé roky, pred Mestským 
kultúrnym strediskom. Silvestrovskú atmosféru spríjemní reprodukovaná hudba a DJ, a to v čase od 23.00 hod. 
do cca 02.00 hod. Na polnoc je pripravené odpálenie novoročného ohňostroja. Ohňostroj si pre svojich 
obyvateľov pripravila aj Spišská Nová Ves, nebude 31. decembra, ale 1. januára. Od 17.00 hod. pred radnicou 

vystúpi mužská spevácka skupina Čirčansky hovosy aj a capella Provocals. Chýbať nebude ani novoročný 
ohňostroj. MONIKA ALMÁŠIOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

2. V Spišskom Podhradí plat primátora zmrazili, v Krompachoch zvýšili 
[31.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 5; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 



 
 

Kapusta bude zarábať 2 485, Rušinová 3 424 eur. 
SPIŠSKÉ PODHRADIE. Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí v okrese Levoča zmrazilo primátorovi 

Michalovi Kapustovi (KDH) plat na celý rok 2020. Poslanci prijali uznesenie o zmrazení na základe návrhu 
samotného Kapustu. Podhradský primátor tak bude mesačne dostávať 2 485 eur, teda rovnako ako v roku 2019. 
Primátor svoje rozhodnutie zdôvodnil kolegialitou voči zamestnancom mesta. Podľa neho je v súčasnosti veľmi 
ťažká situácia, pod ktorú sa podpísali rôzne legislatívne zmeny vlády súvisiace s financovaním miest a obcí. 

Primátor: Nedokážeme to ustáť 
„V januári tohto roka sa dvíhali platy o desať percent. Napriek tomu sme ponechali na úrade osobné príplatky 

v plnej výške. Potrebné bolo vyriešiť aj rekreačné poukazy. Štát sa tvári, že mestá majú peňazí dosť. Tento rok 
sme to však nedokázali vykryť. Od januára 2020 sa dvihnú platy znova o desať percent. Teraz to už však 
nedokážeme ustáť,“ vysvetlil Kapusta. Mesto má v súčasnosti viac ako 50 zamestnancov, spolu s Mestským 
kultúrnym strediskom, mestskou organizáciou, je to 80 zamestnancov. Rekreačný poukaz na jedného 
zamestnanca je 275 eur. Ako primátor uviedol, poukazy v roku 2019 využilo osem zamestnancov. Kapusta chce 
umožniť čerpanie poukazov v roku 2020 aj ostatným zamestnancom. Na daný počet zamestnancov tak ide o 22-
tisíc eur, ktoré pôjdu z mestského rozpočtu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo primátor navrhol zmraziť svoj plat. 
Zmrazenie primátorského platu sa bude týkať aj jeho zástupcu, keďže je naň viazaný. 

Osobné príplatky skrátia, vyplatia odmeny 
Úsporné opatrenia na rok 2020 sa však budú týkať aj osobných príplatkov zamestnancov. Ako Kapusta 

vysvetlil, zamestnancom by sa malo mesačne na osobných príplatkoch krátiť zhruba o 50 eur. O tie však 
zamestnanci neprídu. „Na konci roka 2020 by sme tieto peniaze zamestnancom vyplatili ako koncoročné odmeny 
po 600 eur,“ dodal primátor. Ako uviedol hovorca ZMOS Michal Kaliňák, schvaľovanie platov primátorov je v 
rukách poslancov mestských zastupiteľstiev. Teda tých istých, ktorí schvaľujú rozpočet, rozpočtové opatrenia i 
miestne dane a poplatky. Oni teda majú najlepší prehľad o hospodárení mesta. „Čo sa týka zmrazenia platu, 
urobil tak napríklad aj primátor v Myjave, vieme aj o ďalších samosprávach, kde k tomu pristúpili. Toto gesto je aj 
signálom ku obyvateľom mesta, že rozhodnutia nemusia byť vždy populárne, ale sú prejavom zodpovednosti. Je 
to aj signálom toho, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi, šetrenie a úspory,“ zdôraznil Kaliňák. Podľa neho bude 
rok 2020 pre samosprávy veľmi náročný. „V rokoch 2018 – 2019 prešli na mestá a obce nové kompetencie bez 
finančného krytia, ekonomika spomaľuje a povinnosti na pleciach miest a obcí ostávajú.“ 

Primátorke Krompách plat zvýšili 
Na sklonku roka rozhodovali o budúcoročnom plate aj pre primátorku mesta Krompachy, okres Spišská Nová 

Ves, Ivetu Rušinovú (nez.). Návrh na jeho 30-percentné zvýšenie dal zástupca primátorky Dárius Dubiňák 

(Spolu). S týmto navýšením počíta aj návrh budúcoročného rozpočtu, hoci na decembrovom rokovaní mestského 
zastupiteľstva ho z rokovania stiahli. Krompašská primátorka v roku 2019 poberala základný plat 2 634 eur, 
navýšený o 10 percent na 2 898 eur. Poslanci o zvýšení platu na rok 2020 hlasovali tajne. Odovzdaných bolo 12 
hlasovacích lístkov, za zvýšenie zahlasovali desiati poslanci. Rušinová tak od 1. januára 2020 bude poberať plat 
3 424 eur. TEXT A FOTO: MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

3. Na námestiach to musí žiť! 
[31.12.2019; Plus jeden deň; ZAUJALO NÁS; s. 12,13; sik;dp] 

 
 

Silvestrovské oslavy poznačila tragédia v Prešove +++ Mestá zmenili program, ale predsa len sa zabavíte 
Bratislava V duchu solidarity s obyvateľmi Prešova viaceré mestá a obce zrušili polnočný silvestrovský 

ohňostroj. Ušetrené peniaze podarovali mestu, ktoré začiatkom decembra poznačil tragický výbuch bytovky. V 
mnohých mestách však ponechali silvestrovský program, v ktorom vystúpia tanečné skupiny, speváci či DJ–i. 

Silvestrovské ohňostroje v Prešove a Trnave nebudú. Kým Prešov týmto vyjadruje solidaritu pozostalým 
tragédie zo 6. decembra, Trnava na svetelnej šou šetrí, lebo ju aj tak pre hmlu nikdy nie je vidno. Tí, ktorí sa chcú 
pozrieť na novoročný ohňostroj, majú príležitosť v Trebišove, Handlovej či Bratislave. Primátor hlavného mesta 
Matúš Vallo to argumentuje tým, že sa takto snaží predísť nekontrolovateľnej zábave s pyrotechnikou. „Napríklad 
aj minulý rok bolo agresívne používanie pyrotechniky v centre mesta minimálne,“ vysvetlil. Program na 
Hviezdoslavovom námestí sa začne už o 21.30 hodine. Tesne pred polnocou prebehne odpočítavanie 
posledných sekúnd na Námestí Ľudovíta Štúra. V Trnave tento rok nebude žiaden silvestrovský program. 
Výnimkou bude detský ohňostroj, ktorý odpália na Trojičnom námestí o 17.45 hodine. Nové Mesto nad Váhom 
tohtoročný Silvester oslávi na Námestí slobody. Program bude trvať od 22. do 2.30 hodiny a sprevádzať ním bude 
DJ Sebastian Crown. V Dubnici nad Váhom na Námestí Matice slovenskej vystúpi kapela Elán revival. O polnoci 
odpália ohňostroj, príhovor prednesie aj primátor mesta. Silvestrovská zábava potrvá od 23. do 2. hodiny. Trenčín 
pozýva svojich občanov na silvestrovský program, ktorý sa začína o 22. hodine na Mierovom námestí. Nový rok 
privítajú s Duchoňovcami, ktorí zaspievajú najväčšie hity Karola Duchoňa. Návštevníkov bude sprevádzať aj DJ 
Luky. Nový rok v Nitre privítajú na Svätoplukovom námestí. Návštevníkom bude robiť spoločnosť DJ M2 Martin 
Mada. Program sa začne o 23. hodine a potrvá približne do jednej rána. V Martine sa silvestrovský program 



začne o 22. hodine diskotékou. Silvester v Košiciach sa začne o 20. hodine pri súsoší Immaculata. Košičanov 
zabavia speváčka Nicole McCloud, Michaella, ľudová hudba Stropkoviani či DJ Pepo. V Trebišove sa začne 
zábava pred mestským kultúrnym strediskom o 23. hodine. Pri reprodukovanej hudbe potrvá do druhej rána. Tak 
ako minulý rok, ani tento sa v Žiline nechystá silvestrovský program. Nový rok oslávia ohňostrojom zajtra o 17.30 
hodine na Námestí Andreja Hlinku. Aj, Banskej Bystrici a Spišskej Novej Vsi budú len novoročné ohňostroje o 

16., resp. 17. hodine. Aké bude počasie? Po studenom fronte, ktorý sa na Slovensko dostal medzi Vianocami a 
Silvestrom, sa k nám na Nový rok od severozápadu presunie tlaková výš. Tá so sebou od západu prinesie 
teplejší vzduch. sik, dp, FOTO: archív 
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4. MHD v Spišskej Novej Vsi od januára 2020 zdražie o 20 % 
[31.12.2019; Korzár; REGIÓN; s. 9; MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ] 

 
 

Pokles tržieb a vyššia strata, to sú dôvody zvyšovania ceny. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si od prvého januára 2020 priplatia za jazdu v 

mestskej hromadnej doprave. Spišskonovoveskí poslanci na svojom decembrovom zasadaní schválili zmenu 
tarify cestovného. Tá sa desať rokov nemenila. Mesto touto zmenou očakáva nárast tržieb na úrovni 50-tisíc eur. 
Mestskú hromadnú dopravu (MHD) si mesto zabezpečuje v spolupráci s dopravcom, košickým eurobusom, od 
roku 2008. Za viac ako desať rokov prešla MHD mnohými zmenami. Je službou pre obyvateľov mesta Spišská 
Nová Ves aj obce Smižany. 

O dvadsať percent drahšie 
Mesto zvyšuje cestovné o dvadsať percent. Obyčajné cestovné sa po novom zvýši z 50 centov na 60 centov 

pri platbe hotovosťou, zo 40 centov na 45 centov pri platbe čipovou kartou. Žiaci, študenti a starobní dôchodcovia 
do 70 rokov si priplatia od troch do piatich centov, v závislosti od spôsobu platby. Pre deti do šiestich rokov a 
držiteľov ZŤP pôjde o zvýšenie od dvoch do piatich centov. Dôchodcovia nad 70 rokov pri platbe hotovosťou 
zaplatia päť centov za jednu jazdu. Ak si vybavia čipovú kartu, budú jazdiť zadarmo. Rovnako vybavenie čipovej 
karty bude pre nich bezplatné. 

Počty prepravených ľudí poklesli 
Ako informoval Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ročný rozsah prepravných výkonov sa za 

uvedené obdobie stabilizoval v rozpätí 622-tisíc kilometrov v roku 2008 po 558-tisíc kilometrov v roku 2018. 
„Každoročne dochádza k poklesu počtu prepravených osôb z úrovne približne 1,7 milióna v roku 2008 na 1,56 
milióna osôb v roku 2018. S tým súvisí aj pokles tržieb zo 430-tisíc eur ročne na súčasných 310-tisíc eur. 
Napríklad zavedením bezplatnej prepravy nad 70 rokov od januára 2018 sme zaznamenali medziročný pokles 
tržieb o 28 500 eur,“ priblížil Mucha. Za posledné roky sa spišskonovoveská MHD modernizovala. Pribudlo 15 
nových vozidiel, zvýšila sa úroveň cestovania, ale aj náklady s tým súvisiace. Za posledných desať rokov narástla 
minimálna mzda o 76 %, priemerná mzda o 43 %, čo spôsobilo aj každoročný nárast celkových nákladov na 
MHD. 

Mesto z roka na rok dopláca viac 
Mesto každý rok eviduje vyššiu úhradu straty za výkony vo verejnom záujme. „Kým v roku 2009 bola táto 

strata 440-tisíc, v roku 2018 bola 759-tisíc eur. Uskutočnilo sa viacero racionalizačných opatrení zo strany mesta. 
Výsledkom je rušenie nevýhodných spojov, úprava časového harmonogramu cestovného poriadku, úprava trasy, 
doplnenie, resp. zrušenie liniek. K posledným opatreniam sa pristúpilo v tomto roku zrušením víkendových spojov 
na sídlisko Tarča, do Novoveskej Huty a Ferčekoviec a ich nahradením spojmi na linke č. 12. Týmto krokom 
došlo k zníženiu ubehnutých kilometrov a jednej pracovnej sily, s pozitívnym dopadom na zníženie nákladov na 
vykrytie straty na úrovni 30-tisíc eur,“ doplnil Mucha. „Navrhovaná cenová hladina po úprave nebude prevyšovať 
priemerné hodnoty v ostatných samosprávach a taktiež nebude predstavovať neúnosné finančné zaťaženie pre 
cestujúcu verejnosť,“ zdôraznil vedúci oddelenia výstavby a dopravy. MÁRIA ŠIMOŇÁKOVÁ 

[Späť na obsah] 

 
 

5. Trhu s akvizíciami kraľovali Optifin Invest a Arca Capital 
[31.12.2019; Hospodárske noviny; Firmy & Financie; s. 10; Marek Nemec] 

 
 

Bratislava – Veľké presuny majetkov sa konali najmä v strojárskom biznise. Vlastníkov však zmenili aj 
čerpacie stanice či súkromná pošta. HN prinášajú prehľad top biznisov v uplynulom roku. 

1. PORAZILI ČÍNSKY ŽELEZNIČNÝ GIGANT 
Najväčší výrobca železničných vagónov v Európe, popradská skupina Tatravagónka, si do svojho zoznamu 

tovární pripísala nové meno. Kúpu bankrotujúcej nemeckej vagónky WBN Waggonbau Niesky jej Protimonopolný 
úrad odobril v polovici januára 2019. Za popradskou vagónkou stojí spoločnosť Optifin Invest patriaca dvojici 



železničných kráľov Michalovi Lazarovi a Alexejovi Beljajevovi. Do ich vlajkovej lode pribudol v januári nový 
akcionár. Majiteľom 50-percentného podielu sa stala slovenská logistická skupina Budamar. Vstup rýdzo 
slovenského kapitálu do nemeckého podniku bol zároveň vecou prestíže. Slováci totiž vyhrali súboj so svetovou 
jednotkou vo výrobe koľajovej techniky. O kúpu vagónky sa intenzívne zaujímal Pekingom kontrolovaný gigant 
China Railway Rolling Stock Corporation. Fabrika v nemeckom meste Niesky na seba podala konkurzný návrh 
vlani v decembri 2017. Do platobnej neschopnosti ju dostali zle odhadnuté kontrakty. Tie v sebe ukrývali 
neočakávané výdavky, s ktorými firma pôvodne nepočítala, a tak jej chýbala hotovosť na financovanie výroby 
vagónov. Nemeckú vagónku slovenskí vagónoví magnáti prebrali prostredníctvom svojej tamojšej spoločnosti 
ELH Eisenbahnlaufwerke Halle. Ide o jednu z najmodernejších fabrík na vývoj a výrobu podvozkov v Európe. 
Ročne ich vyrobí vyše tritisíc. 

2. TATRAVAGÓNKA EXPANDOVALA V INDII 
Slováci, ktorí ovládajú tretinu európskeho trhu s novými vagónmi, sa začiatkom roka 2019 podieľali na kúpe 

majoritného balíka akcií v indickej priemyselnej skupine Commercial Engineers & Body Builders Company z 
Jabalpuru. Popradská Tatravagónka na transakcii spolupracovala s indickou vagónkou Jupiter Wagons, v ktorej 
vlastní štvrtinový podiel, a ďalšou firmou z portfólia indickej železničnej rodiny Lohia – Jupiter Forgings & Steel 
Private. Indická strojárska firma disponuje šiestimi výrobnými závodmi, z toho štyri má v meste Jabalpur. Jej 
výrobné portfólio je široké – od železničných opravovní vagónov a lokomotív cez výrobu nákladných vozňov a 
vojenskej techniky až po rôzne špeciálne nadstavby na nákladné automobily. Od finančného roku 2012 a 2013 
holding zápasil s existenčnými problémami a odvtedy sa jeho tržby znížili takmer päťnásobne. Práve kopiace sa 
záväzky firmy voči financujúcim bankám a finančným inštitúciám vyústili do hľadania nových investorov. 

3. ARCA KÚPILA DRUHÚ NAJVÄČŠIU CELULÓZKU 
Pravdepodobne najväčším obchodom roka na Slovensku bola kúpa základnej výroby celulózy v spoločnosti 

Bukóza Vranov nad Topľou. Od jej dovtedajšieho majiteľa – veľkopodnikateľa Jána Ďuriana – ju prevzala 
finančná skupina Arca Capital na čele s finančníkom Rastislavom Veličom. Bukóza je s ročnými tržbami sto 
miliónov eur a tisíckou zamestnancov druhým najväčším spracovateľom dreva na Slovensku po ružomberskej 
fabrike Mondi SCP z portfólia Milana Fiľa. Práve Fiľa prebila Arca svojou ponukou, ktorú predložila na stôl 
Ďurianovi. Arca plánuje na východe Slovenska zvýšiť výrobu celulózy o 20 percent na zhruba 220-tisíc ton ročne. 
Investícia tak dosiahne desiatky miliónov eur. Finančníci chcú zároveň vo Vranove nad Topľou vybudovať novú 
pílu za približne 10 miliónov eur. 

4. LÍDER SÚKROMNÉHO DORUČOVANIA MENIL MAJITEĽA 
O alternatívneho poštového operátora Cromwell sa dlhodobo zaujímali ťažké váhy slovenského biznisu. Firma 

je totiž jednotkou na tuzemskom trhu medzi súkromnými doručovateľmi s ročnými tržbami takmer 37 miliónov eur. 
Polovičný podiel v spoločnosti Cromwell, ktorú výlučne ovládal český podnikateľ Petr Sucharda, kúpil rodinný 
podnik Media In z portfólia reklamného mága Jána Kaspera. Druhú polovicu v hybridnom poštovom operátorovi 
získala firma PMK Invest majiteľov najväčších dodávateľov informačných technológií pre štát Datalan a Tempest 
– Petra Kotuliaka, Jozefa Mokrého a Štefana Petergáča. Súčasťou transakcie, s ktorou Protimonopolný úrad 
súhlasí, majú byť i tri stopercentné dcéry Cromwellu: Kolos, Direct Marketing a Pekná modrá. Firmu, ktorá v 
doručovaní korporátnych a reklamných zásielok konkuruje štátnej Slovenskej pošte, chcela kúpiť podnikateľská 
skupina okolo Jána Sabola a Oskara Világiho. Nohu do dverí chystanej transakcii však vložil Protimonopolný 
úrad. Akvizícia by totiž výrazne oslabila konkurenciu na trhu s poštovými službami. 

5. SABOLOVCI EXPANDOVALI V PALIVÁCH 
Podnikateľská skupina okolo Jána Sabola v lete ovládla 12 čerpacích staníc spoločnosti Oktan na území 

celého Slovenska. Predával ich Ukrajinec Mykhaylo Olevskyi. Podnikatelia zoskupení okolo bývalého štátneho 
tajomníka na rezorte hospodárstva z čias prvej vlády Mikuláša Dzurindu sa do priameho biznisu s pohonnými 
látkami pustili pred vyše tromi rokmi prostredníctvom novozaloženého veľkoobchodníka s pohonnými látkami 
Solar 2009. Vlani spolu s podnikateľom Jozefom Fabom zo Spišskej Novej Vsi najprv odkúpili od Ukrajincov 

zoskupených okolo Olevského obchodníka s benzínom a naftou Petroltrans a od finančnej skupiny Slavia Capital 
prevzali aj zásobníky na skladovanie nafty v Trebišove. Sabolovci po letnej kúpe čerpačiek kontrolujú 
veľkoobchod, maloobchod, výrobu i skladovanie palív s ročnými tržbami vyše pol miliardy eur. Sabolova Envien 
Group pritom roky vyrába bioprísady do benzínu a nafty na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Chorvátsku. 

6. VYBUDOVALI MEGA PRACOVNÚ AGENTÚRU 
Finančná skupina Arca Capital v prvej polovici roka 2019 majetkovo vstúpila do personálnej skupiny Edymax z 

Bardejova, ktorá do fabrík v Česku a na Slovensku sprostredkúva prácu tisíckam ľudí. Kľúčovým akcionárom a 
persónou v skupine Edymax bol jej zakladateľ Marek Kuchta z Bardejova. Medzi ďalších významných 
spolumajiteľov bardejovského personálneho holdingu patrili Daniel Bercel a ukrajinský veľkopodnikateľ Vasyl 
Danylov. Holding Edymax patril pred vlaňajším vznikom personálnej skupiny Manuvia k popredným hráčom na 
trhu práce v strednej Európe. Iba obrat jeho slovenských firiem presiahol v roku 2017 sumu 50 miliónov eur. 
Práve Arca totiž začala budovať stredoeurópsku personálnu jednotku. Postupne pod hlavičku nového lídra 
personálneho lízingu Manuvia začlenila agentúry Express People, Wincott People, McRoy a WP Xawax Slovakia. 
Manuvia tak má dosah na viac ako 12-tisíc agentúrnych pracovníkov a prostredníctvom viac ako 20 pobočiek 
pôsobí na trhoch šiestich krajín – Česka, Slovenska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. Marek Nemec 
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6. Tip na silvestrovský obed či večeru: Urobte si bravčové líčka na červenom 

víne 
[31.12.2019; dnes24.sk; Jana Buvalová; 00:00; redakcia] 

 
https://www.dnes24.sk/tip-na-silvestrovsky-obed-ci-veceru-urobte-si-bravcove-licka-na-cervenom-vine-
349489 

 
 

Ak máte dosť zemiakového šalátu a ryby či rezňov skúste niečo iné. Čo takto bravčové líčka s cvikľovými 
kroketami? 

Čaká nás posledný deň v roku. Ak premýšľate nad tým, čo by ste si mohli spraviť na obed či večeru a na 
zemiakový šalát a rezne už nemáte chuť, skúste napríklad tento recept, ktorý vymyslel a pripravil Maroš Dacho, 
študent Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi. 

Bravčové líčka na červenom víne s mrkvovým pyré a kroketami s červenej repy 
Potrebujeme: Bravčové líčka, cibuľu, koreňovú zeleninu, smotanu, strúhanku , vajíčko, červené víno, maslo, 

olivový olej, papriku, soľ, korenie,mrkvu, petržlen, červenú repu 
Postup: Bravčové líčka osolíme, okoreníme a na rozpálenom olivovom oleji opečieme z oboch strán. V tom 

istom oleji opečieme cibuľu do ktorej pridáme koreňovú zeleninu, trošku spečieme a pridáme červené víno. Víno 
vyredukujeme a dáme do toho dusiť mäso. 

Kým sa mäso varí z mrkvy a smotany si pripravíme jednoduché pyré. Mrkvu podlejeme smotanou a na 
miernom ohni necháme zmäknúť. Potom rozmixujeme a zjemníme maslom. Dochutíme soľou a muškátovým 
orechom. 

V ďalšom hrnci pripravíme hmotu na krokety z červenej repy tak, že uvaríme repu spolu s petržlenom. Po 
zmäknutí zeleniny spolu rozmixujeme pridáme vajíčko a strúhanku. Z hmoty vytvarujeme maličké guličky, ktoré 
vypražíme na oleji. Po dvoch hodinách príprav môžeme podávať. Dobrú chuť. 

Potrebné ingrediencie, ako aj hotové jedlo nájdete aj v našej galérii. 
Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo 

Spišskej a okolia. 
[Späť na obsah] 

 
 

7. Plány silvestrovských osláv v mestách ovplyvnil výbuch bytovky 
[31.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Spravodajstvo; 00:00; Monika Almášiová] 
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V Prešove sa oslavovať nebude, inde budú bez ohňostroja. 
VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Silvestrovské oslavy budú v niekoľkých mestách na východe iné ako počas 

minulých rokov. 
Výbuch plynu v prešovskom paneláku na začiatku decembra ovplyvnil rozhodnutia mnohých samospráv pri 

plánovaní programu. 
Časť miest zrušila ohňostroj, v niektorých je nahradený svetelnou šou, inde zrušili nočné oslavy na prelome 

rokov úplne. 
Stále sa však nájde dosť miest, kde sa bude dať zabávať a chýbať nebude ani ohňostroj. 
V Košiciach na dvakrát 
Mesto Košice už tradične pripravuje počas silvestrovského dňa dve podujatia. 
Súvisiaci článokNovoročný ohňostroj Košice zrušili, silvestrovský program bude Čítajte 
Prvým je Detský Silvester, ktorý sa uskutoční o 10.00 hod. v Historickej radnici. 
Deti zabaví kúzelník Wolf, bláznivá párty Sranda banda Show, tancujúci maskoti, detský spevácky hosť a 

ďalší. 
Silvestrovský program v centre mesta bude pokračovať večer od 20.00 hod. pri Immaculate. 
Celú Hlavnú ulicu roztancujú tanečnice z tanečnej skupiny Divas. 
Spoločne s nimi sa o dobrú zábavu postarajú speváčky Nicole McCloud, Michaella, ľudová hudba 

Stropkoviani, DJ Pepo a moderátor Richard Herrgott. 
Mesto Košice sa pre tento rok rozhodlo upustiť od novoročného ohňostroja. 
„Zvažovali sme, že namiesto ohňostroja by sa mohli uskutočniť mapping, svetelná, prípadne laserová šou, 

avšak kvôli nákladom aj obmedzenému času na zabezpečenie programu sa tento zámer nebude realizovať,“ 
informoval hovorca mesta Vladimír Fabian. 

Bez osláv v Prešove a Krompachoch 
K mestám, ktoré program zrušili úplne, patria Prešov a Krompachy. 

https://www.dnes24.sk/tip-na-silvestrovsky-obed-ci-veceru-urobte-si-bravcove-licka-na-cervenom-vine-349489
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„Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej 
ulici č. 7 dňa 6. decembra 2019, mesto Prešov okrem ohňostroja ruší aj plánovaný silvestrovský program dňa 31. 
12. 2019 o 20.00 hod. na Hlavnej ulici,“ informovala samospráva na svojom webe. 

Podobný odkaz je aj na webe mesta Krompachy. 
„Dňa 31. 12. 2019 v meste Krompachy nebudú silvestrovské oslavy ani ohňostroj. Dôvodom je 

spolupatričnosť a finančná podpora ľudí z Mukačevskej ulice 7 z Prešova.“ 
Ohňostroj nie, svetelná šou áno 
Zrušiť polnočný ohňostroj sa rozhodli Medzilaborce, čiastku, ktorá naň bola vyhradená, venovali obyvateľom 

Prešova postihnutým výbuchom. Rovnako sa rozhodli aj v Stropkove. 
Súvisiaci článokFirmy na výrobu ohňostrojov rátajú straty. Tvrdia, že sú likvidačné Čítajte 
„Nasledujúc príklad ostatných miest na Slovensku sme sa po dôkladnom zvážení rozhodli, že nový rok 

privítame v Stropkove v tichu, bez oficiálneho mestského ohňostroja,“ informoval primátor Stropkova Ondrej 
Brendza (nezávislý). 

Na zrušení silvestrovského ohňostroja sa jednohlasne zhodlo aj mestské zastupiteľstvo v Sabinove. 
Ohňostroj bol zrušený aj vo Svidníku, no o polnoci ho nahradí svetelná šou. 
Pol hodinou pred jej začiatkom sa na pešej zóne predstaví hudobná skupina Alegro. 
Súťaž v strieľaní zátok 
S ohňostrojom nad hlavou sa na prelome rokov zabavia Michalovčania. 
Program na námestí sa začína o 22.30 hod. zapálením vatry. 
Tento rok sa v meste opäť uskutoční aj recesistická súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského pred 

budovou mestského úradu o 12.00 hod. 
Na humenskom Námestí slobody sa začína večerný program o 22.00 hod. Predstaví sa DJ Gabrielo a 

čakanie na polnočný ohňostroj spríjemní svojimi najväčšími hitovkami známa slovenská kapela HEX. 
Exteriérový program je pripravený i pre Vranovčanov, na ktorých čaká od 23.00 hod. pred domom kultúry 

ohňostroj, diskotéka i občerstvenie. 
Oslava o deň neskôr 
V Snine sa na otvorenom priestranstve uskutoční iba Detský Silvester na námestí, ktorý je naplánovaný na 

17.00 hod. Privítať nový rok sa sninská samospráva rozhodla v interiéri, v spoločenskej sále kultúrneho domu 
počas Silvestrovského plesu á la Veľký Gatsby. 

Na Radničnom námestí v Bardejove sa oslava začína vystúpením speváčky Veroniky Rabada o 22.50 hod. 
Päť minút pred polnocou sa obyvateľom prihovorí zástupca mesta, o polnoci nebo rozžiari ohňostroj, nasledovať 
bude diskotéka do jednej hodiny ráno. 

Oslavy ukončenia starého roka 2019 a privítanie roka 2020 budú v meste Trebišov prebiehať, ako aj minulé 
roky, pred Mestským kultúrnym strediskom. Silvestrovskú atmosféru spríjemní reprodukovaná hudba a DJ, a to v 
čase od 23.00 hod. do cca 02.00 hod. Na polnoc je pripravené odpálenie novoročného ohňostroja. 

Ohňostroj si pre svojich obyvateľov pripravila aj Spišská Nová Ves, nebude 31. decembra, ale 1. januára. Od 

17.00 hod. pred radnicou vystúpi mužská spevácka skupina Čirčansky hovosy aj a capella Provocals. Chýbať 
nebude ani novoročný ohňostroj. 

[Späť na obsah] 

 
 

8. Mestská doprava v Spišskej Novej Vsi od januára zdražie 
[31.12.2019; spis.korzar.sme.sk; Spiš Korzár / Dopravný servis zo Spiša; 00:00; Mária Šimoňáková] 
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Pokles tržieb a vyššia strata, to sú dôvody zvyšovania cestovného. 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si od prvého januára 2020 priplatia za jazdu v 

mestskej hromadnej doprave. 
Spišskonovoveskí poslanci na svojom decembrovom zasadaní schválili zmenu tarify cestovného. 
Tá sa desať rokov nemenila. Mesto touto zmenou očakáva nárast tržieb na úrovni 50-tisíc eur. 
Mestskú hromadnú dopravu (MHD) si mesto zabezpečuje v spolupráci s dopravcom, košickým eurobusom, od 

roku 2008. 
Za viac ako desať rokov prešla MHD mnohými zmenami. 
Je službou pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves aj obce Smižany. 

O dvadsať percent drahšie 
Mesto zvyšuje cestovné o dvadsať percent. 
((piano)) 
Obyčajné cestovné sa po novom zvýši z 50 centov na 60 centov pri platbe hotovosťou, zo 40 centov na 45 

centov pri platbe čipovou kartou. 
Žiaci, študenti a starobní dôchodcovia do 70 rokov si priplatia od troch do piatich centov, v závislosti od 

spôsobu platby. 
Pre deti do šiestich rokov a držiteľov ZŤP pôjde o zvýšenie od dvoch do piatich centov. 
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Dôchodcovia nad 70 rokov pri platbe hotovosťou zaplatia päť centov za jednu jazdu. 
Ak si vybavia čipovú kartu, budú jazdiť zadarmo. Rovnako vybavenie čipovej karty bude pre nich bezplatné. 
Počty prepravených ľudí poklesli 
Ako informoval Milan Mucha, vedúci oddelenia výstavby a dopravy, ročný rozsah prepravných výkonov sa za 

uvedené obdobie stabilizoval v rozpätí 622-tisíc kilometrov v roku 2008 po 558-tisíc kilometrov v roku 2018. 
„Každoročne dochádza k poklesu počtu prepravených osôb z úrovne približne 1,7 milióna v roku 2008 na 1,56 

milióna osôb v roku 2018. S tým súvisí aj pokles tržieb zo 430-tisíc eur ročne na súčasných 310-tisíc eur. 
Napríklad zavedením bezplatnej prepravy nad 70 rokov od januára 2018 sme zaznamenali medziročný pokles 
tržieb o 28 500 eur,“ priblížil Mucha. 

Za posledné roky sa spišskonovoveská MHD modernizovala. 
Pribudlo 15 nových vozidiel, zvýšila sa úroveň cestovania, ale aj náklady s tým súvisiace. 
Za posledných desať rokov narástla minimálna mzda o 76 %, priemerná mzda o 43 %, čo spôsobilo aj 

každoročný nárast celkových nákladov na MHD. 
Mesto z roka na rok dopláca viac 
Mesto každý rok eviduje vyššiu úhradu straty za výkony vo verejnom záujme. 
„Kým v roku 2009 bola táto strata 440-tisíc, v roku 2018 bola 759-tisíc eur. Uskutočnilo sa viacero 

racionalizačných opatrení zo strany mesta. Výsledkom je rušenie nevýhodných spojov, úprava časového 
harmonogramu cestovného poriadku, úprava trasy, doplnenie, resp. zrušenie liniek. K posledným opatreniam sa 
pristúpilo v tomto roku zrušením víkendových spojov na sídlisko Tarča, do Novoveskej Huty a Ferčekoviec a ich 
nahradením spojmi na linke č. 12. Týmto krokom došlo k zníženiu ubehnutých kilometrov a jednej pracovnej sily, 
s pozitívnym dopadom na zníženie nákladov na vykrytie straty na úrovni 30-tisíc eur,“ doplnil Mucha. 

„Navrhovaná cenová hladina po úprave nebude prevyšovať priemerné hodnoty v ostatných samosprávach a 
taktiež nebude predstavovať neúnosné finančné zaťaženie pre cestujúcu verejnosť,“ zdôraznil vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy. 

Cestovné vo vybraných mestách 
Levoča – obyčajné cestovné – 0,40 eura (čipová karta), 0,60 eura (hotovosť) 
Poprad – obyčajné cestovné – 0,50 eura (čipová karta), 0,70 eura (hotovosť) 
Bardejov – obyčajné cestovné – 0,45 eura (čipová karta), 0,50 eura (hotovosť) 
Michalovce – obyčajné cestovné – 0,40 eura (čipová karta), 0,50 eura (hotovosť) 
Humenné – obyčajné cestovné – 0,33 eura (čipová karta), 0,40 eura (hotovosť) 
Autobusová stanica v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ vychádzajú aj linky MHD. (zdroj: Mária Šimoňáková) 

[Späť na obsah] 

 
 

9. Trhu s akvizíciami kraľovali Optifin Invest a Arca Capital 
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Veľké presuny majetkov sa konali najmä v strojárskom biznise. Vlastníkov však zmenili aj čerpacie stanice či 
súkromná pošta. HN prinášajú prehľad top biznisov v uplynulom roku. 

Porazili čínsky železničný gigant 
Najväčší výrobca železničných vagónov v Európe, popradská skupina Tatravagónka, si do svojho zoznamu 

tovární pripísala nové meno. Kúpu bankrotujúcej nemeckej vagónky WBN Waggonbau Niesky jej Protimonopolný 
úrad odobril v polovici januára 2019. Za popradskou vagónkou stojí spoločnosť Optifin Invest patriaca dvojici 
železničných kráľov Michalovi Lazarovi a Alexejovi Beljajevovi. Do ich vlajkovej lode pribudol v januári nový 
akcionár. Majiteľom 50-percentného podielu sa stala slovenská logistická skupina Budamar. Vstup rýdzo 
slovenského kapitálu do nemeckého podniku bol zároveň vecou prestíže. Slováci totiž vyhrali súboj so svetovou 
jednotkou vo výrobe koľajovej techniky. O kúpu vagónky sa intenzívne zaujímal Pekingom kontrolovaný gigant 
China Railway Rolling Stock Corporation. Fabrika v nemeckom meste Niesky na seba podala konkurzný návrh 
vlani v decembri 2017. Do platobnej neschopnosti ju dostali zle odhadnuté kontrakty. Tie v sebe ukrývali 
neočakávané výdavky, s ktorými firma pôvodne nepočítala, a tak jej chýbala hotovosť na financovanie výroby 
vagónov. Nemeckú vagónku slovenskí vagónoví magnáti prebrali prostredníctvom svojej tamojšej spoločnosti 
ELH Eisenbahnlaufwerke Halle. Ide o jednu z najmodernejších fabrík na vývoj a výrobu podvozkov v Európe. 
Ročne ich vyrobí vyše tritisíc. 

Tatravagónka expandovala v Indii 
Slováci, ktorí ovládajú tretinu európskeho trhu s novými vagónmi, sa začiatkom roka 2019 podieľali na kúpe 

majoritného balíka akcií v indickej priemyselnej skupine Commercial Engineers & Body Builders Company z 
Jabalpuru. Popradská Tatravagónka na transakcii spolupracovala s indickou vagónkou Jupiter Wagons, v ktorej 
vlastní štvrtinový podiel, a ďalšou firmou z portfólia indickej železničnej rodiny Lohia – Jupiter Forgings & Steel 
Private. Indická strojárska firma disponuje šiestimi výrobnými závodmi, z toho štyri má v meste Jabalpur. Jej 
výrobné portfólio je široké – od železničných opravovní vagónov a lokomotív cez výrobu nákladných vozňov a 
vojenskej techniky až po rôzne špeciálne nadstavby na nákladné automobily. Od finančného roku 2012 a 2013 
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holding zápasil s existenčnými problémami a odvtedy sa jeho tržby znížili takmer päťnásobne. Práve kopiace sa 
záväzky firmy voči financujúcim bankám a finančným inštitúciám vyústili do hľadania nových investorov. 

Arca kúpila druhú najväčšiu celulózku 
Pravdepodobne najväčším obchodom roka na Slovensku bola kúpa základnej výroby celulózy v spoločnosti 

Bukóza Vranov nad Topľou. Od jej dovtedajšieho majiteľa – veľkopodnikateľa Jána Ďuriana – ju prevzala 
finančná skupina Arca Capital na čele s finančníkom Rastislavom Veličom. Bukóza je s ročnými tržbami sto 
miliónov eur a tisíckou zamestnancov druhým najväčším spracovateľom dreva na Slovensku po ružomberskej 
fabrike Mondi SCP z portfólia Milana Fiľa. Práve Fiľa prebila Arca svojou ponukou, ktorú predložila na stôl 
Ďurianovi. Arca plánuje na východe Slovenska zvýšiť výrobu celulózy o 20 percent na zhruba 220-tisíc ton ročne. 
Investícia tak dosiahne desiatky miliónov eur. Finančníci chcú zároveň vo Vranove nad Topľou vybudovať novú 
pílu za približne 10 miliónov eur. 

Líder súkromného doručovania menil majiteľa 
O alternatívneho poštového operátora Cromwell sa dlhodobo zaujímali ťažké váhy slovenského biznisu. Firma 

je totiž jednotkou na tuzemskom trhu medzi súkromnými doručovateľmi s ročnými tržbami takmer 37 miliónov eur. 
Polovičný podiel v spoločnosti Cromwell, ktorú výlučne ovládal český podnikateľ Petr Sucharda, kúpil rodinný 
podnik Media In z portfólia reklamného mága Jána Kaspera. Druhú polovicu v hybridnom poštovom operátorovi 
získala firma PMK Invest majiteľov najväčších dodávateľov informačných technológií pre štát Datalan a Tempest 
– Petra Kotuliaka, Jozefa Mokrého a Štefana Petergáča. Súčasťou transakcie, s ktorou Protimonopolný úrad 
súhlasí, majú byť i tri stopercentné dcéry Cromwellu: Kolos, Direct Marketing a Pekná modrá. Firmu, ktorá v 
doručovaní korporátnych a reklamných zásielok konkuruje štátnej Slovenskej pošte, chcela kúpiť podnikateľská 
skupina okolo Jána Sabola a Oskara Világiho. Nohu do dverí chystanej transakcii však vložil Protimonopolný 
úrad. Akvizícia by totiž výrazne oslabila konkurenciu na trhu s poštovými službami. 

Sabolovci expandovali v palivách 
Podnikateľská skupina okolo Jána Sabola v lete ovládla 12 čerpacích staníc spoločnosti Oktan na území 

celého Slovenska. Predával ich Ukrajinec Mykhaylo Olevskyi. Podnikatelia zoskupení okolo bývalého štátneho 
tajomníka na rezorte hospodárstva z čias prvej vlády Mikuláša Dzurindu sa do priameho biznisu s pohonnými 
látkami pustili pred vyše tromi rokmi prostredníctvom novozaloženého veľkoobchodníka s pohonnými hmotami 
Solar 2009. Vlani spolu s podnikateľom Jozefom Fabom zo Spišskej Novej Vsi najprv odkúpili od Ukrajincov 

zoskupených okolo Olevského obchodníka s benzínom a naftou Petroltrans a od finančnej skupiny Slavia Capital 
prevzali aj zásobníky na skladovanie nafty v Trebišove. Sabolovci po letnej kúpe čerpačiek kontrolujú 
veľkoobchod, maloobchod, výrobu i skladovanie palív s ročnými tržbami vyše pol miliardy eur. Sabolova Envien 
Group pritom roky vyrába bioprísady do benzínu a nafty na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Chorvátsku. 

Vybudovali mega pracovnú agentúru 
Finančná skupina Arca Capital v prvej polovici roka 2019 majetkovo vstúpila do personálnej skupiny Edymax z 

Bardejova, ktorá do fabrík v Česku a na Slovensku sprostredkúva prácu tisíckam ľudí. Kľúčovým akcionárom a 
persónou v skupine Edymax bol jej zakladateľ Marek Kuchta z Bardejova. Medzi ďalších významných 
spolumajiteľov bardejovského personálneho holdingu patrili Daniel Bercel a ukrajinský veľkopodnikateľ Vasyl 
Danylov. Holding Edymax patril pred vlaňajším vznikom personálnej skupiny Manuvia k popredným hráčom na 
trhu práce v strednej Európe. Iba obrat jeho slovenských firiem presiahol v roku 2017 sumu 50 miliónov eur. 
Práve Arca totiž začala budovať stredoeurópsku personálnu jednotku. Postupne pod hlavičku nového lídra 
personálneho lízingu Manuvia začlenila agentúry Express People, Wincott People, McRoy a WP Xawax Slovakia. 
Manuvia tak má dosah na viac ako 12-tisíc agentúrnych pracovníkov a prostredníctvom viac ako 20 pobočiek 
pôsobí na trhoch šiestich krajín – Česka, Slovenska, Poľska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny. 

[Späť na obsah] 

 
 

10. Daniel Špiner: Na prvú skúšku s Koščovou som sa vybral MHD, klávesy na 

pleci. Hneď sme si sadli 
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V Prešove akoby vždy bola silná muzikantská základňa - Peter Lipa, Peter Nagy, Chiki liki tu-a, Komajota, 
Hrdza, Táslerovci, Katka Knechtová, Katka Koščová a ďalší. Uvedomuje si to ten, čo tam vyrastá? 

Ani nie, ale faktom je, že krčmy a skúšobne sú tam plné členov rôznych kapiel, čo človeka podvedome 
motivuje. Funguje tam aj AMC Trio, džezová formácia, ktorej členovia učia na základnej umeleckej škole. Vytvorili 
špeciálny odbor džezovej hudby a pre mnohých muzikantov to bol zásadný krok. 

Chodili naň všetci s vyššími ambíciami, ktorí chceli ísť do väčšej hĺbky a naučiť sa improvizovať, spoznať 
džezové harmónie a podobne. Ja tiež. Takto tam dlhodobo vrela muzikantská polievočka, až prišli aj verejné 
prehrávky a koncerty. 

Muzikanti sú hádam aj všetci vo vašej rodine. 

https://dennikn.sk/1687856/daniel-spiner-na-prvu-skusku-s-koscovou-som-sa-vybral-mhd-klavesy-na-pleci-hned-sme-si-sadli/
https://dennikn.sk/1687856/daniel-spiner-na-prvu-skusku-s-koscovou-som-sa-vybral-mhd-klavesy-na-pleci-hned-sme-si-sadli/


To je fakt. Všetci milujú ľudovú hudbu. Keď som sa stal krstným otcom syna Katky Koščovej a začal žiť 
s dcérou Andreja Šebana Hankou, mnohí sa mi začali smiať, že neviem s niekým len tak začať hrať a najskôr sa 
mu votriem do rodiny. Keď sa ma dnes niekto pýta, čo som v hudbe dosiahol, odpovedám, že som urobil deda 
z Andreja Šebana. 

Inšpiráciu ľudovou hudbou cítiť z množstva vašej tvorby. 
Dlho som si neuvedomoval, ako hlboko sa v mojom vnútri usadila. V jeden večer som si osamote pustil 

klavírne diela od Mozarta. Bola to krása. Po ňom som si pustil Keith Jarrett Trio, zdalo sa mi to božské. A potom 
som si pustil cimbalovku a mal som doslova zimomriavky. Vtedy som pochopil, že som najmä ľudovkár. 

Keď sa stretneme s rodinou na nejakej oslave či svadbe, vôbec sa nerozprávame. Iba tancujeme a spievame. 
A, samozrejme, veľa pijeme, lebo to k tomu patrí. Viem zahrať a zaspievať možno štyristo ľudoviek, poznám 
všetky ich slohy, lebo ma k tomu odmalička viedli rodičia na všetkých rodinných akciách. 

Čo je fascinujúce na našich ľudovkách? Tiež ich milujem, ale počul som aj názory, že je to balast hraný na tri 
kilá, teda akordy, v prípade čardášov na päť, ktorý je len o porobe, chľaste, sexe a ponižovaní žien. 

Jasné, témy ľudoviek sú jednoduché - alkohol, sex, nešťastie a nenaplnená láska. Množstvo textov je o tom, 
aby, obrazne povedané, konečne prišiel a preskočil okienko môj premilený. Pre mňa to však má hlbší presah. 

V čom? 
Hrávam aj na akordeóne. Keď sa v jednej miestnosti zíde množstvo ľudí, existuje len jeden spôsob, ako sa 

s každým prepojiť - všetci sa postavia do kruhu, každý vezme nejaký hudobný nástroj a začne spievať a tancovať. 
Predstavte si takto tridsať až ,povedzme, dvesto ľudí. Na svadbe mojej sestry bolo 240 ľudí. Je to nádhera, vďaka 
piesňam sme všetci naozaj spolu. 

Pri bežnej komunikácii by v takom kolektíve nepochybne prišlo aj k rozporom a hádkam, najmä, ak sa pije. 
Navyše, nie je šanca porozprávať sa s každým. My preto radšej šesť hodín spolu spievame, hráme a tancujeme. 
Na konci sme spotení, zmordovaní, ale šťastní. Je to krása, keď každú chvíľu, vrátane 90-ročného deda, niekto 
zakričí „a teraz túto dajme sebe, chlopci“. 

Keď mi niekto zavolá, či by som mu neprišiel zahrať na rodinnú akciu na harmonike, moja prvá otázka je, či sú 
spievajúca rodina. Ak nie sú, odmietnem to. Ak sú a spievajú ľudovky, neriešim ani peniaze a idem. 

Dnes ste výrazným sprievodným muzikantom na koncertoch Katky Koščovej, zároveň autorom väčšiny 
skladieb na jej texty. Čo rozhodlo, že sa vydáte týmto smerom? 

Nikdy som neplánoval, že sa budem živiť iba hudbou. Na strednej škole som študoval geodéziu, kartografiu 
a kataster. Mama mi totiž hovorila, že „s totu hudbu se neuživiš, ta to musiš mať poradny fach v ruke“. Vyzeralo to 
teda tak, že budem žiť zo zameriavania parciel. 

Lenže vtedy som už hral džez a otec tiež hrával, vlastne dodnes hráva v zábavovej kapele. Raz po návrate 
z roboty išiel okolo mňa, keď som si práve hral na klavíri v obývačke, a len tak mimochodom povedal: „Ty by ši 
nechcel študovac totu hudbu?“ A odišiel. Uvedomil som si, že otec mi práve touto jednoduchou vetou ukázal, že 
sa dajú otvoriť aj iné dvere. V ten moment sa to zlomilo. 

Cvičenie nestačí, muzikant sa musí stať pre niekoho žiadaným. 
Veľa ľudí sa ma pýta, ako som sa dostal ku Katke Koščovej. Že či som jej volal. Nie, v živote som nikomu 

nevolal a neponúkal sa. Hudbu robím, lebo ju potrebujem. Nikdy ma nezaujímali peniaze. Nikdy. Jasné, dnes už 
mám rodinu, a tak som aj v tomto opatrnejší a zodpovednejší, ale na peniazoch si nezakladám. 

Roky som hrával v mládežníckom zbore v Prešove, kde som sa naučil, ako sa zapája mix, čo sú káble, 
mikrofón, aparatúra. Mali sme skúšky len preto, že sme chceli, že nás to bavilo. Katka Koščová do môjho života 
vstúpila náhodou. Keď vyhrala súťaž Superstar, ani som netušil, že je to moja suseda, že býva vo vedľajšom 
vchode. V súťaži som aj tak držal palce inému, lebo som s ním mal kapelu. 

Čo vás teda spojilo? 
Martin Husovský, ktorý má kapelu Komajota. Tým, že rozbehol vlastnú kapelu, s ňou už nestíhal hrávať. Katka 

sa pritom po prvom albume chcela vydať iným, nekomerčným smerom, lebo zistila, že mainstream jej nevyhovuje. 
A Huso jej ako náhradu za seba odporučil mňa. 

Dohodli sme sa na skúške, vzal som klávesy na plecia a MHD sa vybral za Katkou. Zahrali sme si a nejako 
sme si sadli. A keď už sme spolu hrávali a vystupovali, prirodzene prišla aj otázka, či by sme spolu niečo vytvorili. 

Na jej texty? 
Áno, ale jej problém bol, že sa vtedy dosť hanbila. Mali sme skúšobňu v divadle a nové piesne mi 

predstavovala potme. Doslova. Zhaslo sa svetlo, ja som ju počúval a potme ju sprevádzal na klavíri. 
Katka mi už dávnejšie vravela, že jej najväčší sen je zahrať si koncert v úplnej tme. Keby vraj nevidela 

publikum, vydala by zo seba to najlepšie, čo v nej je, maximum, o ktorom ani netuší. 
To sedí. S humorom dodám, že najlepšie pre ňu by bolo, keby tam nikto ani nebol. Tak sme vlastne začínali 

tvoriť. Prvé piesne vznikli v tme a vyšli na albume Nebotrasenie. 
To vás muzika ešte stále poriadne neživila. 
Ešte nie. Keď sme sa však rozbehli, Martin Husovský sa spýtal, či by som nehral aj s Komajotou. K tomu sa 

pridávali ďalšie ponuky, niekde som hral len za pizzu a pivo. Býval som však u rodičov, tak sa to dalo ekonomicky 
aj logisticky zvládnuť. 

Cvičil som šesť hodín denne, drel som, lebo som chcel byť dobrý. Hral som s kadekým vrátane džezovej 
formácie Illusions trio. Na bicie tam hral Miško Fedor, ktorý dnes hráva s Petrom Lipom. A práve Miška oslovil 
Henry Tóth a SĽUK, či nepozná nejakého klaviristu. Ponúkol mňa. 

Tam sa to zlomilo? 
Ešte stále nie. Ponuka, v ktorej sa kombinovali ľudovky s rockovou gitarou, sa nedala odmietnuť. Skúšali sme 

rok a pol, zahrali štyri koncerty a rozpadlo sa to. Lenže na tých skúškach a koncertoch ma videl Andrej Šeban. 
Ten s nami niekedy ostal a hrali sme si v trojke - ja, bubeník a Andrej na gitare. 



Po čase mi zvoní telefón a ozve sa Šeban. Roztriasli sa mi kolená, to som mu ešte vykal, ale potešil ma. Vraj 
sa mu páčilo, ako sme hrali, a či by som nechcel hrať s ním. Okamžite som súhlasil. Andrej bol vtedy v období, že 
už sedem rokov nehral so žiadnou kapelou, a rozhodol sa osloviť nás, mladých. S tým, že s ním pôjdeme na 
turné. Neveril som vlastným ušiam. 

Potom potrebovala do televízie niekoho na klavír Katka Knechtová, tak ma oslovila na jednu pesničku. 
Pozdávalo sa jej to a pozvala ma aj na veľké pódiá s jej kapelou. Následne som sa v národnom divadle náhodou 
zoznámil s Martinom Geišbergom, dohodli sme si skúšku a hrali sme spolu päť hodín bez prestávky. Prerušilo 
nás až to, že sme potrebovali ísť na WC. 

Martin ma zatiahol aj do divadelného predstavenia Korene s Táňou Pauhofovou, ktoré hráme už piaty rok. 
Aby toho nebolo málo, na nejakom koncerte sa ako hostka objavila Sima Martausová. 

Navrhla, aby sme si rovno na tom koncerte zahrali jednu pesničku, potom ďalšiu a ďalšiu. Všetko sa to pritom 
dialo bez nácviku priamo na pódiu. Po koncerte sa spýtala, či by som ju neučil hrať na klavíri, a keď jej klavirista 
nemohol hrať nejaké koncerty, zavolala mňa. Mal som šťastie. Zrazu som si uvedomil, že sa už živím len hudbou. 

Väčšinu vystúpení však stále máte s Katkou Koščovou. 
To platí. A je ich naozaj veľa. Len s Katkou sme bežne mávali 100 až 110 koncertov ročne. Kým sme nemali 

rodiny, šlo to, len v decembri sme mávali viac ako 20 vystúpení. Aj tento december ich mám 21, ale už s rôznymi 
zoskupeniami, keďže Katka má dve deti. 

Plač niektorých muzikantov, že na Slovensku sa nedá uživiť poctivou živou hudbou, je teda falošný? 
Niektorí ma asi nebudú mať radi, ale moja odpoveď je - buď frfleš, alebo robíš. Robota je jediný návod, ktorý 

existuje. Mohol by som frflať koľko tisíc kilometrov za mesiac najazdím, kde všade spávam, ale ja chcem hrať, 
lebo ma to baví. 

Áno, december je silný, ale príde január a február, keď tých vystúpení bude oveľa menej. Musím teda 
zamakať teraz, tešiť sa, že som na pódiu s fantastickými ľuďmi, ktorých mám rád, a z toho, že mi to umožňuje žiť 
normálny život. 

A to nie ste frontman, ale sprievodný muzikant. 
Presne tak. Kto chce, zahrá si aj za cenu, že príde niekam do klubu s okresanou zostavou a nižším vstupným. 

Ak máte nejaké meno, ľudia prídu a to vstupné zaplatia. Jasné, že tam nedostanete honorár ako na firemnej akcii, 
to v žiadnom prípade, ale môžete hrať, zlepšovať sa a ďalej si budovať meno. Na Slovensku sa hudbou rozhodne 
uživiť dá a vôbec nemusí byť len komerčná. 

Nechcem sa pýtať na vaše konkrétne zárobky, ale pre hrubú predstavu - sprievodný muzikant berie 
v priemere, povedzme, dve stovky za koncert? 

Áno. Ak je dopyt, je to bežná suma za jeden koncert, nech hrám s kýmkoľvek. Sólista či sólistka vpredu majú, 
samozrejme, viac. 

Čiže pri 20 koncertoch mesačne je to okolo štyritisíc eur v hrubom. Z tej sumy treba odpočítať náklady na 
cestu, ubytovanie… 

Ubytovanie je zväčša zabezpečené. Suma, ktorú ste spomínali, sedí na december. No február zatiaľ vyzerá 
na peknú nulu. Ročný priemer je však z roka na rok lepší a podľa mňa je to krásne číslo, z ktorého dokážem 
uživiť rodinu. Za tento dar som veľmi vďačný. Moja mama má ako upratovačka 380 eur. 

Občas sa však stretávam aj s kritikou, že za čo beriem tie peniaze, veď si len sedím a ťukám do kláves. Na to, 
aby som zarábal dnešné sumy, som musel 24 rokov cvičiť šesť hodín denne, skladať pesničky, hrávať za jedlo 
a pitie. Najskôr som musel vybudovať firmu s menom Daniel Špiner, až potom brať benefity. 

Čo odpovedáte kritikom? 
Nik nikomu nebráni, aby, povedzme, päť rokov cvičil šesť hodín denne, a ak sa stane súcim, začal 

koncertovať až do odpadnutia. Lenže to sa už nie každému chce. Moje dnešné zárobky sú super, ale je to len 
výsledok dlhoročného vkladania energie do niečoho, čo ma baví od detstva. 

Keďže ste spoluautor piesní, zastupuje vás SOZA. Aké máte príjmy z nej? Rádiá Katku Koščovú príliš 
nehrajú. A čo príjmy z internetových platforiem ako Spotify či iTunes? 

Na to, aby ste mali zaujímavý honorár zo Spotify, by si nejakú pieseň museli vypočuť milióny ľudí denne. 
Vtedy by sme mali možno pár stoviek eur. To nehrozí ani náhodou. Príjmy od SOZA zase nazývam trinástym 
platom. 

Mám tam prihlásených možno 80, možno 100 autorských vecí a chodí mi okolo tisíc eur ročne, čo sú peniaze 
najmä za koncerty, ktoré organizujeme sami, respektíve Katkin manžel. V podstate platí, že čo on zaplatí, to sa 
nám po odrátaní nejakého poplatku pre SOZA vráti. Raz mi prišlo 0,07 eura a oznámili mi to poštou za 50 centov, 
ale aj to som musel dať do daňového priznania. Účtovník len gúľal očami. 

Nikdy ste nemali ambíciu byť vpredu? 
Nie, hoci som začal chodiť aj na spev. Netúžim po tom, lebo pri ľuďoch, s ktorými hrávam, som aj spoluautor. 

Necítim sa ako ten druhý, ktorý musí hrať to, čo mu prikázali. Stále hrám najmä svoju vlastnú hudbu. S Katkou 
Koščovou sme si na pódiu rovnocenní. Ešte aj na plagátoch sme obaja. 

To súhlasím. Videl som možno desať vašich vystúpení a ste neskutočne zohratí, funguje medzi vami silná 
chémia. Tie vtipy a vzájomné podpichovania máte nacvičené? 

Nie. Katka je tá akože vážna a ja ten občas trápny. A keď už je to ozaj trápne, ešte tomu svojím konferovaním 
pridám. Keď sme krstili nový album, po najsmutnejšej pesničke som sa publika spýtal, či sa dobre baví. Takto to 
cítim a na ľudí to funguje. 

Katka ma inak prekvapila. Keď nám pred mesiacom vyšlo spomínané nové CD Hranica dažďa, ani mi 
nenapadlo, že ma uvedie na titulnej strane popri svojom mene. Urobila to a len som otváral oči. Nezdá sa to, ale 
je to veľká vec. Mnohí sólisti by to neurobili. 

Darí sa vám aj v divadlách, pre ktoré skladáte scénickú hudbu. 



Teší ma to. Aktuálne idem robiť hudbu pre nemecké bábkové divadlo v Zwickau, v decembri som mal 
premiéru v divadle vo Zvolene, predtým som robil pre divadlá v Spišskej Novej Vsi, v Žiline, Trnave. Je to ďalší 

splnený sen. 
Svojho času ste sa odsťahovali do Viedne, nakoniec ste sa usadili v Hainburgu. Prečo? 
Keď sme začali hrávať s Andrejom Šebanom, veľmi intenzívne sme skúšali. Pred turné sme mali 31 skúšok 

po 12 hodín denne. 
Prosím? 
Fakt. Andrej vyžaduje poctivú prípravu, takže nebola možnosť vracať sa na východ. Prespával som kade-tade 

po rodine, ale potom som sa dal dokopy s Andrejovou dcérou Hankou a začali sme spolu žiť v Bratislave. 
Už pred narodením syna Jonáška sme uvažovali vyskúšať si život v zahraničí. Po jeho narodení som si všimol 

inzerát na lacný prenájom bytu v centre Viedne. Bolo to lacnejšie ako v Bratislave. Povedali sme si, že keď nie 
teraz, tak už nikdy. A šli sme tam. 

Čo vás tam ťahalo? 
Iný svet. Skúsenosť s inými ľuďmi z celého sveta, s kultúrami a náboženstvami je pre mňa fantastická. Vo 

Viedni som sa akoby upokojil. Raz som tam šiel do metra a videl ženu zahalenú v burke, vidieť jej boli len oči. 
Inštinktívne som sa otočil a nastúpil radšej do iného vozňa. Chápete to? Viete ako strašne som sa za seba 
hanbil? Až mi slza vyšla, aký som odporný. Sám seba som sa pýtal - to čo robíš, ty dilino? 

Už vidím, ako niektorí diskutéri žhavia klávesnice a idú vyťukať, že ste hnusný slniečkar. 
Slniečkara zo mňa urobila osobná skúsenosť. To, že som s tými ľuďmi bol, hrával, stretával sa. Jedna vec je 

baviť sa o niekom bez niekoho, iná sa s tými ľuďmi stretávať a vidieť, že sú normálni. Zrazu som hrával v klube, 
kde boli väčšinou Afričania, nahrával u chlapíka z Bangladéša, a krásne sme sa rozprávali o Bohu, hoci oni sú 
moslimovia a ja kresťan. 

Mal som pocit, že v sebe majú viac lásky ako ja. Všetky tieto skúsenosti ma naučili, že nezáleží na tom, odkiaľ 
si, ale aký si. Lenže na to som potreboval aj tú skúsenosť z metra a vlastnú hanbu. 

Aj tak ste odišli do Hainburgu. 
Vyžiadala si to situácia. Hanka bola na materskej, ja som veľa koncertoval po Slovensku, tvoril v divadle 

v Brne, museli sme ísť bližšie. Na predražený byt v Bratislave sme však nemali peniaze. 
Nemohli ste si vziať hypotéku? 
A kto by mi ju dal? Som živnostník, muzikant, teda rizikový klient pre banky. Musel by som mať násobne vyšší 

príjem, aby sa so mnou vôbec bavili, to by som sa však zbláznil z odvodov aj daní. 
Ako muzikant pritom musím byť poruke, inak každý osloví iného. Ak niekomu vyskočí nečakaný event na 

zajtrajší večer, nebude volať Danovi do Prešova, ale Danovi neďaleko Bratislavy. 
Daniel Špiner. Foto - Vlasto Slávik 
V Hainburgu ste si nekúpili vlastný byt, ale družstevný. Čo je to zač? 
Prišiel za mnou kamarát, s ktorým sme dnes susedia, že sa sťahuje do Hainburgu, malého mestečka 

s atmosférou dediny, všade sa dá ísť peši, pričom sú tam všetky služby. Pýtal som sa ho, z čoho to chce zaplatiť. 
Odpovedal, že hypotéku netreba, lebo ide o družstevný byt. 

Rakúsky štát totiž podporuje mladé rodiny práve takýmito bytmi. Štát si vezme úver, postaví byty, nájomca 
zaplatí vklad do družstva, čo je len zlomok z ceny bytu, pričom ho postupne spláca spolu s nájomným. Po 
nejakých rokoch si ho môže odkúpiť za zostatkovú sumu s tým, že naň má predkupné právo. Ak si plní svoje 
záväzky, nik ho z toho bytu nesmie vyhodiť. 

Koľko platíte? 
Približne toľko, koľko by ma stál komerčný prenájom bytu v Bratislave. Rozdiel je v tom, že ten byt raz bude 

náš, kým v Bratislave by sme stále platili cudziemu. Je trojizbový, nový, mal hotové obklady aj podlahy, stojí pod 
lesom, je nízkoenergetický so vzduchovou rekuperáciou. Porovnával som to a zistil som, že v Bratislave by stál 
takmer dvojnásobok toho, za čo ho ponúkajú v Rakúsku. 

Bola to komplikovaná operácia? 
Vôbec nie. Podpísal som zmluvu, tri mesiace sa nič nedialo, až zrazu prišla pozvánka na odovzdanie kľúčov. 

A tam som teda žasol. Takáto akcia je tam totiž ponímaná ako veľká slávnosť. V podzemnej garáži bytového 
domu sa zbehlo celé predstavenstvo kraja, mesta, družstva, katolícky aj evanjelický farár a zároveň dychovka 
mesta Hainburg s viac ako 20 muzikantmi. 

Šialené. 
Ani ja som nechápal. Boli tam stoly s občerstvením, s chlebíčkami, štrúdľami, čapovaným pivom, vínom, 

usmievavým personálom, do toho hrala dychovka, zaznela mestská aj rakúska hymna, hovorilo sa tam o podpore 
mladých rodín, potom nám obaja kňazi rozdali znotované modlitby, nasledovala polhodinová omša a posvätenie 
bytového domu. 

Na konci nás po jednom volali dopredu a slávnostne nám odovzdávali kľúče. Prebehlo to tak, že zaznelo číslo 
bytu, priezvisko, podali sme ruku všetkým siedmim prítomným pánom z vrchnosti, odfotili nás spolu a o tri týždne 
som našiel fotografiu v schránke. Len som žasol, ako to tam robia, ako vítajú nových občanov. 

S odstupom času to hodnotíte ako správne rozhodnutie? 
Jasné. Syn tam chodí do škôlky, kde sa učí nemčinu, a hoci je to štátna škôlka, ide podľa princípov 

Montessori. Tým, že tam bývajú turecké, chorvátske, rakúske aj maďarské rodiny, funguje v multikultúrnom 
prostredí. A máme veľmi veľa slovenských susedov, čo je pre mňa aj pre syna nielen emočne dôležité. 

Čo vás teší na konci tohto roka? 
Nedávno sa udiala tá strašná tragédia v bytovke v Prešove. V jednom z bytov žil náš kamarát a zhorela mu 

tam milovaná trúbka. Všetci muzikanti sa mu potajme skladáme na novú, už sme ju aj objednali. Veľmi ma to teší. 
Kým tento rozhovor vyjde, hádam ju už bude mať. 



DANIEL ŠPINER (1986) 
Narodil sa v Levoči, vyrastal v Prešove. Vyštudoval konzervatórium a Pedagogickú fakultu na Katolíckej 

univerzite v Košiciach. Je známym sprievodným klaviristom a hudobným skladateľom Katky Koščovej, vystupuje 
aj so Simou Martausovou, s Katkou Knechtovou, Martinom Geišbergom a Andrejom Šebanom. V Slovenskom 
národnom divadle hrá s Táňou Pauhofovou a Martinom Geišbergom v predstavení Korene, zároveň skladá 
scénickú hudbu do predstavení viacerých divadiel na Slovensku aj v zahraničí. Je zasnúbený, má jedného syna, 
žije v rakúskom Hainburgu. 

[Späť na obsah] 
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Analyzovali sme kandidátne listiny politických strán podľa bydliska a zistili sme: 
* kto má najviac Bratislavčanov 
* na akých pozíciach sa umiestňujú východniari 
* koľko kandidátov pripadá na 10-tisíc obyvateľov v jednotlivých krajoch 
* mapa kandidátov - kto z vašich susedov kandiduje 
Každý tretí kandidát PS/Spolu má trvalý pobyt v Bratislave. Vo volebnom programe táto koalícia sľubuje, že 

chce rázne pristúpiť k odstraňovaniu regionálnych rozdielov, pri zostavovaní kandidátky sa však opierajú o ľudí, 
ktorí žijú v hlavnom meste. 

PS/Spolu tak prekonali aj Sulíkovu SaS, ktorá v roku 2016 na kandidátku postavila 42 Bratislavčanov, tento 
rok je to „len“ 39. V posledných voľbách mala najviac obyvateľov hlavného mesta medzi uchádzačmi 
o poslanecké kreslo SDKÚ - až 60. Strana však vtedy už bola po sérii odchodov zjavne na odchode 
z parlamentnej politiky. 

V tucte preferenčne najsilnejších strán postavili na svoje kandidátky najmenej Bratislavčanov maďarské 
strany. Most-Híd ich má osem. Koalícia maďarských strán MKS (SMK, Maďarské fórum a Spolužitie) dokonca len 
troch. 

Najmenej zastúpený je sever Slovenska 
Do parlamentných volieb ide 2736 kandidátov. Z toho 556 je z Bratislavského kraja, teda jedna pätina 

všetkých uchádzačov. Súčasťou tohto kraja sú okrem piatich mestských obvodov aj okresy Malacky, Pezinok 
a Senec. 

V kolónke bydlisko bude mať na hlasovacích lístkoch uvedenú Bratislavu 431 kandidátov. To je nepatrne 
menej ako pred štyrmi rokmi. Vtedy na kandidátkach bolo 438 Bratislavčanov. 

Wordcloud bydlísk kandidátov. Graf - Denník N/Daniel Kerekes 
Bratislava je najľudnatejším mestom, a preto je prirodzené, že v ňom trvalo býva aj najviac kandidátov. 

Zároveň platí, že je kultúrnym, ekonomickým, politickým a univerzitným centrom Slovenska. Je preto prirodzené, 
že generuje viac politických elít než zvyšok Slovenska. 

Zastúpenie kandidátov z tejto oblasti je však naozaj mimoriadne. Viditeľné je to napríklad aj na tomto 
ukazovateli: Bratislavský kraj má približne o 54-tisíc voličov menej ako Prešovský, no kandidátov má takmer 
dvojnásobne viac. Na počet obyvateľov by bol rozdiel ešte priepastnejší. 

* Údaje o oprávnených voličoch sme použili z posledných prezidentských volieb. Voliči, ktorí využili voličský 
preukaz a nevolili vo svojom volebnom obvode, sú započítaní v kraji, v ktorom volili. Voliči z iných častí 
Slovenska, ktorí volili v Bratislave, sú tak započítaní v Bratislavskom kraji. Počet oprávnených voličov namiesto 
počtu obyvateľov sme použili s cieľom lepšie zachytiť voličov, ktorí už reálne žijú v Bratislave, no trvalý pobyt 
majú niekde inde. 

* Počet kandidátov na 10-tisíc oprávnených voličov podľa krajov. Kartogram - Denník N/Daniel Kerekes 
V Bratislavskom kraji pripadá na 10-tisíc oprávnených voličov takmer 10 kandidátov. V Trenčianskom 

a Prešovskom len necelých päť. Najmenej ich nájdete v Žilinskom kraji, je  to 4,7 kandidáta na 10-tisíc voličov. Je 
teda zjavné, že Bratislavský kraj v počte kandidátov výrazne valcuje ostatné regióny. 

To, že parlamentu chýba teritoriálna reprezentatívnosť, najlepšie dokazuje jeho súčasné zloženie. 
V posledných parlamentných voľbách sa do parlamentu dostalo až 67 poslancov z Bratislavského kraja, kým 
z Prešovského len sedem. Politický geograf Tibor Madleňák poukazuje na to, že zastúpenie regiónov v Národnej 
rade kontinuálne klesá smerom zo západu na východ Slovenska. 

Poslanci z dvoch najzápadnejších krajov - Bratislavského a Trnavského - tvorili dokonca v parlamente 
väčšinu, patrilo im 80 kresiel. 

Český politológ Jakub Charvát svoju štúdiu o teritoriálnej reprezentatívnosti Národnej rady provokatívne 
nazval otázkou „Národní nebo bratislavská rada?“. 

Mečiarov volebný obvod 

https://dennikn.sk/1696628/najviac-bratislavska-je-kandidatka-ps-spolu-najmenej-kdh-mapa-kto-z-vasich-susedov-kandiduje/
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Voľby v rokoch 1990, 1992 a 1994 prebehli v takzvaných volebných obvodoch, ktoré vlastne kopírovali 
vtedajšie krajové rozdelenie - Bratislava, Západné Slovensko, Stredné Slovensko a Východné Slovensko. 
Kandidujúce politické strany museli vytvoriť kandidátku pre každý z týchto obvodov. 

Trvalý pobyt vo volebnom obvode sa však od kandidátov nevyžadoval. Obvody primárne slúžili na lepší 
manažment volieb. Tak o tom píše aj dôvodová správa k prvému ponovembrovému volebnému zákonu. Volebné 
obvody však do istej miery k teritoriálnej reprezentatívnosti prispievali. 

Pred voľbami v roku 1998 však poslanci HZDS navrhli volebné obvody zrušiť a nahradiť ich jedným 
celoslovenským. Cieľom bolo, aby líder HZDS a predseda vlády Vladimír Mečiar mohol kandidovať na celom 
Slovensku, nie iba v jednom obvode a maximalizovať volebný zisk vtedy najsilnejšej politickej strany. 

Mečiar voľby vyhral, vládu však už nezostavil. Táto situácia sa zopakovala aj v roku 2002. Ohlásená 
Mečiarova kandidatúra a návrat do politiky za stranu Liga v nadchádzajúcich voľbách sa napokon nekonala 
a stala sa ďalšou kuriozitou dnes 77-ročného dôchodcu, po ktorom tu však až dodnes zostalo Slovensko ako 
jeden volebný obvod. 

Zastúpenie regiónov v parlamente tak zostáva predovšetkým v rukách politických strán. 
Ak kandidátov v nadchádzajúcich voľbách zúžime len na tých, ktorí sú na kandidátnych listinách dvanástich 

preferenčne najsilnejších strán, výsledok je podobný. V Bratislavskom kraji na 10-tisíc oprávnených voličov 
pripadá dvojnásobne viac kandidátov ako v Žilinskom či Košickom. 

Ak by sa volič v Žilinskom kraji rozhodol krúžkovať kandidátov relevantných strán zo Žilinského kraja, mal by 
na výber 171 kandidátov. Ak by takto uvažoval volič v Bratislavskom kraji, mal by na výber 355 kandidátov 
relevantných strán. 

Počet kandidátov relevantných strán na 10-tisíc oprávnených voličov podľa krajov. Kartogram - Denník 
N/Daniel Kerekes 

Strana Spiša a Starostovia a nezávislí Veľkých Ulian 
Jedným zo spôsobov, ako možno porovnať kandidátne listiny z hľadiska ich snahy zastúpiť rôzne regióny, je 

porovnať priemernú geografickú polohu trvalého pobytu ich kandidátov. 
Väčšina relevantných strán má priemernú geografickú polohu približne rovnakú. Vyčnievajú len PS/Spolu, 

SaS, MKS, Most-Híd a KDH. 
Najviac to k Bratislave ťahá kandidátov PS/Spolu, za nimi je SaS. Naopak, najviac na východ je s veľkým 

náskokom položené KDH. 
Maďarské strany Most-Híd a MKS sa prirodzene umiestnili na juhu. Most-Híd je však severnejšie než MKS, je 

to tak predovšetkým vďaka svojim kandidátom na severovýchode Slovenska, kde sa snažia oslovovať aj 
rusínskych voličov. 

Priemerné geografické umiestnenie kandidátnych listín. Mapa - Denník N/Daniel Kerekes 
Ak neprehliadneme malé subjekty, najzápadnejšou stranou je listina Starostov a nezávislých kandidátov 

(SNK). Na jej kandidátke je 95 kandidátov, 21 z nich z obce Veľké Uľany (4600 obyvateľov), v ktorej je starostom 
líder kandidátky František Gőgh. Ďalších asi dvadsať kandidátov je z menších okolitých obcí. V menšej miere sú 
kandidáti tejto strany koncentrovaní vo Veľkých Kostoľanoch. 

Najďalej do Bratislavy to má kandidátka hnutia Solidarita, ktoré vedie Eduard Chmelár. Tá má základňu na 
Spiši. Zo Spišskej Novej Vsi postavila 19 kandidátov, zo Spišských Vlách 13, z Krompách ôsmich a ďalších ešte 

z okolitých obcí. 
Kto z vašich susedov kandiduje 
Všetkých kandidátov vo všetkých mestách a dedinách Slovenska vám ukáže nasledujúca mapa. 
Po nabehnutí myšou na bod sa zobrazí meno kandidáta a ďalšie informácie o ňom. Kliknutím na lupu vľavo 

dole môžete na mape vyhľadať konkrétnu obec. 
Bratislavské čelo kandidátky: aj Smer, PS/Spolu a Za ľudí 
Okrem toho, či strany zohľadňujú regionálnu reprezentáciu, je dôležité aj to, na akých pozíciách sú regióny 

zastúpené na kandidátke. Vládny Smer má v prvej desiatke päť kandidátov z Bratislavy. Jednotka kandidátky 
premiér Peter Pellegrini oficiálne býva v Banskej Bystrici, faktom však je, že pracovné týždne trávi v hlavnom 
meste a od roku 2017 tam vlastní aj byt. Ministri Richard Raši a Peter Žiga sú z Košíc, Juraj Blanár je zo Žiliny. 

Banskobystričan Pellegrini býva na Zuckermandli pod Bratislavským hradom. Foto N - Tomáš Benedikovič 
Podobne je na tom kandidátka Za ľudí - taktiež sa v prvej desiatke nachádza päť ľudí z Bratislavy. Na 

kandidátke PS/Spolu ich je šesť. Na oboch kandidátkach sa pritom kandidáti z oblastí na východ od Košíc dostali 
už len na nezvoliteľné miesta. Toto do istej miery platí aj pre kandidátky SaS a SNS. 

Prvá dvadsiatka koalície PS/Spolu je výrazne „západniarska“. Z Bratislavy najvzdialenejší kandidát je Erik 
Baláž z Liptovského Hrádku. Koalícia pomerne málo obsadila aj vzdialenejší stred Slovenska, respektíve začiatok 
východu. Z tohto pásma sa o kreslo poslanca uchádzajú len dvaja kandidáti - Matej Petroci z Levoče a Jozef 
Beňo z Popradu. 

Na druhej strane kandidátky KDH, ĽSNS, OĽaNO či Sme rodina sú relatívne rovnomerne rozložené aj na 
voliteľných pozíciách. 

Grafika nižšie zobrazuje súvislosť medzi vzdialenosťou kandidáta od Bratislavy a pozíciou na kandidátke. 
Grafiku si môžete filtrovať podľa strán. Po nabehnutí myšou na bod sa zobrazí meno kandidáta. Rastúci sklon 
priamky naznačuje, že strana mala tendenciu ľudí z Bratislavy obsadzovať na lepšie miesta a, naopak, ľudí zo 
vzdialených oblastí na horšie. Klesajúci sklon zase opačne. 

[Späť na obsah] 

 
 



12. Martin, Topoľčany a Bratislava Capitals už majú istotu postupu do 

nadstavbovej skupiny víťazov 
[30.12.2019; sport.sme.sk; Šport / Hokej - Slovensko; 00:00; SITA] 

 
https://sport.sme.sk/c/22292875/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-32-kolo-vysledky.html 

 
 

Martin zdolal Levice a v tabuľke je druhý. 
BRATISLAVA. Hokejisti Martina zvíťazili nad hráčmi Levíc tesne 3:2 v pondelkovom súboji 31. kola 

Slovenskej hokejovej ligy 2019/2020 a v tabuľke sa dostali na druhé miesto pred Topoľčany, ktoré v pondelok 
nehrali. 

Spomenuté duo má na svojom konte po 68 bodov a za lídrom súťaže tímom Bratislava Capitals zaostáva o 
desať bodov. Elitné trio už ma v predstihu istotu postupu do nadstavbovej skupiny víťazov. 

Dubnica nad Váhom prehrala už tretí súboj za sebou, tentokrát 4:5 po predĺžení v Skalici. Tím z Považia je v 
tabuľke SHL stále na štvrtej priečke. Na krk mu dýchajú Spišiaci, ktorí triumfovali na ľade Považskej Bystrice 4:3. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 32. kolo - pondelok: 
Skalica - Dubnica nad Váhom 5:4 po predĺžení (2:1, 2:3, 0:0 - 1:0) 
Góly: 6. a 63. Štumpf, 11. Nemec, 25. Janík, 39. Pulščák - 7. Homer, 27. Lantoš, 29. Hegyi, 33. D. Trška 
Trnava - Žilina 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) 
Góly: 44. Tóth - 5. Markovič, 9. Rehák, 34. Zahradník, 35. Húževka, 37. Macek 
Martin - Levice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) 
Góly: 3. Poliaček, 6. Brezniak, 32. Dírer - 22. M. Novák, 55. Klenko 
Považská Bystrica - Spišská Nová Ves 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) 

Góly: 5. Jakubec, 36. Ligas, 52. Drevenák - 13. a 28. L. Novák, 29. Koky, 54. Knižka 
[Späť na obsah] 

 
 

13. Basketbalisti odohrajú pohárový zápas na domácej palubovke vďaka 

jedinému bodu 
[30.12.2019; myzilina.sme.sk; Žilina / Šport; 00:00; Tomáš Hládek] 

 
https://myzilina.sme.sk/c/22292523/basketbalisti-odohraju-poharovy-zapas-na-domacej-palubovke-vdaka-
jedinemu-bodu.html 

 
 

Kurillu potešilo využitie celého kádra. 
Po nie ideálnej druhej štvrtine sezóny sa žilinskí basketbalisti chytili. Po výhre nad Handlovou a päťbodovom 

víťazstve v Komárne sa korisťou Žiliny stal aj duel proti Spišskej Novej Vsi. Ivan Kurilla bol po úspešnej bodke 

za rokom 2019 spokojný. 
„Proti Spišskej Novej Vsi to bol ťažký zápas. Nastúpili sme v plnej zostave oproti zápasu v Spišskej. Tam 

nám chýbali štyria hráči. Najmä úvod stretnutia bol náročný. Vedeli sme, že hostia sa budú snažiť hrať rýchly 
basketbal, pretože majú typologicky hráčov, ktorí vedia v priebehu piatich sekúnd zakončovať útoky,“ upozornil na 
kvality súpera kormidelník Slávie. 

((piano)) 
BK Slávia Žilina - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 107:82 

(25 fotografií) 
Do stretnutia zasiahla kompletná zostava, ktorá bola pripravená na zápas. Ďuriš sa odvďačil domácemu 

lodivodovi za dôveru štyrmi bodmi a jedným útočným doskokom a Filip Pažický pridal k dvom bodom jednu 
doskočenú loptu. 

„Tým, že sme využili celú rotáciu lavičky, tak sme dokázali súpera fyzicky ubehať. Samozrejme, v závere sme 
už kontrolovali priebeh hry. Na ihrisko sa dostali aj mladí hráči, ktorí poctivo trénujú a to nás teší,“ dodal spokojne 
Kurilla. 

Víťazstvo venoval fanúšikom 
Súvisiaci článokFOTO: Slávia sa rozlúčila s rokom víťazne. Merešš: „Máme najlepších fanúšikov na 

Slovensku.“ Čítajte 
V stretnutí absentoval jeden z najlepších hráčov v súťaži Eric Nottage. Slávia o tom, že Spišiakom bude 

chýbať prvý rozohrávač vedela. Príprava však prebiehala v štandardnom režime, pretože sa informáciu o treste, 
ktorý dostal Nottage za absenciu v All-Stars zápase, dozvedel trénerský štáb niekoľko hodín pred duelom. 

„Dozvedeli sme sa to včera. Rátali sme s tým, že bude hrať. Takisto sme aj my cestovali do Spišskej bez 
Wigginsa. Sú to hráči, ktorí sú vo svojich mužstvách prví rozohrávači. Tak ako to bolo pre nás zložité na Spiši bez 
Wigginsa, tak ani pre Spišskú to dnes nebolo jednoduché. Je to však ich problém, tak ako to bol predtým problém 

https://sport.sme.sk/c/22292875/slovenska-hokejova-liga-2019-2020-32-kolo-vysledky.html
https://myzilina.sme.sk/c/22292523/basketbalisti-odohraju-poharovy-zapas-na-domacej-palubovke-vdaka-jedinemu-bodu.html
https://myzilina.sme.sk/c/22292523/basketbalisti-odohraju-poharovy-zapas-na-domacej-palubovke-vdaka-jedinemu-bodu.html


náš. Rozdiel bol jedine v tom, že my sme mali Wigginsa zraneného a Nottage bol v treste,“ hovorí k situácii 
žilinský tréner. 

Do druhej polovice súťaže teda vstúpili basketbalisti spod Dubňa víťazne. Po roku sa na Rosinskej ceste opäť 
odohral zápas, ktorý mal fantastickú atmosféru. 

„Atmosféra bola veľmi dobrá a veľmi som sa na toto stretnutie tešil. Rok dozadu sem prišla Prievidza a tiež 
sme vyhrali. Toto víťazstvo patrí týmto skvelým fanúšikom, ktorí celý čas na tribúne povzbudzovali. Predsa, keď 
hráte v takejto atmosfére, tak zápas má úplne inú úroveň, iné zanietenie a inak sa prežívajú emócie. Za toto 
všetko fanúšikom veľmi pekne ďakujem,“ dodáva Kurilla. 

Hlavne zdravie 
Súvisiaci článokFOTO: Výborné počasie a dobrá nálada. Vianočný beh napísal osemnáste pokračovanie 

Čítajte 
Žilinský tréner ukázal, že je mužom na pravom mieste. To demonštroval v zápase na palubovke Prievidze, 

ktorý sa v konečnom zúčtovaní podpísal pod to, že Slávia odohrá pohárový zápas v Žiline. V bitke o final four, tak 
bude mať výhodu domáceho prostredia. Paradoxne, finálový turnaj sa hrá práve v Prievidzi. 

„Kľúčovými sa ukázali zápasy s Prievidzou. V Prievidzi sme prehrali, ale doma sme vyhrali vysoko. Takticky 
sme tam záver veľmi dobre zvládli, aj keď sme neuspeli. Už tam som rozmýšľal, že ak to skončí pri rovnosti 
bodov, tak rozhodujú vzájomné zápasy. My sme vzájomné zápasy vyhrali o jeden jediný bod a vďaka jedinému 
bodu hráme na domácej palubovke. Preto stále hovorím, že treba hrať do poslednej sekundy a do poslednej 
chvíle. Ukázala sa dôležitosť toho a len vďaka tomuto hráme pohárový zápas doma.“ 

Na záver žilinský kormidelník prezradil, čo si želá do roku 2020. 
„Prajem si hlavne veľa zdravia. Všetko ostatné dokážeme spraviť. Prajem si, aby sme my, ľudia, ktorí chodia 

na basketbal, boli zdraví. Je to to, čo sa nedá kúpiť a pre športovca je to alfa a omega, pretože bez zdravia sa hrá 
ťažko. My nie sme tím, ktorí môže nahradiť nejakých dvoch hráčov, ale musíme sa vedieť zomknúť. Ak si mám 
teda niečo priať, tak je to zdravie pre všetkých Žilinčanov, všetkých, čo chodia do haly a všetkých športovcov,“ 
zakončil Kurilla. 

[Späť na obsah] 

 
 

14. SHL: Martin zdolal Levice a v tabuľke je druhý 
[30.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: SITA] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/428205/shl-martin-zdolal-levice-a-v-tabulke-je-druhy 

 
 

Hokejisti Martina zvíťazili nad hráčmi Levíc tesne 3:2 v pondelkovom súboji 31. kola Slovenskej hokejovej ligy 
2019/2020 a v tabuľke sa dostali na druhé miesto pred Topoľčany, ktoré v pondelok nehrali. 

Spomenuté duo má na svojom konte po 68 bodov a za lídrom súťaže tímom Bratislava Capitals zaostáva o 
desať bodov. Elitné trio už ma v predstihu istotu postupu do nadstavbovej skupiny víťazov. 

Dubnica nad Váhom prehrala už tretí súboj za sebou, tentokrát 4:5 po predĺžení v Skalici. Tím z Považia je v 
tabuľke SHL stále na štvrtej priečke. Na krk mu dýchajú Spišiaci, ktorí triumfovali na ľade Považskej Bystrice 4:3. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 - 32. kolo: 
Skalica - Dubnica nad Váhom 5:4 pp (2:1, 2:3, 0:0 - 1:0) 
Góly: 6. a 63. Štumpf, 11. Nemec, 25. Janík, 39. Pulščák - 7. Homer, 27. Lantoš, 29. Hegyi, 33. D. Trška 
Trnava - Žilina 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) 
Góly: 44. Tóth - 5. Markovič, 9. Rehák, 34. Zahradník, 35. Húževka, 37. Macek 
Martin - Levice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) 
Góly: 3. Poliaček, 6. Brezniak, 32. Dírer - 22. M. Novák, 55. Klenko 
Považská Bystrica - Spišská Nová Ves 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) 

Góly: 5. Jakubec, 36. Ligas, 52. Drevenák - 13. a 28. L. Novák, 29. Koky, 54. Knižka 
ZÁPASY 
TABUĽKA 
Kurzy prináša 
1. liga / 32. kolo 
1 
X 
2 
Bratislava Capitals Bratislava 
2 : 0 
HC Topoľčany Topoľčany 
(1:0, 1:0, 0:0) 
HK Skalica HK Skalica 
5 : 4 pp 
MHK Dubnica nad Váhom Dubnica 
(2:1, 2:3, 0:0, 1:0) 
HK Gladiators Trnava Trnava 

https://sport.aktuality.sk/c/428205/shl-martin-zdolal-levice-a-v-tabulke-je-druhy


1 : 5 
MsHK Žilina Žilina 
(0:2, 0:3, 1:0) 
HK ‘95 Považská Bystrica Pov. Bystrica 
3 : 4 
HK Spišská N. Ves Spišská N. Ves 
(1:1, 1:2, 1:1) 
HK Martin Martin 
3 : 2 
HK Levice Levice 
(2:0, 1:1, 0:1) 
Zobraz viac zápasov 
Celý program 1. liga >> 
if (window.innerWidth > 1023) { __azTracker.push({p:[’trackEvent’,’promoplace’,’WithNikeBoxBannerDesktop-

Az_1000_pre_novych_hracov_675x40’,’view’] }); } 
[Späť na obsah] 

 
 

15. Martin sa dostal pred Topoľčany, ďalšia prehra Dubnice 
[30.12.2019; pravda.sk; Šport; 00:00; Redakcia] 

 
https://hokej.pravda.sk/ostatne/clanok/537507-martin-sa-dostal-pred-topolcany-dalsia-prehra-
dubnice/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

 
 

Hokejisti Martina zvíťazili nad hráčmi Levíc tesne 3:2 v pondelkovom súboji 31. kola Slovenskej hokejovej ligy 
2019/2020 a v tabuľke sa dostali na druhé miesto pred Topoľčany, ktoré v pondelok nehrali. 

Spomenuté duo má na svojom konte po 68 bodov a za lídrom súťaže tímom Bratislava Capitals zaostáva o 
desať bodov. Elitné trio už ma v predstihu istotu postupu do nadstavbovej skupiny víťazov. 

Dubnica nad Váhom prehrala už tretí súboj za sebou, tentokrát 4:5 po predĺžení v Skalici. Tím z Považia je v 
tabuľke SHL stále na štvrtej priečke. Na krk mu dýchajú Spišiaci, ktorí triumfovali na ľade Považskej Bystrice 4:3. 

Slovenská hokejová liga 2019/2020 – 32. kolo: 
Skalica – Dubnica nad Váhom 5:4 po predĺžení (2:1, 2:3, 0:0 – 1:0) 
Góly: 6. a 63. Štumpf, 11. Nemec, 25. Janík, 39. Pulščák – 7. Homer, 27. Lantoš, 29. Hegyi, 33. D. Trška 
Trnava – Žilina 1:5 (0:2, 0:3, 1:0) 
Góly: 44. Tóth – 5. Markovič, 9. Rehák, 34. Zahradník, 35. Húževka, 37. Macek 
Martin – Levice 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) 
Góly: 3. Poliaček, 6. Brezniak, 32. Dírer – 22. M. Novák, 55. Klenko 
Považská Bystrica – Spišská Nová Ves 3:4 (1:1, 1:2, 1:1) 

Góly: 5. Jakubec, 36. Ligas, 52. Drevenák – 13. a 28. L. Novák, 29. Koky, 54. Knižka 
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16. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (30. december): Reprezentačká „dvadsiatka“ aj 

domáca Tipsport liga 
[30.12.2019; sport.sk; sport.sk; 00:00; Zdroj: ŠPORT.sk] 

 
https://sport.aktuality.sk/c/428028/sportove-udalosti-dna-30-december-reprezentacka-dvadsiatka-aj-
domaca-tipsport-liga 

 
 

Aj dnes Vám prinášame prehľad toho najzaujímavejšieho, čo budeme počas dňa sledovať na ŠPORT.sk! 
HOKEJ - MS DO 20 ROKOV: 
Skupina A: 
15:00 Kazachstan - Švédsko 
19:00 Slovensko - Švajčiarsko / ONLINE >> 
Skupina B: 
15:00 Nemecko - Kanada 
19:00 USA - Česko / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ TIPSPORT LIGA: 
16:00 Dukla Trenčín - HC 05 Banská Bystrica / ONLINE >> 
17:30 HK Dukla Michalovce - HC Nové Zámky / ONLINE >> 
18:00 DVTK Miškovec - HKM Zvolen / ONLINE >> 
18:00 HK Poprad - MAC Budapešť / ONLINE >> 
18:00 HC 07 Detva - MHK 32 Liptovský Mikuláš / ONLINE >> 
18:30 HC Slovan Bratislava - HK Nitra / ONLINE >> 
HOKEJ - SLOVENSKÁ HOKEJOVÁ LIGA: 
17:00 HK Skalica - MHK Dubnica nad Váhom 
17:30 HK Gladiators Trnava - MsHK Žilina 
18:00 HK 95 Považská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 

18:00 HK Martin - HK Levice 
HOKEJ - ČESKÁ EXTRALIGA: 
17:00 Škoda Plzeň - Mladá Boleslav 
18:00 Rytíři Kladno - Olomouc 
18:00 Bílí Tygři Liberec - PSG Berani Zlín 
18:00 Kometa Brno - Energie Karlovy Vary 
18:00 Dynamo Pardubice - Vítkovice Ridera 
18:30 Sparta Praha - Verva Litvínov 
HOKEJ - KHL: 
14:30 Barys Nur-Sultan - Red Star Kunlun 
15:00 Traktor Čeľabinsk - Avangard Omsk 
17:10 Dynamo Minsk - Dynamo Riga 
17:30 CSKA Moskva - Lokomitv Jaroslavľ 
17:30 Jokerit Helsinki - Viťaz Podoľsk 
HOKEJ - SPENGLER CUP: 
15:10 Kanada - TPS Turku 
20:15 HC Ambri-Piotta - Oceláři Třinec 
HOKEJ - NHL: 
00:00 Minnesota Wild - New York Islanders 
01:00 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 
01:00 Florida Panthers - Montreal Canadiens 
01:00 Boston Bruins - Buffalo Sabres 
02:00 Arizona Coyotes - Dallas Stars 
02:30 Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 
03:30 Calgary Flames - Vancouver Canucks 
Utorok: 
01:00 Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 
19:00 Washington Capitals - New York Islanders 
19:00 New Jersey Devils - Boston Bruins 
21:00 Vegas Golden Knights - Anaheim Ducks 
BASKETBAL - SLOVENSKÁ EXTRALIGA: 
18:00 BK Inter Bratislava - Iskra Svit 
BASKETBAL - NBA: 
00:00 Toronto Raptors - Oklahoma City Thunder 
02:00 Memphis Grizzlies - Charlotte Hornets 

https://sport.aktuality.sk/c/428028/sportove-udalosti-dna-30-december-reprezentacka-dvadsiatka-aj-domaca-tipsport-liga
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02:00 New Orleans Pelicans - Houston Rockets 
02:00 Denver Nuggets - Sacramento Kings 
03:00 LA Lakers - Dallas Mavericks 
Utorok: 
01:00 Washington Wizards - Miami Heat 
01:00 Orlando Magic - Atlanta Hawks 
02:00 Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 
02:00 Minnesota Timberwolves - Brooklyn Nets 
03:00 Utah Jazz - Detroit Pistons 
04:00 Portland Trail Blazers - Phoenix Suns 
21:00 Charlotte Hornets - Boston Celtics 
21:00 Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 
23:00 Sacramento Kings - LA Clippers 

[Späť na obsah] 

 
 

17. Tipy na Silvestra - utorok 31. decembra 
[30.12.2019; korzar.sme.sk; Korzár / Kam vyraziť; 00:00; red] 

 
https://korzar.sme.sk/c/22287785/tipy-na-dnes-utorok-31-decembra.html 

 
 

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia. 
Silvester v Košiciach 
KOŠICE. Unikátna detská oslava príchodu roka 2020, na ktorú prijali pozvanie rozprávkové príbehy, detské 

pesničky, veľké prekvapenia a kopec detského smiechu a radosti. 
Jedinečnú originálnu oslavu s interaktívnou dielňou a diskotékou moderujú Silvestrík a Rišo Herrgott. 

Pripravená je zábavná show kúzelníka Wolfa, bláznivá párty Sranda banda Show, tancujúci maskoti, detský 
spevácky hosť. Od 10.00 hod. v Historickej radnici. 

Rozlúčka so starým rokom na pódiu pri Immaculate sa začína o 20.00 hod. Vystúpi Nicole McLoud, Michaella, 
Stropkoviani, DJ Pepo. 

Silvester v Michalovciach 
MICHALOVCE. Počas posledného dňa v roku sa v Michalovciach uskutoční tradičná Silvestrovská vernisáž 

maliarov Zemplína. Zemplínske múzeum o 15.00 h pozýva na vernisáž výstavy Od Ondavy k Uhu - Zemplínska 
krajina očami umelcov. 

Tento rok sa opäť uskutoční aj recesistická súťaž vo vystreľovaní zátok zo šampanského pred budovou 
mestského úradu o 12.00 h. 

Súčasťou oficiálneho silvestrovského programu na michalovskom námestí, ktorý sa začne o 22.30 hod., je 
zapálenie vatry a pyromuzikálový ohňostroj. 

Korčuľovanie 
POPRAD. Zimný štadión v Poprade otvorí v utorok svoje brány pre verejnosť. Bezplatné korčuľovanie sa tu 

bude konať od 14.00 hod. 
Silvester na hrade Šariš 
VEĽKÝ ŠARIŠ. Začiatok podujatia Silvester na hrade Šariš je naplánovaný o 11:00. Zdatní turisti majú 

naplánovanú pešiu prechádzku z Prešova a okolitých obcí. Ostatní sa môžu pod hrad priviezť linkou mestskej 
hromadnej dopravy číslo 45 alebo vlakom zo stanice Prešov. Ako tradične si v rámci silvestrovského výstupu 

zavinšujú všetko najlepšie do nového roku. Každý účastník pritom dostane malú pozornosť, pre deti sú 
pripravené sladkosti. Účastníci akcie si pripravia spoločný táborák. Zahriať sa môžu pripraveným čajom. 

Silvestrovská turistika 
VRANOV, ZEMPLÍNSKE HÁMRE, BREKOV. Na hornom Zemplíne si priaznivci pobytu na čerstvom vzduchu 

môžu v utorok 31. decembra vybrať z ponuky troch organizovaných turistických podujatí. 
Klub slovenských turistov Opál z Vranova nad Topľou organizuje o 10.30 h výstup na najvyšší vrchol 

Merníckej pahorkatiny, vrch Bučky nad obcou Michalok. 
Uvidieť Vysoké Tatry v prípade priaznivého počasia budú mať možnosť absolventi Silvestrovského výstupu na 

Sninský kameň. Ako avizuje Hámorský náučný chodník, jeho infocentrum v Zemplínskych Hámroch bude 
verejnosti prístupné od 9. do 16. h s tým, že od 13. h bude zostupujúcim turistom ponúkať teplý čaj a varené víno. 

Stredovekou atmosférou počas posedenia pri varenom víne v hradnej pivnici láka turistov hrad Brekov. 
Začiatok nenáročného výstupu ohlásil už tradične napoludnie. 

Silvestrovský beh v Humennom 
HUMENNÉ. Pre milovníkov pohybu pripravili mesto Humenné a Klub psích záprahov Humenné 39. ročník 

Silvestrovského behu. Registrácia účastníkov sa uskutoční od 8.30 h do 10.30 h pred budovou galérie pri 
amfiteátri. Bežci mládežníckych kategórií štartujú o 10.30 h, štart kategórie dospelých je naplánovaný na 11.30 h. 

Na strávenie silvestrovských osláv v centre láka humenská samospráva ohňostrojom a koncertom skupiny 
Hex. 

Silvester vo Vranove 

https://korzar.sme.sk/c/22287785/tipy-na-dnes-utorok-31-decembra.html


VRANOV NAD TOPĽOU. Exteriérový program je pripravený i pre Vranovčanov, na ktorých čaká pred domom 
kultúry ohňostroj, diskotéka i občerstvenie. 

Silvestrovské turnaje v Sobranciach 
SOBRANCE. V Sobranciach v telocvični Základnej školy Komenského sa začína . 
nohejbalový turnaj Memoriál Ernesta Vokála o 8.00 h, stolnotenisový turnaj Memoriál Juraja Macika sa tam 

začne o hodinu neskôr. 
Silvester v Snine 
SNINA. V Snine sa na otvorenom priestranstve uskutoční iba Detský Silvester na námestí, ktorý je 

naplánovaný na 17. h. Privítať nový rok sa však sninská samospráva rozhodla v interiéri, v spoločenskej sále 
kultúrneho domu počas Silvestrovského plesu á la Veľký Gatsby. 

Silvester vo Svidníku 
SVIDNÍK. Oslava príchodu nového roku bude vo Svidníku na pešej zóne. O 23.30 hod. vystúpi skupina 

Alegro, na polnoc je pripravená svetelná šou. 
Silvester v Bardejove 
BARDEJOV. Na Radničnom námestí sa oslava začína vystúpením speváčky Veroniky Rabada o 22.50 hod. 

Päť minút pred polnocou sa obyvateľom prihovorí zástupca mesta, o polnoci nebo rozžiari ohňostroj, nasledovať 
bude diskotéka do jednej hodiny ráno. 

Silvester v Trebišove 
TREBIŠOV. Oslavy ukončenia starého roka 2019 a privítanie Nového roka 2020 budú v meste Trebišov 

prebiehať, ako aj minulé roky, pred Mestským kultúrnym strediskom. Silvestrovskú atmosféru spríjemní 
reprodukovaná hudba a DJ, a to v čase od 23.00 hod. do cca 02.00 hod. Na polnoc je pripravené odpálenie 
novoročného ohňostroja. 

Oslavy v Spišskej Novej Vsi na Nový rok 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Ohňostroj si pre svojich obyvateľov pripravila aj Spišská Nová Ves, nebude 31. 

decembra, ale 1. januára. Od 17.00 hod. pred Radnicou vystúpi mužská spevácka skupina Čirčansky hovosy, a 
capella Provocals. Chýbať nebude ani novoročný ohňostroj. 

V Prešove a v Krompachoch oslavy nebudú 
K mestám, ktoré program zrušili úplne, patrí Prešov a Krompachy. 
„Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s tragickým výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej 

ulici č. 7 dňa 6. decembra 2019, mesto Prešov okrem ohňostroja ruší aj plánovaný silvestrovský program dňa 
31.12.2019 o 20.00 hod. na Hlavnej ulici,“ informovala samospráva na svojom webe. 

Podobný odkaz je aj na webe mesta Krompachy. 
„Dňa 31. 12. 2019 v meste Krompachy nebudú silvestrovské oslavy ani ohňostroj. Dôvodom je 

spolupatričnosť a finančná podpora ľudí z Mukačevskej ulice 7 z Prešova.“ 
[Späť na obsah] 
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